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 iii 

 
Voorwoord 

  

 

Hoewel een meer vraaggerichte invulling van strategisch voorraadbeleid bij 

woningcorporaties ruime belangstelling geniet, worstelen veel corporaties met de 

inhoudelijke en procesmatige vormgeving van dit beleid. Deze studie vormt een 

weerslag van jarenlange onderzoeks- en adviesactiviteiten ten behoeve van 

vraaggericht assetmanagement. Het onderzoek bestaat uit drie lagen: een 

instrumentele, analytische en reflexieve laag. 

Achteraf gezien is een studie in het Eindhovense Rapenland het startpunt, 

omdat ik daar het schaalniveau van het wooncomplex ontdekte. In al mijn latere 

studies is dit schaalniveau cruciaal gebleken voor het inzicht in de tevredenheid van 

huurders met de kwaliteit van het wonen. In het licht van de verhuurbaar-

heidsproblemen ging mijn belangstelling aanvankelijk vooral uit naar methoden om 

de verhuurbaarheid in beeld te brengen. Al spoedig werden deze ‘verhuur-

baarheidsindicatoren’ gekoppeld aan de kwaliteit van wooncomplexen en de 

tevredenheid van huurders. Op basis van diverse enquêtes ten behoeve van 

woningcorporaties heb ik samen met assistent-onderzoekers instrumenten ont-

wikkeld die inzicht geven in de complexe relatie tussen verhuurbaarheid en 

tevredenheid als basis voor de invulling van het strategisch voorraadbeleid.  

Als belangrijkste opdrachtgevers wil ik de Woonstichting Etten-Leur en de 

Stichting Wooninc. in Eindhoven noemen omdat zij jarenlang als trouwe afnemers 

van mijn onderzoeks- en adviesactiviteiten de ontwikkeling van management- 

instrumenten mogelijk hebben gemaakt. Mede dankzij hen werd de ‘gereed-

schapskist’ steeds voller en met betere instrumenten gevuld. Naast verhuurbaar-

heidsindicatoren, zijn product-marktcombinaties ontwikkeld en werden stappen-

plannen en beslissingsmethodieken getest en bijgesteld.  

Inhoudelijk was het onderzoek gericht op de definiëring van woonkwaliteit en 

de rol van de huurder hierbij. De vraag welke kwaliteitaspecten een rol spelen voor 

de woonconsument werd in eerste instantie pragmatisch ingestoken. Uitgangspunt 

was dat corporaties en andere belangenhouders de woonkwaliteit zouden moeten 

kunnen beïnvloeden en zo nodig kunnen verbeteren. De selectie van kwaliteit-

aspecten werd vooral ingegeven door de wens om de gegevens over 

klanttevredenheid te kunnen koppelen aan geboden prestaties en de daarmee 

samenhangende oplossingen.  



Sturen op klantwaarde_______________________________________________________________ 
 

iv 

 

 

Had het onderzoek aanvankelijk een pragmatische en instrumentele insteek en lag  

het accent op de bruikbaarheid van het gereedschap, geleidelijk aan ontwikkelde 

zich een tweede, analytische laag waarbij de meer abstracte begrippen ‘klant-

waarde’, ‘loyaliteit’ en ‘commitment’ centraal kwamen te staan. Alle inspanningen 

van corporaties zijn immers gericht op het creëren van klantwaarde en het 

versterken van de binding met de klant. Het tevredenheids- en verhuur-

baarheidsonderzoek werd hiermee opnieuw ingekaderd en verder verdiept. 

De derde laag in het onderzoek ontstond in de laatste fase van het project. 

Terugkijkend op de ontwikkelingen kan gesteld worden dat er sprake is geweest van 

een paradigmawisseling. Een paradigmawisseling verloopt doorgaans volgens een 

vast patroon van crisis, incubatie, diffusie en legitimatie. Door de recente geschie-

denis op deze wijze te herinterpreteren ontstond een verder verdieping en ver-

rijking. Ook rees hiermee de vraag of het huidige paradigma duurzaam genoeg is om  

gesignaleerde dilemma’s het hoofd te bieden.  

De resultaten van dit meerjarige onderzoeksproject zijn tussentijds ge-

presenteerd op diverse internationale wetenschappelijke congressen (DDSS, ENHR, 

IAPS) en gepubliceerd in diverse journals, proceedings en vaktijdschriften. Toch zijn 

in dit proefschrift niet alleen de afzonderlijke onderdelen opnieuw bijeengebracht, 

maar is gekozen voor een geheel eigenstandige integrale rapportage. 

Bij deze zoektocht werd ik vooral vergezeld door Patrick Dogge die sinds 1995 

betrokken is bij diverse onderzoeksprojecten. In zijn proefschrift voegde hij de 

dienstverlening als dimensie toe aan het strategisch voorraadbeheer. Patrick is altijd 

een betrouwbare sparring-partner gebleken. Daarnaast hebben diverse andere 

collega’s een bijdrage geleverd aan dit project. Daar waar dit het geval is, zijn hun 

namen als co-auteur(s) toegevoegd aan de verschenen publicaties. 

Ik ben ook veel dank verschuldigd aan prof. dr. Harry Timmermans. Tijdens de 

diverse DDSS-congressen en begeleidingsgesprekken werd ik telkens opnieuw 

gestimuleerd en geïnspireerd om door te gaan met dit project. Tevens dank aan de 

overige leden van de (kern)commissie: prof. dr. Peter Boelhouwer (TU Delft), prof. 

dr. Ruud Frambach (VU Amsterdam) en de TUE-hoogleraren prof. dr. Annelies van 

Bronswijk, prof. dr. ir. Bruno De Meulder en prof. dr. ir. Wim Schaefer.  

Maar vooral ben ik heel veel dank verschuldigd aan mijn vrouw en kinderen die bij 

tijd en wijle een chagrijnige huisgenoot hebben moeten dulden. Zij gaven mij de 

ruimte en liefde om dit project te kunnen voltooien. 
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1 
Probleem- en doelstelling 

 Sturen op klantwaarde als nieuw paradigma 

 

1.1 Inleiding 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd duidelijk dat de bestaande werkwijze bij 

het ontwikkelen en exploiteren van sociale huurwoningen niet meer adequaat was. 

In die jaren bereikte de subsidiegestuurde volkshuisvesting haar hoogtepunt. De 

sturing van investeringen in de woningbouw door gesubsidieerde woonprogramma’s 

bleek niet langer haalbaar. Vanaf begin jaren zeventig was het wonen als een ‘merit 

good’ beschouwd. De huurder werd gezien als een consument, die het belang van 

het wonen onderschat. Het rijksbeleid ten aanzien van de volkshuisvesting was er op 

gericht de kwaliteit van het wonen over de hele linie te verhogen (door object-

subsidies) en de gelijkmatige verdeling ervan te bevorderen (met subjectsubsidies). 

