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Voorwoord 

In 1996 is een start gemaakt met de nota Strategisch Voorraadbeheer voor Woonstichting Etten-Leur. Dit 
gebeurde onder supervisie van Stichting Interface, een onderzoeksbureau dat verbonden is aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het concept werd geschreven door Marco v.d . Wei, werkzaam bij de 
stichting. De supervisie was in handen van drs. J. Smeets, verbonden aan de Stichting Interface. In 2000 is 
een eerste versie van de nota gereed gekomen en is het proces van implementatie in gang gezet. lnmiddels 
is het eind 2001 en is de implementatie van het strategische voorraadbeheer in de organisatie in een ver 
gevorderd stadium. Tijdens het implementatieproces, dat werd begeleid door Stichting Interface, is de 
methode, die werd beschreven in de eerste versie van de Nata, op een aantal vlakken aangescherpt, 
verbeterd of aangepast. 
In de Nota Strategisch Voorraadbeheer die voor u ligt zijn de aanpassingen in de methode verwerkt. 

Er zijn verschillende aanleidingen te onderkennen die hebben geleid tot de behoefte aan een Strategisch 
Voorraadbeheer. In de eerste plaats was dat de verzelfstandiging van de woningcorporaties media jaren '90. 
Dit leidde ertoe dat Woonstichting Etten-Leur er voor zorg moest dragen dat haar portefeuille nu en in de 
toekomst de financiele continurteit kon waarborgen. 
Ten tweede was er het specifieke karakter van de portefeuille van Woonstichting Etten-Leur. De 
Woonstichting heeft relatief veel eengezinswoningen in het bezit. In de toekomst werd daar veel leegstand 
in verwacht, omdat het aantal gezinnen af zal gaan nemen. Tegelijkertijd ontstaat er een grotere behoefte 
aan woningen voor senioren . In Etten-Leur zal de vergrijzing nog meer merkbaar zijn dan in andere delen 
van het land . 

Het Strategisch Voorraadbeheer omvat een veelheid van activiteiten die niet slechts door een afdeling 
kunnen worden uitgevoerd. De hele organisatie zal zijn steentje moeten bijdragen aan het laten slagen 
ervan. Deze Nata kon dan oak niet tot stand komen zonder hulp van alle afdelingen . In het bijzonder 
hebben de leden van de werkgroep Strategisch Voorraadbeheer een belangrijke bijdrage geleverd. Een 
ieder, die op de een of andere manier heeft geholpen bij het tot stand komen van deze nota, willen wij 
bedanken . 

September 2001 , 

De auteurs 
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lnleiding 

1.1 Voorgeschiedenis 

Op 1 januari 1992 is Woonstichting Etten-Leur gestart als zelfstandige onderneming in een deregulerende 
markt. Woonstichting Etten-Leur is voortgekomen uit het Woningbedrijf Etten-Leur dat opereerde als 
onderdeel van de gemeente Etten-Leur. 
In 1993 heeft Woonstichting Etten-Leur een beleidsplan geschreven onder de titel 'Een kwestie van kiezen 
of delen' (ODRP, 1993). Daarin wordt onderkend dat de noodzaak aanwezig is om meer marktgericht te 
gaan werken teneinde risico's, die voortaan zelf gedragen moeten worden, te minimaliseren. 

Een logisch gevolg daarvan is de behoefte die wordt gevoeld aan meer informatie over de geleverde 
producten en diensten . Om deze reden wordt in 1993 en 1994 door Interface 1 een aantal onderzoeken 
uitgevoerd (Interface 1993, Interface 1994) om aan deze informatiebehoefte te voldoen. De diverse 
onderzoeken hebben inzicht gegeven in het woningbestand, het huurdersbestand, de waardering voor 
woning en woonomgeving, de waardering van de dienstverlening en het woningzoekendenbestand. 
Daarnaast is veel aandacht besteed aan het analyseren van de woningportefeuille, hetgeen resulteerde in 
informatie over marktpositie, waardering en kwaliteit op complexniveau. Hierdoor werd het mogelijk 
complexen ten opzichte van elkaar te positioneren. 

n 
aan het woord 

Om de grote hoeveelheden informatie te kunnen 
beheersen, dat wil zeggen actualiseren en 
blijvend analyseren is in 1994 het softwarepakket 
PeriScope aangeschaft. PeriScope heeft het 
mogelijk gemaakt vanaf dat moment voortdurend 
te beschikken over relevante markt en 
beleidsinformatie. 
Daarmee was echter nog geen sprake van een 
systematische benadering van de woningmarkt. 
Er was immers niet bepaald hoe de verkregen 
informatie kon leiden tot een daadwerkelijk 
strategisch beheer van de woningvoorraad . 
Teneinde hieraan wel invulling te kunnen geven is 
in 1996 het project 'lmplementatie Strategisch 
Voorraadbeheer' gestart, onder begeleiding van 
Stichting Interface. Het onderhavige rapport is 
hiervan de uitwerking. 

In 1998 en 1999 voert Interface wederom een 
aantal onderzoeken uit voor Woonstichting Etten
Leur (Interface, 1999). De resultaten hiervan 
worden gebruikt bij het formuleren van een 
Strategisch Voorraadbeleid. Zij zijn onder meer 
een update van de gegevens uit de onderzoeken 
uit 1993 en 1994. Ook de WBO-gegevens uit 
1998 word en gebru ikt voor het strategisch 
Vooraadbeheer. 

In 2000 is het huurcomfort gestart. HuurComfort houdt in dat het huurdersonderhoud kosteloos wordt 
overgenomen door Woonstichting Etten-Leur. Dit alles in het kader van 'onbezorgd wonen', waar mogelijk 
ook huurvast-mogelijkheden en zorgmogelijkheden onder komen te vallen. 
Het jaar 2001 stond in het teken van de verdere implementatie van het strategische voorraadbeheer (zie ook 
hoofdstuk 10). Tijdens deze fase hebben nog enkele aanpassingen in de methode plaats gevonden. Deze 
veranderingen tijdens het implementatieproces hebben geleid tot enkele herzieningen in de laatste versie 
van de Nota. 

1 Stichting lnstituut Interface is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat is verbonden aan de faculteit Bouwkunde 
van de Technische Universiteit Eindhoven. 
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lnleiding 

1.2 Opzet van het rapport 

In eerste instantie wordt in het rapport aandacht besteed aan de methodiek die is gehanteerd gedurende het 
project. Het stappenplan dat hiervan de basis vormt wordt besproken in hoofdstuk 2. 
Vervolgens wordt in de daaropvolgende hoofdstukken, analoog aan het stappenplan, een uitwerking 
gegeven van de verschillende stappen. Hierdoor vormt zich gestaag een systeem dat in de toekomst dient 
om voortdurend op strategische wijze de woningvoorraad te beheren. Aan het einde van het volgende 
hoofdstuk wordt, na een toelichting van de methodiek, de opzet van de rest van het rapport gedetailleerder 
beschreven. 

1.3 Literatuur 

Interface, Stichting lnstituut -, 1993, G.M.Oudijk & J.J.A.M. Smeets, Ouderenhuisvesting Woonstichting 
Etten-Leur 

Interface, Stichting lnstituut -, 1994, G.M. van Bladel-Oudijk & M. Pott, Waarderingsonderzoek 
Woonstichting Etten-Leur, deel 1: waardering van woondiensten 

Interface, Stichting lnstituut -, 1994, M. Pott & J. Smeets, Kwaliteitsprofielen van marktechnische complexen, 
deel 2 van het woonwaarderingsonderzoek voor Woonstichting Etten-Leur 

Interface, Stichting lnstituut -, 1999, B. Rijpers & P. Dogge, In het zicht van de vergrijzing . .. de klant aan het 
woord, woonwaarderingsonderzoek Etten-Leur 

Interface, Stichting lnstituut -, 1999, B. Rijpers, Strategisch beheren, Opzet ontwikkeling PMC's voor 
Woonstichting Etten-Leur 

Interface, Stichting lnstituut -, 1999, C. van Vught, Opplussen met beleid 

ODRP organisatie-adviesbureau i.o.v. Woonstichting Etten-Leur, 1993, Ir. P.J.M. Schumacher en H.J. van 
den Heuvel, Een kwestie van kiezen of delen, Etten-Leur 
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Methodiek 
In dit hoofdstuk wordt de methodiek beschreven 
die wordt gehanteerd voor de implementatie 
van het strategisch voorraadbeheer bij 
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voor de methodiek. 
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Methodiek 

2.1 lnleiding 

Het strategisch voorraadbeheer zoals dit in de verdere rapportage wordt uitgewerkt is afgeleid van het 
principe uit de bedrijfskunde dat wordt aangeduid met de term strategisch management. Centraal in het 
strategisch management staat de vraag hoe een bedrijf zich in de toekomst een sterke positie kan 
verschaffen . Wezenlijk voor het strategisch management en daarom oak voor het strategisch 
voorraadbeheer is de lange termijn die wordt overzien. 

2.2 Strategisch Voorraadbeheer 

Strategisch voorraadbeheer is een werkmethode die het mogelijk maakt een voorraad woningen op een 
marktgerichte wijze te beheren en te {her)ontwikkelen, door gebruik te maken van informatie over 
ontwikkelingen op langere termijn en het woningaanbod optimaal af te stem men op de heersende en de te 
verwachten vraag op de lokale en regionale woningmarkt. 
Strategisch voorraadbeheer staat niet op zichzelf. Wanneer daadwerkelijk gestreefd wordt naar een 
optimale afstemming van vraag en aanbod , moet het totale beleid van een woningaanbieder daarop warden 
afgestemd . Concreet betekent dit een integrale aanpak van het beheer van de woningvoorraad. De min of 
meer traditionele scheiding tussen fys iektechnisch beheer, ruimtelijk-functioneel beheer, sociaal
maatschappelijk beheer en financieel beheer komt daarmee te vervallen. 
Het strategisch voorraadbeheer kan warden omschreven op 3 niveaus : het strategisch niveau, het tactisch 
niveau en het operationeel niveau . 

• Strategisch niveau 
Op dit niveau wordt de koers omschreven die de organisatie de komende jaren wenst te varen , op basis van 
de geformuleerde missie en een overall verkenning van de huidige marktsituatie en de onderkende kansen 
en bedreigingen in de toekomst. 
De strategische planning is gericht op de lange termijn en wordt vervat in een beleidsplan . 

• Tactisch niveau 
Op dit niveau warden de strategische doelen vertaald in concrete plannen op de middellange termijn . De 
tactische doelen warden uitgewerkt in beheerplannen voor de verschillende beheereenheden met de 
strategieen als belangrijkste output. 

• Operationeel niveau 
Op het laagste niveau warden beheerplannen uitgewerkt in actieplannen . In actieplannen wordt omschreven 
wie, wat, waar en wanneer activiteiten ontplooid om de doelen uit de beheerplannen vanuit het tactisch 
niveau te verwezenlijken door veranderingen c.q. verbeteringen door te voeren . Het operationele niveau 
heeft een korte tijdshorizon . 

Uit bovenstaande kan warden afgeleid dat het strategisch voorraadbeheer een drietal soorten plannen kent: 
het beleidsplan , de beheerplannen en de actieplannen . Deze plannen zijn in elkaar verweven zoals blijkt uit 
de figuur 2.1 waarin de stappen wordt aangegeven om deze plannen te kunnen verwezenlijken. 

Voor de implementatie van het strategisch voorraadbeheer bij Woonstichting Etten-Leur is gebruik gemaakt 
van dit stappenplan . Het stappenplan wordt in zijn totaliteit gehanteerd, maar de omvang van het project, 
zoals dit voor de nota is gedefinieerd, is begrensd tot het beleidsplan en de beheerplannen . In de volgende 
paragrafen wordt het stappenplan toegelicht waarmee bovendien de methodiek van de implementatie van 
het strategisch voorraadbeheer wordt verduidelijkt. 
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Figuur 2. 1: Samenhang beleidsplan , beheerplan en actieplan 
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Methodiek 

2.3 Het stappenplan 

2.3.1 Stap 1 - Vaststellen algemene beleidsuitgangspunten 

In eerste instantie moeten de algemene beleidsuitgangspunten van de organisatie warden vastgesteld. De 
beleidsuitgangspunten vormen het kader waarbinnen het voorraadbeleid en meer concreet de 
beheerplannen kunnen warden uitgewerkt. Het volgen van deze uitgangspunten waarborgt een consistent 
en eenduidig geheel van de verschillende deelplannen . 

2.3.2 Stap 2 - lndelen van de voorraad in productgroepen 

De voorraad wordt ingedeeld in zogenaamde productgroepen. Een productgroep is een verzameling 
complexen in een bepaald marktsegment. Veel gebruikte indelingsvariabelen zijn de woonvorm (eengezins 
of meergezins) en de grootte (het aantal (slaap)kamers). 
Wooncomplexen binnen een productgroep kunnen concurrentie van elkaar ondervinden . Bij een relatief 
geringe vraag naar woningen uit een productgroep zal het complex met de slechtste concurrentiepositie het 
eerst uit de markt vallen. 

2.3.3 Stap 3A - lndeling van klanten in doelgroepen 

De doelgroepen warden geformeerd op basis van de woonvoorkeuren die de klanten hebben . Het is van 
belang dat de huishoudens die tot dezelfde doelgroep behoren in grote lijnen dezelfde woonvoorkeuren 
hebben . Een indeling van doelgroepen vindt meestal plaats op basis van kenmerken als : omvang van het 
huishouden, leeftijd hoofdbewoner, aanwezigheid van kinderen, huishoudensinkomen e.d. Dit zijn in feite 
de factoren die in grate lijnen de woonvoorkeuren bepalen . 

In de praktijk warden echter ook ander indelingen gebruikt zoals: 
• lndeling in een primaire en een secundaire doelgroep (BBSH); 
• lndeling in starters , doorstromers en vestigers; 
• Bijzondere doelgroepen als statushouders, begeleid wonen, e.d.; 
• lndeling die wordt gebruikt in de Huursubsidiewet: een/meerpersoonshuishoudens-18-22 jaar/23-64 

jaar/65 jaar en ouder. 

De genoemde indelingen hebben gevolgen voor de gewenste indeling op basis van gelijke woonwensen . Zo 
stelt de overheid bijvoorbeeld eisen aan de relatie tussen inkomen en huur. 
Vanuit de verschillende invalshoeken zal daarom een modus gevonden moeten warden zodat de indeling in 
doelgroepen hanteerbaar is voor alle toepassingen. Oat wil zeggen dat de doelgroepen zoals die warden 
gehanteerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector of de Huursubsidiewet moeten kunnen aansluiten bij 
de gehanteerde indeling in het strategisch voorraadbeheer. 

2.3.4 Stap 38 - lndeling van de voorraad in marktechnische complexen 

Nadal de woningen zijn ingedeeld in productgroepen wordt de voorraad vervolgens opgedeeld in groepen 
woningen met een soortgelijke belevingswaarde, z.g. markttechnische complexen . De belangrijkste variabel 
bij het indelen van de voorraad in markttechnische complexen is een fysiek-ruimtelijke . Gedachte hierachter 
is, dat het voor een huurder in principe niet uitmaakt op welk adres binnen het markttechnisch complex 
deze woont. De kwaliteit van woning en woonomgeving is overal hetzelfde. Een dergelijke fysiek-ruimtelijk 
complex is niet alleen een belevingseenheid, het is tevens een meet- en regeleenheid. Alie gegevens 
(verhuurbaarheids-, waarderings- en exploitatie-gegevens) warden aan deze eenheid gekoppeld. De 
gevolgde werkwijze leidt er bovendien toe dat een markttechnische complex slechts binnen een 
productgroep valt. 
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2.3.5 Opstellen van beheerplannen 

Na het afronden van deze stap splitst het stappenplan zich in twee sporen (zie figuur 2.2). Naast de verdere 
ontwikkeling van het beleidsplan wordt het spoor gevolgd teneinde per markttechnisch complex een 
beheerplan op te stellen. Uit het stappenplan blijkt de verwevenheid tussen het beleidsplan op strategisch 
niveau en het beheerplan op tactisch niveau . Dit is aangegeven door pijlen . In een aantal gevallen vormt het 
beleidsplan het kader voor de beheerplannen, zoals bij de strategiebepaling. Daarnaast vormt het 
beleidsplan een samenvatting van resultaten van de beheerplannen om afstemming tussen beheerplannen 
te kunnen laten plaatsvinden . Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij het opstellen van product-marktcombinaties. 

Het vervolg van het stappenplan zal warden besproken door uit te gaan van de stappen die warden 
genomen om de beheerplannen te ontwikkelen. Waar sprake is van een relatie met het beleidsplan, zal dit 
warden aangegeven. 

2.3.6 Stap 4 - SWOT analyse markttechnisch complex 

SWOT staat voor Strength, Weakness, Opportunities, Threats oftewel sterke en zwakke punten, kansen en 
bedreigingen. 
In eerste instantie wordt elk markttechnisch complex onderworpen aan een sterkte/zwakte analyse. Het 
betreft een analyse van de volgende onderdelen: 
• procesgegevens: - mutaties; 

- reacties op vrijkomende woningen; 
- woonduur; 
- weigeringen; 
- onderhoudskosten; 

• productgegevens - prestaties; 
- waardering; 

• financiele gegevens - huurprijs; 
- boekwaarde; 
- WOZ/OZB waarde; 
- bedrijfswaarde. 

Het tweede deel van de SWOT-analyse bestaat uit het inventariseren van de kansen en bedreigingen op het 
niveau van het markttechnisch-complex. 
Voorbeelden van kansen en bedreigingen zijn : 
• aanpassing van het bestemmingsplan (in de toekomst); 
• nieuwbouwprojecten (in omgeving) in eigen beheer of door anderen; 
• subsidies; 
• vestigen/verdwijnen van voorzieningen (op termijn); 
• ontwikkelingen rentestand; 
• nieuwe bouwtechnieken waardoor nieuwe ingrepen mogelijk zijn; 

De systematiek bij de inventarisatie is van belang om een compleet beeld te krijgen van alle kansen en 
bedreigingen op het niveau van de markttechnische complexen. Hiervoor is de DESTEP-benadering (zie 
paragraaf 6.5) een waardevol hulpmiddel. 
Het totaal van de SWOT-analyses op het niveau van de beheerplannen vormt de SWOT-analyse van de 
portefeuille. 
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2.3.7 Stap 5 - Bepalen product-marktcombinaties 

Methodiek 

Stap2 

Stap 3 

In de vijfde stap wordt per complex bekeken voor welke doelgroep(en) het complex passend is . Of beter 
gezegd : welke doelgroepen zullen belangstelling tonen voor het betreffende complex. Die belangstelling 
hangt af van een aantal factoren, onder andere: 

de door het markttechnische complex (woning en woonomgeving) geboden kwaliteit ofwel de geboden 
prestatie; 
de kwaliteit van de complexgebonden dienstverlening; 

• de door de betreffende doelgroep gevraagde prestatie; 
• het belang dat de betreffende doelgroep aan verschillende zaken toekent; 
• de huurprijs (beperking relatie inkomen , prijs/kwaliteitverhouding). 

Wanneer blijkt dat de geboden prestatie (incl. dienstverlening) aansluit op de gevraagde prestatie en de 
huurprijs geen belemmering vormt, kan gesproken worden van een product-marktcombinatie (PMC). Een 
PMC bestaat dus uit een markttechnisch complex (het product) en een doelgroep (de markt) . 
Een PMC geeft geen garantie voor goede verhuurbaarheid. Oat komt doordat bij het bepalen van PMC's in 
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eerste instantie alleen het niveau van het markttechnisch complex wordt aangehouden. Er bestaat op dat 
moment geen inzicht in de verhouding tussen vraag en aanbod op woningmarktniveau . Zo kan een complex 
geschikt worden bevonden voor jonge eenpersoonshuishoudens, maar aan die doelgroep onverhuurbaar 
blijken. De oorzaak daarvan kan dan bijvoorbeeld liggen in een structureel te groot aanbod van woningen 
voor jonge eenpersoonshuishoudens. Het inzicht in de verhouding tussen vraag en aanbod op 
portefeuilleniveau wordt verkregen door een PMC-schema op te stellen (zie verder) . In het stappenschema 
is dit aangegeven door een koppeling met het beleidsplan. 

Het bepalen van de product-marktcombinaties dient op systematische wijze te gebeuren. De basis daarvoor 
wordt gevormd door de gemeten prestaties in de SWOT-analyse: de geboden prestatie van het product. 
Voor het bepalen van de PMC is het echter niet realistisch alle gemeten prestaties te betrekken in de 
vergelijking tussen geboden- en gevraagde prestatie. Een huishouden zal bij de keuze voor de woning 
immers niet alle kwaliteitsaspecten kunnen beoordelen. Alleen die aspecten die werkelijk belangrijk worden 
gevonden, moeten bij het matchen van geboden en gevraagde prestatie worden gebruikt. 

Uit onderzoek van Stichting Interface (Interface, 1999) is gebleken dat de in de label 2.3 vermelde 
kwaliteitsaspecten van belang zijn bij de identificatie van product-marktcombinaties bij Woonstichting Etten
Leur. 

Woningkenmerken 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Grootte badkamer 
Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte tweede slaapkamer 
Grootte bergruimte 
Grootte tuin 
Aantal slaapkamers 
Relatie vertrekken 
Voorzieningen badkamer 
Verwarming 
Geluidsisolatie 
Warmte-isolatie 

Woonomgevingkenmerken 
Bereikbaarheid winkels 
Bereikbaarheid basisschool 
Bereikbaarheid speelvoorzieningen 
Bereikbaarheid bushalte 
Bereikbaarheid centrum 
Bereikbaarheid medische voorzieningen 
Uiterlijk gebouwen 
Kwaliteit groenvoorzieningen 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit parkeervoorzieningen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeerslawaai 
Verkeersgevaar 
Stank/lawaai industrie 
Vandalisme 
Vervuiling 
Sociale veiligheid 
Gedrag buurtbewoners 

Tabel 2.3: Relevante kwaliteitskenmerken 

Per aspect wordt onderzocht of de door het complex geboden prestatie voldoet aan de door de doelgroep 
gevraagde prestatie. Elke doelgroep en elk aspect passeert zo de revue. Wanneer op basis van de 
resultaten daarvan kan worden geconcludeerd dater sprake is van een PMC wordt dit aangegeven . Deze 
informatie is van groot belang voor de in de volgende stap te formuleren strategie . 
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De eerder genoemde koppeling naar het beleidsplan houdt in dat de 
resultaten van de product-marktcombinaties wordt overgeheveld naar een 
product-marktmatrix op portefeuilleniveau. Een schematische weergave van 
een product-marktmatrix is te zien in de figuur hiernaast. 
Op de verticale as staat het aanbod weergegeven . Oat kan het aanbod zijn dat 
jaarlijks door mutatie vrijkomt (dynamisch aanbod) of het totale aanbod op de 
woningmarkt (het statisch aanbod). 
Op de horizontale as staat de marktvraag aangegeven onderverdeeld naar de 
doelgroepen. Afhankelijk van de gekozen methode om het aanbod te noteren 
gaat het hier om de jaarlijkse vraag naar woningen dan wel de totale vraag 
naar woningen (inclusief zittende bewoners). 
De matrices worden voor meerdere jaren achier elkaar gezet om 
ontwikkelingen in de vraag/aanbodverhouding te kunnen volgen en daarop in 
te kunnen spelen . 
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2.3.8 Stap 6 - Bepaling mogelijke strategieen per markttechnisch complex 

Per markttechnisch complex wordt de mogelijke strategieen benoemd op basis van de in voorgaande 
stappen verzamelde en geanalyseerde informatie. Onder een strategie wordt verstaan de beleidrichting die 
de komende jaren voor een complex zal warden gevoerd . 
De strategieen warden gekozen uit een op strategisch niveau opgesteld overzicht van mogelijke 
'basisstrategieen . Het opstellen van een dergelijk overzicht wordt in het stappenplan weergegeven met een 
verbinding naar het beleidsplan. 

Voordat de mogelijke strategieen voor een complex warden benoemd moet eerst warden vastgesteld op 
welke doelgroep men zich in relatie tot het betreffende complex richt. Bovendien moeten de kansen en 
bedreigingen bekend zijn. 

Om te komen tot een consistent geheel van strategieen voor de hele voorraad, is het van belang een vaste 
procedure te volgen voor de strategieformulering. Zo wordt voorkomen dat factoren die essentieel zijn voor 
de strategie over het hoofd warden gezien en warden dezelfde conclusies verbonden aan indicatoren, 
ontwikkelingen en dergelijke. 

Een belangrijk hulpmiddel bij het formuleren van strategieen is de beslissingsboom. In een beslissingsboom 
worden alle factoren opgenomen die van belang zijn voor de strategie. Van die factoren worden waarden en 
trends in de boom opgenomen in het keuzepad. Door in de beslissingsboom steeds opties te noemen, wordt 
voor het betreffende markttechnische complex richtinggegeven aan een mogelijke strategie. 
Figuur 2.5 toont de gebruikte beslissingsboom . 

2.3.9 Stap 7 - Strategie vertalen in activiteiten 

De strategieen worden vertaald in verschillende beheeractiviteiten. Er zijn verschillende maatregelen 
mogelijk om een strategie vorm te geven . Voor welke maatregelen wordt gekozen is afhankelijk van de 
strategie en de informatie die uit de SWOT-analyse naar voren is gekomen . 

2.3.10 Stap 8 - Doorrekenen financiele consequenties 

De financiele haalbaarheid van de mogelijke strategieen onderzocht. Uit deze toetsing kan blijken dat de 
activiteiten moeten warden bijgesteld . Oak kan blijken dat geen van de mogelijke strategieen financieel 
haalbaar is . In beide gevallen moeten enkele stappen warden teruggenomen om uiteindelijk tot een juiste en 
haalbare strategie te komen . Een belangrijk instrument hierbij is de bedrijfswaarde die per strategie de 
toekomstige inkomsten en uitgaven contant weergeeft. 

2.3.11 Stap 9 Im plementatie 

Nadat het stappenplan tot en met stap 8 is doorlopen wordt de beoogde implementatie vormgegeven . In het 
actieplan staat wie, wanneer wat doet en wanneer evaluatie op welke onderdelen plaats vindt. De 
actieplannen warden opgesteld aan de hand van een (meerjaren)planning voor het beheer van de 
markttechnische complexen. De (meerjaren)planning gaat gepaard met een prioriteitenstelling . 

21 



Methodiek 

VBI Trend VBI Waardering Puntprijs Mogelijke strategieen 
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Figuur 2.5: Beslissingsboom 

2.4 Opzet van het rapport 

Het hiervoor beschreven stappenplan vormt de leidraad voor het onderhavige rapport. Vooraf wordt echter 
de missie van de corporatie verwoord in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt onder de titel 'Beleidskader' 
aandacht besteed aan de eerste stap: het vaststellen van de algemene beleidsuitgangspunten. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 5 de uitwerking van de marktindeling gegeven . Naast het indelen van de voorraad in 
markttechnische complexen wordt aan de vraagzijde van de markt een aantal doelgroepen ge'fdentificeerd . 
In hoofdstuk 6 wordt de woningvoorraad van Woonstichting Etten-Leur gepresenteerd . De aandacht gaat 
hier met name uit naar het portefeuilleniveau . Voor specifieke informatie over een markttechnisch complex 
wordt verwezen naar de beheerplannen . 
Hoofdstuk 7 is geheel gewijd aan de afstemming van het aanbod woningen op de vraag vanuit de markt. Op 
deze plaats doen de product-marktcombinaties hun intrede. Op basis van een aantal scenario's zal de 
ontwikkeling van vraag en aanbod in de toekomst in kaart worden gebracht. Aansluitend daarop wordt in 
hoofdstuk 8 ingegaan op de mogelijke strategieen van de markttechnische complexen. Dit wordt in 
hoofdstuk 9 vertaald naar activiteiten waarvan de financiele consequenties onder de loep worden genomen. 
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In hoofdstuk 10 wordt ingegaan op de implementatie. In dit hoofdstuk wordt de opbouw van actieplannen 
besproken . 
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Missie 
Woonstichting Etten-Leur vaart een duidelijke koers . 
Deze koers wordt in dit hoofdstuk beschreven. 
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3.1 lnleiding 

De statuten van Woonstichting Etten-Leur vermeld kernachtig maar zeer breed wat doel is van 
Woonstichting Etten-Leur, namelijk: 

De stichting heeft als doe/ 
uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de vo/kshuisvesting 

Missie 

Aan deze doelstelling wordt door Woonstichting Etten-Leur uitvoering gegeven binnen het kader van het 
Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). In het BBSH warden zes prestatievelden genoemd: 
• Kwaliteit van woningen; 

Huisvesten van de doelgroep; 
• Betrekken van bewoners bij beleid en beheer; 
• Financiele continuneit; 
• Leefbaarheid ; 
• Wonen en zorg . 

Woonstichting Etten-Leur ziet deze prestatievelden niet als uitgangspunten maar als randvoorwaarden voor 
haar eigen missie. 
In de nota Wonen wordt bovendien het doel c.q . het werkdomein van corporaties opnieuw geformuleerd: 
werkzaam op het gebied van wonen, woondiensten en woonmilieus. 
Hieronder volgt een korte beschouwing op de wijze waarop Woonstichting Etten-Leur de markt wil gaan 
betreden en welke middelen zij daarbij wil gebruiken. 