Door bouwcontingenten en -budgetten binnen te halen konden woningcorporaties 

verder groeien. Ook het technisch beheer voltrok zich grotendeels volgens de lijnen 

van kengetallen en subsidieregelgeving. Bij de gehanteerde exploitatietermijnen 

werd bovendien rekening gehouden met de in subsidieregelingen gehanteerde 

‘terugkomtermijnen’. 

Crisis in de jaren tachtig 

De omvang van de subsidies en het imago van een subsidieverslindende sector 

leidde midden jaren tachtig tot een politieke crisis en maakte de sanering van de 

volkshuisvestingsbegroting onvermijdelijk (Van der Schaar, 2006). De toenmalige 

minister Heerma zette een ingrijpende stelselherziening in gang, die moest leiden 

tot een doelmatigere besteding van het opgebouwde vermogen en tot nieuwe 

politiek-bestuurlijke verhoudingen. Zijn nota ‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’ 

markeerde het nieuwe beleid dat vanaf midden jaren tachtig werd ingezet. De 

‘gunstgoed benadering’ werd verlaten en het wonen werd gezien als een individueel 

consumptiegoed. De consument diende zelf als soevereine klant het belang ervan te 

wegen en het consumptieniveau te bepalen. Het rijksbeleid was niet langer gericht 

op kwaliteitsverhoging en gelijkmatige verdeling, maar streefde een marktgerichte 

differentiatie en allocatie na. De corporaties verwierven een hoge mate van zelf-

standigheid bij het aanbieden van woondiensten. De overheid op haar beurt trad 
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terug, maar bleef wel op afstand aanwezig. Een van de aannames in dit beleid was 

dat het kwantitatieve woningentekort is opgelost, waardoor de huurders (en 

natuurlijk ook kopers) meer ruimte kregen voor een kwalitatieve afweging bij de 

keuze van hun woonsituatie.  

De uitdaging waarvoor woningaanbieders vanaf die tijd kwamen te staan, was 

het inspelen op een kwalitatieve woningnood. De discrepantie tussen de door de 

huurder gevraagde en de verhuurder geboden woonkwaliteit vroeg om een 

oplossing. Om klantgericht te kunnen werken dienden de verhuurders een passend 

product aan te bieden. Aangezien een woning een plaats- en tijdgebonden product 

is, worden ze hierbij met een aantal problemen geconfronteerd. De portefeuille van 

een corporatie bevat veelal woningen in één regio met tijdsgebonden kenmerken. 

De kwaliteit is afhankelijk van de periode waarin het product gerealiseerd is. 

Aangezien de fysieke voorraad maar in beperkte mate aanpasbaar is aan de 

veranderende eisen, is er sprake van een spanning tussen de geboden kwaliteit en 

de vraag uit de markt. In het jargon van de vastgoedbeheerder doet zich een 

kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod voor, gedifferentieerd naar gebied 

en marktsegment. Het probleem van de mismatch wordt nog vergroot doordat er in 

een ruimere markt bij de woonconsument meer aandacht is voor de woonomgeving. 

Veel woonsituaties (woning en woonomgeving) werden als onvoldoende ervaren en 

aanbieders van woningen kregen in toenemende mate met afzetproblemen te 

kampen. Het adagium ‘beter een slechte woning in een goede buurt dan 

omgekeerd’, weerspiegelt de ervaring van veel woningbeheerders uit die tijd. Naast 

de fysieke woonomgeving speelt vooral de sociale woonomgeving, het woonklimaat 

een doorslaggevende rol. Een woningbeheerder die met dergelijke 

afstemmingsproblemen te maken krijgt, is genoodzaakt zijn organisatie ingrijpend 

aan te passen. De provisie van woondiensten kon niet langer op de traditionele wijze 

plaats vinden. Werken langs de drie functionele lijnen techniek, financiën en verhuur 

en de coördinatie van activiteiten hoog in een hiërarchische organisatie, bleek niet 

langer adequaat. Om tot een betere afstemming te komen, werd de vervlechting 

van fysieke, financiële en verhuuractiviteiten noodzakelijk en werd coördinatie op 

een lager niveau in een ‘platte’, horizontale procesorganisatie geboden. Dit maakte 

ook andere informatiestromen binnen de organisatie en tussen de organisatie en 

haar omgeving wenselijk. 

Kortom, om een antwoord te vinden op de kwalitatieve mismatch tussen 

vraag en aanbod is in de laatste decennia van de vorige eeuw een geheel nieuwe 

werkwijze nodig gebleken. Bij deze werkwijze wordt organisatiebreed marktkennis 

gegenereerd, gericht op de huidige en toekomstige behoeften van de klant. Hiermee 

probeert de organisatie haar responsiviteit te vergroten en haar competenties te 
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verbreden. Deze nieuwe werkwijze kan achteraf getypeerd worden als een 

paradigmawisseling.  

Paradigmawisseling 

Een paradigmawisseling doet zich voor wanneer de vigerende manier van denken en 

handelen niet langer adequaat is om gerezen problemen het hoofd te bieden. Er 

ontstaat een crisis die leidt tot de roep om nieuwe ideeën en methoden. Er wordt 

gezocht naar nieuw denk- en handelingskader waarmee oplossingen voor de 

gerezen problemen kunnen worden aangedragen. Wanneer blijkt dat deze oplos-

singen werken en ze algemeen aanvaard worden, ontstaat een nieuw paradigma. 

Een paradigma
1
 kan beschouwd worden als een algemeen geaccepteerd denkkader, 

een beeld van de werkelijkheid, waarin vier elementen centraal staan 

(Steensma,1999): 

1. Aannames, algemene geaccepteerde overtuigingen over de werkelijkheid. 

2. Waarden die de keuze bepalen welke problemen dienen te worden opgelost en 

welke doelen een organisatie daarbij dient na te streven. 

3. Standaardmanieren van probleemstelling en -oplossing, passend bij het geheel 

van aannames en waarden.  

4. Een verzameling van uitgewerkte voorbeelden van opgeloste problemen  

 

In deze studie is dit nieuwe paradigma object van onderzoek. En wel op tweeërlei 

wijze. Enerzijds wordt een werkwijze ontwikkeld waarmee bij het managen van een 

woningportefeuille adequaat kan worden ingespeeld op de nieuwe markt-

omstandigheden. Anderzijds wordt dit nieuwe besturingsparadigma kritisch ge-

ëvalueerd. De onderzoeksvraag is dan ook tweeledig. ‘Wat is het nieuwe denk- en 

handelingskader van non-profit woningverhuurders en hoe adequaat is dit om vraag 

en aanbod beter op elkaar af te stemmen?’ en ‘welke dilemma’s ontstaan bij de 

implementatie en hoe kunnen deze opgelost worden’? 

1.2 Nieuw paradigma 

Een paradigmaverandering verloopt dus doorgaans volgens een vast patroon van 

crisis, incubatie, diffusie en legitimatie. Bij de incubatie vindt er een bevruchting met 

nieuwe ideeën van buitenaf plaats. In het geval van het nieuwe besturingsparadigma 

t.b.v. het woningbeheer zijn de inzichten uit de marketing en het management 

vruchtbaar gebleken. Dit is volgens Toonen (1999) niet verwonderlijk, aangezien 

bedrijfskundige managementconcepten behulpzaam kunnen zijn bij het op orde 

brengen en stroomlijnen van de door verzelfstandiging van de corporaties 

verworven taken. 
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Paradigmawisseling  

t.a.v. 

 van naar 

Aannames Gunstgoed: consument onderschat  

waarde 

Consumptiegoed: consument maakt  

zelf keuzes 

Visie op de klant Uniforme consument klantgroepen 

Interventies Rijk Sturend Ordenend 

Taken woningcorporatie Functionele arbeidsverdeling Procesmatige vervlechting van functies 

Coördinatie binnen 

corporatie 

In top van organisatie Op lagere niveaus 

Sturing binnen corporatie Op productie Op klantwaarde 

 

Figuur 1.1: Paradigmawisseling in het beheer van woningen 

Marketing 

Allereerst de inzichten uit de marketing. De marketing is bij uitstek het middel om 

vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Marketing wordt gezien als een 

activiteit die gericht is op het bevorderen van vrijwillige ruiltransacties tussen de bij 

die transacties betrokken partijen. De bekende definitie van de American Marketing 

Association luidt als volgt: ‘marketing is het proces van planning en uitvoering bij het 

bedenken en vaststellen van prijzen, promotie en distributie van goederen, diensten 

en ideeën teneinde de uitwisselingen met doelgroepen te bewerkstelligen, die zowel 

tegemoet komen aan klanten- als ondernemingsdoelen’. In deze studie betreft het 

transacties of uitwisselingen tussen huurders en verhuurders van woondiensten. 

Het denken over marketing is in de loop der tijd voortdurend gewijzigd, als 

afspiegeling van de veranderingen in de markten zelf. Het heeft diverse stadia 

doorlopen van technische verbetering, via de nadruk op de verkrijgbaarheid, naar 

het beleefde gebruiksnut (Poiesz & Kuylen, 1999). In figuur 1.2 wordt het ontwik-

kelingsproces in de marketing schematisch weergegeven (zie ook Thomassen, 2003).  

Deze evolutie zien we ook terug in het volkshuisvestingsbeleid. Nadat in de 

jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw de productie van nieuwe woningen 

centraal had gestaan om de woningnood te bestrijden, werden in de jaren tachtig de 

eerste tekenen van verzadiging op de woningmarkt zichtbaar. Er ontstonden 

verhuurbaarheidsproblemen en woningbeheerders moesten zich grotere inspan-

ningen getroosten om ‘moeilijk verhuurbare complexen’ in de markt te houden. De 

aandacht voor distributie- en promotieactiviteiten nam hierbij toe. Er vond – in 

marketingtermen – een verschuiving plaats van het productconcept naar het 

verkoopconcept. 
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Figuur 1.2: Fasen in het evolutieproces van de marketing 

 

Tegen de achtergrond van een verdere verschuiving van een aanbieders- naar een 

vragersmarkt vond in de jaren negentig een volgende stap in het marketing denken 

plaats: de adoptie van het strategisch marketing concept. Eenvoudig geformuleerd 

gaat het bij de strategische marketing erom producten en diensten aan te bieden, 

die uitgaan van de behoeften van de (potentiële) klant. Vervolgens wordt de 

organisatie intern zodanig gestructureerd dat, beter dan door de concurrent, in deze 

behoeften voorzien kan worden om daarmee het voortbestaan van de organisatie 

veilig te stellen. Om die reden vindt er steeds vaker segmentatie van afnemers en 

differentiatie van woonproducten plaats. Door zijn product-marktcombinaties 

opnieuw te definiëren kan een woningbeheerder beter inspelen op de toenemende 

heterogeniteit aan de vraagkant. Met interventies in de portefeuille kan het product, 

al dan niet in combinatie met een differentiatie van prijs, distributie en promotie 

aangepast worden aan de nieuwe eisen vanuit de markt. Deze wijze van exploitatie 

zal in veel gevallen voldoende zijn. Daarnaast zal door dispositie of acquisitie van 

wooncomplexen de portefeuille aangepast dienen te worden aan de nieuwe 

marktomstandigheden.  

Management 

Naast de marketing heeft het managementdenken veel invloed gehad. Evenals de 

marketing is ook het denken over management geëvolueerd; er is sprake van een 

‘meerstromenland’ (Van Aken, 1994). De veelheid aan wetenschappelijke inzichten 

op het gebied van het strategisch denken vormt een afspiegeling van de toene-

mende complexiteit van organisaties en de omgeving waarin ze opereren.  

Fase1:
afnemer

Fase2:

gemiddeldeklant

Fase3:

segmentatie

Produc(tie)concept Verkoopconcept Strategische

marketing concept 

Jaren‘90Jaren‘50



Sturen op klantwaarde_______________________________________________________________ 

6 

Ondanks de veelvormigheid in het strategisch management is er een zekere 

consensus over de essentie. Mintzberg, Ahlstrand en Lampel (1998) typeren deze als 

volgt: 

 

- Basispremisse in het denken over strategie is de onscheidbaarheid van organi-

satie en omgeving; een strategie betreft zowel de organisatie als de omgeving. 

- De inhoud van een strategie is complex, omdat de omgeving voortdurend in 

verandering is. De strategie raakt zowel de inhoud als het proces. Het onderzoek 

naar een strategie betreft zowel de inhoud van de strategie als de processen van 

besluitvorming en implementatie. 

- Strategische beslissingen zijn van zodanig belang dat ze het wel en wee van de 

hele organisatie beïnvloeden. Ze worden bovendien op verschillende niveaus in 

de organisatie genomen. 

- Strategieën komen niet altijd weloverwogen tot stand: naast geplande strate-

gieën kunnen ze ‘spontaan’ ontstaan. 

- Strategieën hebben invloed op het denkproces: ze raken zowel de conceptuele 

als analytische exercities. 

 

Naast eenheid is er sprake van verscheidenheid. Idenburg (geciteerd in Witte van 

der Togt, 1993) positioneerde de diverse opvattingen aan de hand van de dimensies 

‘inhoudelijke oriëntatie’ en ‘procesoriëntatie’. Wanneer er sprake is van een ‘sterke’ 

inhoudelijke oriëntatie en een ‘zwakke’ procesoriëntatie spreekt hij van een 

‘ontwerpbenadering’. Bij een zwakke inhoudelijke oriëntatie maar een sterke 

procesoriëntatie wordt een strategie vooral gezien als een ‘leerproces’. 