3.2 Primaire en secundaire doelgroep 

Woonstichting Etten-Leur heeft als hoofdtaak het huisvesten van de aandachtsgroep van beleid, de primaire 
doelgroep. De primaire doelgroep bestaat uit de huishoudens met !age inkomens. Momenteel hoort meer 
dan de helft (53,6%, ca 2150 huishoudens) van de huishoudens die bij Woonstichting Etten-Leur huren tot 
de primaire doelgroep (Interface, 1999). 
In toenemende mate zijn daarnaast bijzondere groepen te onderscheiden als asielzoekers, verstandelijk en 
lichamelijk gehandicapten , ex-psychiatrische patienten, ex-gedetineerden, mishandelde vrouwen, 
zwerfjongeren, studenten en woonwagenbewoners. 
De primaire taak geeft in de kern het bestaansrecht van de corporatie weer. Woonstichting Etten-Leur wil de 
primaire doelgroep ook primair in het oog houden, maar wel op een realistische wijze . Met andere woorden: 
Woonstichting Etten-Leur huisvest diegenen uit de primaire doelgroep in Etten-Leur die bij Woonstichting 
Etten-Leur klant willen zijn . Hier gebruikt Woonstichting Etten-Leur een defensieve strategie. 

Huisvesten van de primaire doelgroep is onrendabel. In de toekomst zal dit steeds onrendabeler warden. 
Wil Woonstichting Etten-Leur blijven bestaan dan zal zij zonder overheidsmiddelen zelf extra inkomsten 
moeten genereren. Daartoe wil Woonstichting Etten-Leur offensief de secundaire doelgroep benaderen . 
Hier verdiende gelden kunnen aldus warden ingezet om de huisvesting van de primaire doelgroep te 
financieren. 
De offensieve strategie in het secundaire segment is gezien het bovenstaande geen vrije keuze , maar een 
must. Woonstichting Etten-Leur is daarom afhankelijk van deze groep klanten en zal als zodanig de markt 
betreden. 

lnvesteringen in het secundaire segment warden /outer beoordeeld op financieel rendement terwijl 
investeringen in het primaire segment zullen warden getoetst aan de volkshuisvestingsdoelstellingen . 
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3.3 Huren is onbezorgd wonen 

Kopen wordt in Nederland steeds aantrekkelijker gemaakt. De lage rentestand en de diverse initiatieven en 
ideeen van overheidswege om ook voor de lagere inkomensgroepen koopwoningen bereikbaar te maken, 
zetten de huurmarkt verder onder druk. Het is echter te gemakkelijk om de schuld te steken op het andere 
alternatief voor wonen. Het getuigt ook niet van kracht om de populariteit van het eigen product afhankelijk 
te maken van de populariteit van de concurrent. 

Kortom : als Woonstichting Etten-Leur de komende jaren succesvol wil opereren op een mark! die niet alleen 
bestaat uit de lagere inkomenssegmenten die noodgedwongen op ons zijn aangewezen, dan moet het 
huren als product beter worden geprofileerd . En de hogere inkomenssegmenten zijn van levensbelang om 
zoals aangegeven het product- en dienstenaanbod voor de lagere inkomenssegmenten mogelijk te maken . 
Huren word! daarom door Woonstichting Etten-Leur geprofileerd als 'onbezorgd wonen' . Oat betekent: geen 
onderhoud, vaste maandlasten, een bedrag voor het wonen, geen onvoorziene uitgaven, snel een woning 
kunnen betrekken en ook snel weer kunnen verlaten. Daarnaast kunnen nog vele voordelen worden 
uitgewerkt en toegevoegd aan dit woonconcept, zoa ls bijvoorbeeld wonen en zorg . 
Een van de concrete onderdelen van dit concept is de module huurdersonderhoud, het zogenaamde 
'HuurComfort' wat in januari 2000 van start is gegaan . 
Met name voor de hogere inkomensgroepen zou dit woonconcept goed kunnen aanslaan. Kosten van 
wonen zijn minder belangrijk , alle zorgen uit handen heeft de overhand . Voor de groepen met een wat 
smallere beurs kan een dergelijk woonconcept grote concurrentievoordelen ten opzichte van de overige 
woningaanbieders opleveren . 

3.4 Woonstichting Etten-Leur: een liefdadigheidsinstelling? 

Woonstichting Etten-Leur is een commercieel bedrijf met een bijzondere bestemming voor haar winst. In die 
zin is Woonstichting Etten-Leur dan ook geen liefdadigheidsinstelling, waar bijzondere groepen uit de 
samenleving op zijn aangewezen . Enerzijds zou een profiel van een liefdadigheidsinstelling het succesvol 
zakendoen in het hoge segment kunnen frustreren. Anderzijds zou een dergelijk imago geen recht doen aan 
de positie en zelfstandigheid van de primaire doelgroep. Woonstichting Etten-Leur wil vanzelfsprekend ook 
deze groep voor vol aanzien en zoveel mogelijk aan haar woonwensen voldoen. 

3.5 Missie 

De missie van Woonstichting Etten-Leur kan als volgt omschreven worden: 

Woonstichting Etten-Leur houdt zich bezig met volkshuisvesting, wat zij ziet a/s een be/angrijk 
maatschappelijk aspect van de samenleving. Zij neemt deze taak zeer serieus. 

Woonstichting Etten-Leur stelt zich ten doel om goed wonen in brede zin mogelijk te maken en te 
bevorderen . Dit doet zij door zorg te dragen voor passende en betaalbare huisvesting van goede kwaliteit , 
gericht op brede lagen van de bevolking. ledereen die bij Woonstichting Etten-Leur wil wonen is welkom , 
waarbij Woonstichting Etten-Leur extra aandacht schenkt aan diegenen die minder sterk staan op de 
woonmarkt 

Woonstichting Etten-Leur wil midden in de maatschappij staan en door middel van het beleid het welzijn van 
mensen te bevorderen . Dit doet zij door te werken aan goed wonen, maar !evens door zich mede 
verantwoordelijk te tonen voor de kwaliteit van de locale samenleving . Zij werkt daarbij creatief aan de 
aantrekkelijkheid en veiligheid van de woonomgeving, waarbij de aanpak het milieu beschermt. 
Deze missie en visie komen overeen met de opvattingen neergelegd in de nota Wonen. In deze nota word! 
als antwoord op de toenemende complexiteit en verwevenheid van maatschappelijke vraagstukken gepleit 
voor aandacht voor het wonen in brede zin : wonen, woondiensten en woonmilieu . 

Tevens houdt de Woonstichting Etten-Leur- eveneens conform de visie uit de nota Wonen in de 21 ste 
eeuw- rekening met de woonwensen van individuele burgers. Zij stelt de klant centraal en probeert open en 
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duidelijk te zijn in haar handelen. Hierdoor is Woonstichting Etten-Leur voor haar klanten en de samenleving 
aanspreekbaar op haar functioneren en maatschappelijke bijdrage. Zij streeft hierbij naar een persoonlijke 
benadering. Kwaliteitszorg krijgt veel aandacht binnen de organisatie, klachten is men het liefst voor. 

Woningstichting Etten-Leur beschikt over een groot aantal woningen van verschillende aard. Er wordt 
gestreefd naar een blijvende aansluiting op de veranderende vraag, door voortdurende aanpassing van haar 
aanbod in woningtypen en aantallen. 
Er wordt gestreefd naar het aanbieden van een breed en hoogwaardig pakket van diensten tegen een 
aantrekkelijke prijs. Door het ontwikkelen van passende dienstverleningspakketten wil zij het woongenot 
voor haar klant zo groot mogelijk maken en woonzorgen zo veel mogelijk beperken . 
Woonstichting Etten-Leur beseft dat de medewerkers de sleutel zijn tot het realiseren van haar 
doelstellingen. Zij biedt haar medewerkers dan ook goede mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing in 
een prettige werkomgeving . Zij heeft een informele, op samenwerking gerichte, bedrijfscultuur. 
Woonstichting Etten-Leur zet haar financiele middelen optimaal in ten behoeve van de volkshuisvesting. Zij 
werkt zonder winstoogmerk, met waarborging van de continuneit van het bedrijf. 
Om haar doelstellingen waar te kunnen maken, werkt Woonstichting Etten-Leur, waar mogelijk, samen met 
andere marktpartijen. Dit kunnen andere woningcorporaties, lokale overheden en andere aanbieders op de 
woondiensten- en zorgmarkt zijn. 

De missie leidt tot een beleidskader waarbinnen Woonstichting Etten-Leur werkt. Dit kader zal geschetst 
worden in hoofdstuk 4. 

3.6 Literatuur 

Interface, Stichting lnstituut -, 1999, B. Rijpers & P. Dogge, In het zicht van de vergrijzing ... de klant aan het 
woo rd, woonwaarderingsonderzoek Etten-Leur 
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Beleidskader 
In dit hoofdstuk warden de algemene 
beleidsuitgangspunten beschreven waarin het 
strategisch voorraadbeheer wordt ingebed. De 
beleidsuitgangspunten warden beschreven aan de 
hand van een beschrijving van de reeds aanwezige 
vormen van beleid bij Woonstichting Etten-Leur. 
lngegaan wordt op het huurprijsbeleid , beleid ten 
aanzien van de kernvoorraad, onderhoudsbeleid, 
aankoopbeleid, verkoopbeleid, mutatiebeleid, 
toewijzingsbeleid , nieuwbouwbeleid, 
won en en zorg en financieel beleid . 
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beleidsuitgangspunten 

1ndelen voorraad in 
productgroepen 
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doetgroepen 
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4.1 lnleiding 

In het beleidsplan van Woonstichting Etten-Leur dat in 1993 onder de naam 'Een kwestie van kiezen of 
de/en ' is verschenen, werden de beleidsuitgangspunten voor Woonstichting Etten-Leur beschreven . Het 
beleidsplan is opgedeeld in vijf thema's te weten: de bewoners, de woningen, de gemeente, de organisatie 
en de toekomst. Het beleidsplan verwoorde de missie van Woonstichting Etten-Leur. Het is noodzakelijk het 
reeds bestaande beleid tegen de achtergrond van de nieuwe missie en het strategisch voorraadbeheer 
opnieuw te overwegen. Het onderstaande vormt de uitwerking van deze heroverweging hetgeen leidt tot een 
groot aantal beleidsuitgangspunten en tevens voornemens op het gebied van kernvoorraadbeleid 
huurprijsbeleid, aan- en verkoopbeleid, mutatiebeleid, verhuurbeleid, nieuwbouwbeleid, wonen en zorg , 
buurtbeheer en financieel beleid . 

4.2 Kernvoorraadbeleid 

4.2.1 Situatie in het verleden 

Veel corporaties in Nederland houden een kernvoorraad aan . Deze kernvoorraad bestaat uit woningen die 
in principe worden gereserveerd voor de primaire doelgroep (de aandachtsgroep van beleid) . Het betreft 
dan ook in het algemeen de goedkope woningen uit de voorraad. 
Ook Woonstichting Etten-Leur onderkent het belang van een kernvoorraad omwille van de keuzevrijheid van 
de woonconsument met een lager inkomen . In het Volkshuisvestingsplan van de gemeente Etten-Leur 
(Companen, 1993) kan worden gelezen dat Woonstichting Etten-Leur een huurprijsbeleid zal ontwikkelen 
dat erop is gericht een aantal van 1750 goedkope (< f 600,-) sociale huurwoningen met een redelijke 
prijs/kwaliteitverhouding in stand te houden . Onder 'goedkoop' wordt per 1999 volgens het Besluit Beheer 
Sociale Huursector een huurprijs van f 600,- of lager verstaan. 
Op 1 juli 1999 bezat Woonstichting Etten-Leur volgens de definitie uit het Besluit Beheer Sociale Huursector 
ongeveer 1100 goedkope woningen. In slechts 410 gevallen gaat het dan om een eengezinswoning, de 
tweede grote groep hierbinnen word! gevormd door de 396 goedkope HAT-woningen . De oorzaak van het 
grote verschil tussen het streefaantal en het werkelijke aantal goedkope woningen ligt in het feit dat de 
prijsgrens voor de goedkope woningen tegen de normale inflatieontwikkelingen in is verlaagd . Daardoor 
word! de omvang onbernvloedbaar lager. 

4.2.2 Actuele situatie 

Een kernvoorraad word! aangehouden om voldoende voor de primaire doelgroep bereikbare woningen 
beschikbaar te hebben . Sinds 2001 worden in het BBSH de zelfde inkomens en huurgrenzen gehanteerd 
als in de Huursubsidiewet: alle woningen met een huurprijs tot f 942,- (427,5 euro) (een- en 
tweepersoonshuishoudens) respectievelijk f 1010,- (458,3 euro) (drie- en meerpersoonshuishoudens) met 
gebruikmaking van huursubsidie bereikbaar voor de primaire doelgroep2

. Daardoor 99% van de voorraad 
van Woonstichting Etten-Leur bereikbaar voor de laagste inkomensgroepen (zie label 4 .1 ). 
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2 De definitie van de primaire doelgroep in het Besluit Beheer Sociale Huursector loopt vanaf 1998 parallel aan de 
definitie van de huishoudens die recht hebben op huursubsidie volgens de Huursubsidiewet. 
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Het hanteren van een grens van f 600,- is daarom niet zinvol. Deze grens wordt immers slechts gebaseerd 
op het Besluit Beheer Sociale Huursector, waarin aan die grens ook geen conclusies warden verbonden . De 
grens heeft zodoende niets te maken met bijvoorbeeld prijsontwikkelingen en mogelijkheden die de 
Huursubsidiewet biedt. Overigens wordt hierbij opgemerkt dat van toegelaten instellingen volgens artikel 14 
van het Besluit Beheer Sociale Huursector wordt verwacht dat zij doelmatig met het verstrekken van 
huursubsidie omgaan. 

Bovenstaande in overweging genomen wordt geconcludeerd dat het zinvol is een kernvoorraad aan te 
houden rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van de Huursubsidiewet. 
De belangrijkste beperking van de Huursubsidiewet wordt behalve via de aftoppingsgrenzen opgelegd door 
de Huursubsidienorm. Die huursubsidienorm is het maximale bedrag dat gemiddeld over een jaar over de 
voorraad aan een huursubsidieontvanger mag warden verstrekt. 

Wanneer in de rest van het rapport gesproken wordt over kernvoorraad, dan wordt de voorraad bedoeld met 
een huurprijs tot fl 942,. 

4.2.3 Toevoegingen aan de kernvoorraad door nieuwbouw 

Zander 'kunstgrepen' is het niet mogelijk door nieuwbouw kwalitatief goede en bereikbare woningen te 
realiseren die voldoen aan de basiskwaliteit (DHV, 1997). Zoals hiervoor vermeld is om deze reden besloten 
voor seniorenwoningen de huurprijsgrens van de kernvoorraad te te leggen op f942,- . 
Door het realiseren van compenserende woningbouw kan met verkoopwinsten worden bereikt dat 
huurwoningen kunstmatig laag kunnen worden geprijsd. Ook door woningen te bouwen voor tijdelijke 
verhuur en vervolgens verkoop kan de prijs laag warden gehouden. Aan deze systematiek kleven echter 
een aantal haken en ogen die goed moeten worden overwogen . Het kunstmatig laag houden van een prijs 
leidt ertoe dat de bestaande voorraad relatief duurder wordt. Met als gevolg dat de marktpositie daarvan 
verslechtert. Hier doet zich een dilemma voor. Het toevoegen van bereikbare woningen is op zich 
prijzenswaardig maar is alleen zinvol als het gaat om grotere aantallen (enkele tientallen). Minder woningen 
heeft immers nauwelijks invloed op de invulling van een behoefte. Bij grotere aantallen bereikbare woningen 
is echter het effect op de bestaande voorraad (te) groot en ongewenst. 

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de Woonstichting Etten-Leur alert zijn op spanningen die 
bestaan tussen de bestaande voorraad en de toevoegingen door nieuwbouw. 

4.2.4 Consequenties van de kernvoorraad 

Het hanteren van de huurprijsgrens voor de kernvoorraad biedt voldoende ruimte ten aanzien van de 
jaarlijkse huurverhoging en ook ten aanzien van bijvoorbeeld het aanbrengen van huurverhogende 
voorzieningen, zowel op initiatief van de huurder als op initiatief van Woonstichting Etten-Leur. 
Veelal worden investeringen in geriefverbeteringen doorberekend in de huurprijs . In alle andere gevallen 
wordt de huurder een aanbod gedaan om de investering op andere wijze te betalen . Bijvoorbeeld in een 
keer afrekenen of het bieden van een financieringsconstructie . 

Als gevolg van de gehanteerde huurprijsgrens is de kernvoorraad zoveel mogelijk gespreid over Etten-Leur. 
Wei is er enig verschil in de spreiding naar huurprijs . Deze spreiding is echter niet bijzonder be'fnvloedbaar 
daar deze sterk afhankel ijk is van de periode waarin de woningen zijn gebouwd. Goedkope woningen zijn in 
het algemeen woningen die gebouwd zijn in de jaren vijftig en zestig . Het gevaar voor segregatie is echter 
minimaal. Pas wanneer ontwikkelingen in het licht van de Huursubsidiewet daartoe aanleiding vormen, 
wordt het verhuurbeleid (zie paragraaf 4.6) aangepast. Vooralsnog wordt vastgehouden aan de grate 
keuzevrijheid die huishoudens binnen Etten-Leur hebben , metals gevolg een goede spreiding van 
verschillende huishoudenscategorieen over Etten-Leur. 
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4.3 Huurprijsbeleid 

4.3.1 Huurprijsbeleid en de primaire doelstelling 

Woonstichting Etten-Leur heeft in feite een monopoliepositie op de huurmarkt in Etten-Leur. De enige 
concurrenten op de Etten-Leurse markt zijn de Algemene Nederlandse Woningstichting, beleggers, overige 
particuliere verhuurders en niet te vergeten de koopmarkt. Daarnaast ondervindt Woonstichting Etten-Leur 
natuurlijk concurrentie van de regionale woningmarkt. 
Door het monopolistische karakter van deze marktpositie speelt het gemiddeld prijsniveau van de voorraad 
een beperkte rol in de afzetmogelijkheden. Woonstichting Etten-Leur stelt zich echter op het standpunt dat 
altijd moet worden gestreefd naar een zo laag mogelijke huurprijsstelling. Dit gelet op de taak die 
Woonstichting Etten-Leur op zich heeft genomen: het huisvesten van de primaire doelgroep. Dit laat 
onverlet dat Woonstichting Etten-Leur zou kunnen gaan opereren in delen van de woningmarkt waar het 
huurprijsbeleid in eerste instantie is gericht op winstmaximalisatie. Vanzelfsprekend betreft het hier geen 
aanbod voor de primaire doelgroep. 
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Figuur 4.4: lnflatie in Nederland in relatie tot de gemiddelde huurstijging in Nederland en bij Woonstichting Etten-Leur 
Bron: CPB en NWR 

In de afgelopen jaren heeft Woonstichting Etten-Leur zich ingespannen de huurtrend lager te houden dan 
het landelijk gemiddelde (zie ook figuur 4.4 ). Ook voor de komende jaren streeft Woonstichting Etten-Leur 
naar een lage gemiddelde huurstijging . In 1999 heeft er een huurstijging plaatsgevonden van gemiddeld 
2,00% en in de jaren daarna wordt ingezet op een koppeling met de inflatie. Op deze wijze blijft de 
kernvoorraad zo veel mogelijk bereikbaar voor de primaire doelgroep. 

4.3.2 Huurprijsbeleid als strategisch instrument 

De wettelijke kaders bieden mogelijkheden om het huurprijsbeleid in te zetten als strategisch instrument 
binnen het voorraadbeheer. De prijs die voor een product moet worden betaald is dan ook voor een 
corporatie een krachtig en relatief eenvoudig te hanteren onderdeel van de marketingmix. 
Zonder afbreuk te doen aan de primaire doelstelling van de corporatie is het mogelijk meer winst (door een 
grotere huurverhoging) te behalen uit de voorraad om daarmee enerzijds direct doelstellingen voor de 
primaire doelgroep te realiseren en anderzijds risico's van delen van de voorraad die (tijdelijk) minder goed 
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in de markt liggen af te dekken (bijvoorbeeld door een scherpere prijsstelling) . 

Sinds de invoering van de huursombenadering in 1993 voert Woonstichting Etten-Leur een huurprijsbeleid 
dat erop is gericht te komen tot een uniforme prijs/kwaliteit verhouding van de gehele voorraad woningen . 
Leidraad daarbij is het Woningwaarderingsstelsel (WWS) waarmee het mogelijk is aan elke woning een 
aantal kwal iteitspunten toe te kennen . Nadeel bij de kwaliteitsmeting door het Woningwaarderingsstelsel is 
dat deze methode geen mogelijkheden biedt om de populariteit van een woning te vertalen in een prijs . 
Woonstichting Etten-leur heeft daarom in samenwerking met vd Flier een nieuw systeem te ontwikkeld 
waarin de kwalite it van de woningen wordt gecombineerd met de populariteit. Dit systeem moet in de 
toekomst als basis gaan dienen voor de prijsbepaling. 
Het genoemde systeem moet leiden tot een streefhuur per woning . Deze streefhuur, die gebaseerd wordt op 
een puntprijs en derhalve afhankelijk is van het aantal toegekende kwaliteitspunten, zal via twee wegen 
worden bereikt : bij mutatie ineens en via de jaarlijkse huurverhoging. 
• Huuraanpassing bij mutatie 
Bij mutatie wordt de huurprijs van de woning ineens gewijzigd in de streefhuur. 
• Huuraanpassing in de jaarlijkse huurverhogingronde 
Naast de aanpassing ineens wordt ieder jaar bij de jaarlijkse huurverhoging een percentage geheven dat tot 
doel heeft de huurprijs dichter bij de streefhuur te brengen . Om de acceptatiegraad van de 
huuraanpassingen hoog te houden wijkt dit percentage niet meer dan 1 % in negatieve dan wel in positieve 
zin af van de gemiddelde huurstijging van de voorraad . 
Hierbij wordt onderkend dat het te voeren huurprijsbeleid en daarbinnen het in ontwikkeling zijnde systeem 
goed te motiveren moet zijn aan huurders. De streefhuur zal daarom op een inzichtelijke wijze moeten 
worden onderbouwd . lnzichtelijk wil in dit geval zeggen dat de onderbouwing moet bestaan uit eenduidig 
meetbare grootheden. In het bijzonder verdient het verwerken van de marktpositie in het systeem daarom 
de nodige aandacht. Het vertalen van alle grootheden in punten zal bijdragen aan de mate waarin het 
systeem wordt geaccepteerd . 
Bij complexen waarvan de marktpositie minder goed te noemen is, wordt de prijs/kwaliteitverhouding extra 
bewaakt en in een aantal gevallen relatief gunstig gehouden . Op dat punt heeft het huurprijsbeleid reeds 
een strategisch karakter. Aanbod dat minder goed verhuurbaar is kan in prijs worden verlaagd om de 
aantrekkelijkheid daarvan te vergroten . Natuurlijk heeft een dergelijke maatregel alleen zin wanneer geen 
sprake is van een structureel overschot aan woningen. 

4.4 Aan- en verkoopbeleid 

4.4.1 lnleiding 

Van corporaties wordt verwacht dat zij een beleid ontwikkelen ten behoeve van aan- en verkoop van 
won ingen. Oat is echter niet de reden waarom Woonstichting Etten-Leur een dergelijk beleid ontwikkelt. 
Woonstichting Etten-Leur wil aan- en verkoop inzetten als actief instrument binnen het strategisch 
voorraadbeheer om het woningaanbod af te kunnen stemmen op de vraag vanuit de markt. 

4.4.2 Aankoopbeleid 

4.4. 2. 1 lnleiding 

Aankopen van locaties gebeurt altijd met een volkshuisvestel ijk doel. Voorbeelden van volkshuisvestelijke 
doelen zijn : verbetering en/of uitbreiding van het productaanbod en het in handen krijgen van een locatie om 
een plan te kunnen realiseren . Aankopen is derhalve nimmer een doel op zich . Aankopen is daarom niet 
meer dan een van de alternatieven om een doel te bereiken. 
Deze paragraaf is gewijd aan aankopen in bestaand gebied . Voor aankoop van locaties in uitleggebied 
wordt verwezen naar paragraaf 4.7 Nieuwbouwbeleid . 
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4.4.2.2 Actief aankoopbeleid 

Binnen het aankoopbeleid zijn twee varianten te onderscheiden, te weten de aankoop van een product 
(woning) en aankoop van een productiemiddel (grond, eventueel reeds bebouwd) om daarmee een product 
te kunnen ontwikkelen . 
In beide gevallen zal Woonstichting Etten-Leur uitdrukkelijk kijken naar de geschiktheid van locaties. Hierin 
zal Woonstichting Etten-Leur zich actief opstellen . Onderkend word!, dat aankopen niet planmatig kunnen 
worden benaderd, maar afhankelijk zijn van de gelegenheid . 
Woonstichting Etten-Leur kiest ervoor in uitleggebieden niet speculatief grond aan te kopen om zodoende 
een steviger positie te verwerven binnen een uitbreidingsplan. Het risico van deze activiteiten wordt 
onacceptabel geacht en niet binnen de doelstelling passend . 

4. 4. 2. 3 Standaardvoorstel 

Het aankopen van locaties zal altijd worden afgewogen tegen de alternatieven die voorhanden zijn om 
dezelfde volkshuisvestelijke doelstelling te bereiken . Ook alternatieve locaties (waaronder ook nieuwbouw) 
zullen onderling tegen elkaar worden afgewogen . Daartoe worden een aantal aspecten genoemd waarop 
ieder alternatief moet worden beoordeeld . De volgende punten zullen altijd in het standaardvoorstel worden 
opgenomen: 
• bestaande visies van relevante instanties/organisaties (waaronder Woonstichting Etten-Leur) op het 

gebied waarin de locatie zich bevindt; 
• in relatie met bovenstaande een analyse van het geldende bestemmingsplan; 

bodemonderzoek; 
onafhankelijk taxatierapport; 

• beoordeling van de technische staat, met specifiek aandacht voor latente onderhoudsverplichtingen; 
• argumenten voor aankoop (voorziet in behoefte, draagt bij aan de wijkopbouw, ... ); 

een eerste exploitatieopzet waarin worden meegenomen: een eventuele onrendabele investering, 
marktpotentie en een risicoanalyse; 

• een vergelijking met de alternatieven die voorhanden zijn om hetzelfde doel te bereiken . 

Jaarlijks zullen tijdens de behandeling van de begroting de mogelijkheden worden besproken ten aanzien 
van aankopen. Op dat moment worden binnen het vastgestelde budget afwegingen gemaakt tussen 
aankoop- en nieuwbouwalternatieven. 

4.4.3 Verkoopbeleid 

4.4. 3. 1 ln/eiding 

In de tijd dat Woonstichting Etten-Leur opereerde als onderdeel van de gemeente Etten-Leur als 
Woningbedrijf Etten-Leur werd reeds een verkoopbeleid gevoerd. Het verkoopbeleid diende niet het 
bovengenoemde doel maar stimuleerde het eigen woningbezit en had daarbij tot doel de investeringen in 
groot-onderhoudsplannen te dekken . In het kort komt het erop neer dat huurders die aan bepaalde 
voorwaarden voldeden (woonduur, inkomen e.d .) de eigen woning in bezit konden krijgen . In 1992 is achter 
dit beleid een punt gezet. Het nadeel van dit beleid was namelijk het feit dat het initiatief tot aankoop bij de 
huurder was weggelegd en niet bij de verhuurder. Huurders bepaalden daardoor in feite hoe de voorraad 
zich ontwikkelde, wat als ongewenst werd ervaren . Bovendien trad er een versnippering van het bezit op . 
Nadien zijn slechts twee woningen verkocht, zij het om andere redenen . 
Tegenwoordig is het gewenst na te denken over een nieuwe vorm van verkoopbeleid waarin het mogelijk is 
de woningportefeuille zo te varieren dat deze optimaal kan worden afgestemd op de markt. Het initiatief voor 
verkoop ligt daarom bij Woonstichting Etten-Leur. 

4.4.3.2 Verkoopdoe/en 

Bij het verkopen van woningen kan worden gedacht aan het verkopen van bestaande woningen maar ook 
aan het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten voor de verkoop. Woonstichting Etten-Leur is bereid woningen 
te verkopen, mits daarmee een volkshuisvestelijk doel wordt vervuld . 
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Het doel van het verkopen van woningen kan divers zijn . Verkoop van bestaande woningen kan bijdragen 
aan een verbeterde afstemming van de woningportefeuille op de marktvraag. Minder goed verhuurbare 
woningen kunnen worden verkocht. Daarnaast kan verkoop noodzakelijk zijn om middelen te genereren in 
het belang van de volkshuisvesting. Gedacht kan worden aan het verkopen van enkele woningen om met de 
vrijkomende middelen woningen te ontwikkelen waaraan een grote behoefte is geconstateerd of wordt 
verwacht. 
Verkoop van speciaal daarvoor ontwikkelde woningen kan gewenst zijn om doorstroming vanuit de 
kernvoorraad te bevorderen. Indirect wordt daarmee ook het woningaanbod be'fnvloed, doordat gestuurd 
kan word en op het jaarlijks vrijkomend woningaanbod, het zogenaamde dynamische woningaanbod . 