Deze ontwerpbenadering is ruimer dan de werkwijze van de zogenaamde 

ontwerpschool, een van de tien door Mintzberg onderscheide denkscholen op het 

gebied van strategievorming. De ontwerpbenadering omvat ook de zogenaamde 

‘planningsschool’ en ‘positioneringschool’. Deze drie scholen samen worden ook 

door Mintzberg (1994) als één categorie beschouwd. Ze houden zich vooral bezig 

met de wijze waarop strategieën zouden moeten worden geformuleerd. Ze zijn 

volgens hem ‘voorschrijvend’.  

1.3 Het marktmodel  

De laatste jaren is er veel belangstelling voor klant- en marktgerichtheid en voor 

vraaggericht of zelfs vraaggestuurd werken (zie o.a. Godfroij & Lieverdink, 2007). 

Deze termen roepen vaak meer vragen op dan dat ze beantwoorden. Ook rond het 

begrip klant ontstaat vaak een Babylonische spraakverwarring
2
(zie o.a.: Jensen, 

1994; Van Vugt, 1998). 
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Vraaggestuurd 

Van der Laan (2002) wijst erop dat veel modellen van vraagsturing in feite slechts 

een verfijning van aanbodsturing opleveren. In het rapport van de Wetenschappelijk 

Raad voor het Regeringsbeleid ‘Bewijzen van goede dienstverlening’ wordt daarom 

een onderscheid gemaakt tussen sturing van de vraag en sturing door de vraag
3
 

(WRR, 2004). Bij sturing van de vraag blijft de sturing in handen van professionals 

binnen de aanbiedende organisatie, maar wel op zodanige wijze dat bij het aanbod 

klantvriendelijker wordt of het primaire proces van de organisatie op vraaggericht 

wijze aangepast wordt aan de wensen en behoeften van de klanten. Van der Laan 

(2002) merkt op dat differentiatie van het aanbod een belangrijke stap vooruit is bij 

de afstemming van vraag en aanbod. Het geeft orde en overzichtelijkheid, maar 

raakt niet de kern van vraagsturing. Door het aanbod te differentiëren komt de 

aanbieder meer tegemoet aan de vraag, maar het is nog geen voldoende antwoord 

op de eisen van vraagsturing. Bij echte vraagsturing vindt sturing door de vraag 

plaats. De essentie is dat de eindgebruiker sturingsmacht toegedeeld krijgt en dat er 

maatwerk geleverd wordt. Vraagsturing veronderstelt dat het aanbod wordt 

gestructureerd op basis van de behoeften van de individuele klant.  

In navolging van anderen wijst Van der Laan erop dat met vraagsturing een groot 

aantal doelen worden nagestreefd: 

 

1. Behoeftebevrediging. De behoefte en situatie van de klant dient als uitgangs-

punt, niet de manifeste vraag.  

2. Responsiviteit. Aanbieders richten zich meer naar de wensen en mogelijkheden 

van de klant, waarbij gestreefd wordt naar maatwerk. 

3. Keuzevrijheid. De klant heeft de vrijheid een aanbieder te kiezen en het gewen-

ste pakket. 

4. Competentie en emancipatie (empowerment). De klant is vaardig en bevoegd om 

zelf de regie te voeren. 

5. Autonoom en verantwoordelijk. De klant is autonoom binnen bepaalde grenzen 

en deze autonomie impliceert dat hij ook de consequenties van zijn keuzen 

aanvaardt. 

6. Relatie inspanning en uitkering. Klanten worden beloond voor hun inspanning. 

7. Efficiency. De diensten worden tegen minimale kosten aangeboden. 

 

Het zal duidelijk zijn dat in de huursector een vraaggestuurde werkwijze, waarbij de 

klant volledige autonoom, competent en bevoegd is en waarbij de vastgoed-

aanbieder responsief en efficiënt woonbehoeften bevredigt, niet haalbaar is. Een 

dergelijk standpunt vraagt om een nadere toelichting. 
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Vraaggericht 

De gang van zaken in de huursector kan in navolging van de WRR (2004) wellicht het 

best getypeerd worden aan de hand van drie logica’s, te weten de institutionele 

logica, de vraaglogica en van de provisielogica. Er wordt gesproken over ‘logica’ 

omdat elk van de drie processen voor de overige twee zowel beperkingen als 

mogelijkheden impliceert. Bij de vraaglogica wordt door de WRR voortgeborduurd 

op Hirschman’s exit-voice-loyalty schema. Onder de provisielogica wordt de logica 

van de instellingen en professionals die verantwoordelijk zijn voor de dienst-

verlening verstaan. De dienstverlening in de huursector is vastgoedintensief. Om die 

reden wordt hier de voorkeur gegeven aan de term vastgoedlogica. Onder de 

institutionele logica worden de regels en het spel verstaan; de wijze waarop de 

woonprovisie door een combinatie van verschillende coördinatiemechanismen en 

interventie-instrumenten wordt aangestuurd. In figuur 1.3 worden deze drie logica’s 

schematisch weergegeven. 

 

 

 

Figuur 1.3: Drie besturingsmodellen 

 

Van Mourik (1995) typeert  model B  als het ‘marktmodel’, waarin de partijen drie 

helder van elkaar te onderscheiden rollen spelen. In een vraaggestuurde werkwijze 

(1.3C) worden de beide andere logica’s aangestuurd door de vraag. Het mag duide-

lijk zijn dat dit ‘u vraagt wij draaien principe’ bij de verhuur van woningen een weinig 

realistische voorstelling van zaken. Het fysieke product is plaats- en tijdgebonden, 

een eenmaal verhuurde woning is niet beschikbaar voor een ander huishouden, de 

Institutionele
logica

Vastgoed
logica
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logica
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Vraag
logica
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woonkwaliteit is mede afhankelijk van het gedrag van medebewoners, de 

investeringen voor aanpassingen zijn vaak financieel niet haalbaar, et cetera. 

Kortom, bij het denken over de rol van de huurder en het creëren van 

klantwaarde in de sociale huursector is een vraaggerichte, niet een vraaggestuurde 

benadering zinvol. Uitgangspunt in een vraaggerichte werkwijze is het marktmodel. 

In het marktmodel werken drie logica’s op elkaar in: de provisielogica (de logica van 

het vastgoedmanagement), de vraaglogica (het gedrag van de klanten in diverse 

fasen van het verhuurproces) en de institutionele logica (de spelregels die de 

overheid stelt). Alleen door oog te hebben voor de interactie tussen deze drie min of 

meer autonome processen is het mogelijk vraaggericht te werken. In de navolgende 

hoofdstukken worden de drie processen uitgebreid onderzocht. In de rest van dit 

hoofdstuk wordt alleen nog ingaan op twee kernthema’s: de kenmerken van het 

vastgoedmanagement (1.4) en de creatie van klantwaarde (1.5).  

1.4 Asset management  

De provisie van vastgoed wijkt af van de provisie van andere roerende goederen of 

diensten.
4
 Locatie, woningtype, woonvorm en kwaliteitsnormen bepalen in hoge 

mate de kwaliteit van het ‘plaats- en tijdgebonden product’ wonen. De overige 

parameters in de marketing mix (prijs, promotie, distributie) zijn van secundaire 

betekenis. Een ander belangrijk kenmerk van vastgoed is dat het management-

intensief is. In de diverse fasen van de vastgoedcyclus – acquisitie, exploitatie en 

dispositie – dienen belangrijke keuzes gemaakt te worden. Met name gedurende de 

exploitatiefase zijn voortdurende beslissingen nodig om het vastgoed in de markt te 

houden. Er dienen strategieën ontwikkeld te worden om het plaats- en tijdgebonden 

aanbod af te stemmen op de dynamiek in de markt.  

De gesignaleerde paradigmawisseling heeft vorm gekregen in het strategisch 

voorraadbeleid (Van den Broeke, 1998; Smeets, 1994, 1997) ook wel ‘strategic asset 

management’
5
 genoemd (Gruis & Nieboer, 2004). Het strategisch voorraadbeleid 

omvat “alle activiteiten die tot doel hebben om de woningvoorraad op korte en 

langere termijn in overeenstemming te houden, en/of te brengen met de zich 

ontwikkelende marktvraag en de bedrijfsdoelen van de verhuurder” (Van den 

Broeke, 1998, p. 42). Deze benadering past binnen de ontwerpschool van het 

management en grijpt terug op de verankering van het management in de 

krijgskunde (zie ook Starren, 1998). Veel gehanteerde begrippen verwijzen nog 

steeds hiernaar (zoals de trits ‘strategisch-tactisch-operationeel’, de tegenstelling 

‘offensief-defensief’, etc.). De begrippen strategisch, tactisch en operationeel 

verwijzen zowel naar het niveau van de besluitvorming als de aard ervan. Het 

strategisch voorraadbeleid of ‘strategic asset management’ betreft het strategisch 
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management op tactisch niveau. Het is gepositioneerd tussen het portfolio mana-

gement op het strategische niveau en het property management op het 

operationele niveau. Het impliceert een toekomstgerichte, marktgeoriënteerde en 

integrale werkwijze. Van Driel (2003) omschrijft het ‘asset management’ als het 

beleid op het tactisch niveau ten aanzien van vastgoedobjecten in de exploitatiefase. 

Dit asset management is sturend ten aanzien van het property management en 

wordt ingekaderd door het portfoliobeleid.  

Marktgericht 

In feite betreft het hier een werkwijze die in de marketingliteratuur met de term 

marktgerichtheid wordt aangeduid, een concept waarvoor vanaf eind jaren tachtig 

ruime belangstelling bestaat (Kohli & Jaworski, 1990). De term ‘marktgerichtheid’ 

betreft een veelzijdig construct dat zowel culturele als gedragsaspecten van een 

organisatie omvat (Mason & Harris, 2005). Er zijn diverse definities in zwang geraakt. 

In alle definities worden twee aspecten onderscheiden, namelijk klantgerichtheid en 

inter-functionele coördinatie. Vaak wordt daar een derde dimensie aan toegevoegd: 

concurrentiegerichtheid. In het laatste geval wordt marktgerichtheid gezien als een 

strategische oriëntatie voor de hele organisatie die tot uitdrukking komt in 

samenhangende activiteiten waarbij wordt gelet op zowel klanten als concurrenten. 

Ook in de veel geciteerde definitie van Narver en Slater (1990) worden ‘customer 

orientation’, ‘competitor orientation’ en ‘interfunctional coordination’ beschouwd 

als drie gedragscomponenten die op evenwichtige wijze op elkaar afgestemd dienen 

te worden. Daarnaast spelen volgens hen twee beslissingscriteria een rol: ‘gericht op 

de lange termijn’ en ‘winstgevendheid’. Deshpandé, Farley en Webster (1993) 

daarentegen beschouwen klant- en marktgerichtheid als synoniemen en plaatsen 

deze aspecten tegenover concurrentiegerichtheid. Zij definiëren klantgerichtheid als 

een geheel van opvattingen dat de belangen van de klant centraal stelt, zonder die 

van alle andere belangenhouders uit het oog te verliezen ten einde op lange termijn 

de organisatie renderend te houden.  

Ook in deze studie staat marktgerichtheid in de zin van klantgerichtheid 

centraal en wordt de concurrentie buiten beschouwing gelaten. Naast het aspect 

van klantgerichtheid speelt een integrale werkwijze een centrale rol. Een 

klantgerichte organisatie heeft als kenmerk dat er op alle relevante aspecten die het 

koopgedrag van klanten beïnvloeden gestuurd wordt en dat de klant een integraal 

onderdeel is van de gehele bedrijfsvoering (Hummel, 1994; Thomassen, 2001). Het 

‘interfunctioneel denken’ (interfunctional coordination) krijgt veel aandacht: de 

mate waarin de organisatie rekening houdt met de wensen en tevredenheid van 

klantgroepen en de wijze waarop dit doorwerkt in de geïntegreerde besluitvorming 
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binnen de organisatie. Alle bronnen (resources) van de organisatie worden ingezet 

om de gewenste waarde voor de beoogde doelgroep te realiseren door middel van 

samenwerking tussen de functionele gebieden binnen de organisatie.  

Resourcebenadering 

Een organisatie kan opgevat worden als een bundel van resources.6 De kerngedachte 

in de resourcebenadering is dat succesvolle organisaties over een heterogene 

verzameling van resources beschikken, die hen in staat stellen strategieën te 

implementeren die moeilijk te imiteren zijn (Foss & Robertson, 2000). Hamel & 

Prahalad hebben met het begrip kerncompetenties de resourcebenadering nieuw 

leven ingeblazen. Kerncompetenties worden gezien als een pakket van vaardigheden 

en technologieën die redelijk uniek zijn. Ze leveren een significante bijdrage aan de 

door de klant waargenomen voordelen en geven potentieel toegang tot een 

verscheidenheid aan markten. Ze vormen tevens de aanleiding voor anderen om 

met een dergelijke organisatie samen te werken. Met de introductie van dit begrip  

hebben ze  volgens Hummel (2001)  het ‘inside-out’ denken weer uit de taboesfeer 

gehaald. Dit werd vaak afgedaan als ‘productgericht’ terwijl in het kader van de 

marktgerichtheid juist ‘outside-in’ het credo was. Het concept is volgens Hummel 

echter ook in een marktgerichte benadering hanteerbaar, omdat organisaties 

kerncompetenties kunnen gebruiken om voordelen voor de klant te creëren.  