4.4.3.3 Verkoop a/s voorraadstrategie 

Woonstichting Etten-Leur staat positief tegenover verkoopactiviteiten die tot doel hebben de bestaande 
voorraad beter af te stemmen op de vraag vanuit de markt, dan wel daarmee doelen te bereiken die meer 
indirect in het belang daarvan zijn (bijvoorbeeld doorstroming). Hierbij wordt echter een kanttekening 
geplaatst. Steeds moet verkoop worden afgewogen tegen de alternatieven die bestaan om een betere 
vraag-aanbodverhouding te bereiken, zoals herpositioneren en investeren . Ook mogelijke, ongunstige 
neveneffecten van bijvoorbeeld doorstroming zullen vooraf grondig worden onderzocht. 

4.4.3.4 Verkoop a/s midde/engenerator 

De inzet van verkoop als instrument om middelen te genereren is op dit moment de belangrijkste motivatie 
voor Woonstichting Etten-Leur om te verkopen . Deze middelen zijn immers essentieel voor de ontwikkeling 
van nieuwe projecten . Ook hierbij wordt een opmerking geplaatst wanneer het bestaand bezit betreft. 
Verkoop is slechts een van de methoden om middelen te genereren om uitgaven te dekken . Naast het 
simpelweg interen op het eigen vermogen kan dekking worden gevonden door efficiency maatregelen te 
nemen of doordacht te besparen op uitgaven voor bijvoorbeeld onderhoud. Deze alternatieven moeten 
naast de optie verkoop worden gezet alvorens tot uitvoering over te gaan . Tenslotte spreekt het voor zich 
dat bij verkoop van woningen altijd in eerste instantie wordt bezien welke woningen vanuit het oogpunt van 
de vraag-aanbodverhouding het eerst in aanmerking komen . 

4.4.4 Versnipperd bezit als argument voor aan- en verkoop 

Vaak wordt versnippering van bepaalde delen van het woningbezit als argument gezien om over te gaan tot 
aankoop van de ontbrekende stukjes van de puzzel, dan wel de in bezit zijnde stukjes te verkopen. 
Woonstichting Etten-Leur hanteert dit argument expliciet niet, omdat de voordelen van 
eigendomsdifferentiatie in het licht van de gewenste wijkopbouw zwaar wegen . Als nadelen van 
versnippering worden in het algemeen hogere onderhoudkosten aangevoerd . lngezien wordt dat deze 
kosten inderdaad hoger zijn , maar Woonstichting Etten-Leur is van mening dat deze kosten moeten worden 
verwerkt in de bedrijfswaarde van het betreffende bezit. Het huidige 'versnipperd' bezit kent een goede 
verhuurbaarheid, waardoor het alleszins te rechtvaardigen is om dit bezit in eigendom te houden . 

4.5 Mutatiebeleid 

4.5.1 lnleiding 

Parallel aan de ontwikkeling van de onderhavige nota Strategisch Voorraadbeheer is onderkend dat het 
mutatiebeleid zoals dat tot op heden is gevoerd herijking behoeft. De belangrijkste motieven daartoe zijn het 
streven naar meer efficiency, een doeltreffender inzet van middelen en inzicht in het verschil tussen 
bouwtechnische en verhuurtechnische inspanningen. Het nieuwe mutatiebeleid wordt dan ook gevoed 
vanuit het streven naar een basiskwaliteit van het won ingaanbod enerzijds en vanuit de marktpotentie en 
strategieen van een markttechnisch complex anderzijds. 
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4.5.2 Nieuw mutatiebeleid samengevat 

In het nieuwe mutatiebeleid wordt uitgegaan van een grotere flexibiliteit in de onderhoudswerkzaamheden 
die tijdens een mutatie warden uitgevoerd. De werkzaamheden warden verdeeld in werkzaamheden die 
noodzakelijk zijn voor het garanderen van een basiskwaliteit en werkzaamheden die nodig zijn om woningen 
met een tijdelijk slechtere marktpositie vlot weer af te kunnen zetten (verhuurtechnische werkzaamheden). 

• Basiskwaliteit bij mutatie 
De basiskwaliteit wordt gebaseerd op de uitgangspunten gezondheid, veiligheid en verwachtingspatroon 
(vraagprofiel) van de klant en meer specifiek de beoogde doelgroep. De technische normen die daarbij 
worden gehanteerd zijn afhankelijk van de ouderdom van de woning . De normen worden zo volledig 
mogelijk eenduidig beschreven voor de verschillende onderdelen van de woning. 

• Verhuurtechnische werkzaamheden 
Verhuurtechnische werkzaamheden warden uitgevoerd wanneer het gevaar bestaat dat een woning niet 
aansluitend kan worden verhuurd omdat de vraag naar dergelijke woningen tijdelijk wat minder is, maar er 
geen sprake is van een structureel overschot. Verhuurtechnische werkzaamheden dienen er dan ook 
slechts toe de risico's van frictieleegstand te minimaliseren door voor potentiele klanten aantrekkelijke 
elementen in te brengen en/of extra werkzaamheden uit te voeren. Structurele leegstand trachten op te 
lossen door een woning extra aantrekkelijk te maken leidt immers slechts tot het verschuiven van leegstand 
naar andere delen van de voorraad. 

4.5.3 Relatie met strategisch voorraadbeheer 

De constatering in de vorige paragraaf over het verschil tussen frictieleegstand en structurele leegstand 
impliceert dat het nieuwe mutatiebeleid alleen van toepassing kan zijn op markttechnische complexen 
waarvoor is gekozen om deze normaal door te exploiteren . Onder normaal door exploiteren worden ook 
eventuele huurprijswijzigingen verstaan . Complexen waarvoor is geconstateerd dat deze onderdeel 
uitmaken van een structureel overschot of complexen waarvoor op basis van andere overwegingen is 
gekozen voor een andere richting dan normaal door exploiteren vallen in een andere categorie. Voor deze 
complexen zal immers een actieplan worden ontwikkeld. In zo'n actieplan wordt het beleid bij mutatie in feite 
projectmatig bezien in relatie tot de overige geplande activiteiten. In bijlage 4 valt te zien welke strategie 
voor ieder complex gekozen is. 

Complexen die wel onder het normale (nieuwe) mutatiebeleid vallen worden voorzien van een label. In dit 
label worden alle gegevens opgenomen die van belang zijn zoals : 
• valt de woning onder het normale mutatiebeleid of niet (vanuit beheerplan); 
• betreft het een goed- of minder goed afzetbare woning (vanuit beheerplan); 
• welke mogelijkheden zijn aanwezig voor huurverhogende voorzieningen zoals dubbelglas en centrale 

verwarming (bepaald vanuit het huurprijsbeleid) . 
Op basis van dit label is het mogelijk in een oogopslag te zien hoe met een bepaalde woning moet worden 
omgegaan tijdens een mutatie . 

Uit het voorstaande kan warden geconcludeerd dat door de verhuurtechnische activiteiten die worden 
ontplooid tijdens mutaties, geen uitvoering wordt gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit van het 
product om de kwaliteit zelf. Verhogen van de woonkwaliteit wordt in deze situatie in feite ingezet als middel 
waarmee een complex kan worden gepromoot naar potentiele huurders toe . 
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4.6 Verhuurbeleid 

4.6.1 lnleiding 

Het verhuurbeleid is het belangrijkste instrument voor Woonstichting Etten-Leur om aan de gewenste 
product-marktcombinaties invulling te geven. 

4.6.2 Verhuurbeleid in het kort 

Het systeem kent twee groepen woningzoekenden. Onderscheid wordt gemaakt in woningzoekenden die 
hun woonwensen willen realiseren, de zogenaamde woonwensers, en in urgente woningzoekenden . 

• Woonwensers 
Voor woonwensers hanteert Woonstichting Etten-Leur een aanbodmodel met voorinschrijving . 
Woonwensers schrijven zich in als woningzoekende, waarna punten warden opgebouwd . Punten warden 
toegekend voor de wachttijd , al dan niet zelfstandig wonend, leeftijd, scheef wonen, doorstroming uit 
aangepaste woning , kamertekort, echtscheiding en de afstand woon-werkverkeer. 
ledere twee weken wordt het woningaanbod bekend gemaakt in een huis-aan-huisblad. Met behulp van een 
woonkeuzebon kunnen ingeschreven woningzoekenden hun belangstelling aangeven voor een of meerdere 
woningen . Bij meerdere gegadigden voor een woning krijgt degene met het hoogste aantal punten de 
woning als eerste aangeboden. Wanneer die weigert wordt degene met het op een na hoogste puntenaantal 
benaderd, etc. Weigeren heeft voor de betreffende woningzoekende geen consequenties . 

• Urgente woningzoekenden 
Woningzoekenden kunnen een aanvraag doen om de urgente status te verkrijgen . Deze aanvraag wordt 
beoordeeld op medische en/of sociale gronden . Medische urgentie wordt verleend op grand van de 
afweging of de woningzoekende volgens de Wet Voorzieningen Gehandicapten niet anders dan door 
verhu izing (weer) aan passende woonruimte kan komen . Deze beoordeling wordt door de gemeente 
uitgevoerd . Sociale urgentie wordt verleend wanneer de woningzoekende in noodomstandigheden verkeert. 
Hiervoor zijn aandachtspunten geformuleerd. 
Urgente woningzoekenden kunnen geen voorkeuren opgeven en krijgen binnen 6 maanden een woning 
toegewezen . Weigeren van deze woning betekent meestal het einde van de urgentiestatus. 

Woonstichting Etten-Leur streeft er naar binnen de gemeentelijke en regionale kaders in het verhuurbeleid 
zo min mogelijk beperkingen op te leggen, teneinde een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor 
woningzoekenden te bereiken . Er wordt hierbij geen verschil gemaakt in woningzoekenden met of zonder 
binding met Etten-Leur. 
Marktinzicht en het streven goedkope scheefheid te bestrijden hebben er echter toe geleid beperkingen in 
verhuurbeleid op te leggen: 
• Specifieke seniorenwoningen zijn alleen toegankelijk voor huishoudens waarvan een van de leden 

min imaal 55 jaar is; 
• Voor alle woningen met een huurprijs tot en met f 700,- wordt als eis gesteld dat minimaal 15% van het 

bruto inkomen wordt besteed aan huur, wat resulteert in een maximaal inkomen van de 
woningzoekende. 

Voorts gelden natuurlijk de beperkingen zoals die voortkomen uit de Huursubsidiewet. Daarnaast kunnen 
extra beperkingen binnen het verhuurbeleid warden opgenomen ten aanzien van de kernvoorraad indien 
een overschrijding van de huursubsidie-uitgaven dat noodzakelijk maakt. 
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4.6.3 Verhuurbeleid en product-marktcombinaties 

Het verhuurbeleid kent twee uitersten ten aanzien van de beperkingen die worden opgelegd aan de 
reactiemogelijkheden van woningzoekenden. 
• Er worden totaal geen beperkingen opgelegd, omdat gestreefd wordt naar een zo ruim mogelijk aanbod 

voor woningzoekenden . 
• Per markttechnisch complex wordt aangegeven welke doelgroepen worden toegelaten. Welke 

doelgroepen dat zijn wordt bepaald door de uitkomsten van het strategisch voorraadbeheer. 

Naar de klant toe is de eerste optie verreweg de meest ideale. Wat is immers aantrekkelijker dan te kunnen 
kiezen uit alle woningen die op een bepaald moment vrij zijn . In die situatie kan iedere klant zijn 
woonwensen optimaal (binnen de mogelijkheden van de markt op dat moment) realiseren . 
De eerste optie is echter alleen uitvoerbaar wanneer de markt ruim is. Oat wil zeggen : voor iedereen is 
voldoende keuze, onafhankelijk van de keuze van andere vragers . De woningmarkt is op dit moment echter 
nog niet zo ruim dat beperkingen achterwege kunnen blijven . Het is overigens de vraag of het ooit zover 
komt. Voor een echte vrije keuze zou er immers een assortiment woningen 'op de plank moeten liggen' om 
uit voorraad te kunnen leveren , leegstand dus. De tweede optie komt daardoor al snel naar voren . 

Met behulp van de PMC's zal blijken voor welke segmenten op de woningmarkt een vraagoverschot of -
tekort bestaat of dreigt te gaan ontstaan . Door te sturen in het verhuurbeleid (in de praktijk betekent dat dus 
beperkingen instellen) kunnen deze onevenwichtigheden worden geminimaliseerd. 
Aan de hand van een voorbeeld kan dit worden verduidelijkt. Stel dat er een tekort is aan woningen voor de 
doelgroep in de leeftijd tot 30 jaar. Teneinde deze productgroep 'jongerenwoningen' puur voor de beoogde 
doelgroep te bestemmen kan voor de markttechnische complexen binnen de productgroep worden bepaald 
dat alleen de betreffende doelgroep wordt toegelaten . Zo wordt voorkomen dat de huishoudens die de 
woonwensen in een ander deel van het aanbod kunnen realiseren het tekort aan 'jongerenwoningen' 
kunnen vergroten door dergelijke woningen te bezetten. 

4. 7 Nieuwbouwbeleid 

4.7.1 lnleiding 

In 1997 is aan adviesbureau DHV opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van nieuwbouw in Etten-Leur. Het onderzoek was vooral bedoeld om de discussie over 
kwaliteit en kosten beter te kunnen structureren. Er was behoefte om de randvoorwaarden voor goed en 
betaalbare kwaliteit bespreekbaar te maken en vast te leggen. Kwaliteitsverhogende factoren zoals extra 
stedenbouwkundige randvoorwaarden en architectonische eisen, maar ook eisen over duurzaam en 
aanpasbaar bouwen en voorzieningen die de veiligheid in en rond de woning bevorderen zijn kritisch 
bekeken op kosten effecten . De rapportage verschaft inzicht in de gevolgen voor investeringen en 
exploitatie van keuzen die ten aanzien van kwaliteit kunnen worden gemaakt. Verder zijn de financiele 
consequenties doorgerekend van verschillende maatregelen die door Woonstichting Etten-Leur kunnen 
worden genomen om goed en betaalbaar wonen in Etten-Leur te kunnen garanderen (DHV, 1997). 

Met het gereedkomen van dit rapport zijn echter een aantal wezenlijke vragen onbeantwoord gebleven. 
Hoewel op het gebied van technische eisen en kostenconsequenties een helder beeld is verkregen moet 
nog worden stilgestaan bij de volgende vragen : 
• Hoe wordt nieuwbouw in het strategisch voorraadbeheer ingezet om in de woningvraag te voorzien? 
• Hoe wordt een betere afstemming bereikt tussen de nieuwbouwplannen van de gemeente Etten-Leur en 

de behoefte aan nieuwbouw van Woonstichting Etten-Leur? 
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4.7.2 Nieuwbouw en Strategisch Voorraadbeheer 

Nieuwbouw is een van de mogelijkheden om in de vraag naar woningen te voorzien . Hierbij kan het gaan 
om nieuwbouw in uitleggebieden of nieuwbouw als onderdeel van een herontwikkelingsproject in bestaand 
stedelijk gebied. De vraag naar woningen kan worden afgeleid uit een analyse van de vraag
aanbodverhouding op de woningmarkt. Een belangrijk hulpmiddel daartoe is de in paragraaf 2.3.7 
besproken PMC-matrix, waarin staat welk complex voor welke doelgroepen geschikt is . 
De totale vraag naar woningen vanuit de verschillende doelgroepen kan (deels) worden ingevuld door 
middel van nieuwbouw. Welk deel dat is en voor welke doelgroepen nieuwbouw zou moeten plaatsvinden 
volgt tevens uit de analyse. De grootte van het nieuwbouwaandeel wordt bepaald door de mogelijkheden die 
de bestaande voorraad biedt. 
Het is derhalve bekend hoeveel woningen per doelgroep met behulp van nieuwbouw aan de voorraad 
zouden moeten worden toegevoegd om in de vraag te voorzien . 

4. 7. 2. 1 Woonvoorkeuren 

In de Nota Nieuwbouw (DHV, 1997) wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eisen waaraan een woning 
moet voldoen . Dit programma van eisen is gebaseerd op het Bouwbesluit, de Kosten-kwaliteitstoets 
woningbouwplannen, het Technisch Programma van Eisen Woonstichting Etten-Leur, Seniorenlabel, de 
eisen van de Vrouwen Advies Commissie, duurzaam bouwen, flexibel bouwen en het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen. Een specifieke doelgroepenbenadering is daarmee niet gerealiseerd . Met andere woorden: er is 
niet beschreven aan welke eisen een woning voor een bepaalde doelgroep moet voldoen . 
Alleen al vanuit het oogpunt van risicominimalisatie moeten de producten die worden toegevoegd aan de 
voorraad voldoen aan de woonvoorkeuren van de doelgroepen die worden beoogd . Deze woonvoorkeuren 
zijn weergegeven in zogenaamde vraagprofielen (zie paragraaf 7.2.3) waarin ook voorkeuren ten aanzien 
van de woonomgeving zijn opgenomen . 
Concreet kiest Woonstichting Etten-Leur ervoor enerzijds uit te gaan van de eisen zoals die zijn 
weergegeven in de Nota Nieuwbouw en anderzijds van de eisen die voortkomen uit de vraagprofielen. 
Woningen realiseren voor specifieke doelgroepen betekent dan ook dat de woningen aan de genoemde 
eisen moeten voldoen. 
Dit geldt ook ten aanzien van de eisen die aan de woonomgeving worden gesteld . Oat kan betekenen dat 
ook in de woonomgeving moet worden geYnvesteerd om bijvoorbeeld de aanwezigheid van voorzieningen in 
de omgeving te bevorderen. Hierbij kan worden gedacht aan het beschikbaar stellen van huisvesting voor 
een buurtwinkel , maar ook het maken van afspraken met een rijdende winkel of een bezorgdienst. Met 
nadruk wordt gesteld dat het niet de bedoeling is taken te gaan uitvoeren die tot het gemeentelijke pakket 
behoren. 
Woonstichting Etten-Leur is bereid hierin een actieve rol te spelen, omdat zij zich op het standpunt stelt 
geen verschil te willen maken tussen eisen die aan de woning worden gesteld en eisen die aan de 
woonomgeving worden gesteld . 

4. 7. 2. 2 Labels en keurmerken 

Reeds eerder heeft Woonstichting Etten-Leur ervoor gekozen alleen nog seniorenhuisvesting te realiseren 
die voldoet aan het Seniorenlabel. Dit uitgangspunt wordt gehanteerd om de garantie te hebben dat de 
gerealiseerde woningen voldoen aan de woonvoorkeuren van senioren. Daarnaast vormt het Seniorenlabel 
een uitstekend 'verkoopargument' voor de potentiele huurder. 
Ook het Politiekeurmerk Veilig wonen kan zo'n verkoopargument zijn, evenals het feit dat rekening wordt 
gehouden met de wen sen van de Vrouwen Advies Commissie, de Seniorenraad etc .. 
Met het hanteren van de eisen uit de Nota Nieuwbouw en de vraagprofielen wordt reeds voldaan aan de 
eisen die in de labels zijn opgenomen . De labels vormen immers de basis voor de eisen van Woonstichting 
Etten-Leur. 
Woonstichting Etten-Leur zal steeds streven naar het verkrijgen van labels teneinde deze in te kunnen 
zetten als promotiemiddel. 
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4.7.3 Afstemming met de gemeente Etten-Leur 

Op dit moment heeft de gemeente Etten-Leur het initiatief voor nieuwbouwplannen (in uitleggebieden) zowel 
kwantitatief als kwalitatief. Op basis van woningmarktinformatie warden voor de toekomst richtgetallen 
gegenereerd voor de aantallen en typen toe te voegen woningen. De jaarlijkse nieuwbouw in Etten-Leur ligt 
tot 2005 op 350 tot 400 woningen per jaar, vanaf 2005 op 300 woningen per jaar en vanaf 2015 op 200 
woningen per jaar. Hiervan is 27% een huurwoning . Daarvan is 85% een bereikbare huurwoning (Gemeente 
Etten-Leur, 2000). 
Deze informatie wordt gepresenteerd in een nieuwbouwprogramma voor de gemeente Etten-Leur. Aan de 
hand van dit nieuwbouwprogramma warden locaties in ontwikkeling genomen en voorzien van een 
verkavelingplan . In dit verkavelingplan warden beslissingen vastgelegd ten aanzien van aantallen, 
woonvorm (aaneengesloten , gestapeld, e.d.), bouwhoogte, minimale kavelbreedte, minimaal en maximaal 
aantal woningen aaneen , etc. Vervolgens warden uitspraken gedaan over de te realiseren 
financieringscategorieen . Woonstichting Etten-Leur heeft bij de ontwikkeling van deze plannen slechts 
globale inspraak. In ieder geval is deze vorm van ontwikkelen voor Woonstichting Etten-Leur niet toereikend 
omdat iedere afstemming tussen de nieuwbouwplannen van de gemeente en het portfoliobeleid van 
Woonstichting Etten-Leur onmogelijk is. 
Wanneer Woonstichting Etten-Leur strategische ingrepen (waaronder herontwikkeling) in de bestaande 
voorraad en nieuwbouw als strategisch instrument op elkaar wil afstemmen is het noodzakelijk al in een 
vroeg stadium aan de gemeente kenbaar te maken hoe groot de behoefte van Woonstichting Etten-Leur is 
aan nieuwbouwlocaties . De gemeente Etten-Leur kan deze informatie vervolgens verwerken in haar 
plannen. 

4.8 Wonen en zorg 

In Etten-Leur zal de vergrijzing van de bevolking zich sterker voordoen dan op landelijk en provinciaal 
niveau het geval is (STG, 1998). In Brabant groeit de groep 65-74 jarigen tot hetjaar 2015 met 65%, in 
Etten-Leur met 94%. De groep 75 plussers groeit in Brabant met 72%. In Etten-Leur groeit het aantal 75-84 
jarigen met 108% en het aantal 85 plussers met 63%. Bij de toenemende vergrijzing neemt ook de behoefte 
aan zorg toe. Niet alleen de hoeveelheid vraag naar zorg verandert, ook de invulling van die zorg verandert. 
Zo valt op landelijk niveau waar te nemen dater een verschuiving plaats vindt in de richting van een 
vraaggestuurd ouderenbeleid . Verder is het streven om patienten een zo licht mogelijke vorm van zorg te 
verlenen, het liefst extramuraal. 
Het zorgaanbod wordt volgens een functiegerichte benadering gestructureerd en niet meer volgens een 
institutionele benadering, waardoor het mogelijk wordt zorgpakketten definieren voor bepaalde categorieen 
ouderen. Dit ongeacht de plaats waar deze zorg wordt aangeboden . 
Wat hiermee te maken heeft is dat het beleid erop gericht is om zorg en wonen te scheiden . Ouderen 
bekostigen zelf hun huisvesting en de financiering van de zorg staat los van de plaats waar deze geboden 
wordt. 
Een laatste trend die valt waar te nemen is dater sprake is van een veranderde aansturing van de zorg. Op 
reg ionaal en lokaal niveau vormt de regiovisie het beleidsinstrument voor de planning van wonen, welzijn en 
zorg. 

De vergrijzing in Etten-Leur is niet overal even groot. Momenteel is er een sterke concentratie van inwoners 
van 65 jaar en ouder in de wijken Centrum-Oost, Banakkers, Grauwe Paider en Leur. 
In het onderzoek van STG uit 1998 wordt voor in Etten-Leur een tekort aan ouderenwoningen verwacht. Het 
geprognosticeerde tekort in 2015 zijn 350 ouderenwoningen in Zuid , 260 ouderenwoningen in Noord en 190 
ouderenwoningen in Centrum . 
Ook de intramurale capaciteit wordt te klein . In Noord lopen deze tekorten in 2015 op tot ongeveer 100 
plaatsen en in Zuid tot 150 plaatsen . In Centrum is in 2015 nog een overschot aan ongeveer 130 
intramurale plaatsen . 

Om in te lopen op deze tekorten zullen er nieuwe ouderenwoningen gerealiseerd moeten warden . Deze 
ouderenwoningen moeten voldoen aan het Seniorenlabel en liggen op gunstige locaties. De ontwikkeling 
van de nieuwe locaties moet erop gericht zijn ouderen de mogelijkheid te bieden in hun vertrouwde 
omgeving te blijven wonen . Daartoe dienen nieuwe locaties ontwikkeld te warden, die voldoen aan de eisen 
van de levensloop bestendige woning (zie STG, 1998). Daarbij kan de Woonstichting zich ook bezighouden 
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met de ontwikkeling van de woonomgeving in brede zin. 
De dienstverlening kan ook warden uitgebreid naar ouderen die geen woning huren bij de Woonstichting. 
Het uitgangspunt daarbij is dater een goede ouderenhuisvesting en dienstverlening is voor de groep 
ouderen die minder draagkrachtig zijn . Hierbij moet in de tijd de woon- en zorgbehoefte gevolgd warden. 
Hierbij moet samenwerking gezocht warden met relevante lokale partijen . Momenteel wordt gewerkt aan het 
zogenaamde plan 'Woongarantie', waaraan meewerken Woonstichting Etten-Leur, Zorgverzekeraar OZ, De 
Markenlanden/Mark en Maas en het St. Elisabethshuis (STG, 2000). 

Per locatie zal, voordat er nieuwe ouderenhuisvesting wordt gerealiseerd, de geschiktheid van die locatie 
geanalyseerd moeten warden . Alhoewel uit het onderzoek van Interface (1999) blijkt dater nauwelijks 
behoefte is aan extra zorg, wil niet zeggen dat deze niet welkom is. Op dit moment kunnen veel ouderen de 
zorg nog via andere instanties inwinnen . Bovendien verwacht men deze hulp ook niet van de Woonstichting , 
maar juist van deze andere instanties. 
Door toch zorg aan te bieden kan een grote loyaliteit onder klanten warden geschept en door het 
doorvertellen van positieve ervaringen kan een verbeterd imago ontstaan . 

4.9 Buurtbeheer 

4. 9. 1. Het be/ang van de woonomgeving 

In de jaren '80 is het inzicht gegroeid dat naast de woning vooral de woonomgeving van belang is bij de 
waardering van een woonsituatie . Het adagium 'beter een slechte woning in een goede buurt als 
omgekeerd ', weerspiegelt de ervaring van veel woningbeheerders . Op de achtergrond spelen factoren als 
de verruiming van de woningmarkt en de toegenomen keuzevrijheid van de woonconsument een rol. 
Bepaalde woonmilieus warden als onvoldoende ervaren en het gevaar bestaat dater op termijn 
verhuurbaarheidsproblemen ontstaan . 
Uit Interface onderzoek is gebleken dat de waardering van woonmilieus in Etten-Leur verschillend 
gewaardeerd warden . Wijken als 'Groot en Klein Sander', 'Noord-West' en 'Hoge Neerstraat' warden 
bovengemiddeld gewaardeerd, wijken als 'Grient' en 'Grauw-Polder scoren ondergemiddeld . Naast de 
fysieke woonomgeving speelt met name de sociale omgeving, het woonklimaat een doorslaggevende rol. 
Overlastsituaties, gevoelens van onveiligheid , gebrek aan voorzieningen en de uitstraling van de gebouwen 
en openbare ruimte blijken van doorslaggevend belang . 
Kortom, de leefbaarheid is in het geding. 

4. 9. 2. Buurtbeheer 

Het antwoord op leefbaarheidsproblemen kan gevonden warden in buurtbeheer: een gebiedsgerichte aan
pak, waarbij in samenspraak met de betrokken buurtbewoners een gedifferentieerd pakket van fysieke en 
sociale maatregelen genomen warden . Vaak zijn bij het oplossen van problemen meerdere organisaties 
betrokken . Goed beheer van de openbare ruimte , passende woningtoewijzing, het handhaven van de 
openbare veiligheid, het onderhoud aan gebouwen en woningen, alle zaken die een bijdrage kunnen 
leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid. Hiervoor is de gecoordineerde inzet van verantwoordelijke 
partijen echter onontbeerlijk . Al naargelang de situatie speelt de corporatie bij dit buurtbeheer een centrale 
rol. Conform het BBSH kan een corporatie zelf een initiatief te nemen om de leefbaarheid in buurten te 
verbeteren ; ook warden ze geacht mee te werken aan initiatieven van anderen. 

4. 9. 3. Afstemming gebiedbeheer op be/eidsplan 

De afwegingen op gebiedsniveau hoeven echter niet altijd te stroken met de afwegingen in het beleidsplan . 
In principe zijn er meerdere mogelijkheden : 
- de plannen op gebiedsniveau passen geheel binnen het beleidsplan. Bij de bouw van een senioren 

complex in een wijk passen geheel binnen het beleid. 
de gebiedsplannen stroken niet geheel met het beleidsplan In het kader van buurtbeheer is bijv. de 
verkoop van huurwoningen wenselijk, terwijl deze juist redelijk renderen . Verkoop zal deze lange 
termijn opbrengsten dan wel dienen te compenseren . 