Organisaties beschikken echter slechts over een beperkt aantal kerncompe-

tenties. Sommige competenties zijn uniek voor de ene organisatie en kunnen slechts 

door middel van samenwerking door de andere benut worden (interne versus 

externe competenties). Andere competenties komen binnen meerdere organisaties 

voor en kunnen gedeeld worden (De Man, Van der Zee en Geurts, 2000). Vaak kan 

de door de consument verwachte waarde alleen gecreëerd worden door organisa-

tieoverschrijdende activiteiten. Bij netwerkvorming combineren diverse organisaties 

hun competenties om tot oplossingen te komen (Dogge & Smeets, 2007). 

Er is dan ook in toenemende mate sprake van samenwerking. Door samen te 

werken kunnen ze gebruikmaken van de kerncompetenties van anderen en daarmee 

hun opties verbreden. Oorspronkelijk werd vooral op ad hoc basis samengewerkt. 

Wanneer organisaties herhaaldelijk samenwerken en de banden consistenter en 

stabieler worden, is er sprake van strategische sourcing (De Man et al., 2000). Een 

sourcing-relatie verwijst naar een interactie tussen twee of meer aparte of onderling 

afhankelijke spelers waarbij een speler waardetoevoegende vaardigheden aan de 

ander levert in ruil voor een vergoeding in geld of anders. Strategische sourcing 

heeft een aantal samenwerkingsstructuren tussen organisaties doen ontstaan. Er 

zijn in essentie drie manieren om strategische sourcing te bereiken: strategische 
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leveranciers, allianties en netwerken. Bij strategische leveranciers gaat het vooral 

om transacties van goederen en diensten. Bij allianties betreft het vooral om 

samenwerking tussen bedrijven om een product, proces of markt te ontwikkelen. 

Aanvullende kerncompetenties worden geïntegreerd. Bij verticale integratie wordt 

met afnemers of leveranciers in de keten samen gewerkt, hetzij in de vorm van een 

strategische alliantie, hetzij door de leverancier in zijn geheel over te nemen (Van 

Aken, 1994). Bezien vanuit het zwaartepunt van de organisatie kan er sprake zijn van 

voorwaartse of achterwaartse integratie in de bedrijfskolom. Bij achterwaartse 

integratie gaat de organisatie een alliantie aan met een ontwikkelende partij of 

neemt deze zelfs over. Bij voorwaartse integratie werkt de verhuurorganisatie 

samen met gespecialiseerde dienstverleners. Beide vormen van integratie komen in 

de praktijk voor (Dogge & Smeets, 2007).  

1.5 Waarde voor de klant 

Doel van klantgerichtheid en inter-functionele coördinatie is het creëren van 

klantwaarde. In de marketing literatuur neemt het begrip klantwaarde een centrale 

plaats in (zie o.a. Gale, 1994; Gale & Buzzell, 1989). Er bestaat een veelheid van 

definities. Deze hebben gemeen dat ze de klantwaarde koppelen aan producten of 

productgebruik, aan klantenperceptie en aan ruilrelaties (Woodruff, 1997). Klant-

waarde bestaat vaak uit twee componenten: de gepercipieerde productkwaliteit die 

de consument ontvangt en de monetaire prijs en niet-monetaire offers, die hij 

daarvoor moet brengen. In dat kader wordt een onderscheid gemaakt tussen 

waarde voor de klant (customer percieved value) en waarde van de klant (customer 

value) (zie ook Thomassen, 2003). 

Klantwaarde 

Sommige definities omvatten slechts één van deze componenten, andere beiden. 

Gianotten (2001) noemt vijf definities voor klantwaarde: 

1. Waarde wordt gelijkgesteld aan prijs: ‘value is price’ of ‘value is low price’.  

2. Waarde wordt in de context van ruil geplaatst: waarde is de trade-off van kosten 

en opbrengsten. Waarde krijgt dan de betekenis van ‘what I get for what I give’.  

3. Waarde wordt gezien als een subjectief begrip, waarde is de gepercipieerde 

productkwaliteit in verhouding tot de prijs. Volgens deze definitie neemt de 

waarde toe als de gepercipieerde kwaliteit stijgt of de prijs daalt.  

4. Klantwaarde is gelijk aan de algehele en subjectieve waardering van alle 

relevante aspecten, die van belang zijn bij de aankoop van een product of dienst.  

5. De waarde van het product wordt bepaald door de ervaring gedurende het 

gebruik van het product.  
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Vindt bij de vierde definitie al een waardering van waarde plaats zonder het product 

feitelijk gebruikt te hebben, de vijfde definitie gaat er vanuit dat gebruik 

noodzakelijk is om de waarde te kunnen ervaren. Dit is ook het uitgangspunt in deze 

studie. Wonen is immers een ‘high involvement product’, omdat de woonsituatie 

dagelijks intensief wordt beleefd. Doordat de klant het product tijdens het gebruik 

vergelijkt en evalueert, leidt dit tot een bewuste mate van tevredenheid. In figuur 

1.4 – gebaseerd op de ‘service profit chain’ van Heskett (zie ook Dogge, 2003) – 

wordt de creatie van klantwaarde weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.4: Sturen op waarde voor de klant 
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het geheel van woning, woonvorm en woonomgeving. Voor een uitgebreide 

beschouwing over de ‘woonkwaliteit’ wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Aan elke 

woonkwaliteit wordt een aantal niveaus en dimensies onderscheiden, die de 

bewoner in staat stelt om zijn behoeftes aan existentie, relatie en groei te 

bevredigen. Het betreft: 

1. De utilitaire dimensie. De woning en woonomgeving bieden beschutting en 

veiligheid aan hun gebruikers. Dit wordt verder aangeduid met de existentiële 

functie van het wonen. 

2. De sociale dimensie. De woning en woonomgeving zijn van invloed op deze wijze 

waarop men met zijn omgeving kan interacteren. Dit wordt aangegeven met de 

residentiële functie van het wonen. 

3. De status dimensie. De woning en woonomgeving maken het voor de gebruiker 

mogelijk zijn maatschappelijke status tot uitdrukking te brengen. Ze heeft een 

belangrijke expressieve functie.  

Prestaties 

Om waarde te creëren dient op elk van deze dimensies prestaties geleverd te 

worden die leiden tot voldoende woonkwaliteit. Woonkwaliteit wordt beschouwd 

als een resultante van prestaties. Indien de gevraagde en geboden prestaties op 

elkaar zijn afgestemd, zal de klant tevreden zijn en wordt er voldoende klantwaarde 

gecreëerd. Het denken in termen van prestaties past bij een vraaggerichte 

werkwijze. Kern van een prestatiegerichte werkwijze is het denken (en communi-

ceren) in termen van output, van resultaat, niet in termen van oplossingen ingezet 

door deskundigen (Gross, 1996).
7
 Voor de woonconsument is het resultaat van de 

diverse bouwkundige oplossingen en beheerinspanningen van belang: de woon-

kwaliteit. Hij is in principe niet geïnteresseerd in de aard en omvang van de 

inspanning door een woningaanbieder en neemt slechts het resultaat waar. Ook zijn 

de aangedragen architectonische en bouwtechnische oplossingen maar tot op 

zekere hoogte interessant voor hem. Hij heeft vooral oog voor de integrale prestatie 

van een woonsituatie. Naast prestaties op woning- en woonvormniveau zijn er ook 

prestaties op woonomgevingsniveau onderscheiden.  