- de gebiedsplannen conflicteren met het beleidsplan. In het kader van een ontwikkelingsplan dienen 
woningen gebouwd te warden waaraan op portefeuilleniveau een structureel overschot dreigt (bijv. grote 
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eengezinswoningen). 
In het kader van buurtbeheer kan een gebiedgerichte afweging de doorslag geven, ook al strookt deze niet 
geheel met strategische afwegingen op portefeuilleniveau . Dit is mede afhankelijk van de afspraken met 
derden . 

4.10 Financieel beleid 

Woningcorporaties moeten op een bedrijfsmatige wijze financieel zelfstandig kunnen werken. Hierom zal er 
voorzichtig omgesprongen moeten warden met de financiele reserves . De Algemene Bedrijfsreserve (ABR) 
heeft primair als doel om de bedrijfsrisico's op te vangen die voortkomen uit de exploitatie en functioneert 
daarom als weerstandsvermogen van het bedrijf. Daarnaast vervult de ABR een belangrijke rol bij het 
aantrekken van vreemd vermogen en voor het financieren van activiteiten . Woonstichting Etten-Leur gaat er 
daarom vanuit dat de ABR niet als sluitpost wordt ingezet voor het verlagen van stichtingskosten . De ABR 
wordt gezien in relatie tot de bedrijfswaarde van het woningbezit. Deze beide financiele grootheden dienen 
van voldoende niveau te zijn . 

lnvesteringen voor nieuwbouw zullen zo veel mogelijk tijdens de exploitatie terugverdiend moeten warden . 
Het deel dat niet met de exploitatie kan warden terugverdiend, moet op een andere wijze moeten warden 
gedekt. Hiervoor kan de verkoop van woningen warden aangewend . 
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Dit hoofdstuk is het resultaat van de stappen 2 en 3 
van het stappenplan dat in het tweede hoofdstuk is 
beschreven. De woningportefeuille van Woonstichting 
Etten-Leur wordt in dit hoofdstuk ingedeeld in 
markttechnische complexen en productgroepen. 
Daarnaast wordt de vraagzijde van de woningmarkt 
gesegmenteerd door middel van doelgroepen. 
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5.1 lnleiding 

Teneinde vraag en aanbod op een gestructureerde wijze op elkaar af te kunnen stemmen wordt zowel de 
vraag- als de aanbodzijde van de woningmarkt ingedeeld in homogene eenheden: de doelgroepen en de 
markttechnische complexen . 
Deze homogene eenheden vormen de basiselementen voor het strategisch voorraadbeheer. 

5.2 lndelen van de voorraad in eenheden 

Tijdens de implementatie van strategische voorraadbeheer in de organisatie is gebleken dat de oorspron
kelijke indeling van de voorraad in markttechnische complexen niet geheel voldoet. Daarom is voor een 
nieuwe aanpak gekozen die in deze paragraaf wordt beschreven(zie oak fig. 5.1.). 

5.2.1 Uitgangspunten 

Etten-Leur is in eerste instantie ingedeeld in wijken . Binnen de wijken warden homogene 
stedenbouwkundige eenheden onderscheiden. Deze eenheden warden aangeduid met 'buurt'. Vervolgens 
wordt gekeken welke productgroepen er in elke buurt aanwezig zijn . Een productgroep is , zoals we zagen, 
een verzameling complexen in een bepaald marktsegment. 
Binnen de portefeuille van Woonstichting Etten-Leur warden de volgende productgroepen onderscheiden : 

* Eengezinswoning - klein : 
* Eengezinswoning - normaal: 
* Eengezinswoning - groat: 
* Meergezinswoning - klein: 
* Meergezinswoning - groat: 

max. 3 kamers (incl. woonkamer) 
4 kamers (incl. woonkamer) 
min . 5 kamers (incl. woonkamer) 
max. 2 kamers (incl. woonkamer) 
min . 3 kamers (incl. woonkamer) 

Bij een eengezinswoning gaat het om een grondgebonden woning, met uitzondering van een begane 
grondwoning in een meergezinscomplex; een meergezinswoning is een 'appartement' in een woongebouw. 

Op basis van deze stappen warden groepen vergelijkbare woningen binnen een betreffende productgroep 
in een bepaalde buurt onderscheiden . De aldus ontstane complexen warden 'markttechnische complexen' 
genoemd. Tenslotte wordt voor elk markttechnisch complex een referentiewoning aangewezen . Deze 
woning is representatief voor het gehele markttechnisch complex. Het doel van het hanteren van 
referentiewoningen is gelegen in de grotere beheersbaarheid van informatie. Door voortdurend uit te gaan 
van een of enkele representatieve woningen kan met een beperkte hoeveelheid informatie warden gewerkt. 

leder markttechnisch complex wordt aangeduid met behulp van een code van 10 karakters (zie figuur 5.1 ). 
De eerste drie letter bevatten de traditionele wijkaanduiding . Binnen de wijk wordt de buurt vervolgens 
aangeduid met een tweecijferig nummer. Vervolgens duiden de volgende drie letters op het type woning 
(eengezins/meergezins) . De laatste twee cijfers tenslotte geven aan of het om een complex met kleine, 
normale of grate woningen gaat. Het complex GRI04EGW01 duidt dan op het markttechnisch complex 
kleine eengezinswoningen in buurt 04 van de Grient. 
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1B~tieer · ... 
plannen 

Aantal 
kamers 

<4 

01 

GR/04 

Aantal 
kamers 

=4 

GR/04EGW01 GR/04EGW02 

Ref. Ref. 
Adres #1 Adres #2 

Figuur 5.1: Overzicht indeling voorraad in eenheden 

5.2.2 Resultaten 

Aantal 
kamers 

>4 

Ref. 

Aantal 
kamers 
<=2 

Ref. 

Aantal 
kamers 
>=3 

MTC 

Ref. 

Deze werkwijze heeft tot resultaat dat de voorraad van Woonstichting Etten-Leur opgedeeld is in 88 
buurten. Binnen die buurten is een verdeling aangebracht in 155 markttechnische complexen . Gemiddeld 
bestaan de markttechnische complexen uit 27 woningen. Zo'n 82 markttechnische complexen bestaan uit 
meer dan 20 woningen, 30 complexen hebben tussen de 10 en de 20 woningen en 43 complexen bevatten 
minder dan 10 woningen . 

Productgroep Aanduiding Aantal woningen 
Kleine eengezinswoningen EGW01 353 
Normale eengezinswon ingen EGW02 2203 
Grote eengezinswoningen EGW03 637 

Kleine meergezinswoningen MGW01 480 
Grote meergezinswoningen MGW02 463 

Totaal 4136 
Tabel 5.2: lndeling woningvoorraad naar productgroep september 2001 
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5.3 lndeling van de klanten in doelgroepen 

Huishoudens zijn de consumenten van woondiensten . Verschillende typen huishoudens hebben 
verschillende woonvoorkeuren . De differentiatie naar huishoudens hangt sterk samen met het doorlopen 
van meerdere fasen in de levensloop. Er warden 4 fasen in de levensloop onderscheiden : 
• De pre-gezinsfase; 
• De gezinsfase; 
• De post-gezinsfase. ; 
• De vierde levensfase. 

Sinds de jaren zestig zijn een aantal trends te bespeuren die deze cyclus complexer maken. Het aantal 
huishoudens zonder kinderen is sterk toegenomen en er is een grotere differentiatie in huishoudens met 
kinderen ontstaan (eenoudergezinnen, tweeverdieners). Bovendien is de verhouding tussen de 
onderscheiden fasen aan verandering onderhevig . De tijd tussen het toetreden tot de arbeidsmarkt en het 
krijgen van kinderen bestrijkt vaak een groat aantal jaren. Oak is de fase waarin de kinderen thuis wonen 
vaak korter terwijl de leden van het huishouden nag wel economisch actief zijn. 
Tenslotte neemt het aantal senioren toe. Een steeds grotere groep wordt ouder dan 75 jaar. In dit kader 
wordt oak wel gesproken over de vierde levensfase, waarin de behoefte aan zorg toeneemt. 

Het doel van het indelen van de klanten in verschillende segmenten is het verkrijgen van homogene 
eenheden waaraan een bepaald product aangeboden kan warden. Binnen een doelgroep moeten de 
woonwensen in grate lijnen overeenkomen, zodat voor die doelgroep een of meerdere producten kunnen 
warden ontwikkeld en aangeboden. Doordat de woonwensen van de verschillende huishoudens binnen de 
doelgroep gelijk zijn, mag warden verwacht dat een passend product op dezelfde wijze wordt 
gewaardeerd . Hoe beter het product aansluit bij de woonwensen hoe hoger de waardering zal zijn. 

In plaats van woonwensen wordt in dit rapport oak wel gesproken over de gevraagde prestatie . De 
gevraagde prestatie is een samenvatting van alle eisen en wensen die een huishouden stelt aan de 
woonsituatie. 

5.3.1 Vorming van woonwensen 

Een huishouden vormt haar woonwensen door een aantal zogenoemde determinerende variabelen. De 
sterkst determinerende variabelen zijn: 
• Type huishouden 

het aantal personen in het hu ishouden 
de aanwezigheid van kinderen. 

Leeftijd 
• lnkomen 

Deze kunnen warden samengevat met het begrip huishoudensituatie. 

5.3.2. Hanteren van de kenmerken 

5.3.2.1 Type huishouden 

Zoals aangegeven valt het kenmerk 'huishoudtype' uiteen in twee subkenmerken: het aantal personen in het 
huishouden en de aanwezigheid van kinderen (pre/gezins/postfase). Het aantal personen in het huishouden 
heeft een sterke relatie met de gewenste grootte van de woning en het gewenste aantal kamers . De 
aanwezigheid van kinderen bepaalt voorts in hoge mate de leefstijl en daarmee samenhangend de 
woonwensen van een huishouden . 
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Op basis van deze kenmerken wordt onderscheid gemaakt in 4 type huishoudens. De geschatte omvang 
van deze huishoudens anno 2000 in Etten-Leur is: 
• eenpersoonshuishoudens, 3870; 
• tweepersoonshuishoudens, 4660; 
• eenoudergezinnen , 740; 
• gezinnen, 5160. 

De woongroep als type komt in Etten-Leur praktisch niet voor. Waarschijnlijk spelen ze oak in de toekomst 
geen rol van betekenis op de woningmarkt. Woongroepen warden daarom buiten beschouwing gelaten . 

5.3.2.2 Leeftijd 

Leeftijd indiceert de levensfase en is daardoor sterk bepalend voor de woonwensen en de positie van een 
huishouden in de wooncarriere . 
Voor het aspect leeftijd kunnen 4 belangrijke groepen worden onderscheiden: 

Jong: 18 t/m 29 jaar 
Deze leeftijdsgroep bestaat uit huishoudens die voor het eerst de woningmarkt betreden, de 
zogenaamde starters . Men bevindt zich volgens de eerder aangegeven indeling in de pre-gezinsfase. 
Een deel van deze groep richt zich reeds op de komende gezinsfase of verkeert daar reeds in . Naar 
schatting zijn er in 2000 ongeveer 2100 jonge huishoudens in Etten-Leur. 

• Middelbaar: 30 tlm 54 jaar 
De 30 tlm 54 jarigen , zijn doorgaans op het hoogtepunt van de wooncarriere aangeland . Een deel van 
deze groep verkeert in een situatie waarin kinderen een grate rol spelen (de traditionele gezinsfase). 
Het andere deel voert alleen of met tweeen een huishouden. Het laatste type huishouden vormt een 
voorbeeld van het complexer verloop van de levensfasen. Naar schatting zijn er in 2000 maar liefst 
7930 middelbare huishoudens in Etten-Leur. 

Ouder: 55 t/m 7 4 jaar 
In deze groep bevinden zich veel empty-nesters. Oat zijn een- of tweepersoonshuishoudens die zijn 
ontstaan doordat kinderen van het gezin het ouderlijk huis hebben verlaten (post-gezinsfase). Voor de 
overigen vormt deze levensfase een voortzetting van de vorige fase. Het werkende leven wordt 
afgesloten . De zorgbehoefte is voor een relatief klein deel aanwezig maar stijgt met het bereiken van 
een hogere leeftijd . In 2000 zijn er ongeveer 3600 huishoudens in Etten-Leur die tot deze categorie 
horen . 

Hoag bejaard: 75 jaar en ouder 
Ten slotte de vierde levensfase. Deze groep bestaat voornamelijk uit een- en 
tweepersoonshuishoudens. Voor een groat deel van de groep is de zorgbehoefte bepalend in de 
woonvoorkeuren . Voor een deel is de zorgbehoefte zo groat dat de zelfstandig wonen niet meer tot de 
mogelijkheden behoort. In Etten-Leur gaat het in 2000 ongeveer om 800 75-plus huishoudens. 

De leeftijd word! gerepresenteerd door de leeftijd van het 'hoofd van het huishouden'. 

5.3.2.3 lnkomen 

Het inkomen is de belangrijkste graadmeter voor de mate waarin de woonvoorkeuren op de woningmarkt 
kunnen worden gerealiseerd . In het algemeen warden de mogelijkheden grater naarmate het besteedbaar 
inkomen hoger is. Het inkomen vormt in die zin dus een beperkende factor in het realiseren van de 
woonwensen . Die beperking wordt bernvloed door de hoogte van huurprijs en de verhouding tussen prijs en 
kwaliteit. Maar oak de mogelijkheden binnen de Huursubsidiewet bepalen de mate waarin het inkomen een 
beperking oplegt. lmmers in het geval een bijdrage in de vorm van huursubsidie kan warden ontvangen, zijn 
de keuzemogelijkheden grater. 

Uit het bovenstaande kan warden geconcludeerd dat het inkomen op zich een beperkende factor is, maar 
dat de regelgeving bepaald hoe groot die beperking is . Het is daarom van belang een onderscheid te maken 
in inkomenscategorieen die aansluiten bij die betreffende regelgeving . In dit geval is dat de 
Huursubsidiewet. 
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Daarnaast heeft een toegelaten instelling als Woonstichting Etten-Leur te maken met een aandachtsgroep 
van beleid, de zogenaamde primaire doelgroep. Het is van belang oak hieraan bij de indeling in 
inkomenscategorieen rekening te houden. 

Gekozen is voor een indeling in een primaire- en een secundaire doelgroep. In het Besluit Beheer Sociale 
Huursector is per 1 januari 1998 aangesloten bij de maximum inkomensgrenzen die in de Huursubsidiewet 
warden genoemd, waarbij nag een bijdrage kan warden verstrekt. leder huishouden dat kan warden 
gerekend tot de primaire doelgroep kan daarom (afhankelijk van de huurprijs) in aanmerking komen voor 
huursubsidie. 

Door uit te gaan van deze twee doelgroepen ontstaat er een tweedeling . De primaire doelgroep wordt in de 
mogelijkheden gedeeltelijk ondersteund door huursubsidie, terwijl de secundaire doelgroep het eigen 
inkomen volledig als beperkende factor moet aanvaarden . 

De volgende inkomensgrenzen (zie tabel 5.3) warden aangehouden . 

Leefti'd 
Aantal personen < 65 jaar 65 jaar en ouder 
1 f37.350( 16.949) f33 .150( 15.043) 
Meer dan 1 f50 .050( 22.712) f43 .250 ( 19.626) 
Tabel 5.3: lnkomensgrenzen (belastbaar) huishoudens - Bron : VROM, 2001 

5.3.3 De doelgroepen 

Door de verschillende kenmerken (type huishouden, leeftijd en inkomen) van een huishouden te combineren 
ontstaan 8 doelgroepen in het primaire segment en 8 doelgroepen in het secundaire segment. 
Eenoudergezinnen en volledige gezinnen warden niet onderscheiden naar leeftijd omdat de aanwezigheid 
van kinderen een dominante rol speelt in de vorming van woonwensen. Tevens warden huishoudens in de 
leeftijd van 55 jaar en ouder niet meer onderscheiden naar een- en tweepersoonshuishoudens, omdat in 
deze leeftijdsgroep het aantal personen van het huishouden voor de woonwensen niet meer van wezenlijk 
belang is. 

Tabel 5.4 toont de verschillende doelgroepen met de te hanteren codering . De aanduiding P of S duidt op 
het primaire- respectievelijk secundaire segment. 

Huishoudentype 

Leeftijd eenpersoons tweepersoons eenoudergezinnen gezinnen 
huishouden huishoudens 

18 t/m 29 jaar A1P/A1S B1P/B1S COP/COS DOP/DOS 

30 t/m 54 jaar A2P/A2S B2P/B2S 

55 t/m 74 jaar AB3P/AB3S 

75 iaar en ouder AB4P/AB4S 

Tabel 5.4: de doelgroepen 

5.3.4 De doelgroepen in Etten-Leur 

Nu de doelgroepen zijn gedefinieerd is het mogelijk een overzicht te geven van de omvang van de 
verschillende doelgroepen in de woningvoorraad van Woonstichting Etten-Leur. Daarnaast kunnen oak de 
huishoudens die bij Woonstichting Etten-Leur staan ingeschreven voor een woning in beeld gebracht 
worden .. 
Het overzicht van de doelgroepen over de voorraad is afgeleid van de onderzoeken die door Interface in 
1998 zijn uitgevoerd (Interface, 1999). In tabel 5.5 staat weergegeven hoe de huurders uit het primaire 
segment over de doelgroepen zijn verdeeld, alsmede met hoeveel huishoudens dit ongeveer overeenkomt. 
In tabel 5.6 staat hetzelfde, maar nu voor de huurders uit het secundaire segment. 
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Huishoudentvpe 

Leeftijd eenpersoons Tweepersoons eenoudergezin gezinnen Tota al 
huishouden huishoudens 

18 Um 29 jaar 4,2% (176) 1,2% (50) 

30 Um 54 iaar 6,4% (269) 2,8% (118) 5,6% (235) 11 ,3% (475) 

55 Um 74 jaar 16,5% (693) 
75 iaar en ouder 5,6% (235) 

Totaal 53,6% (2250) 

Tabel 5.5: Huurders ingedeeld naar doelgroepen in primair segment- Bron: Interface, 1999 

Huishoudentvpe 

Leeftijd eenpersoons Tweepersoons eenoudergezin gezinnen Totaal 
huishouden huishoudens 

18 Um 29 iaar 1,9% (80) 4,6% (193) 
30 Um 54 jaar 3,3% (139) 5,7% (239) 2,2% (92) 15,5% (651) 

55 Um 74 iaar 10,2% (428) 
75 jaar en ouder 3,0% (126) 

Totaal 46,2% (1940) 

Tabel 5.6: Huurders ingedeeld naar doelgroepen in secundair segment - Bron: Interface, 1999 

Uitgaande van ongeveer 4200 woningen staat 1 % voor ongeveer 42 huishoudens. De kleinste doelgroep die 
voorkomt zijn de jonge tweepersoons huishoudens in het primaire segment. De groep telt ongeveer 50 
huishoudens. 
Meer dan de helft (circa 2250) van het aantal hurende huishoudens behoort tot de primaire doelgroep. 
In paragraaf 7 .1 .3.2 valt te zien wat de prognoses zijn voor de ontwikkeling van de verschillende 
doelgroepen. Verwacht wordt ondermeer dat het aantal huishoudens in de primaire doelgroep af zal nemen 
tot zo'n 1700 huishoudens in 2020. 

Ook het won ingzoekendenbestand is ingedeeld naar de verschillende doelgroepen. Op de peildatum 1 juli 
1999 stonden in totaal 2109 woningzoekenden ingeschreven . De tabellen 5.7 en 5 .8 tonen de 
woningzoekenden naar doelgroep, zowel in percentages als in aantallen . 

Huishoudentype 

Leeftijd eenpersoons Tweepersoons eenoudergezin gezinnen Totaal 
huishouden huishoudens 

18 Um 29 jaar 13,1% (276) 3,0% (63) 3,9% (82) 3,3% (70) 
30 Um 54 iaar 4,8% (101) 1,2% (25) 
55 t/m 74 jaar 14,5% (306) 
75 jaar en ouder 6,1% (129) 

Totaal 50% (1055) 

Tabel 5. 7: Woningzoekenden ingedeeld naar doelgroepen in prim air segment - peildatum 1-7-1999 

Huishoudentvpe 

Leeftijd eenpersoons Tweepersoons eenoudergezin gezinnen Totaal 
huishouden huishoudens 

18 Um 29 iaar 8,2% (173) 2,5% (53) 1,0% (21) 3,9% (82) 
30 Um 54 jaar 6,5% (137) 3,0% (63) 
55 Um 74 iaar 21,6% (456) 
75 jaar en ouder 3,2% (67) 

Tota al 50% (1055) 

Tabel 5.8: Woningzoekenden ingedeeld naar doelgroepen in secundair segment - peildatum 1-7-1999 

Van de ingeschreven woningzoekenden hoort de helft tot het primaire segment. Dit is iets minder dan bij de 
huurders. De verdeling over de 8 doelgroepen binnen de twee inkomenssegmenten vertonen grotere 
verschillen . 
Er komen onder de woningzoekenden veel minder gezinnen voor (7 ,2% ) dan onder de huurders (26,8% ). 
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Oak zijn er onder de huurders meer eenoudergezinnen te vinden (7,8%) dan onder de woningzoekenden 
(4 ,9%). 
In het primaire segment zijn er onder de woningzoekenden relatief meer jonge een- en tweepersoons 
huishoudens dan onder de huurders. Bij de middelbare tweepersoons huishoudens geldt het omgekeerde, 
er zijn procentueel meer middelbaar tweepersoons huishoudens in het primaire segment huurder dan 
woningzoekende. 
In het secundaire segment zijn de jonge en middelbare alleenstaanden procentueel meer aanwezig onder 
de woningzoekenden dan onder de huurders. Daarentegen zijn er minder jonge en middelbare 
tweepersoons huishoudens aanwezig onder de woningzoekenden . 
Zowel in het primaire als secundaire segment geldt dat er veel meer een- en tweepersoonshuishoudens zijn 
van 55 t/m 74 jaar onder de woningzoekenden (36, 1 %), dan onder de huurders (26,7%). Bij de 75-plussers 
geldt datzelfde in mindere mate (9 ,3% resp . 8,6%). 

5.4 Literatuur 

Interface, Stichting lnstituut -, 1993, G.M. Oudijk & J.J.A.M. Smeets, Ouderenhuisvesting Woonstichting 
Etten-Leur 

Interface, Stichting lnstituut -, 1994, G.M. van Bladel-Oudijk & M. Pott, Waarderingsonderzoek 
Woonstichting Etten-Leur, deel 1: waardering van woondiensten 

Interface, Stichting lnstituut -, 1999, 8 . Rijpers & P. Dogge, In het zicht van de vergrijzing ... de klant aan het 
woord , woonwaarderingsonderzoek Etten-Leur 
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SWOT -analyse 
Hoofdstuk 6 bevat de SWOT-analyse op hoofdslijnen. 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de informatie die 
in de beheerplannen wordt gebruikt, zoals 
verhuurinformatie, productinformatie, en kansen 
en bedreigingen. Op portefeuilleniveau bevat dit hoofdstuk 
een uitwerking van de marktpositie van de 

verschillende complexen en een overzicht van kansen 
en bedreigingen. Specifieke SWOT informatie op 
markttechnisch complexniveau kan warden 
teruggevonden in het bijlageboek 'Beheerplannen'. 

Vaststellen algemene 
beleidsuitgangspunten 

lndelen voorraad in 
productgroepen 

lndelen klanten in 
doelgroepen 

lndelen voorraad in 
marktcomplexen 

T otaaloverzicht 
product-markt-combinaties 

Vasts tell en 
organisatorische en 

financiele 
randvoorwaarden 

Vaststellen algemene 
beheeruitgangspunten 

Mogelijke 
beheerstrategieen 

Mogelijke strategieen 
per marktcomplex 

Strategieen vertalen 
in ingrepen 

Doorrekenen financiele 
consequenties voor de 

portefeuille 

Doorrekenen financiele 
i.---~---1 consequenties voor de 

marktcomplexen 

Oefinitieve keuze 
strategie 

lmplementatie 
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6.1 lnleiding 

Alie markttechnische complexen warden onderworpen aan een sterkte/zwakte-analyse en een onderzoek 
naar kansen en bedreigingen . In het onderstaande wordt daarvan op portefeuilleniveau een samenvatting 
gegeven. Voor de gedetailleerde uitwerking per markttechnisch complex wordt verwezen naar de 
beheerplannen . 

6.2 Verhuurinformatie 

6.2.1. Procesinformatie 

lnformatie over de verhuurbaarheid van een complex kan warden verkregen door aan de verschillende 
fasen in het verhuurproces metingen uit te voeren. De verschillende fasen die kunnen worden 
onderscheiden zijn : de marktorientatie-, de aanbiedings-, de woon- en de vertrekfase. Deze indeling is reeds 
gehanteerd in het woonwaarderingsonderzoek van 1994. In dat onderzoek warden voor iedere fase 
indicatoren gebruikt. Deels warden deze indicatoren overgenomen en waar nodig verbeterd en/of 
aangevuld . Om de verhuurbaarheid te kunnen meten wordt in het strategisch voorraadbeheer gebruik 
gemaakt van de volgende indicatoren: 
• mutatiegraad ; 
• reactiegraad; 
• weigeringsgraad; 
• woonduurgraad. 

Mutatiegraad (M) = Aantal beeindigde huurcontracten complex *100% 
Aantal woningen in complex 

Reactiegraad (R) = Aantal gekwalificeerde reacties op advertenties van vrijkomende woningen complex 
Aantal advertenties vrijgekomen woningen complex 

Weigeringsgraad (W) = Aantal geweigerde aanbiedingen complex *100% 
Aantal acceptaties complex 

Woonduurgraad (D) = Gemiddelde woonduur van huidige huurders (jaren) *100% 
Ouderdom complex Uaren) 

De marktpositie van de verschillende complexen wordt samengevat in een Marktpositie-index. De 
marktpositie-index wordt samengesteld uit de vier hiervoor genoemde procesindicatoren volgens 
onderstaande formule: 

1,0 x M comp/ex +1 ,5 X N reac /iegraad +2,0 X W complex +1 ,0 X N woonduur 

VBI N mutatiegraad R complex N weigeringsgraad D complex x 100 

5,5 

N = norm procesindicator (gemiddelde waarde per productgroep in de voorraad) 

59 



SWOT-analyse 

In de formule warden wegingsfactoren gebruikt. Aan de weigeringsgraad wordt de hoogste wegingsfactor 
(2 ,0) toegekend omdat deze de beste indruk geeft van de beoordeling van een woning. Op dat moment 
warden de woningzoekenden immers met de woning geconfronteerd. De reactiegraad geeft daarnaast een 
goede indruk van de vraag naar een woning. Omdat de woningzoekenden over het algemeen niet exact 
weten op welke woning wordt gereageerd, krijgt deze indicator een iets lagere weging (1,5) . Mutatiegraad 
en woonduur warden minder belangrijk gevonden voor de marktpositie. Een hoge mutatiegraad en lage 
woonduur zijn immers niet per definitie nadelig voor een complex . Een hoog aantal reacties kan voorkomen 
dat leegstand ontstaat (vergel ijk doorstroomcomplexen). 

Door oak van de productgroep een marktpositie-index (VBI) uit te rekenen kan de relatieve marktpositie van 
een markttechnisch complex warden bepaald ten opzichte van de productgroep waar het complex deel van 
uitmaakt. Een relatief lage VBI duidt op een sterke marktpositie terwijl een hoge VBI duidt op een zwakker 
complex. De VBI wordt voor 5 jaren achtereen uitgerekend zodat het mogelijk is trends te ontdekken . 

6.2.2 Marktpositie markttechnische complexen 

Een goed overzicht van de marktpositie van de verschillende markttechnische complexen wordt verkregen 
door in een zogenaamde positiematrix per productgroep, van ieder markttechnisch complex de VBI af te 
zetten tegen de prijs/kwaliteitverhouding. Figuur 6.1 toont zo'n positiematrix . In de matrix is met een lijn het 
gemiddelde van zowel VBI als van de puntprijs weergegeven . De matrix is daardoor in vier kwadranten 
verdeeld. 

Positiematrix 

Goede verhuurbaarheid 

Minder goede 

Prijs-kwaliteitverhouding 

Goede verhuurbaarheid 

Minder goede verhuurbaarheid 

Minder goede 

Prijs-kwaliteitverhouding 

Minder goede verhuurbaarheid 

Goede prijs-kwaliteitverhouding Goede prijs-kwaliteitverhouding · 

Marktpositie-index 

Figuur 6.1 : Verklaring positiematrix 

Voor gedetailleerde informatie over de marktpositie van de verschillende markttechnische complexen en de 
ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar wordt verwezen naar de beheerplannen . 

6.2.3 Marktpositie voorraad 

De voorraad woningen van Woonstichting Etten-Leur kent in het algemeen een goede verhuurbaarheid. 
Geen van de markttechnische complexen heeft een dusdanige marktpositie dat er sprake is van leegstand 
of op korte term ijn dreigende leegstand . Deze resultaten vormen echter geen garantie voor de toekomst. 
Afhankelijk van de ontwikkeling van de kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag kunnen een aantal 
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complexen op termijn een risico vormen . 
Het door Woonstichting Etten-Leur gevoerde huurprijsbeleid heeft tot gevolg dat de prijs/kwaliteit
verhouding van de verschillende markttechnisch complexen onderling geen grote afwijkingen te zien geeft. 
Oat er binnen de verschillende productgroepen nog wel sprake is van verschillen in puntprijs, blijkt uit een 
analyse van de positiematrices in bijlage 1. 