Het denken in termen van prestaties is in eerste instantie ontwikkeld voor de 

voorbereidings- en realisatiefase in het bouwproces. Nadien werd het ook steeds 

meer in de beheer- en gebruiksfase toegepast (De Scheemaker, 1991). Zo werd 

begin jaren negentig door de Stichting REN – een samenwerkingsverband tussen 

makelaar Zadelhoff , de onroerend goed adviseur Jones Lang Wootton B.V. en de 

projectmanagement organisatie Starke Diekstra – de Real Estate Norm ontwikkeld 

ten behoeve van het beoordelen van huisvestingsprestaties van locaties en 
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gebouwen in de gebruiks- en initiatieffase van het bouwproces. Deze ‘gebruiks-

georiënteerde meetschaal’ maakte het mogelijk de prestaties van huisvesting te 

meten en te vergelijken met de gewenste prestaties van de potentiële gebruiker. 

Parallel aan deze ontwikkeling is in dezelfde periode de hier gepresenteerde 

methodiek voor woongebouwen ontwikkeld, eveneens gebaseerd op het prestatie-

denken (Boekhorst & Smeets, 1990; Smeets, 1994). 

Het werken met het prestatiebegrip stelt hoge eisen aan de gebruikte 

meetmethoden. Daarbij is het van belang om de meetmethoden en berekenings-

methodiek eenduidig vast te leggen. Dit impliceert overigens niet dat alleen 

kwantitatieve aspecten meetbaar zijn, ook kwalitatieve aspecten kunnen meetbaar 

gemaakt worden. Met name de ‘zachte’ prestaties zijn vaak moeilijk te meten. Het 

gaat hierbij vaak om visuele, architectonisch en stedenbouwkundige prestaties. 

Zaken als architectonische uitstraling, ruimtelijkheid of beeldkwaliteit zijn nu 

eenmaal moeilijker te meten dan technische en functionele prestaties. 

Om prestaties te kunnen toetsen zijn bovendien operationele normen nodig 

die richting geven aan de activiteiten en werkprocessen binnen de beheerorga-

nisatie. De geleverde prestaties zullen een bepaald acceptatieniveau niet mogen 

onderschrijden. De prestaties zullen dan ook binnen een bepaald acceptatiegebied 

geleverd dienen te worden. Het werken met het prestatieconcept heeft niet alleen 

voordelen bij metingen aan de gebouwde omgeving, de toetsing aan normen en het 

bepalen van een ingreep, maar biedt ook bij de communicatie grote voordelen.  

Tijdens het verhuurproces streeft de verhuurder ernaar de relatie met de 

klant zo sterk mogelijk te maken. Probleem hierbij is dat de tevredenheid van de 

klant nog niets zegt over de sterkte van de relatie tussen hem en de klant. Klanten 

kunnen tevreden zijn over een product en toch niet geneigd zijn om een duurzame 

relatie met de leverancier op te bouwen. De sterkte van de relatie kan zwak zijn en 

de mate van klantentrouw beperkt. We zullen in hoofdstuk 7 de complexe relatie 

tussen tevredenheid en sterkte van de relatie verder onderzoeken.  

Duidelijk zal worden dat gegevens over tevredenheid van klanten pas dan als 

zinvolle input voor het strategisch voorraadbeleid of strategisch asset management 

kunnen dienen, wanneer ze in de juiste context worden geplaatst. 

1.6 Het onderzoek 

Doelstelling van deze dissertatie is het ontwikkelen van een werkwijze ten behoeve 

van vraaggericht asset management. Ook vindt er een kritisch reflectie plaats op 

deze werkwijze. De voorgestelde instrumenten zijn vooral gebaseerd op de 

begrippen en methoden die in de ‘ontwerpbenadering’ gangbaar zijn. Deze 

benadering besteedt met name aandacht aan beleids- en strategievorming. 
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Management wordt hierbij opgevat als een proces van identificeren, analyseren en 

aansturen. Uitdaging hierbij is om bruikbare informatie op een correcte manier in 

kaart te brengen en te interpreteren zodat de juiste acties worden ontwikkeld. 

Managers dienen echter niet alleen in staat zijn om de ontwikkelingen in de 

omgeving te signaleren en de relevantie hiervan te onderkennen, de omgeving 

wordt hierbij ook gedefinieerd als onderdeel van het strategische marketing proces. 

In figuur 1.5 – ontleend aan Frambach en Nijssen (2005, p. 22) – wordt dit proces 

gevisualiseerd. Het gaat om het identificeren, analyseren en aansturen van de door 

de consument ervaren klantwaarde in de gebruiksfase als basis voor de strategische 

marketing. Met dit doel is een mix van methoden gebruikt (statistische analyses, 

prestatiemeting, beslistabellen, e.d.). Ook Thomassen (2001) wijst erop dat slechts 

door de inzet van een combinatie van diverse methoden en instrumenten een 

structurele verbetering van de klant- of vraaggerichtheid van een organisatie kan 

worden gerealiseerd. In de afzonderlijke hoofdstukken wordt uitgebreid ingegaan op 

de gebruikte methoden en technieken. 

 

 

Figuur 1.5: Het waardeleveringsproces 
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gemaakt worden, ten einde een woningportefeuille op korte en langere termijn in 

overeenstemming te houden, en/of te brengen met de zich ontwikkelende 

marktvraag, rekeninghoudend met de bedrijfsdoelen van de verhuurder en de 

randvoorwaarden die de overheid stelt? 

 

Relevante onderzoeksvragen zijn:  

1. Welke randvoorwaarden worden gesteld aan corporaties bij het klantgericht 

management van een woningportefeuille?  

2. Welke aspecten van de woonsituatie zijn van invloed op de klantwaarde. Wat is 

het relatieve gewicht van elk afzonderlijk aspect?  

3. Spelen er naast het creëren van klantwaarde nog andere aspecten een rol 

waarmee rekening gehouden dient te worden bij het asset management?  

4.  Op welke wijze kunnen de inzichten uit de analysefase doorvertaald worden 

naar strategische opties en keuzes bij de planning van een ingreep op 

complexniveau? 

5. Met welke dilemma’s worden corporaties geconfronteerd bij het vraaggerichte 

asset management en heeft het oplossen ervan gevolgen voor het huidige 

besturingsparadigma? Is het paradigma duurzaam? 