6.3 Productinformatie 

De productinformatie bestaat uit informatie over de kwaliteit van het product en de waardering van het 
product. 

6.3.1 Kwaliteit 

De kwaliteit van de markttechnische complexen wordt uitgedrukt in termen van de geboden prestatie. De 
prestatie die door het product als geheel wordt geboden is de resultante van de prestaties van de 
verschillende onderdelen . In onderstaande tabel staan de productkenmerken waarvan uit het onderzoek is 
gebleken dat ze voor de woonconsument van groot belang zijn (zie hoofdstuk 7). 

Woningkenmerken 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Grootte badkamer 
Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte tweede slaapkamer 
Grootte bergruimte 
Grootte tuin 
Aantal slaapkamers 
Relatie vertrekken 
Voorzieningen badkamer 
Verwarming 
Geluidsisolatie 
Warmte-isolatie 

Tabel 6.2: productkenmerken 

Woonomgevingkenmerken 
Bereikbaarheid winkels 
Bereikbaarheid basisschool 
Bereikbaarheid speelvoorzieningen 
Bereikbaarheid bushalte 
Bereikbaarheid centrum 
Bereikbaarheid medische voorzieningen 
Uiterlijk gebouwen 
Kwaliteit groenvoorzieningen 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit parkeervoorzieningen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeerslawaai 
Verkeersgevaar 
Stank/lawaai industrie 
Vandalisme 
Vervuiling 
Sociale veiligheid 
Gedrag buurtbewoners 

De prestatie van de verschillende productkenmerken kan worden gemeten op basis van een scoremodel. 
Daartoe wordt de prestatie van elk kenmerk omschreven in meetbare termen op vijf prestatieniveau 's c.q. 
scoremogelijkheden. Op deze wijze wordt de prestatie van elk kenmerk eenduidig gemeten. 

Tabellen 6.3 en 6.4 tonen een deel van het scoremodel, de prestatiemeting van de grootte van de 
woonkamer en van de warmte-isolatie . Voor de volledige checklist wordt verwezen naar het bijlage 2. 

Grootte woonkamer 
5 > 30 m2 

4 vanaf 25 tot en met 30 m2 

3 vanaf 21 tot en met 25 m2 

2 vanaf 18 tot en met 21 m2 

< 18 m2 

Tabel 6.3: Voorbeeld score grootte woonkamer 
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Warmte-isolatie 
5 gevel-, dak- en glasisolatie 
4 gevel- en glasisolatie 
3 Glasisolatie 
2 gevel- en/of dakisolatie 

geen isolatie 
Tabel 6.4: Voorbeeld score warmte-isolatie 

Vol gens de getoonde voorbeelden zou een woning met een woonkamer van 27 ,5m2 score 3 krijgen voor de 
grootte van de woonkamer. 

Alie referentiewoningen van de markttechnische complexen zijn op basis van deze checklist geanalyseerd. 
Voor een volledige weergave wordt verwezen naar de beheerplannen . 

6.3.2 Waardering 

De waardering van de woonconsument voor de verschillende markttechnisch complexen is in 1993, 1994 en 
in 1998 door Stichting Interface onderzocht. Aanvankelijk is een onderzoek uitgevoerd naar de woon
waardering door huurders van de seniorenwoningen . Aansluitend hierop is een groot woonwaarderings
onderzoek uitgevoerd onder de huurders van alle overige woningen. In 1998 is er nogmaals een woon
waarderingsonderzoek gehouden, nu ook onder huishoudens in de particuliere huursector en in de 
koopsector. Voor het strategisch voorraadbeheer is op dit moment gebruik gemaakt van de schat aan 
informatie die uit deze drie onderzoeken afkomstig is . 
Voor een volledig overzicht van de waarderingsgegevens per markttechnisch complex wordt verwezen naar 
de beheerplannen. Om een vergelijking te maken met de gemiddelde waardering van de productgroep 
waartoe het markttechnisch complex behoort, is tevens deze gemiddelde waardering weergegeven . 
Gemiddeld wordt de totale woonsituatie met een 6,8 beoordeeld. De totale woonsituatie in senioren
woningen wordt over het algemeen hoger gewaardeerd, met een 7,5. De totale woonsituatie in HAT
woningen wordt het slechtst gewaardeerd , met gemiddeld een 6,4. 
Voor de woning wordt gemiddeld een 6,6 gegeven. Positieve uitschieters zijn de seniorenwoningen met 
gemiddeld een 7,2 . Het slechtst warden de daalbouwwoningen gewaardeerd met gemiddeld een 5,4. 
De woonomgeving wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,0. De waardering is het hoogst in Noord-West 
en in Hoge Neerstraat (7,3). De woonomgeving krijgt een lage waardering in Grient (5,9). 

6.4 Financieel-economische informatie 

Voor de financieel-economische waardering van ieder markttechnisch complex zijn vier grootheden gebruikt: 
de boekwaarde, de bedrijfswaarde, de waarde voor de Onroerend Zaak Belasting (OZB)/Wet Onroerende 
Zakenbelasting (WOZ) en de huurprijs . 

6.4.1 Boekwaarde 

De boekwaarde geeft de historische kostprijs minus de (meestal) annunaire afschrijvingen weer. De 
boekwaarde geeft de ondergrens aan van wat nag minimaal moet warden verdiend om de historische 
investeringskosten terug te verdienen. Voor de berekening van de annunaire afschrijvingen wordt uitgegaan 
van een levensduur van 50 jaar. 

6.4.2 Bedrijfswaarde 

Naast de boekwaarde is gebruik gemaakt van de bedrijfswaarde per woning. De bedrijfswaarde geeft de 
netto-contante verdiencapaciteit van de woning weer. Om de bedrijfswaarde per woning te kunnen 
berekenen is een nieuwe berekeningsmethode ontwikkeld die rekening houdt met complexgebonden 
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inkomsten- en kostenfactoren zoals huurprijs, huurderving, klachtenonderhoud , mutatiekosten etc. 

6.4.3 OZB-waarde (WOZ-waarde) 

De derde gehanteerde waarde is de waarde zoals die wordt gebruikt voor de Onroerend Zaak Belasting 
(OZB). Deze waarde geeft binnen de nodige marges een redelijke indicatie van de marktwaarde van de 
woningen binnen ieder markttechnisch complex. 

6.4.4 Huurprijs 

Bij het berekenen van de huurprijs is uitgegaan van de netto huurprijs van de referentiewoningen . De 
prijs/kwaliteit-verhouding is in de vorm van de puntprijs aangegeven . Steeds wordt de vergelijking getrokken 
met de gemiddelde puntprijs van de productgroep waartoe het betreffende markttechnisch complex behoort. 
Tenslotte zijn ook de gemiddelde huurverhogingen van de vijf voorgaande jaren weergegeven . 

Het huurprijsniveau van de woningen van Woonstichting Etten-Leur is vergelijkbaar met het huurprijsniveau 
van woningen buiten de Randstad. Ten opzichte van de overige corporaties in Nederland zijn de woningen 
van Woonstichting Etten-Leur net iets duurder (f 697,- tegen f 695,-) . De oorzaak van de hogere prijs is te 
vinden in het relatief hoge aandeel eengezinswoningen (en dus grotere woningen) in de voorraad . 
Woonstichting Etten-Leur biedt gemiddeld wel meer kwaliteit voor dezelfde prijs . De gemiddelde puntprijs 
van de woningen van Woonstichting Etten-Leur is met 4,98 

lager dan de landelijke puntprijs (5,78), 
lager dan de gemiddelde puntprijs van Nederland exclusief de Randstad (5,49) en 
lager dan de gemiddeld puntprijs van de corporaties in Nederland (5,66). 

6.5 Kansen en bedreigingen 

De kansen en bedreigingen zijn gefnventariseerd per markttechnisch complex . Omdat het van groot belang 
is dat de kansen en bedreigingen gestructureerd warden ge"fnventariseerd is gebruik gemaakt van een 
methode die wordt aangeduid met DESTEP. 

6.5.1 DESTEP 

DESTEP is een hulpmiddel in de vorm van een checklist die wordt doorlopen voor ieder markttechnisch 
complex. DESTEP is een acroniem en staat voor de woorden demografisch, ecologisch, sociaal
maatschappelijk, technologisch , economisch en politiek. In de figuur 6.5 is de checklist weergegeven. 
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Aspecten 
Leeftijdsopbouw 
Emigratie en immigratie 
Vergrijzing/ontgroening 

Milieufactoren 

Milieuwetgeving 

Fys iek milieu 
I ndividualisering 

Emancipatie 
Toename echtscheidingen 
Multicultureel 
Leefsti"I 
Beeldvorming 

Domotica3 

lnformatisering 
Technieken 
Materialen 
Assemblage 

Macro-economische ontwikkelingen 

Scenario's 
Concurrentie 

Verzelfstandiging 

Desubsidiering 

Wetgeving VHV/RO/e.d. 

Politiek klimaat 
Her/deregulering 

Waarden en normen 

Checklist Portefeuille-niveau Checklist Complexniveau 
Ontwikke ling verschillende 
doelgroepen op de woningmarkt 
Woningbehoefte 

Duurzaam bouwen 

Ontwikkeling verschi llende 
doelgroepen op de woningmarkt 

Publiciteit 
Imago organisatie 
Huurdersinspraak/ participatie 

Nieuwe producten 
Nieuwe vormen van dienstverlening 
Ontwikkelingen gebruik van de 
woning (werkfunctie) 
Gevolgen nieuwe technologie op 
bestaande voorraad 

Ontwikkelingen woonvoorkeuren 

Woningbehoefte 
Concurrentiepositie 

Mogelijkheden 
Verantwoordelijkheid 
Risico 
Belang bedrijfswaarde 
Belang ABR 
Huursubsidiewet 
BBSH 
Huisvestingswet 
Huurprijzenwet woonruimte 
Verordeningen 
BWS 
Bouwbesluit 

Ontwikkelingen hypotheekrente-aftrek • 
Stimulering eigen woningbezi t 
Opvang vluchtelingen sector 
Couleur locale 
Lokaal verwachtingspatroon 
Wooncultuur 

Selectieve migratie in complex 
Etnische spanningen 
Bewonerssamenstelling wijk en 
complex in re latie tot de gewenste 
bewonerssamenstelling 
Meergeneratiehuishouden 

Materiaalkeuze 
Zonorientatie 
Recycling 
Afva lpreventie 
Energiearm 
Onderhoudsarm 
Energie Prestatie Norm 
Na-isolatie 
HR-kete ls 
Stook edra 
Overlast 
Mondige huurder 
Betrokkenheid bewoners 
Doelgroepneutraal gebruik woning 
Toename eenoudergezinnen 
Conflicterende leefstijlen 

Publiciteit 
Imago complex 
Bewonerssamenstelling wijk en 
complex in relatie tot de gewenste 
bewonerssamenstelling 
Energie 
Controle 
lnformatie 
Communicatie 
Comfortvergroting 
Beveiliging en dienstverlening 
Telewerk 
Teleshopping 
Vernieuwing inbouwpakket 
Gevraagde prestatie afhankelijk van 
economische roei 
Vraag naar product 
Concurrerende ontwikkelingen in 
omgeving 
Nieuwbouw 
Ontwikkelingen rentestand 

Bedrijfswaarde complex 
Relatie prijs-kosten-kwaliteit 
Gevolgen ontwikkelingen 
portefeuilleniveau 

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

Bestemmingsplan 
(Tijdelijke) vergunning 
Masterplan 
Vinex 

Gewenste prestatieniveaus 

Figuur 6.5: Checklist voor de inventarisatie van kansen en bedreigingen (DESTEP) 

3 Domotica is een samentrekking van de woorden 'domus' (=latijn voor woning) en elektronica . Een alternatief 
Nederlands woord zou kunnen zijn: woningautomatisering . (uit: Berlo , A. van en Vermijs , P., Domotica opent deuren, 
Akontes Publishing , Knegsel) 
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6.5.2 Kansen en bedreigingen op portefeuilleniveau 

• Demografisch 
Een belangrijke demografisch ontwikkeling is de toename van het aantal senioren in de samenleving. Voor 
de komende jaren betekent dit een grate opgave voor Woonstichting Etten-Leur. Enerzijds biedt deze 
ontwikkeling kansen ten aanzien van nieuwe producten op het gebied van wonen en zorg. Anderzijds houdt 
deze ontwikkeling een bedreiging in voor de bestaande voorraad die voor een belangrijk deel bestaat uit 
eengezinswoningen. 

• Ecologisch 
De grootste ontwikkeling van de afgelopen jaren zit in de regelgeving ten aanzien van het milieu . Momenteel 
moeten hoge kosten warden gemaakt om bijvoorbeeld bij onderhoudsprajecten asbest te verwijderen . De 
verwachting is dat naar de toekomst toe milieueisen steeds strenger zullen warden . Met name ten aanzien 
van nu nag onbekende milieuonvriendelijke materialen is het voor de toekomst niet in te schatten voor welke 
opgaven Woonstichting Etten-Leur komt te staan. 

Binnen het thema ecologie is oak een grate kans aanwezig voor concurrentiemogelijkheden . Zolang 'het 
milieu' actueel blijft kunnen investeringen in het kader van Duurzaam Bouwen , zeker waar het investeringen 
betreft die op termijn tot besparingen leiden voor de consument, een uitstekend verhuurargument vormen. 

Sociaa/-maatschappelijk 
Bedreig ingen op sociaal-maatschappelijk vlak doen in Etten-Leur nag geen opgeld. Ten aanzien van de 
bewonerssamenstelling in de verschillende wijken warden echter de laatste tijd wel geluiden gehoord als 
zou het aandeel allochtonen in de wijk Grauwe Paider te hoog warden. Overigens is de bedreiging meer 
gelegen in het beeld dat hieraver is ontstaan dan in de werkelijke aanwezigheid van een hoog aandeel 
allochtonen. 

• Techno/ogisch 
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Op de markt voor senioren bieden deze 
ontwikkelingen enorme perspectieven ten aanzien van het streven senioren zo lang mogelijk zelfstandig te 
laten wonen . Daarvoor is het noodzakelijk in een vroeg stadium maatregelen te nemen die leiden tot 
producten die op de technologische ontwikkelingen zijn ingericht. 

Technologische kansen zijn er oak op het gebied van praductontwikkeling. Gebruik van nieuwe materialen 
kan bijvoorbeeld leiden tot een verlaging van de woonlasten. Hierbij valt te denken aan isolatiematerialen en 
de toepassing van zonnecollectoren in woningen. lnvesteren in dergelijke innovatieve toepassingen zal op 
term ijn leiden tot markttechnisch sterke woonproducten met toekomstwaarde. 

• Economisch - Marktwerking 
Woonstichting Etten-Leur heeft in de huursector praktisch gezien een monopoliepositie in het goedkope 
segment . Door de ontwikkelingen van het huurprijsbeleid is de afgelopen jaren een steeds grater deel van 
de voorraad woningen op een zodanig prijsniveau gekomen dater concurrentie is ontstaan. Met name de 
woningen van de particuliere verhuurders en de goedkopere koopwoningen verdringen zich in hetzelfde 
deel van de markt. Woonstichting Etten-Leur zal alert moeten blijven op de strategie die door de 
concurrentie wordt gevolgd. 
De lage rentestand van de afgelopen jaren speelt een belangrijke rol waar het gaat om de aantrekkelijkheid 
van de koopsector ten opzichte van de huursector. Prijstechnisch is voor groat deel van de 
woonconsumenten de koopwoning binnen bereik gekomen. Het streven van de gemeente Etten-Leur om 
koopwoningen te realiseren met een niet marktconform prijsniveau draagt aan deze bereikbaarheid sterk bij. 
Deze bedreigende ontwikkeling kan warden omgezet in een kans . Daarvoor moet Woonstichting Etten-Leur 
erin slagen de aantrekkelijkheid van haar producten niet alleen te baseren op de prijs . Meer aandacht zal uit 
moeten gaan naar de kwaliteit , flexibiliteit en service. Kortom: 'huren als gemakkelijkste manier van wonen'. 
Een N IPO-onderzoek4 uit 1997 geeft aan dat 66% van de ondervraagde vrije sector huurders het ontbreken 
van onderhoud(kosten) als het grootste voordeel van een huurwoning beschouwt. Daarnaast geeft 
overigens nag 40% van die vrije sector huurders aan dat financiele overwegingen ten grandslag liggen aan 

4 Het NIPO heet in 1997 een onderzoek uitgevoerd in opdracht van MIX, Marketing en Kommunikatie , waarmee inzicht 
moest worden verkregen in de argumenten waarom onder andere een vrije sector huurder huurt 
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het huren in plaats van kopen. 

Wanneer er in de toekomst sprake is van meer ontspanning op de woningmarkt, zal de woonconsument 
meer keuzevrijheid krijgen . Hij zal dan hogere eisen gaan stellen aan de kwaliteit van de woning en de 
woonomgeving. De verwachting is gerechtvaardigd dat de kwaliteitsvraag in de toekomst groeit doordat ook 
het huishoudinkomen fors groeit. Dit als gevolg van demografische ontwikkelingen en de economische groei 
(VROM, 1997). 

• Politiek 
De nieuwe Huursubsidiewet die per 1 juli 1999 van kracht is geworden heeft de toegankelijkheid van de 
voorraad sterk verhoogd . In Etten-Leur is iedere woning tot f 942,- zondermeer toegankelijk voor ieder 
huishouden boven de 23 jaar, ongeacht het inkomen. De Huursubsidiewet heeft echter ook een grater 
financieel ris ico voor de corporaties met zich meegebracht. lmmers corporaties warden afgerekend op een 
overschrijding van een maximaal toegestane gemiddelde bijdrage aan huursubsidie (Huursubsidienorm). 
Afrekening vindt plaats door middel van een boete ter grootte van de overschrijding van de 
Huursubsidienorm. 
Daarnaast moet ervoor warden gewaakt dat de huurprijs opbouw van de voorraad teveel is gebaseerd op de 
economische factoren van de Huursubsidiewet. Gevolgen van wijzigingen , met name verslechteringen , in de 
Huursubsidiewet moeten warden geminimaliseerd . Dit onderstreept het belang van de in paragraaf 4.2 
beschreven kernvoorraad. 

Ten aanzien van strategisch nieuwbouw kan warden geconstateerd dat de invloed van Woonstichting Etten
Leur op de invulling van plannen in uitleggebieden en binnenstedelijke locaties te klein is . Zolang de inbreng 
niet kan warden vergroot is het voor Woonstichting Etten-Leur bijna onmogelijk goed op de marktvraag in te 
spelen . lmmers dat kan alleen wanneer nieuwbouw afhankelijk wordt gesteld van vraagontwikkelingen in 
combinatie met ontwikkelingen in de bestaande voorraad . 
Kansen ten aanzien van deze bedreiging liggen in de goede relatie met de gemeente Etten-Leur. Deze kan 
warden benut om in een vroeg stadium overleg te plegen over nieuwbouwplannen , zodat nieuwbouw 
inderdaad een strategisch karakter kan krijgen . 

Het ziet er naar uit dat bevordering van het eigen woningbezit de komende jaren onderdeel zal blijven 
uitmaken van het overheidsbeleid . Een van de belangrijkste instrumenten daartoe is de aftrek van 
hypotheekrente. De renteaftrek is de belangrijkste troef die de koopmarkt in handen heeft in de concurrentie 
op woonlasten met de huursector. Doordat deze bedreiging niet is weg te nemen, kan er maar beter gebruik 
van warden gemaakt. Constructies tussen huren en kopen en financieringconstructies voor onderdelen van 
de woning hebben mede hierdoor voor een bepaalde groep woonconsumenten toekomstwaarde. 
Voorbeelden hiervan zijn het zelf kopen van de CV-installatie of kopen van inbouwpakketten in de woning . 

6.5.3 Kansen en bedreigingen op markttechnisch complexniveau 

De kansen en bedreigingen op markttechnisch complexniveau zijn door een aantal sleutelfiguren van de 
verschillende afdelingen binnen de organisatie ge"fnventariseerd. Door voor ieder complex systematisch de 
checklist af te lopen is een compleet overzicht verkregen van de meest elementaire zaken . Voor de kansen 
en bedreigingen per markttechnisch complex wordt verwezen naar de beheerplannen . 

6.6 Literatuur 

VROM , 1997, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directoraat van de 
Volkshuisvesting, Woonverkenningen MMXXX - Wonen in 2030, Den Haag 
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Vraag en aanbod 
In dit hoofdstuk komen vraag en aanbod in Etten-Leur 
bij elkaar. Achtereenvolgens wordt ingegaan op 
product-marktcombinaties, de ontwikkelingen daarin 
in de toekomst, de kernvoorraad en een beschouwing 
over de ontwikkeling van de kwalitatieve vraag op de 
won ingmarkt op basis van het rapport 
Woonverkenningen , Wonen in 2030 . 
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7.1 lnleiding 

Product-marktcombinaties vormen de belangrijkste bouwstenen van het strategisch voorraadbeheer. 
lmmers het al dan niet bestaan van een product-marktcombinatie geeft aan of het geleverde product 
passend is voor de beoogde doelgroep. Daardoor is het mogelijk aan de hand van de vraagontwikkeling op 
de woningmarkt te bezien in hoeverre de huidige voorraad woningen aansluit op de huidige vraag en hoe in 
de toekomst deze verhouding zich zal ontwikkelen . Daaruit kunnen dan noodzakelijke correcties in de 
bestaande voorraad en de behoefte aan strategische nieuwbouw word en afgeleid. 
In dit hoofdstuk word! ingegaan op de methode die is gehanteerd om product-marktcombinaties te kunnen 
definieren . Vervolgens wordt aandacht geschonken aan een statische en een dynamische benadering van 
de afstemming van vraag en aanbod . 

7.2 Methode voor het definieren van product-marktcombinaties 

7.2.1 lnleiding 

In hoofdstuk 2 waar de methodische kant van het strategisch voorraadbeheer is belicht is reeds aangegeven 
dat sprake is van een product-marktcombinatie wanneer de door het product geboden prestatie aansluit op 
de door de doelgroep gevraagde prestatie. Met andere woorden : de kwaliteit van de woning voldoet aan de 
woonwensen . Hierbij wordt wel als voorwaarde gesteld dat de huurprijs in relatie tot het inkomen geen 
belemmering mag vormen. 

7.2.2 De geboden prestatie 

De door het product geboden prestatie word! met behulp van een checklist (zie bijlage 2) gemeten voor de 
elementaire kenmerken van woning en woonomgeving. De meting word! uitgevoerd op het niveau van de 
referentiewon i ng. 

7.2.3 De gevraagde prestatie 

De door de doelgroep gevraagde prestatie, ook wel aangeduid met voorkeursnormen, kan door middel van 
onderzoek worden gemeten. Hierbij worden systematisch grote groepen woonconsumenten gevraagd naar 
de tevredenheid over de verschillende aspecten in de eigen woonsituatie . Deze tevredenheid word! 
gerelateerd aan de geboden prestatie. Zo kan worden onderzocht bij welke geboden prestatie een grote 
meerderheid tevreden is . 
Bij het kenmerk 'grootte van de woonkamer' kan bijvoorbeeld worden geconstateerd dat bij score 4 80% van 
de doelgroep tevreden is , terwijl bij score 3 dat nog slechts 60% is. Wanneer wordt aangenomen dat de 
minimaal gevraagde prestatie op het niveau ligt waarbij minimaal 70% van de doelgroep tevreden is, dan 
zou hier de minimaal gevraagde prestatie op 4 liggen. Op deze wijze kan voor alle doelgroepen en alle 
productkenmerken worden onderzocht wat de voorkeursnorm is. 
De voorkeursnormen zijn bepaald met behulp van de resultaten van het woonwaarderingsonderzoek dat 
Interface in 1998 in Etten-Leur heeft gehouden . 

7.2.4 Wegingsfactoren 

Op alle kenmerken kan de geboden prestatie worden vergeleken met de gevraagde prestatie . Voor een 
woonconsument wegen in het woonkeuze proces echter niet alle kenmerken even zwaar. Het belang dat 
aan ieder kenmerk wordt gehecht zal zelfs tussen verschillende doelgroepen verschillen te zien geven . Zo 
zijn voor een gezin kenmerken belangrijk die te maken hebben met kinderen zoals de afstand tot de 
basisschool. Voor een huishouden zonder kinderen zal dit kenmerk minder belangrijk zijn . 
Het belang dat aan de verschillende kenmerken wordt gehecht wordt weergegeven door wegingsfactoren . 
De wegingsfactoren worden bepaald aan de hand van correlatieberekeningen. Het voert hier lever om diep 
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in te gaan op deze berekeningen. Het komt er in het kort op neer dat de er gemeten wordt in welke mate de 
totale waardering (voor bijvoorbeeld de woning) en de waardering voor de verschillende kenmerken 
(bijvoorbeeld voor de grootte van de woonkamer) met elkaar overeenkomen . Door van grote groepen 
woonconsumenten deze gegevens te analyseren kan het belang van de deelwaardering in de 
totaalwaardering warden vastgesteld. Deze verhouding is bepalend voor het belang dat een 
woonconsument hecht aan de prestatie van de verschi llende productkenmerken in de totale beoordeling van 
de woonsituatie. 
Voor de bepal ing van de wegingsfactoren is evenals bij de bepaling van de voorkeursnormen uitgegaan van 
materiaal uit het onderzoek van Interface gehouden in 1998 onder inwoners van Etten-Leur. De gevonden 
voorkeursnormen en wegingsfactoren zijn te zien in de tabellen 7.1en7.2. 
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woning 

grootte woonkamer 3 2 4 4 2 4 1 4 4 
qrootte keuken 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
grootte badkamer 3 4 5 5 4 4 4 5 5 
grootte hoofdslaapkamer 3 4 3 4 2 3 2 4 4 
qrootte tweede slaapkamer 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
grootte bergruimte buiten 5 4 4 5 4 4 4 5 5 
grootte tuin 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
grootte baleen 2 4 3 5 
aantal slaapkamers 4 4 3 4 3 4 3 4 5 
relatie vertrekken 1 1 1 1 5 5 5 1 1 

Voorzieningen badkamer 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

Verwarming 2 3 2 3 4 1 2 3 3 
geluidsisolatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
warmte-isolatie 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Woonomgeving 

bereikbaarheid winkels 2 2 2 3 3 2 3 2 2 
bereikbaarheid basisschool 4 4 4 3 2 4 3 4 3 
bereikbaarheid speelvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
bereikbaarheid bushalte 3 3 3 3 3 3 5 4 3 
bereikbaarheid centrum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
bereikbaarheid medische voorzieningen 4 4 4 5 3 4 5 4 3 
uiterl ijk gebouwen 5 5 4 4 4 5 3 5 4 

kwaliteit groenvoorziening 4 4 4 5 5 5 2 4 5 
kwaliteit bestrating 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
kwaliteit parkeervoorzieningen 3 4 5 5 5 5 4 5 5 
kwaliteit speelvoorzieningen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
verkeerslawaai 5 5 4 5 5 4 5 4 4 
verkeersgevaar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
stank/lawaa i industrie 4 4 4 4 5 4 3 5 4 
vandalisme 5 4 4 5 5 5 4 5 5 
vervui ling 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
sociale veiligheid 2 4 3 4 4 4 4 4 2 
gedrag buurtbewoners 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

Tabel 7.1: Voorkeursnormen per doelgroep 

Geluidsisolatie van de won ing en de bereikbaarheid van speelvoorzien ingen in de buurt zijn belangrijke 
aspecten en daarom opgenomen in het model dat de PMC's berekend. Het was op het moment van het tot 
stand komen van deze nota voor Woonstichting SWS nog niet mogelijk de prestaties van deze aspecten in 
te vullen . Dit dient in de toekomst wel te gebeuren . 
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woning 

Grootte woonkamer 0,32 0,32 0,23 0,3 0,23 0 0,36 0,31 0,3 0,21 0 0,31 
Grootte keuken 0,29 0,32 0,34 0,28 0 0,24 0,4 0,25 0,36 0,35 0 0 
Grootte badkamer 0,41 0,26 0,18 0,21 0,29 0,42 0,25 0,21 0,29 0,42 0,25 0,45 

Grootte hoofdslk 0, 16 0,27 0,44 0,23 0,24 0 0,3 0,3 0,39 0,26 0 0,34 

Grootte 2e slk 0 0,3 0,3 0,2 0 0 0,35 0,25 0,31 0 0,08 0,07 

Grootte bergruimte 0,29 0,38 0,15 0,25 0,18 0,26 0,22 0,18 0, 14 0 0 0 

Grootte tuin 0 0,22 0,21 0 0 0 0,17 0,18 0,17 0 0 0 

Grootte balcon 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 17 0 0,34 

Aantal slaapkamers 0, 19 0,37 0,29 0,21 0 0 0,25 0,29 0,3 0 0 0,41 

Relatie vertrekken 0,24 0,25 0,27 0,21 0,39 0, 11 0,25 0,26 0,21 0,24 0,31 0,05 

Voorzieningen badkamer 0,34 0 0,46 0,29 0,4 0,45 0,42 0,24 0,4 0,31 0,47 0,31 

Verwarming 0,26 0,36 0 0,28 0,19 0 0,38 0,3 0 0,27 0,26 0 
Geluids-isolatie 0,28 0,42 0,25 0,31 0,34 0,47 0,53 0,15 0,34 0,3 0,41 0,39 

Warmte-isolatie 0,38 0,4 0,39 0,41 0,41 0,44 0,54 0,41 0,29 0,32 0,46 0,57 

Woonomgeving 

bereikbaarheid winkels 0 0 0 0,16 0 0,5 0 0 0 0,24 0,43 0 
bereikbaarheid basisschool 0 0 0 0 0 0 0,16 0 0 0 0 0 

bereikbaarheid speelvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0,18 0 0,23 0 0 0 

bereikbaarheid bushalte 0 0 0 0,34 0,28 0 0 0 0 0 0 0 

bereikbaarheid centrum 0 0 0 0, 16 0 0,25 0 0 0 0,22 0,29 0 

bereikbaarheid medische voorz. 0 0 0 0,26 0,24 0 0 0 0 0 0,38 0 
uiterlijk gebouwen 0,43 0,39 0,44 0,36 0,34 0,47 0,41 0,25 0,46 0,23 0,46 0 
kwaliteit groenvoorziening 0,41 0,21 0,4 0,27 0,32 0,37 0,25 0 0,24 0,23 0,31 0 
kwaliteit bestrating 0,34 0 0,28 0,35 0,35 0,33 0,37 0, 19 0 0,24 0,45 0 

kwaliteit parkeervoorzieningen 0,35 0,44 0 0,25 0,22 0,45 0,24 0,2 0,28 0,29 0 0 

kwaliteit speelvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0,21 0,27 0,31 0 0 0 

Verkeerslawaai 0,33 0 0 0,35 0,26 0,32 0,28 0,21 0,32 0 0 0 

Verkeersgevaar 0,25 0 0 0,36 0 0,29 0,43 0,21 0,27 0,21 0,27 0,28 

stank/lawaai industrie 0,24 0 0 0 0,26 0,37 0,23 0,26 0,3 0,29 0,25 0 

Vandalisme 0,4 0,41 0,4 0,33 0,39 0,25 0,42 0,39 0,57 0,57 0 0,53 

Vervuiling 0,33 0,52 0,35 0,37 0,38 0,32 0,43 0,35 0,42 0,55 0,4 0,5 

sociale veilgheid 0,22 0,55 0,4 0,44 0,32 0,31 0,49 0,43 0,49 0,6 0,35 0,45 

gedrag buurtbewoners 0,5 0,61 0,42 0,49 0,62 0,38 0,57 0,46 0,62 0,39 0,45 0,5 

Totaal 

Weeqfactor woninq 0,47 0,71 0,41 0,54 0,34 0,27 0,63 0,53 0,44 0,50 0,51 0,47 
Weegfactor omgeving 0,76 0,78 0,72 0,79 0,84 0,44 0,78 0,66 0,76 0,80 0,75 0,77 

Tabel 7.2 : Wegingsfactoren per doelgroep 

7.2.5 Geboden versus gevraagde prestatie - PMC-score 

Nu de geboden prestatie, de voorkeursnormen en wegingsfactoren per doelgroep bekend zijn, kan aan de 
hand van een rekenmodel een gewogen optelling van de over- en onderprestaties op de verschillende 
productkenmerken warden uitgerekend. Het procentuele verschil (PMC-score) tussen deze gewogen 
optelling van de onderprestaties en de gewogen gevraagde prestatiescore geeft de mate aan waarin een 
product-marktcombinatie bestaat. 
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Naast PMC-score wordt in het rekenmodel gebruik gemaakt van een viertal zogenaamde vetocriteria, welke 
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zijn vermeld in tabel 7.3. Wanneer voor een bepaalde doelgroep een van de vetocriteria niet voldoet dan 
kan er geen sprake zijn van een product-marktcombinatie. Deze vetocriteria zijn door Woonstichting Etten
Leur geformuleerd. 

Ve toe riteri um Omschrijving 
Etagewoning Etagewoningen zijn ongeschikt voor de huisvesting van gezinnen met kinderen 
Aantal kamers Woningen met minder dan vier kamers zijn ongeschikt voor gezinnen met kinderen 
Etage Etagewoningen hoger dan de eerste etage zonder lift zijn ongeschikt voor huishoudens ouder 

dan 55 ·aar 
Gelijkvloers Niet gelijkvloerse woningen zijn ongeschikt voor huishoudens ouder dan 55 jaar 
Tabel 7.3: Vetocriteria 

Wanneer geen van de vetocriteria in de weg staat kan, afhankelijk van de hoogte van de PMC-score, de 
product-marktcombinatie warden gekwalificeerd op vier niveaus, welke te zien zijn in tabel 7.4. 

PMC-score Kwalificatie 
tot 10% onderschrijding Zeer geschikt 
10-20% onderschrijding Geschikt 
20-30% onderschrijding Neutraal 
30-40% onderschrijding Ongeschikt 
40-50% onderschrijding I veto Zeer ongeschikt 
Tabel 7.4: Kwalificatie PMC-score 

In de grafiek in figuur 7.5 is aangegeven hoe de geschiktheid is van de portefeuille voor de verschillende 
doelgroepen. In bijlage 3 is een totaaloverzicht van de geschiktheid van de verschillende complexen te 
zien. 
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Figuur 7.5: geschiktheid portefeuille voor de verschillende doelgroepen 
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Bij berekeningen in het vervolg van de nota warden complexen waarvoor een veto geldt meegenomen als 
zeer ongeschikt voor de betreffende doelgroep . 
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7.3 Ontwikkeling product-marktcombinaties 

De matching van vraag en aanbod kent een dynamisch karakter. lmmers zowel de vraag als het aanbod 
ontwikkelen zich in de tijd . Voor de ontwikkeling van de product-marktcombinaties in de toekomst, moeten 
daarom zowel de aanbod- als de vraagontwikkeling in beeld warden gebracht en gehouden . 

7.3.1 Ontwikkeling van de vraag 

7. 3. 1. 1 Methode 

Uitgangspunten voor de berekeningen is de peildatum 1998. In dat jaar is een survey door Interface 
uitgevoerd, waardoor zowel inkomensgegevens als gedetailleerde gegevens over de omvang van de 
doelgroep die bij Woonstichting Etten-Leur huren bekend zijn. Gegevens van latere datum zijn gebruikt om 
de uitkomsten van de berekeningen te toetsen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de gegevens van Primos uit 
1998. Het bleek dat de berekende prognoses voor een groat deel overeen komen met de werkelijke situatie. 

Stap 1: omvang van de doelgroepen 
De methode om de ontwikkeling van de vraagzijde van de Etten-Leurse woningmarkt in kaart te brengen is 
gebaseerd op de PRIMOS-huishoudensprognose. Het PRIMOS-model geeft een prognose van de 
huishoudensontwikkeling tot 2020 weer. Met een eenvoudige aanpassing is de omvang van de 
verschillende doelgroepen van 2000 tot en met 2020 bekend . 

Stap 2: doelgroepen naar inkomenssegment 
De tweede stap behelst het indelen van de verschillende doelgroepen over het primaire en secundaire 
inkomenssegment. De verdeling is niet standaard beschikbaar. Daarom is hiervoor een inschatting gemaakt 
op basis van de Regionale lnkomensverdeling van het CBS, het Woningbehoefte Onderzoek en de VROM
rapportage 'Huisvesting van ouderen op het breukvlak van twee eeuwen' . 
In geen van de rapportages komen echter de gehanteerde huishoudentypes overeen met de door 
Woonstichting Etten-Leur gehanteerde doelgroepenindeling. Daarom is met extra- en interpolatie een zo 
nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt en is de omvang van de 16 doelgroepen bekend . 

Stap 3: scenario's Etten-Leur 
Aan de hand van een drietal scenario's wordt de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen uitgezet tot 
aan 2020. De ontwikkeling van de doelgroep als geheel wordt gebaseerd op de geprognosticeerde 
ontwikkel ing van de primaire doelgroep volgens het Trendrapport Volkshuisvesting 1995. De relatieve 
afname van de primaire doelgroep wordt geprojecteerd op de uitgangssituatie van 1998 in Etten-Leur. 
Voor de verdeling van de primaire doelgroep naar huishoudentypen wordt gebruik gemaakt van de 
geprognosticeerde ontwikkeling tot 2020 die wordt aangegeven in het rapport 'Huisvesting van ouderen op 
het breukvlak van twee eeuwen'. 

Voor de ontwikkeling van de inkomenssegmenten wordt aangesloten bij de scenario's LAAG, MIDDEN en 
HOOG die warden beschreven in het Trendrapport Volkshuisvesting 1995. Hierbij wordt uitgegaan van de 
vereenvoudigde aanname dat de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen parallel loopt aan de 
ontwikkeling van de primaire doelgroep in totaal bezien . 

Stap 4: vraag naar woningen van Woonstichting Etten-Leur - offensieve strategie tegenover een defensieve 
strategie 
Een deel van de totale bevolking van Etten-Leur zal een beroep doen op de voorraad woningen van 
Woonstichting Etten-Leur. Voor 1994 is het percentage per doelgroep dat is gehuisvest in een woning van 
Woonstichting Etten-Leur bekend. 
Daarnaast is het aantal actieve woningzoekenden dat geen woning achterlaat bekend. Een actieve 
woningzoekende is iemand die in een bepaald jaar minimaal eenmaal heeft gereageerd op een vrijkomende 
woning . De huurders plus de actieve niet-doorstromers vormen de totale woningvraag van dat moment. 

Ten behoeve van de prognoses warden twee varianten onderscheiden . De eerste gaat ervan uit dat het 
marktaandeel van Woonstichting Etten-Leur minimaal behouden kan blijven . Met andere woorden het 
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aandeel per doelgroep dat door Woonstichting Etten-Leur kan warden gehuisvest blijft minimaal gelijk. Dit 
zal de nodige concurrentie-inspanningen vergen. Deze variant vereist een offensieve strategie 
De tweede variant gaat uit van het trendrapportmodel waarin de populariteit van het kopen toeneemt. In 
deze defensieve strategie zorgt Woonstichting Etten-Leur ervoor de woningbehoefte slechts te volgen en 
deze niet voor de huursector verder de consolideren dan wel te vergroten. 

In paragraaf 3.2 is de keuze reeds verwoord om de vraag vanuit de primaire doelgroep te beantwoorden 
met een defensieve aanbodstrategie. Ten aanzien van de secundaire doelgroep is gekozen voor een 
offensieve strategie. 

7.3.1.2 Resultaat 

De midden en laagvarianten vanuit het Trendrapport lijken de meeste kans te hebben de voorspelde 
werkelijkheid het beste te benaderen. Bij de bespreking van de resultaten wordt dan ook deze varianten als 
onderlegger gebruikt. 

7.3.1.2.1 Primaire doelgroep 

In de midden variant neemt de primaire doelgroep in Etten-Leur in omvang af. Tussen 1998 en 2020 daalt 
deze groep in omvang met ongeveer 620 huishoudens. Als gevolg van de defensieve strategie daalt daarom 
ook het aantal huishoudens dat een beroep doet op de woningvoorraad van Woonstichting Etten-Leur. Van 
de 2250 huishoudens met een laag inkomen die in 1998 klant waren blijven er in 2020 nog geen 1700 over. 

Ontwikkeling Primaire doelgroep 
Woonstichting Etten-Leur MIDDEN - defensief 
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Figuur 7.6: Ontwikkeling van de primaire doelgroep bij defensieve strategie - midden scenario 

2020 
145 
72 

120 
48 

578 
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145 
313 

1663 

De 8 doelgroepen binnen dit primaire segment vertonen niet allemaal een gelijk verloop. Het aandeel van de 
gezinnen daalt; het aantal 55-plussers ( AB3P en AB4P) in de primaire doelgroep stijgt 43 ligt tot 2020. 
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Woonstichting Etten-Leur LAAG - defensief 
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Figuur 7.7: Ontwikkeling van de primaire doelgroep bij defensieve strategie - laag scenario 

Vraag en aanbod 

In de laagvariant blijft de omvang van de primaire doelgroep min of meer constant. Ook in dit scenario stijgt 
het aantal gezinshuishoudens. Het aantal senioren stijgt echter veel meer dan in de midden-variant, met 
174. 

7.3. 1.2.2 Secundaire doelgroep 

Bij een offensieve marktbenadering neemt het aantal potentiele klanten toe . De oorzaak daarvan is gelegen 
in de groei van Etten-Leur. In de periode tot 2020 is een ruime verdubbeling van het aantal huishoudens te 
verwachten . Per jaar is in de middenvariant een toename van gemiddeld maximaal 100 klanten mogelijk. Er 
wordt gesproken van een maximaal aantal klanten omdat het werkelijke aantal klanten sterk afhankelijk is 
van de marketinginspanningen die worden getroost. 
De (eenouder)gezinnen en senioren veroorzaken de grootste groei binnen het secundaire segment. Het 
aantal (eenouder)gezinnen stabiliseert in 2015 
De blijvende toename van senioren is erg spectaculair. De 55-plussers nemen in omvang toe van ongeveer 
425 in 1998 tot 1130 in het jaar 2020. Bij 75-plussers is de toename nog extremer. Deze groep stijgt van 
ongeveer 126 huishoudens naar 791 in het jaar 2020. Van enige aanwijzing voor stabilisatie is in de 
onderzochte periode (nu - 2020) geen sprake. 
In de laag variant groeit het aantal een-oudergezinnen eveneens: van 91 naar 180. De groei van de oudere 
huishoudens is ook in deze variant aanzienlijk maar minder spectaculair, resp van 427 naar 968 en van 126 
naar 608. 
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Ontwikkeling Secundaire doelgroep 
Woonstichting Etten-Leur MIDDEN - offensief 
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Figuur 7.8: Ontwikkeling van de secundaire doelgroep bij offensieve strategie - midden scenario 

De totale groei van de secundaire doelgroep is bij een lage economische groei uiteraard minder: een groei 
met 1525 i.p.v.2100 in de middenvariant. 

Resumerend: in de middenvariant neemt het aandeel van de primaire doelgroep flink af. Alleen de groep 
bejaarden (75+) neemt in absolute zin toe. De groei doet zich vooral voor in het secundaire segment van de 
markt. Hier groeit vooral de groep ouderen explosief_ 
In de laagvariant, bij een matige economische groei, blijft de primaire doelgroep min of meer stabiel. De 
groei van de secundaire doelgroep is nog aanzienlijk: met name waar het oudere huishoudens betreft 
Welk scenario ook het meest realistisch zal blijken, een offensieve strategie blijft geboden . Met name in het 
segment van de ouderen met een hoger inkomen is een grote groei te verwachten. 
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Woonstichting Etten-Leur LAAG - offensief 
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Figuur 7.9: Ontwikkeling van de secundaire doelgroep bij offensieve strategie - laag scenario 

7.3.2 Ontwikkeling van het aanbod 

Vraag en aanbod 

Veranderingen in het aanbod worden bepaald door onttrekkingen aan de voorraad als gevolg van sloop of 
verkoop en toevoegingen door nieuwbouw en aankoop . De ontwikkeling van het aanbod is befnvloedbaar 
voor zover het de eigen voorraad betreft. Aanbod van concurrenten wordt deels bepaald door de 
uitbreidingsplannen van overheidszijde en anderzijds door voorraadstrategieen die door de concurrentie ten 
uitvoer worden gebracht. 
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7. 3. 2. 1 Bestaande plannen van Woonstichting Etten-Leur 

Het onderstaande overzicht geeft de nieuwbouwplann ing van Woonstichting Etten-Leur weer zoals deze is 
opgenomen in de financiele meerjarenplanning . 

Bouwplan Aantal woningen startdatum Looptijd in maanden 
kinderdagverblijf 1 1-jan-2002 12 
Rozengaard 28 1-mrt-2002 18 
Kop Bisschopsmolenstraat 21 1-apr-2002 20 

Winkels B'molenstraat 1 1-apr-2002 20 
Withof wonen zorg 110 1-jun-2002 20 
Elisabeth wonen zorg 100 1-iul-2002 24 
Blok F Margrietflat 27 1-sep-2002 16 
El isabethhuis blok c 27 1-sept-2002 16 

Schoenmakershoek wonen zorg 100 1-jan-2004 24 
Daalbouwlocatie appartementen 50 1-jan-2004 14 
Centrumplan appartementen 60 1-jul-2004 18 

El isabethhuis blok b 29 1-apr-2005 14 
Elisabethhuis blok d 19 1-apr-2005 14 
Elisabethhuis blok e 19 1-apr-2005 14 
Kapelstraat en AM de Jongstraat 80 1-jul-2005 18 

Kerkwerve appartementen 56 1-jan-2005 18 

Overige locaties 50 1-ian-2007 14 
Overige locaties 50 1-jan-2008 14 
Overige loca ties 50 1-jan-2009 14 
Overige locaties 50 1-ian-2010 14 

Figuur 7.10: overzicht geplande nieuwbouw Woonstichting Etten-Leur 

7. 3. 2. 2 Uitbreidingsplannen van overheidzijde 

Nu de nieuwbouwwijk de Keen bijna is voltooid is het aantal grote nieuwbouwlocaties binnen de gemeente 
Etten-leur beperkt. Onderstaande tabel geef een overzicht. 

Locatie 
Centrum 
Schoenmakershoek 
Overi 
Totaal 

Aantal woningen (ca) 
350 
800 
500 
1650 

Tabel 7 .11: overzicht geplande nieuwbouw gemeente Etten-Leur 

Jaar 
voor2005 
na 2005 

Verder zijn Hoge Haansberg en Lage Bremweg nag potentiele woonlocaties . Op deze locaties kunnen nog 
1.300 respectievelijk 2.000 woningen gebouwd worden . 

7. 3. 2. 3 Ontwikkelingen concurrentie 

De Algemene Nederlandse Woningstichting (ANWS) heeft in Etten-Leur een tweetal complexen in Etten
Centrum . Voor een deel van de seniorenwoningen wordt in combinatie met het St. Elisabethshuis 
(verpleeghuis) meer zorg in de woningen aangeboden . De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat de 
belangstelling voor deze woningen tegenvalt. De woningen werden oorspronkelijk via de kanalen van 
Woonstichting Etten-Leur verhuurd . Woonstichting Etten-Leur heeft zich hier echter uit teruggetrokken . 
De commerciele verhuurders in Etten-Leur hebben uitsluitend relatief du re woningen (f 1000,- en meer) in 
de verhuur. Bekend is dat de verhuurbaarheid van deze woningen niet optimaal is, hetgeen resulteert in 
leegstand op enkele locaties. Een van de verhuurders heeft als gevolg daarvan in 1997 een aantal 
leegstaande woningen verkocht. Overigens is geen informatie beschikbaar waaruit zou kunnen blijken dat 
de verkoop grote vormen aan gaat nemen. 
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7.4 De afstemming tussen vraag en aanbod 

7.4.1 lnleiding 

Er is nu een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de vraag naar woningen van Woonstichting Etten
Leur. Oak zijn de ontwikkelingen van het aanbod de eerste jaren na nu bekend en kan voor het eerst tussen 
beide een relatie warden gelegd. Er is ervoor gekozen een onderscheid te maken in marktbenadering van 
de primaire doelgroep en de secundaire doelgroep (defensief respectievelijk offensief). Daarom wordt oak 
onderscheid gemaakt in het aanbod dat hiervoor beschikbaar moet zijn. Voor de primaire doelgroep wordt 
een kernvoorraad benoemd. Vervolgens kan op basis van de ontwikkeling van de vraag vanuit secundaire 
doelgroep een relatie warden gelegd met de aanwezige voorraad zodat kansen en bedreigingen kunnen 
warden gedestilleerd. 

7.4.2 De voorraad en kwantitatieve vraag 

We zagen in hoofdstuk 4 dat bijna de hele voorraad van Woonstichting Etten-Leur bereikbaar is . 
De vraag vanuit de primaire doelgroep bestaat op dit moment uit ongeveer 2250 huishoudens. Deze kunnen 
probleemloos in de beschikbare voorraad gehuisvest warden . De overige woningen warden bewoond door 
de secundaire doelgroep. Onder andere als gevolg van het vigerende verhuurbeleid, huurprijsbeleid en 
inkomensontwikkeling van de huishoudens ontstaat een mix van huishoudens uit het primaire en secundaire 
segment over de gehele voorraad woningen . De Huursubsidiewet is daarnaast een sterke katalysator. 
ledereen in Etten-Leur kan immers woningen bewonen waarvan de huurprijs maximaal f 942,- bedraagt 
(peil 1 juli 2001 ). 
Oat de primaire doelgroep voldoende gehuisvest kan warden wil nag niet zeggen dat zich geen knelpunten 
voordoen bij de afstemming van vraag en aanbod. Niet alle complexen zijn immers geschikt voor elke 
doelgroep. 
Zoals eerder al is aangegeven wordt bij de benadering van de markt onderscheid gemaakt in een 
defensieve strategie als het gaat om de benadering van de marktvraag van de primaire doelgroep en een 
offensieve strategie in het secundaire segment. De totale vraag bestaat daardoor uit een optelling van de 
verwachte vraag volgens beide strategieen in het MIDDEN en LAAG-scenario. Hierbij moet warden bedacht 
dat de offensieve strategie een maximumvraag aangeeft. De offensieve strategie gaat immers uit van de 
gedachte dat door voldoende marketinginspanningen het marktaandeel per doelgroep in de tijd gelijk kan 
blijven . De ondergrens wordt aangegeven door de defensieve strategie. Uitgangspunt in deze strategie is 
namelijk dat marktvolgend wordt ingestoken . De totale vraag die wordt geschetst is dan oak een te 
verwachten maximum. Het achterblijven van het resultaat van de marketinginspanningen leidt automatisch 
tot de vraagverwachting op basis van de defensieve strategie. Het succes van de marketinginspanningen is 
daarom bepalend voor de daadwerkelijk ontwikkeling van de vraag vanuit de markt. 

De PMC analyses van september 2001 hebben betrekking op 4037 woningen van Woonstichting Etten
Leur. Het blijkt dat de Woonstichting Etten-Leur op dit moment een ongeveer 152 woningen die qua 
geboden prestatie niet kunnen voldoen aan het vraagprofiel van welke doelgroep dan oak. Concreet gaat 
het om de (delen van) complexen die zijn weergegeven in tabel 7.9. 

Complex 

GRI03MGW01 

HGN01EGW03 

ETC06EGW01 

LCE11EGW01 

LCE12MGW01 

ZUI07MGW02 

Totaal 

Aantal niet passende woningen 

48 

7 

2 

2 

48 

45 

152 

Tabel 7.12: Overzicht niet passende woningen 
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Tekotten en overschotten totaa/ 
Het aanbod is gematcht met de vraagprofielen van de verschillende doelgroepen. Uit deze match blijkt dat 
voor een aantal doelgroepen een overschot aan woningen bestaat terwijl tegelijkertijd een tekort aan 
woningen bestaat voor weer andere doelgroepen. 
In tabel 7.13 is een overzicht te zien van de overschotten en tekorten van woningen voor de verschillende 
doelgroepen . 

Aantal woningen 
Tekorten en overschotten bij verdeling 

Grootte zeer geschikt, 
Doelgroep 

doelgroep geschikt of 
verschil geschikte woningen naar ratio over 

neutraal 
doelgroepen 

A1ps 256 3788 3532 530 

A2ps 406 2949 2543 195 

B1ps 243 3716 3473 397 

B2ps 356 2251 1895 -12 

Ab3p 691 399 -292 -571 

Ab3s 427 357 -70 -364 

Ab4ps 360 655 295 -195 

COps 327 1986 1659 -60 

DOp 473 2301 1828 38 

DOs 649 1531 882 -271 

Tabel 7.13: Tekorten en overschotten op basis van passendheid per doelgroep 

In figuur 7.13 zijn de tekorten en overschotten berekend door een woning als passend te beschouwen als 
deze in de PMC-berekening 'zeer geschikt', 'geschikt' of 'neutraal' scoort. In dat geval is er voor de 
doelgroepen B2ps en COps een klein tekort en voor de doelgroepen DOs, Ab3p, Ab3s en Ab4ps een relatief 
groat tekort (senioren in zowel het primaire als het secundair segment en gezinnen in het secundaire 
segment). 

Natuurlijk is het niet zo dat op dit moment woningen leegstaan en tegelijkertijd huishoudens dakloos zijn. In 
de praktijk bewonen namelijk veel senioren en eenpersoonshuishoudens eengezinswoningen. 
Uit figuur 7.14 blijkt dat in het MIDDEN-scenario er overschotten bestaan aan woningen geschikt voor 
alleenstaanden, in zowel de leeftijdscategorie jong (508 woningen in 2020) als middelbaar (124 in 2020). 
In de toekomst zal ook voor de jonge tweepersoons huishoudens sprake zijn van een overschot. Voor de 
categorie middelbare alleenstaanden is er sprake van een klein tekort (40 woningen in 2020). 
Daarentegen stijgen de tekorten voor senioren substantieel. Het tekort aan woningen voor 55-74 jarigen 
stijgt spectaculair tot bijna 1550 woningen in 2020. Het tekort aan woningen voor 75-plussers loopt op naar 
bijna 800 in 2020. Tevens is een tekort aan woningen geschikt voor gezinnen . 
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500 

0 
Cf A1ps 

A2ps 

B1ps 

-500 i B2ps 

1~AB3ps 

1
_._.. AB4ps 

-1000 I . COps 
- oops 

-1500 

-2000 

1998 2005 2010 2015 2020 
A1ps 530 535 514 502 508 
A2ps 195 164 148 147 124 
B1ps 397 365 343 355 341 
B2ps -12 -41 -45 -39 -40 
AB3ps -395 -1040 -1252 -1364 -1546 
AB4ps -195 -291 -444 -613 -798 
COps -33 -80 -100 -95 -99 
DO s -276 -304 -329 -328 -339 

Figuur 7 .14: tekorten en overschotten bij middenscenario 
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-2000 

1998 2005 
A1ps 530 583 
A2ps 195 81 
B1ps 397 285 
B2ps -12 -76 
AB3ps -935 -1109 
AB4ps -195 -253 
COps -33 -120 
DOps -276 -372 

Figuur 7.15: tekorten en overschotten bij laag scenairio 

2010 2015 
573 554 
83 68 

276 296 
-64 -63 

-1284 -1404 
-379 -549 
-117 -119 
-357 -384 

2020 
541 
50 

256 
-62 

-1563 
-727 
-131 
-401 

-+-A1ps 

A2ps 

B1ps 

B2ps 

-.-AB3ps 
_..._ AB4ps i 

,-+- COps 
1- DOps 

Bij het laag scenario zien we een zelfde beeld . Wei zullen de overschotten voor de middelbare huishoudens 
iets kleiner zijn resp . het tekort aan woningen voor middelbare tweepersoonshuishoudens iets grater (62 
i.p.v. 40) . Het tekort aan voor senioren geschikte woningen is de categorie 55-74 iets grater en voor de 
groep 75 plus iets kleiner. Het tekort voor de gezinshuishoudens is bij het lage scenario voor beide groepen 
grater. 

7.4.3 Kwalitatieve ontwikkelingen 

7.4. 3. 1 lnleiding 

In de voorgaande paragrafen is ingegaan op de kwantitatieve ontwikkeling van de vraag. Naast de 
veranderingen in de omvang van de verschillende doelgroepen vinden onvermijdelijk ook veranderingen in 
de kwaliteit van het gevraagde product. De vraagprofielen van de doelgroepen zijn derhalve aan 
verandering onderhevig. Om enig idee te geven van de mogelijke veranderingen volgt hieronder een 
beschouwing die is ontleend aan Woonverkenningen, Wonen in 2030. 
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7.4.3.2 Sociaa/-culturele trends en de betekenis van het wonen 

De woningvraag komt niet alleen voort uit de financiele mogelijkheden die mensen hebben en hun 
huishoudensituatie. Ook de wijze waarop zij hun leven hebben georganiseerd is hierop van invloed . Het is 
niet voldoende om alleen naar de huishoudensituatie en de economische ontwikkelingen te kijken om de 
situatie in de toekomst inzichtelijk te maken . Veranderende sociaal culturele trends zijn net zo belangrijk, 
evenals de technologische ontwikkelingen . Juist deze bepalen sterk de beleving van het wonen . 

Enkele trends lijken een verandering te indiceren in de betekenis van de woning en de woonomgeving . 

De woning a/s activiteitencentrum 
De groeiende arbeidsparticipatie, met name van vrouwen , de veranderingen in de tijdsbestedingen, de 
verdergaande individual isering noch de veranderingen in de samenlevingsvormen zullen ertoe leiden dat de 
betekenis van de woning als activiteitencentrum gaat verdwijnen. Het tegendeel lijkt eerder aannemelijk . De 
tijdsbesteding in huis wordt gevarieerder en de gezinsleden volgen hun eigen voorkeuren steeds losser van 
elkaar. De betekenis van de woning als werkplek (telewerken), als school (tele-educatie) en als winkel 
(teleshopping) kan nog spectaculair groeien. 
De uitrusting van de woningvoorraad voor deze functies is nu nog matig. Woningen zijn beter dan vroeger 
uitgerust met keukens, sanitair, verwarming en televisie . Wellicht komt nu de verdere uitrusting met 
geavanceerde telecommunicatiemogelijkheden aan de beurt, zowel voor recreatie en educatie als voor 
werk . Het is zeker te verwachten dat mensen grotere woningen eisen om comfortabel thuis te kunnen 
recreeren , studeren en werken . De trend die in de jaren tachtig is ingezet naar meer vraag naar kleinere 
woningen zal , als de woning nog meer een activiteitencentrum wordt, vrijwel zeker warden doorbroken . 

Wonen en zorg 
De vergrijzing neemt de komende jaren sterk toe. Het lijkt erop dat de woonmilieus in de suburbs als Etten
Leur, waar veel toekomstige ouderen wonen, zich uitstekend lenen als woonmilieu voor deze groep. Zowel 
de natuur als culturele voorzieningen liggen binnen handbereik. De binding van de huidige veertigers en 
vijftigers aan hun suburbane woonmilieu is soms groat. 'Ageing in place' is dan ook belangrijk voor deze 
groep. 

Voor ouderen kan ook de 'levensloopbestendige woning' een mogelijkheid vormen om zelfstandig en in 
veiligheid te wonen gedurende opeenvolgende levensfasen . Voorzieningen in en om de woning maken deze 
geschikt om hier ook bij afnemende lichamelijke en geestelijke capaciteit te blijven wonen. Juist in een 
ge'fndividualiseerde samenleving met een toenemend aantal zorgbehoevenden en een in omvang 
afnemende beroepsbevolking zal ook de technologie te hulp moeten warden geroepen om de spanning 
tussen beschikbare en gewenste zorg verder te verkleinen . 

De woning en sociaa/ iso/ement 
In de jaren zeventig is in Amerikaanse marketingkringen het begrip cocooning geYntroduceerd. Hieronder 
wordt verstaan het zich afschermen van de buitenwereld en het creeren van een beschermde en 
beheersbare woon- en leefsituatie. Een directe verbinding met de toegenomen individualisering ligt hier 
natuurlijk voor de hand . De trend om de drempel tussen de private ruimte en de buitenwereld verder te 
verhogen, lijkt een maatschappelijk verschijnsel te zijn dat zich relatief sterk manifesteert bij specifieke 
groepen, zoals ouderen, alleenstaande vrouwen en beter gesitueerden, en in specifieke, vooral stedelijke, 
gebieden. De snelle toename van het aantal ouderen na 2000 kan deze trend verder versterken. Ook een 
verdere verscherping van de sociaal-economische tegenstellingen kan het cocoonen stimuleren . 
Technologische innovaties maken het vervolgens mogelijk om inderdaad een relatief groat deel van de 
dagelijkse en wekelijkse tijd binnenshuis door te brengen. 

Woonmilieus : de nabijheid van voorzieningen 
Doordat mensen steeds minder tijd hebben, neemt de vraag toe naar wijken met goede school-, winkel en 
sportvoorzieningen. Dit tijdgebrek als gevolg van een veelheid aan activiteiten is vooral sterk in de 
scenario's met hoge economische groei en druk op de arbeidsmarkt. Juist dan zal de vraag naar 
woonmilieus met veel voorzieningen groeien. 

Woonmilieus: de kwaliteit van openbare ruimten 
De veiligheid in woonwijken lijkt een belangrijk aspect te warden in de woonvoorkeuren, en dus ook voor de 
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inrichting van woonwijken. Het vermijden van publieke ruimten uit onveiligheidsgevoelens is een van de 
oorzaken van cocooning. Het lijkt niet ondenkbaar dat de uitrusting van wijken met veel voorzieningen en de 
overwegingen van veiligheid het denken over de inrichting van woonwijken meer zullen gaan beheersen dan 
het huidige compact bouwen. 

7.4.3.3 Groepen woonconsumenten en hun woonbehoeften 

De trends in de betekenis van het wonen kunnen aangeven welke verschuivingen in de woonbehoefte zich 
zullen manifesteren. De woning als activiteitencentrum vraagt om grotere en multifunctionele of flexibele 
woningen . Het toenemend belang van het woonmilieu met herkenbaarheid en identiteit voorop, plaatst de 
woning en de buurt in het centrum van de wereld, ook al is er sprake van een steeds globalere samenleving . 

Deze ontwikkelingen in de vraag kunnen kwalitatief gecombineerd warden met enkele uitkomsten uit 
scenarioberekeningen van de Woonverkenningen 2030 (VROM). Hiermee kan de belangrijkste dynamiek in 
de vraag beschreven warden . Er warden vier dominante groepen onderscheiden die afhankelijk van de 
scenariocontext in omvang zullen varieren . 
• Maatschappelijk perspectiefrijken met een hoog inkomen en veel keuzeruimte (mainstreamers); 
• Groepen met speciale woonwensen (bijzondere vragers); 
• Maatschappelijk perspectiefrijken die bewust lagere inkomens verwerven ten gunste van een meer 

alternatieve leefstijl (substreamers); 
• Maatschappelijk kansarmen met een laag inkomen en weinig keuzeruimte (drop-outs) . 

Mainstreamers: groeiende keuzeruimte 
Deze groep bepaalt sterk de toekomstige vraag naar woonmilieus . Zowel qua inkomen als qua 
vaardigheden en mogelijkheden is deze groep in staat de eigen vraag te articuleren en vooral te realiseren . 
De groep opereert zelfstandig op de markt. Zeis daarop mobiel , waarbij ze steeds zoekt naar kwaliteit 
waarvoor ze kan en wil betalen. 
De vraag in deze groep wordt voor een gedeelte bepaald door jongeren met een baan en door 
tweeverdieners. De groep alleenstaande jongeren met baan blijft in omvang ongeveer gelijk. De groep 
meerpersoonshuishoudens met een hoge of middelbare opleiding waarbij beide partners werken neemt toe . 
Deze groep heeft veel te besteden en vraagt een hoge kwaliteit van woning en woonomgeving . 
Ook de groep alleenstaanden van middelbare leeftijd zonder kinderen en met een fulltime baan neemt sterk 
in omvang toe . Tenslotte zal een omvangrijk dee! van de senioren over voldoende inkomen of vermogen 
beschikken om keuzes te kunnen maken die specifiek op hun leefsituatie zijn toegesneden. 

Bijzondere vragers - Ouderen, zorg en extramuralisering 
Er wordt van uitgegaan dat de zelfstandigheidgraad van mensen met behoefte aan (maatschappelijke) zorg 
en begeleiding verder wordt vergroot, en dat de extramuralisering wordt voortgezet. Het grootste gedeelte 
van de personen uit deze groep is goed bereikbaar voor zorginstellingen . Er is echter ook een dee! dat 
moeilijk bereikbaar blijft, zoals verslaafden, de daklozen en een dee! van de mensen met psychiatrische 
problemen. 
De belangrijkste groep met een bijzondere zorgvraag is de groeiende groep senioren . Het aantal senioren 
dat behoefte heeft aan zorg zal aanzienlijk groeien. Veruit het grootste deel van de zorgbehoevende 
senioren zal thuis wonen en aangewezen zijn op voorzieningen van thuiszorg . De woningvoorraad zal 
hierop moeten warden aangepast. 
Een andere zorgvraag heeft de groep chronisch psychiatrische patienten . Zij opereren en wonen zo veel 
mogelijk zelfstandig in de samenleving. Om het zelfstandig opereren te bevorderen, moet er steun komen 
vanuit de maatschappij, zowel voor de patient zelf als voor de omgeving (buren en/of familie) . Deze kan 
uiteenlopen van psychiatrische thuiszorg tot kortdurende klinische behandeling, van sociale opvang tot 
dagbesteding, en van alleen wonen tot begeleid groepswonen . 
De omvang van de groep is overigens relatief gering . 

Er kan ook een groep warden onderscheiden die vraagt naar niet reguliere vormen van wonen zoa ls 
woonwagens, groepswoningen, woonboten , kamers en kant en klaar 'homes' . Met name onder ouderen zal 
mobiel wonen waarschijnlijk aan populariteit winnen. Ouderen hebben in toenemende mate de wens om van 
woonplaats te wisselen. Ook het losser warden van de maatschappelijke binding maakt het voor deze 
groepen mogelijk geheel nieuwe keuzes te maken. 
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Substreamers: veel keuzeruimte, weinig geld 
Met de welvaartsstijging zal een groeiende groep vragers kunnen ontstaan die op zoek is naar een andere 
invulling van het bestaan . Met name willen zij meer tijd inruimen voor zaken die niet rechtstreeks in verband 
staan met het verwerven van een inkomen. In de ogen van deze groep leidt een te hoge economische groei 
of welvaart tot overdaad, zeker als ook de tijdsdruk te groot wordt. Post-materiele waarden winnen dan aan 
belang. Deze groep zal op het gebied van het wonen ook andere kwaliteitseisen stellen . Het zal niet primair 
en alleen gaan om grootte en luxe, maar ook om de identiteit en sfeer. De ontvankelijkheid voor collectieve 
waarden van deze groep zal ook gevolgen hebben voor het beheer van de publieke ruimte. 

Drop-outs: Kleine keuzeruimte en laag inkomen 
De groep met een kleine keuzeruimte en een laag inkomen zal in de toekomst in omvang afnemen. De 
keerzijde daarvan is dat degenen die vanwege hun beroep of vaardigheden niet aan het arbeidsproces 
kunnen deelnemen, dat steeds nadrukkelijker als een vorm van uitsluiting zullen ervaren . De gedwongen 
inactiviteit treft exclusiever dan nu de laag-geschoolden . Een stigmatisering van deze groep kan dan ook 
niet warden uitgesloten . Het gevoel van uitsluiting kan nog warden vergroot doordat deze groep het minst 
toegang heeft tot informatie, terwijl dat in de maatschappij wel in hoge mate het maatschappelijk 
functioneren bepaalt. De groep met weinig keuzeruimte bestaat voor een deel uit senioren, die een verleden 
hebben van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid , of die door een (noodgedwongen) vervroegde 
pensionering te weinig pensioenrechten hebben opgebouwd . 
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Strategische opties 
Op basis van de voorgaande hoofdstukken, waarin 
verhuurbaarheid en vraag- en aanbodontwikkelingen 
aan bod kwamen , kunnen conclusies per 
markttechnisch complex worden getrokken. Deze 
conclusies zijn in feite de srategische opties. Later zal 
er gekeken worden naar de financiele consequenties 
van de strategieen , waarna alsnog op een andere 
strategie overgegaan kan worden. 
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8.1 lnleiding 

In de vorige hoofdstukken (zie ook beheerplannen) is uitgebreid ingegaan op de verhuurbaarheid van de 
verschillende markttechnische complexen . Ook is aandacht besteed aan de passendheid van de 
markttechnische complexen voor de verschillende doelgroepen hetgeen resulteerde in product
marktcombinaties voor de voorraad . Vervolgens zijn uitgaande van de prognose van de vraagzijde van de 
woningmarkt tekorten en overschotten voor de diverse doelgroepen in beeld gebracht. 

Daarmee is echter de vraag 'Welke actie wordt in de komende jaren ondernomen om het aanbod zo goed 
mogelijk af te stemmen op de vraag?' niet beantwoord. Deze vraag wordt in dit hoofdstuk beantwoord. Op 
basis van een ranking van de markttechnische complexen naar verhuurbaarheid en passendheid voor de 
doelgroepen en kansen op locaties om tekorten op te lossen, warden strategieen benoemd. Uitgangspunt 
wordt gevormd door het gegeven dat in de toekomst het tekort aan woningen voor 55-plussers verder groeit 
terwijl er een overschot bestaat aan woningen voor gezinnen en jonge en middelbare een- en 
tweepersoonsh u ishoudens. 

8.2 Bepaling strategische opties 

In eerste instantie wordt aan de hand van de VBI, de trend VBI, de waardering en de puntprijs een 
voorlopige strategie bepaald . De bepaling van de VBI gebeurt met behulp van de beslissingsboom die in 
figuur 8.1 te zien valt. 

Om te bepalen of een VB I-score, de waardering en de puntprijs goed of slecht, dan wel hoog of laag is, 
wordt er een vergelijking gemaakt met het gemiddelde van de productgroep. Gekozen is voor een 
gemiddelde van de productgroepen en niet voor het gemiddelde van de totale voorraad, omdat woningen in 
eerste instantie de concurrentie aan moeten gaan met woningen uit hetzelfde segment. 
De VBI wordt gemiddeld genoemd, wanneer deze tussen 75 en 150 ligt. Ligt de VBI beneden 75 dan is er 
sprake van een goede VBI , ligt deze boven 125 dan wordt van een slechte VBI gesproken. De trend VBI 
wordt verbeterend genoemd wanneer de trendlijn een dalend verloop kent en het verschil in de VBI tussen 
het eerste en het laatste (5e) jaar meer dan 25% bedraagt. . Hij wordt verslechterend genoemd wanneer er 
een stijgend verloop zit in de trendlijn en het verschil tussen het laatste jaar en het eerste jaar meer dan 
25% bedraagt. Hij wordt stabiel verondersteld wanneer hij (vrijwel) horizontaal loopt en dus binnen de 
bandbreedte van +of - 25% blijft. 
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VBI Trend VBI Waardering Puntprljs Mogelijke strategiein 

< HOOG Continueren Renderen 

< HOOG 
LAAG Renderen Continueren 

VERBETEREND 
(<+25%) < HOOG Continueren Continueren 

LAAG 
LAAG Continueren Herpositi. 

< HOOG Continueren Continueren 

< HOOG 
LAAG Renderen Continueren 

GOED STABIEL 
(< 75) (· 25% lot ... 25%} < HOOG Continueren Herposit lnvesteren 

LAAG 
LAAG Herposit. • ~ntinueren lnvesteren 

< HOOG Herprijzen Promo ten 

< HOOG 
LAAG Promoten PMC- ontw 

VERSLECHTEREND 
(< ·25%) < HOOG Herprijzen lnvesteren 

LAAG 
LAAG lnvesteren PMC- ontw. 

< HOOG Continueren Renderen 

< HOOG 
LAAG Renderen Continueren 

VERBETEREND 
(<+25%) < HOOG Continueren Herprijzen 

LAAG 
LAAG Continueren Herposit 

< HOOG Herprijzen Promoten 

< HOOG 
LAAG Continueren Promoten 

TC GEMIDDELD STABIEL 

{75-125) (· 25% lo! • 25%) < HOOG Herprijzen Continueren 
LAAG 

LAAG Continueren Herposit 

< HOOG Continueren I lerprijzen 

< HOOG 
LAAG Promoten Continueren 

VERSLECHTEREND 
(<-25%) < HOOG Herprijzen Herposit . Afstoten 

LAAG 
LAAG Herposit lnvesteren Afstoten 

< HOOG Continueren Herprijzen Promoten 

< HOOG 
LAAG Continueren Promoten 

VERBETEREND 
« --25%) < HOOG Herprijzen Continueren Herposit. 

LAAG 
LAAG Continueren Herposit . lrwestere1.1 

< HOOG Herprijzen Promoten 

< HOOG 

LAAG Promo ten Continueren 
SLECHT STABIEL 

(>125) (·25%tot+25%) < HOOG Herprijzen Herposit . 
LAAG 

LAAG Herposit lnvesteren 

< HOOG Herprijzen Herposit Afstoten 

< HOOG 
LAAG Herposit lnvesteren Afstoten 

VERSLECHTEREND 
(< ·25%) < HOOG Afstoten Herposit PMC-ontw. 

LAAG 
LAAG Afstoten lnvesteren PMC-ontw. 

Figuur 8.1 : Beslissingsboom ten behoeve van bepaling strategie 

8.3 De strategieen nader bekeken 

Er zijn acht verschillende strategieen te onderkennen . Deze strategieen zijn: 

• Continueren 

• Renderen 

• Herprijzen 

• Promoten 

• PMC-ontwikkeling 

• lnvesteren 

• Herpositioneren 

• Afstoten 

Deze acht strategieen zullen in deze paragraaf allemaal besproken warden . 
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8.3.1 Continueren 

Continueren is de meest eenvoudige strategie en wil eigelijk niets meer en minder zeggen dan alles bij het 
oude laten. De exploitatie en beheer wordt op dezelfde wijze als voorheen voortgezet. Dit wil zeggen dat het 
jaarlijkse huurverhogingpercentage gelijk is aan het gemiddelde huurverhogingpercentage van de hele 
voorraad, ofwel het inflatiepercentage. Onderhoud wordt op dezelfde wijze voortgezet zoals voorheen, dus 
er veranderd niets aan de uitgangspunten voor planmatig , mutatie- en klachtenonderhoud. 
Vaak zal er gekozen warden voor deze strategie, simpelweg omdat met de meeste complexen niets "mis" is . 
Dit doet zich voor bij een stabiele VBI ( afwijkingen kleiner dan 25%) en bij een redelijke prijs/waarderings
verhouding (laag/laag of hoog/hoog). 

8.3.2 Renderen 

Renderen wil zeggen dat de huurprijs boven trendmatig wordt verhoogd , terwijl het beheer op dezelfde 
wijze blijft vormgegeven als daarvoor. 
Renderen is mogelijk in een situatie waarin zowel de VBI als de waardering van een complex goed zijn , de 
trend in de VBI bovendien stabiel of verbeterd, maar de puntprijs laag is . De huurverhoging kan ieder jaar 
opn ieuw warden vastgesteld , maar zal altijd gekoppeld zijn aan de maximaal toegestane huurverhoging. Bij 
mutatie kan de huur verder verhoogd warden naar een streefhuur die hoger ligt dan de huidige huur. 

8.3.3 Herprijzen 

Herprijzen is de tegengestelde strategie van renderen . In plaats van een bijstelling van de huurprijs naar 
boven wordt bij herprijzen de huurprijs naar beneden bijgesteld . Ook dit kan op drie momenten gebeuren. In 
eerste instantie bij de jaarlijkse huurprijsaanpassing en in tweede instantie bij een mutatie. Oak kan er 
gekozen warden voor een huurprijs ineens, waarbij alle huurders een bijstelling van huur naar beneden 
krijgen . 
Er wordt gekozen voor de strategie herprijzen wanneer de puntprijs hoog is, maar het complex tevens: 

een goede, stabiele VBI kent, maar tevens te maken heeft met een lage waardering (tweede strategie); 
een goede maar verslechterende VBI kent; 
een slechte, maar verbeterende VBI kent (bij hoge waardering is het de tweede strategie); 
een slechte, stabiele VBI kent, of; 
een slechte, verslechterende VBI kent maar tevens een hoge waardering krijgt. 

In feite wordt gekozen voor de strategie herprijzen wanneer de huurprijs in relatie tot de huurprijzen van de 
rest van de voorraad te hoog is . Dit wil dus zeggen dat herprijzen relatief ten opzichte van de totale 
portefeuille gebeurd. 

8.3.4 Promoten 

Voor promoten wordt gekozen wanneer een complex in principe redelijk kansrijk is, maar wat meer aandacht 
nodig heeft om goed verhuurbaar te blijven . Voor de strategie promoten wordt gekozen in een tweetal 
situaties : 

bij een goede, maar verslechterende VBI met een hoge waardering (bij een hoge puntprijs is het de 
tweede strategie) , of; 
bij een stabiele , slechte VBI , hoge waardering en een lage puntprijs. 

Bij promoten wordt er wat extra aandacht aan het complex geschonken in verhuurtechnische zin . Een 
activiteit in het kader van promoten kan zijn bij het adverteren van een vrijkomende woning het wat meer 
aandacht te geven . 

8.3.5 PMC-ontwikkeling 

De strategie PMC-ontwikkeling houdt in dat getracht wordt de woningen beter geschikt te maken een voor 
een nieuwe doelgroep. Dit kan eventueel gepaard gaan met een huurprijsaanpassing . Op punten waareen 
mismatch is tussen de prestaties die de woningen leveren en de vraag die de nieuwe doelgroep stelt, zullen 
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aanpassingen gedaan worden. 
PMC-ontwikkeling wordt in een tweetal situaties als tweede strategie gekozen, dat is wanneer het complex 
te maken heeft met: 

een goede, maar verslechterende VBI en een lage puntprijs; 
een slechte, steeds verslechterende VBI, een hoge waardering en een lage puntprijs . 

8.3.6 lnvesteren 

De strategie investeren houdt in dat er extra aandacht wordt geschonken aan het complex . Dit kan 
bijvoorbeeld gebeuren door planmatig onderhoud naar voren te schuiven, of door (bij mutaties) het een en 
ander te vernieuwen. Extra kosten van een investeren kunnen op termijn terugverdiend worden, omdat 
woningen beter verhuurbaar worden en de kans op leegstand kleiner wordt. 
Voor investeren wordt gekozen in een tweetal situaties. Dit is wanneer het complex te maken heeft met: 

een goede maar verslechterende VBI en een lage waardering (bij een hoge puntrijs als tweede 
strategie ), of; 
een slechte, stabiele VBI, een lage waardering en een lage puntprijs. 

8.3. 7 Herpositioneren 

De strategie herpositioneren houdt in dat er gekozen wordt voor een andere positie in de woningmarkt, 
ofwel dater gekozen wordt voor een andere doelgroep . Hierbij wordt het product niet gewijzigd. Voor de 
strategie herpositioneren wordt gekozen wanneer het complex te maken heeft met een slechte VBI en : 

een verbeterende trend in de VBI, een lage waardering en een lage puntprijs (twee strategie); 
een stabiele trend in de VBI en een lage waardering (bij een hoge puntprijs als tweede strategie), of; 
een verslechterende trend in de VBI , maar een hoge waardering (bij een hoge waardering als tweede 
strategie). 

8.3.8 Afstoten 

Voor afstoten wordt gekozen, wanneer het complex te maken heeft met een slechte, verslechterende VBI en 
een lage waardering . Wanneer er gekozen wordt om een complex af te stoten dan zijn er twee opties 
mogelijk, verkopen of slopen . 
Bij de keuze tussen slopen of verkopen spelen bovendien de volgende afwegingen een rol. 
Woonstichting Etten-Leur is zich ervan bewust dat gezien de sterke vergrijzing een grote waarde moet 
worden gehecht aan locaties random voorzieningen. Voortdurend uitbreiden aan de rand van de stad ten 
koste van binnenstedelijke locaties leidt daaram tot het verloren gaan van een van de belangrijkste en 
tevens schaarse productiemiddelen : grand ofwel locatie. 
De komende jaren zal moeten worden voorzien in voldoende aanbod voor senioren . Duidelijk is dat gezien 
de aantallen en de gestelde woonvoorkeuren dit aanbod in de nieuwbouw moet worden gerealiseerd . Met 
name de doelgroep senioren heeft een buitengewoon kritische opstelling ten aanzien van de locatie. Met 
name de afstand tot verschillende voorzieningen is daarbij van belang. 
In Etten-Leur kunnen een viertal belangrijke concentraties van voorzieningen worden onderscheiden. Het 
gaat om het centrale winkelcentrum van Etten-Leur (Etten-Centrum), de Kerkwerve (Zuid), het Van 
Bergenplein (Leur-Centrum) en de winkels op de hoek Schoonhout I Kievit (Hooghuis) . Deze locaties 
worden aangemerkt als locaties waarop strategische activiteiten kunnen worden ontplooid . 
De combinatie van de ranking van de markttechnische complexen en de kansen om op de genoemde 
locaties praducten voor 55-plussers te realiseren leidt automatisch tot de volgende aanpak. 
De gebieden rondom voorzieningen warden aangeduid met een cirkel op de kaart van Etten-Leur. De straal 
random voorzieningen is 500 meter. De complexen waarvoor gekozen wordt voor de strategie afstoten en 
die binnen deze straal vallen kunnen daarom het best gesloopt warden. Het is namelijk zaak om deze 
locaties niet uit handen te geven, zij hebben potentie. Op de plaats van de gesloopte complexen kan er 
nieuwbouw gepland worden van woningen voor senioren . 
Woningen die afgestoten moeten worden die zich niet binnen deze straal bevinden kunnen het best 
verkocht worden. Dit is in het geografisch informatiesysteem 'Relevant' in kaart gebracht (STG, 2000). 
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8.4 Gekozen strategieen 

Voor de meeste complexen in het bezit van Woonstichting Etten-Leur is een beheerplan opgesteld . Er zijn 
geen beheerplannen opgesteld voor de aangepaste woningen in verband met hun specifiek karakter. 
In de beheerplannen is een advies gegeven voor de te volgen strategie en soms ook een tweede of derde 
strategie. De verdeling van de woningen over de verschillende opties is te zien in figuur 8.2.en figuur 8.3. 
De toewijzing van de strategieen aan de verschillende complexen is te zien in bijlage 4. 
Figuur 8.2. geeft een overzicht van de eerste optie . Verreweg de meeste woningen hebben als eerste 
strategische optie continueren . Verder heeft een aanzienlijk deel van de woningen de strategie herprijzen . 
Er zijn geen woningen die voor PMC-ontwikkeling in aanmerking komen krijgen. Ook komen slechts weinig 
woningen komen in aanmerking voor de strategie investeren . 
In figuur 8.3. Houden we rekening met de eerste en tweede strategie samen dan wordt ook de strategie 
herpositioneren relatief belangrijk. Ook komen nu een aantal complexen voor PMC ontwikkeling in 
aanmerking. De strategie continueren blijft echter verreweg de belangrijkste strategie. 

PMC-ontwikkeling , 

Herpos itioneren 

Herprijzen 

ln\€steren 

Promoten 

Renderen 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

aantal woningen 

Figuur 8.2. Het aantal woningen per 1 ee strategische optie 
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Afstoten 

Continueren 

PMC-ontwikkeling 

Herpos it ioneren 

Herprijzen 

ln-.esteren 

Promoten 

Renderen 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

aantal woningen 

Figuur 8.3 :Het aantal woningen per mogelijke strategische optie (1 e en 28 strategie bij elkaar opgeteld) 

8.5 Afstemming op onderhoudsbeleid 

8.5.1 lnleiding 

Het afstemmen van het strategisch voorraadbeleid en diverse onderhoudsstrategieen is nodig om 
kapitaalvernietiging te voorkomen . Door onderhoudsingrepen te koppelen aan strategische keuzes en de 
bijbehorende kwaliteitsniveaus, kan voorkomen warden dat te hoge of te lage onderhoudsinspanningen 
verricht warden. 
Ook als de beleidskeuzes nog niet helemaal vaststaan maar de richting wel bekend is kan hierop in het 
onderhoudsbeleid geanticipeerd warden . Alvorens op de relatie met de onderscheiden strategieen in te 
gaan staan we kort stil bij het reguliere onderhoudsbeleid . 

8.5.2 Het reguliere onderhoudsbeleid 

Van oudsher is het onderhoudsbeleid technisch gedreven. lngrepen werden vooral gebaseerd op 
afschrijvingstermijnen in samenhang met een standaardkwaliteit. De marktpositie speelde nauwelijks een 
rol; zelfs aan incourante woningen werden kostbare onderhoudsactiviteiten verricht. Bij de gehanteerde 
exploitatietermijnen werd bovendien rekening gehouden met de in subsidieregelingen gehanteerde 
'terugkomtermijnen' . Technisch beheer voltrok zich grotendeels volgens de lijnen van standaardcycli , 
kengetallen en subsidieregelgeving. lnmiddels zijn de subsidies verdwenen en spelen naast technische 
overwegingen steeds vaker markt-aspecten een rol. 

In de traditionele beheerpraktijk waren lange tijd drie typen onderhoud dominant: 

a. Klachtenonderhoud: 
een vorm van onderhoud waarbij op storingen aan de woning wordt gereageerd . De informatie vindt plaats 
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in de vorm van een klacht. (Dit klachtenonderhoud is een vorm van storingsafhankelijk onderhoud) . De 
dekking van dit onderhoud vindt in principe plaats uit de reguliere exploitatie. 

b. Mutatieonderhoud: 
Dit betreft onderhoud dat bij het leegkomen van een woning wordt uitgevoerd . Het betreft een vorm van 
toestandsafhankelijk of inspectieonderhoud . Ook deze vorm van onderhoud wordt uit de reguliere exploitatie 
gedekt. Bij mutaties wordt door de Woonstichting de basiskwaliteit als uitgangspunt genomen. De 
technische normen die daarbij warden gehanteerd zijn afhankelijk van de ouderdom van de woning . De 
normen warden zo volledig mogelijk eenduidig beschreven voor de verschillende onderdelen van de woning. 

c.Planmatig onderhoud: 
Oat deel van het onderhoud dat vooral planmatig kan warden bepaald. Het is een vorm van preventief 
onderhoud . Deel gebaseerd op ervaringen met toestands- en tijdsafhan-kelijk onderhoud . De dekking van 
het planmatig onderhoud vindt plaats uit de voor-ziening onderhoud. 

Naast het traditionele mutatie onderhoud is er in toenemende mate sprake van 'verhuurtechnische werk
zaamheden '. 
Onder verhuurtechnische werkzaamheden wordt mutatieonderhoud verstaan , waarbij tevens rekening 
wordt gehouden met ontwikkelingen in de lokale woningmarkt. De inhoud van het onderhoudspakket wordt 
niet als statisch of standaard gezien maar wisselend, al naar gelang de positie van het betreffende complex 
op de locale markt . 
Hierbij zijn diverse mogelijkheden : 

het achterwege laten van mutatie-onderhoud, terwijl dit technisch wel nodig zou zijn . 
het aantrekkelijk maken van de woning na mutatie door het verbeteren van de staat waarin de 
woning verkeert; 
het aantrekkelijk maken van de woning na mutatie door het veranderen van de woningindeling . 

Verhuurtechnische werkzaamheden zijn vooral zinvol wanneer zich een tijdelijk verhuurprobleem voordoet 
en wanneer er geen sprake is van een structureel overschot aan woningen in de betreffende productgroep. 
of PMC. Dit soort onderhoud dient er dan ook slechts toe de risico's van frictieleegstand te minimaliseren 
door voor potentiele klanten aantrekkelijke elementen in te brengen en/of extra werkzaamheden uit te 
voeren. Structurele leegstand kan er niet mee opgelost warden . Het extra aantrekkelijk maken van de ene 
woning in een productgroep leidt immers slechts tot het verschuiving van leegstand binnen zo'n groep. 
Daarnaast is de term 'groat onderhoud' in zwang geraakt. Naast vervangingsonderhoud wordt hierbij vaak 
achterstall ig onderhoud weggewerkt. De levensduur bij groot onderhoud wordt tot 25 a 30 jaar verlengd. 
Gemiddelde groot onderhoudsbeurt is opgebouwd uit drie soorten maatregelen : 

het echte vervangingsonderhoud 
het wegwerken van gebreken 
cosmetisch onderhoud: betere afwerking interieur, hallen en trappenhuizen . 

Tevens werd hierbij vaak ingespeeld op nieuwe (milieu)eisen : isolatie, ventilatie en energiezuinige 
installaties. De ingreep is daardoor vaak nogal tegenstrijdig . Als onderhoudsingreep wordt de 
(bouwtechnische) kwaliteit op het oorspronkelijke niveau gehandhaafd c.q. teruggebracht, terwijl de 
economische levensduurverlenging een (woon-) kwaliteitsverhoging wenselijk maakt. Om deze 
tegenstrijdigheid op te lossen wordt groot onderhoud vaak gecombineerd met (individuele) 
geriefsverbetering. 

Kortom : onderhoudsniveaus worden steeds meer gedifferentieerd, zijn steeds minder technisch gedreven 
en steeds vaker door de markt gestuurd. 
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Onderhoudsbeleid Omschriivinq Re latie levensduur 
Klachtenonderhoud Na meldinq van storinq Altiid , ook na sloopbesluit 
Mutatieonderhoud Bii verhuizinq Altiid, mits een sloopbesluit 
Verhuurtechnische Marktgedreven, afwijkend van de Niveau mede afhankelijk van 
werkzaamheden technische standaard, vaak Resterende levenduur 
(dvnamisch mutatieonderhoud) inclusief geriefsverbetering 

Planmatig onderhoud Gepland Resterende levensduur minimaal 
15 jaar. lndien korter dan alleen 
Klachten en mutatieonderhoud 

Groot onderhoud lnclusief milieumaatreqelen Resterende levensduur 30 jaar 
Figuur 8.4 . Overzicht regulier onderhoudsbeleid 

8.5.3 lntegratie in beheerstrategieen. 

We zullen nu per beheerstrategie bezien op welke wijze dit gedifferentieerde onderhoudsbeleid ingepast kan 
warden , om kapitaalverspilling te voorkomen . 

Continueren 
Continueren is omschreven als 'alles bij het oude laten'. Onderhoud wordt op dezelfde wijze voortgezet, er 
verandert niets aan de uitgangspunten voor planmatig , mutatie- en klachtenonderhoud . 
Relevant is echter de vraag of het complex langer of korter dan 15 jaar geexploiteerd zal warden . 
Is de exploitatietermijn maximaal 15 jaar, dan zal bij het aanbrengen van verhuurtechnische maatregelen 
rekening gehouden dienen te warden met deze maximale afschrijvingsduur. Bij een afschrijving tot 30 jaar is 
de ruimte voor groat onderhoud, milieumaatregelen en verbetering grater. 

<15j 15-30 jaar 

Klachtenonderhoud Klachtenonderhoud 
Mutatie onderhoud Dynamisch mutatie onderhoud 
Verhuurtechnische maatregelen Planmatig onderhoud 
Planmatig onderhoud Groot onderhoud , incl. milieuvoorzieningen 

(verbetering) 

Figuur 8.5: Onderhoud en resterende levensduur 

Renderen 
Renderen wordt omschreven als 'het boventrendmatig verhogen van de huur, terwijl het beheer op de zelfde 
wijze blijft vormgegeven'. 
Hierbij kunnen de zelfde uitgangspunten gehanteerd warden als bij de strategie continueren . Van belang is 
dat de nieuwe prijs/kwaliteitsverhouding niet ongunstig wordt. Alie vormen van onderhoud zijn relevant en 
verdienen daarbij extra aandacht. De kosten kunnen uit de huurinkomsten gedekt warden. 

Herprijzen 

Herprijzen is het tegengestelde van renderen : het 'benedentrendmatig' aanpassen van de huur. Ook hier 
kunnen dezelfde uitgangspunten gehanteerd warden . Bij dalende huurinkomsten bestaat het risico dat een 
deel van de onderhoudsinspanningen uit de voorzieningen of ABR gedekt dienen te warden . 

Promoten 
lmpliceert dat de sterke punten van het complex meer nadruk krijgen. Een normaal onderhoudsbeleid ( zie 
consolideren) is hiervoor slechts een randvoorwaarde . 

PMC-ontwikkeling 
Deze strategie beoogt de woning beter af te stemmen op een nieuwe doelgroep. Op de punten waar een 
mismatch blijkt, zullen aanpassingen gedaan dienen te warden. Er vanuit gaande dat deze investeringen 
enige omvang hebben, is dit alleen zinvol bij complexen met een exploitatietermijn van 15-30 jaar. Gaat het 
om ingrijpende verbeteringen dan is na de ingreep een exploitatietermijn van 25 tot 30 jaar noodzakelijk . De 
dekking vindt plaats uit de voorziening onderhoud, de (verhoogde) huurinkomsten en eventueel de ABR. 
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lnvesteren 
De strategie investeren houdt in dat er extra aandacht wordt geschonken aan het complex. Dit kan 
bijvoorbeeld gebeuren door planmatig of groat onderhoud naar voren te schuiven of door (bij mutaties) het 
een en ander te vernieuwen. Als gevolg van versnelde investeringen zal een deel van kosten uit de ABR 
gedekt dienen te warden. 

Herpositioneren 
Deze strategie impliceert dat het product niet gewijzigd wordt. De bijbehorende onderhouds strategieen zijn 
reeds onder de strategie 'consolideren ' beschreven. 

Afstoten 
Er zijn bij 'afstoten' twee opties mogelijk: het complex wordt gesloopt of verkocht. In theorie is 'ruil ' nog een 
optie maar deze komt niet voor. 

Sloop 

Als er een sloopbesluit genomen is, dan resteert een exploitatie van maximaal 5 jaar. In deze situatie wordt 
in principe alleen klachtenonderhoud uitgevoerd. Alleen vitale installaties (bijv. c.v.) warden indien nodig 
vervangen en eventueel later elders gebruikt. 

Verkoop 
Verkoop wordt gezien als een middel om de voorraad beter af te stemmen op de vraag of als 
'middelengenerator'. Wei zal verkoop uit de voorraad altijd goed afgewogen dienen te warden tegen 
alternatieven als herpositioneren en investeren . 

Strategie Type ring Relatie onderhoudsbeleid 
Continueren Max 15 jaar Klachtenonderhoud 

Mutatie onderhoud 
Verhuurtechnische maatregelen 
Planmatiq onderhoud 

Max 30 jaar Klachtenonderhoud 
Mutatie onderhoud 
Verhuurtechnische maatregelen 
Planmatig onderhoud 
Groot onderhoud 
Verbetering 

Renderen lie consolideren Idem 

Herpriizen lie consolideren 
Pmc-ontwikkeling Max 15 jaar Mismatch wegwerken 

Mits binnen 15 jaar af tre schrijven 
Eventueel in combinatie met planmatig 
onderhoud 
Verd er; 
Klachtenonderhoud en mutatieonderhoud; 

Maximaal 30 jaar Mismatch wegwerken 
Eventueel in combinatie met groot 
onderhoud 
Verd er: 
Klachtenonderhoud en mutatieonderhoud; 

lnvesteren Max 15 Eventueel planmatig onderhoud naar voren 
ha I en 

Max 30 Eventueel groot onderhoud naar voren 
halen 

Herpositioneren lie consolideren 
Afstoten Slopen Alleen klachtenonderhoud 

Verkoop Aldan niet na onderhoud en of verbetering. 
Figuur 8.6: Strategieen in relatie met onderhoud en levensduur 
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Bij verkoop in relatie tot het onderhoudsbeleid zijn er meerdere opties; 
• Verkoop in de huidige staat, eventueel inclusief achterstallig onderhoud . Het achterstallig onderhoud 

wordt dan verrekend in de verkoopprijs. In deze situatie is het moeilijk om een onderhoudscontract aan 
te bieden . De tweede optie heeft vanuit dit oogpunt de voorkeur. 

• Verkoop na onderhoud . De verkoopprijs is marktcomform, eventueel met een korting voor de zittende 
bewoner. Een onderhoudscontract is mogelijk . 

• Verkoop na verbetering. Dit is alleen zinvol wanneer de additionele investering tot een meeropbrengst 
leidt bij verkoop die hoger is dan deze additionele investering. 

8.5.4 labelling 

Op basis van bovenstaande is het zinvol om in het beheerplan de resterende exploitatie-termijn expliciet 
vast te leggen (labelling). Er zijn dan drie mogelijke labels. 

Label 1 2 3 
Exploitatietermijn <5 jaar 5-15 jaar 15-30 jaar 
Basiskwaliteit Wind en water dicht Basiskwaliteit Basiskwaliteit 

Gezondheid, (sociale) Gezondheid , (sociale) 
veiligheid veiligheid , 

energiezuinigheid 

Onderhoud Klachtenonderhoud Klachtenonderhoud Klachtenonderhoud 
Mutatie onderhoud Mutatie onderhoud 

Planmatig onderhoud 
Planmatig onderhoud Groot onderhoud 

Verbetering 
Verhuurtechnische n.v.t. Zelf aangebracht of Zelf aangebracht of 
maatregelen binnen 15 jaar af te schrijven binnen 30 jaar af te 

schrijven 
Figuur 8.7: Labelling 

Een mogelijke methode is om de resterende exploitatietermijn te bepalen is bijvoorbeeld : 
< 5 jaar: indien sloopbesluit is genomen; 
5-15 jaar: gebouwd voor 1965 tenzij goed verhuurbaar en hoge waardering; 
15-30 jaar: gebouwd na 1965 tenzij slecht verhuurbaar en lage waardering . 

8.6 Literatuur 

STG, A. Raaijmakers & M. van der Beek, 2000, Ruimtelijke geschiktheid vab Etten-Leur voor 
ouderenhuisvesting 

98 



lngreepplanning en 
haalbaarheid 
Wanneer er voor de complexen strategieen zijn 
Gepland en afstemming op het onderhoudsbeleid 
Heeft plaats gevonden , kan er een ingreepplanning 
gemaakt wordenen kan de haalbaarheid getoetst worden. 

Vaststellen algemene 
beleidsuitgangspunten 

lndelen voorraad in 
productgroepen 

lndelen klanten in 
doelgroepen 

lndelen voorraad in 
marktcomplexen 

SWOT/portfolio-analyse 
portefeuille 

T otaaloverzicht 
product-markt-combinaties 

Vaststellen 
organisatorische en 

financiele 
randvoorwaarden 

Vaststellen algemene 
beheeruitgangspunten 

MogeliJke 
beheerstrateg1een 

SWOT-analyse 
marktcomplexen 

Bepalen 
product-markt-combinaties 

Mogelijke strategieen 
per marktcomplex 

Strategieen vertalen 
inintjf!>pen 

o6orreKenel1 financie1e· · Doorrekenen financiele 
consequenties voor de 

portefeuille 

,._ ______ _, consequenlies voor de 

Definitieve keuze 
strateg ie 

lmplementatie 
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9.1 lnleiding 

In hoofdstuk 8 zijn verschillende mogelijke opties besproken . ledere strategie brengt een specifieke set van 
ingrepen met zich mee, waarbij rekening gehouden dient te worden met de sterke en zwakke punten van 
het complex. Vervolgens zal ook nog de financiele haalbaarheid getoetst moeten worden . In dit hoofdstuk 
zal besproken hoe dit aangepakt kan worden en vervolgens worden er enkele fictieve voorbeelden 
gehanteerd . 

9.2 Aanpak 

Op basis van de gekozen strategie kan blijken dat de geboden prestatie van het complex niet voldoet aan 
de gevraagde prestatie . Op dat moment moeten er investeringen gedaan worden, waarmee de geboden 
prestatie wordt verhoogd . De investeringen worden bepaald op basis van de zwakke punten van een 
complex. 
Bij de begroting van deze investering, kunnen er drie soorten kosten worden onderscheiden (Maussen en 
Smeets, 1998). Dit zijn : 
• kosten die niet of moeilijk te begroten zijn, het gaat hierbij vaak om ingrepen op omgevingsniveau; 
• projectgebonden kosten , het gaat hierbij om ingrepen, die voor ieder project verschillend zijn , zoals 

bijvoorbeeld het samenvoegen van kamers; 
• kosten waarbij vooraf een normbedrag te begroten is , zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van verlichting 

in achterpaden . 
Op basis van de mogelijke ingrepen kan een kostenraming gemaakt worden . Hierbij speelt de 
bedrijfswaarde een belangrijke rol. Met behulp van deze kan de 'verdiencapaciteit' van zowel een 
afzonderlijk markttechnisch complex en van de hele portefeuille bepaald worden . Tevens kunnen door de 
bedrijfwaardeberekening de financiele risico's van voorgenomen investeringen inzichtelijk gemaakt worden . 

Een aantal parameters zijn van invloed op de bedrijfswaardeberekening. Deze worden be"fnvloed door de 
voorgenomen investering . Deze parameters zijn : 

Exploitatieduur 
Door de investering kan de exploitatie van een complex verlengd worden. De verlenging kan bijvoorbeeld 
gedefinieerd worden in perioden van 5, 10 en 25 jaar. 

Aanvangshuur 
Er zal een inschatting moeten worden gemaakt van de nieuwe aanvangshuur. De investering kan niet, dan 
wel geheel , dan wel gedeeltelijk worden doorberekend in de huur. Afwegingen die hierbij gemaakt moeten 
worden zijn: 

Welke puntprijs wordt er geambieerd? 
Is het de bedoeling dat het complex tot de kernvoorraad (blijft) behoren? 

Huurontwikkeling 
Men kan bij de jaarlijkse huurverhoging kiezen om de inflatieverwachting te volgen of te anticiperen op de 
boven-inflatoire kostenontwikkelingen in de bouwsector. Woonstichting Etten-Leur zet in op een jaarlijkse 
huurstijging voor de hele voorraad die gelijk is aan het inflatiepercentage. Op complexniveau kan dit 
percentage wel anders zijn. 

Vaste en variabele fasten 
Ook hiervoor geldt weer dater vanuit gegaan kan worden dat deze zich of op dezelfde wijze ontwikkelen 
dan de inflatie of een boven-inflatoire ontwikkeling zullen ondergaan. 

Subsidies 
Gedacht kan worden aan subsidies voor bijvoorbeeld woningaanpassing voor ouderen en dergelijke. 
Wanneer er aanspraak gemaakt kan worden op subsidies, dan zullen de investeringskosten lager worden . 
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Kosten groat onderhoud 
Door de investering kan het groot onderhoud veranderen. Posten kunnen komen vervallen, warden 
toegevoegd of verschuiven . 

Restwaarde 
Hier kan de boekwaarde of de actuele marktwaarde warden gebruikt. 

Rente 
Het rentepercentage waarmee gewerkt wordt, zal moeten warden bepaald. 

In de meeste gevallen zal het vaststellen van deze parameters gebeuren aan de hand van een inschatting 
van een deskundige. De gegevens kunnen bij de afdelingen gehaald warden , zoals te zien is in tabel 9.1 . 

Exploitatieduur 
Aanvangshuur 
Huurontwikkeling 
Vaste/variabele lasten 
Ontwikkeling variabele lasten 
Subsidies 
Kosten groot onderhoud 
Geschatte restwaarde 
Rente 

VBZ 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

FEZ 

x 
x 
x 

x 
x 

Tl 

x 
x 

Tabel 9.1: Afdelingen verantwoordelijk voor inschatting parameters bedrijfswaardeberekening 

Bij het berekenen van de nieuwe bedrijfswaarde van een marktcomplex, kunnen de waarden van de 
parameters wijzigen. Deze wijzigingen moeten door de betrokken afdelingen warden aangegeven. 
Daarnaast dient de afdeling Verhuur de te verwachten mutatiegraad na verbetering aangeven , aangezien 
deze als parameter in de bedrijfswaardeberekening zit. 

Met behulp van de huidige en toekomstige bedrijfswaarde ontstaat er inzicht in de investeringsruimte. Dit 
moet op de schaalniveaus complex en portefeuille warden gemaakt. lndien blijkt dat de ingreep niet 
haalbaar is, cq . de onrendabele investeringen een beleidsmatig bepaalde grens overschrijden, zullen er 
enkele stappen terug genomen moeten warden. Er zal dan een nieuwe strategie of een nieuwe invulling van 
de strategie gekozen moeten warden. 

9.3 Voorbeeld 

Aan de hand van een fictief voorbeeld zal de aanpak kort gernustreerd warden. 

Voor een complex met 30 eengezinswoningen is de strategie specialiseren voor gezinnen bepaald. De 
zwakke punten van het complex voor deze doelgroep zijn: 

Grootte bergruimte; 
Warmte-isolatie 
Speelvoorzieningen. 

Voor de doelgroep gezinnen zullen er dus investeringen in deze drie aspecten moeten plaatsvinden. De 
kosten van de investeringen zijn begroot, zoals te zien valt in tabel 9.2. 

Voorgestelde ingreep 
Aanpassing grootte bergruimte 
Aanpassing warmte-isolatie 
Aanpassing speelvoorziening 
Totaal 

Strategie: Specialiseren doelgroep gezinnen 
f 20.000,- per woning 
f 2.000 ,- per woning 
f 1.000,- per woning 

f 23.000,- per woning 
Tabel 9.2: Begrote investeringen voorbeeld 1 
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Met behulp van een bedrijfswaardeberekeningen kunnen de huidige en toekomstige bedrijfwaarden 
berekend warden . Dit kan gedaan warden voor drie scenario 's: 
1 Alie investeringen zijn ten laste van het algemene bedrijfsreserve, er vindt geen doorberekening in de 

huur plaats . Hierbij is men van mening dat de kwaliteitsverbeteringen niet aan de klant moeten warden 
doorgerekend . 

2 lnvesteringen warden gedeeltelijk doorberekend in de huur. 
3 lnvesteringen warden volledig in de huur doorberekend . 
Voor welk scenario wordt gekozen is afhankelijke van de financiele randvoorwaarden van de organisatie. 
Bijvoorbeeld de vraag of het de bedoeling is of de woning tot de kernvoorraad blijft behoren is van belang 
hierop. 

Er wordt uitgegaan van de volgende parameters: 
• huurstijging 3% 

• 
• 
• 

kostenstijging 
leegstand 
disconteringsvoet 

3% 
2% 
6,75% 

• levensduur 60 jaar vanaf bouwjaar 
Dit levert de bedrijfswaarden op die zijn te zien in tabel 9.3. 

Bedrijfswaarde complex 

Totaal 
lnvestering 
Ten laste van ABR 

Huidig , voor ingreep 
f 3.245.208 ,-

Na ingreep, scenario 1 
f 3.245.208 ,

f 690.000 ,
f 690.000 ,-

Tabel 9.3: Resultaten bedrijfswaardeberekening voorbeeld 1 

9.4 Tot slot 

Na ingreep, scenario 2 
f 3.944.513,

f 690.000,
f 30.000,-

Na ingreep, scenario 3 
f 3.935.521,

f 690.000,
f 0,-

De beheerplannen zijn op dit moment gereed tot en met het punt 'mogelijke strategieen per marktcomplex'. 
Tijdens het implementatieproces is gebleken dat het werken met project ongebonden normbedragen zeer 
lastig is omdat de situatie per project te veel verschilt. De kosten zullen voor elk afzonderlijk beheerplan 
bepaald moeten warden; dit geldt eveneens voor de berekening van de nieuwe bedrijfswaardes. 

9.5 Literatuur 

Maussen, S. en J. Smeets, 1998, Niet Gissen maar Beslissen; Een beslissingsmodel voor het maken van 
strategische keuzes bij het opstellen van beheerplannen. In : SerVicE_Magazine, nummer 2 - April 1998. 
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lmplementatie 
in actieplannen 
Nadat de strategien zijn bepaald en de 
haalbaarheid is getoetst kunnen de 
actieplannen warden opgesteld . 

Vaststellen algemene 
beleidsu1tgangspunten 

lndelen voorraad in 
productgroepen 

lndelen klanten 1n 
doelgroepen 

lndelen voorraad in 
marktcomplexen 

SWOT/portfol10-analyse 
portefeuille 

Totaaloverzicht 
product-markt -combinaties 

Vaststellen 
organisatorische en 

financiele 
randvoorwaarden 

Vaststellen algemene 
beheeruitgangspunten 

Mogelijke 
beheerstrategieen 

Doorrekenen financiele 
consequenties voor de 

portefeuille 

Definitieve keuze 
strategie 

SWOT-analyse 
marktcomplexen 

Bepalen 
product-markt-combinaties 

Mogelijke strategieen 
per marktcomplex 

Strategieen vertalen 
1n ingrepen 

Doorrekenen financiele 
consequenties voor de 

marktcomplexen 
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10.1 lmplementatie 

De implementatie betreft de inbedding van het strategisch voorraadbeleid in het bedrijfsbeleid . Ze heeft 
betrekking op de wijze waarop de corporatie de beleidsontwikkeling en de resultaten ervan in de organisatie 
verankert. lmplementatie heeft ook te maken met de vraag wie binnen de organisatie voor welke taken 
verantwoordelijk is. 

Deze verankering verloopt in diverse fasen: 
Fase 1: De organisatie ziet de noodzaak van strategisch voorraadbeheer in en er ontstaat een draagvlak. 
Fase 2: De organisatie raakt betrokken bij de uitvoering van de noodzakelijke stappen en de bijbehorende 
analyses. 
Fase 3: Vanuit de verschillende afdelingen wordt actief meegedacht over de werkzaamheden dien nodig 
zijn in het kader van strategisch voorraadbeheer en warden de gewenste vaardigheden ontwikkeld . 
Fase 4: De verschillende afdelingen stellen de benodigde gegevens beschikbaar en voeren analyses uit. 
Fase 5: Het strategisch voorraadbeleid wordt in het dagelijks werk verankert en de resultaten warden 
ge"fmplementeerd. 
Fase 6: Er vindt voortdurende monitoring plaats en periodieke evaluatie . 

Fasen 1 t/m 4 zijn grotendeels afgerond en hebben geleid tot deze nota en het ontwikkelen van 
beheerplannen . In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op fase 5 en 6. 

10.2 Actieplannen 

In fase 5 warden de resultaten van de beleidsontwikkeling omgezet in actieplannen . In het actieplan wordt 
aandacht besteed aan de prioriteit, tijdsplanning, uitvoering en coordinatie & bewaking ten aanzien van de 
belangrijkste activiteiten. De coordinatie van plaats door de projectleider. Deze is tevens verantwoordelijk 
voor de bewaking van de voortgang in relatie met de tijdsplanning . 

Producten Doe I Acties door 
Urgentie Zie 9.3 . 
Planninq Start-einde Proiectleider 
Uitvoerinq Strateqie 

Consolideren Reciuliere verhuuractiviteiten 

Renderen 
Bepalen boventrendmatige 
huurverhoq ina door verhuur/FEZ 
Bepalen benedentrendmatige 

Herprijzen huuraanpassing door 
Verhuur/FEZ 
Bepalen ingrepen door 
verhuur/TZ, haalbaarheidstoets 

Pmc ontwikkeling FEZ 
bepalen huuraanpassing door 
verhuur/FEZ 
Bijstellen onderhoudsplanning en 

lnvesteren eventuele additionele 
investerinaen Verhuur/TZ/FEZ 

Afstoten Verkoop Plannina verkooo Verhuur/FEZ 

Sloop 
Herhuisvesting Verhuur/ 
sloop TZ 

Samenhang 
Onderhoudsbeleid Tl 
Strateqisch voorraadbeheer 
Coordinatie en bewakinq Proiectleider 

Bijstelling beheerplannen Werkgroep 

Beeindiging/wijziging 
Managementteam 

Beheerplannen 
Figuur 10.1: aandachtspunten in actieplannen 
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10.3 Prioritering 

Het bezit van Woonstichting Etten-Leur is onderverdeeld in zo'n 130 marktechnische complexen . Omdat het 
praktisch onmogelijk is alle complexen tegelijkertijd aan te pakken zullen er bij de uiteindelijke uitvoering van 
complexbeheerplannen prioriteiten gesteld moeten warden. Het meest logisch is het om daarbij de 
indicatoren van de beslisboom te hanteren. Hierbij kan dezelfde volgorde van de indicatoren te hanteren als 
in de beslisboom, dus: 

1. VBI 
2. Trend VBI 
3. Waardering 
4. Puntprijs . 

Op deze wijze kunnen 36 gradaties in prioriteit warden onderscheiden. In figuur 9.2 staan de prioriteiten 
aangegeven in de beslisboom . 

VBI Trend VBI Waardering Puntprijs Mogelijke strategieen 

< HOOG Continueren Renderen 

< HOOG 
LAAG Renderen Continlieren 

VERBETEREND 
{<+25•;,) < HOOG Continueren Continueren 

LAAG 
LAAG Continueren Herpositi 

< HOOG Continueren Continueren 

< HOOG 

LAAG Renderen Continueren 
GOED STABIEL 

I 
(<75) (-25% tot+25%) < HOOG Continueren Herposit lnvesteren 

LAAG 
LAAG Herposit Continueren lnvesteren 

< HOOG Herprijzen Promo ten 

< HOOG 
LAAG Promoten PMC- ontw . 

VERSLECHTEREND 

I 
(< -25%) < HOOG Herprijzen tnvesteren 

I LAAG 
LAAG lnvesteren PMC- ontw 

< HOOG Continueren Renderen 

< HOOG 
LAAG Renderen Continueren 

VERBETEREND 
{< +25%) < HOOG Continueren Herprijzen 

LAAG 
LAAG Continueren Herposit 

< HOOG Herprijzen Promoten 

< HOOG 
LAAG Continueren Promoten 

TC GEMIDDELD STABIEL 

(7 5-•25) {· 25% lot •25%) < HOOG Herprijzen Continueren 
LAAG 

LAAG Continueren Herposit 

< HOOG Continueren Herprijzen 

< HOOG 
LAAG Promo ten Continueren 

VERSLECHTEREND 
(< -25%j < HOOG Herprijzen Herposit Afstoten 

\ 
LAAG 

LAAG Herposit lnvesteren Afstoten 

< HOOG Continueren Herprijzen Promoten 

\ < HOOG 
LAAG Continueren Promoten 

VERBETEREND 
(< +25%) < HOOG Herpriizen Corninueren Herposit . 

LAAG 
LAAG Continueren Herposit . lnvesterefl 

< HOOG Herprijzen Promoten 

< HOOG 
LAAG Promoten Continueren 

SLECHT STABIEL 
p·125) {· 25% tot +:5''•>) < HOOG Herprijzen Herposit 

LAAG 
LAAG Herposit . lnvesteren 

< HOOG Herprijzen Herposit Afstoten 

< HOOG 
LAAG Herposit . lnvesteren Afstoten 

VERSLECHTEREND 
(<·25%) < HOOG Afstoten Herposit PMC-ontw 

LAAG 
LAAG Afstoten lnvesteren PMC-ontw 

Figuur 9.2: prioritering 
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10.4 Monitoring 

De monitoring heeft betrekking op het bewaken van de uitgangspunten en doelstellingen. Dit dient per 
deelaspecten te gebeuren: 
- Kernvoorraad: omvang, ruimtelijke spreiding; 
- Huurprijsbeleid: evenwichtige prijs/kwaliteitverhouding; 
- Aan- en verkoopbeleid : gewenste aantallen, relatie met nieuwbouw; 
- Mutatiebeleid : basiskwaliteit, verhuurtechnische maatregelen om potenties van complexen beter te 
benutten 
- Verhuurbeleid: betere afstemming aanbodmodel op pmc's; 
- Nieuwbouw: kwaliteitsdifferentiatie, keurmerken; 
Daarnaast zullen oak de algehele doelstellingen bewaakt dienen te warden (prestaties BBSH): 
Worden de doelstellingen gehaald ten aanzien van de aandachtsgroep, is de geleverde kwaliteit redelijk, is 
de financiele continurteit gewaarborgd, neemt de leefbaarheid toe, zijn de huurders voldoende betrokken bij 
het beleid . 

In een jaarlijkse rapportage kunnen de deelaspecten en algehele prestaties van het strategisch 
voorraadbeleid bewaakt en geevalueerd warden en zonodig bijgesteld. De nota zal elke 3 a 5 jaar bijgesteld 
en geactualiseerd dienen te warden. 
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