 

Bij het beantwoorden van deze onderzoeksvragen wordt gebruik gemaakt van een 

aantal casestudies uitgevoerd in een drietal steden in Noord-Brabant in de jaren 

1999, 2002, 2003 en 2007. Het betreft grootschalige enquêtes onder huurders van 

woningcorporaties in Eindhoven, Etten-Leur en Mierlo-Hout. Bij twee van de drie 

corporaties is de auteur bovendien intensief betrokken (geweest) bij de imple-

mentatie van het strategische voorraadbeleid.  

De rapportage van dit onderzoek is als volgt opgezet. In hoofdstuk 2 wordt 

onderzocht hoe er een in de loop der tijd een klimaat is ontstaan voor klantgericht 

werken en op welke wijze woningcorporaties hier vorm aan hebben gegeven. In 

hoofdstuk 3 wordt het begrip klantwaarde verder gedefinieerd: welke dimensies van 

de woonsituatie zijn relevant en hoe kunnen deze geclassificeerd worden? In 

hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de wijze waarop klantwaarde in termen van 

klanttevredenheid kan worden gemeten. Daarna wordt in hoofdstuk 5 onderzocht 

wat de kernkwaliteiten zijn, de ‘value drivers’ bij het creëren van klantwaarde. In 

hoofdstuk 6 worden de mogelijkheden van doelgroeporiëntatie en marktsegmen-

tatie onderzocht ten einde een betere match tussen de geboden en gevraagde 

woonkwaliteit te bereiken. Met dat doel worden product-marktcombinaties 

ontwikkeld. In hoofdstuk 7 staat de ‘sterkte van de relatie’ centraal en de 

samenhang met klanttevredenheid. Er wordt antwoord gegeven op de vraag welke 
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andere variabelen nog een rol kunnen spelen bij het aansturen van asset 

management.  

Vanaf hoofdstuk 8 wordt ingegaan op het aansturen van klantwaarde. De 

resultaten van de analyse uit hoofdstuk 5, 6 en 7 worden gebruikt bij de integrale 

besluitvorming ten aanzien van een ingreep in de woonsituatie op complexniveau. 

Met behulp van een beslissingstabel worden in hoofdstuk 8 de generieke opties en 

specifieke keuzes voor een ingreep geformuleerd. In hoofdstuk 9 wordt de tot nu 

toe ontwikkelde werkwijze geïntegreerd in een ‘beheer- en beleidsplan’. Langs twee 

sporen wordt het strategisch asset management en het operationele property 

management ontwikkeld. Tenslotte wordt in hoofdstuk 10 de vraag beantwoord hoe 

de dilemma’s waar een corporatie mee te maken krijgt kunnen worden opgelost en 

hoe het sturingsparadigma verder ontwikkeld kan worden, zonder dat er opnieuw 

een paradigmawisseling nodig is.  

 

 



____________________________________________________________Probleem- en doelstelling 

 

 19 

1.7 Noten 

 

 
1 

De term paradigma is van Kuhn. Paradigmawisselingen verwijzen naar een fundamentele 

verandering in de zienswijze binnen de wetenschap. Men dient dan ook  voorzichtig te zijn bij het 

toepassen van het idee van een paradigma en paradigmawisseling op het terrein van het 

management van woonvastgoed. Dit is immers niet zo zeer een wetenschap, maar een vorm van 

sociaal handelen gericht op het beheer van een woningportefeuille. Uiteraard is dit handelen 

gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Desondanks kunnen de inzichten van Kuhn ook in het 

domein van het woningmanagement toegepast worden. In zijn ‘Postscript’ uit 1969, bij de 

heruitgave van zijn essay in 1970 gebruikt hij het begrip op verschillende wijzen en niveaus (zie 

Taylor, 1998).  
2 In de literatuur worden diverse rollen onderscheiden. In de huurder/verhuurder relatie is er altijd 

sprake van een contractpartij, waarbij de positie van de huurder verankerd is in de vigerende 

wetgeving. Naast deze constante in de relatie heeft er een rolverandering plaats gevonden in de 

relatie huurder/verhuurder. De veelheid aan termen illustreren deze veelvormigheid: de huurder als 

‘afnemer’, ’cliënt’, ‘consument’, ‘klant’, ‘co-producent’ of ‘stakeholder’ en zelfs als ‘burger’. We 

komen hier in hoofdstuk 2 uitgebreid op terug. 
3
 In het WRR rapport wordt ook nog sturing op de vraag onderscheiden. Bij sturing op de vraag 

wordt de inkoop van diensten verricht door allerlei bemiddelaars. Evenals bij sturing van de vraag 

zijn het niet de klanten zelf die sturen. Er is sprake van sturing door bemiddelaars. 
4
 De mate waarin de vastgoedverhuurder kan inspelen op de vraag uit de markt is in hoge mate 

geconditioneerd door de specifieke kenmerken van de woning als vastgoed. Diverse auteurs 

(Brandsen & Helderman, 2004; Priemus, 1984; Smeets, 1992) noemen kenmerken als plaatsgebon-

denheid, lange levensduur, vorming van een heterogene voorraad, onmisbaarheid in combinatie 

met hoge investeringen, lange ontwikkelingstijd en managementintensiviteit. 
5 De term asset komt uit de beleggingswereld. Vanuit de beleggingsoptiek kan gekozen worden voor 

diverse soorten beleggingen, assets genaamd. Voor beleggers is vastgoed slechts een van de assets, 

naast aandelen, obligaties e.d. (zie ook Van der Meulen, 2000). 
6 Het idee om organisaties te beschouwen als een bredere set van resources komt al uit de jaren 

vijftig (Penrose), maar kreeg in de strategische management discussie pas weer in de jaren tachtig 

aandacht in het werk van Wernerfelt en anderen. Wernerfelt kijkt naar bedrijven in termen van hun 

resources, meer dan in termen van hun producten. Deze invalshoek maakt andere strategische 

opties zichtbaar en laat nieuwe mogelijkheden voor diversificatie zien.  

Maar vooral het werk van Hamel & Prahalad over competenties heeft de interesse voor de 

resourcebenadering in de negentiger jaren nieuw leven ingeblazen (zie Dogge & Smeets, 2007). 
7 Hoewel het prestatiedenken in de bouw eigenlijk al zo oud is als het bouwen zelf zijn met name 

vanaf de jaren zestig en zeventig systematisch pogingen ondernomen om het prestatieconcept in de 

bouw te implementeren. Wereldwijd zijn projecten opgestart met als doel methodieken en 

instrumenten te ontwikkelen ten einde het prestatiedenken in de bouw te stimuleren. Op de 

achtergrond speelt de filosofie dat het denken in termen van resultaten in plaats van oplossingen 

meer ruimte laat aan innovaties in de bouw. Deze inspanningen hadden vooral tot doel 

prestatiecriteria en evaluatiemethodieken te ontwikkelen. Niet alleen voor nieuwbouw, maar ook 

voor renovatie. In Nederland heeft mede hierdoor het prestatiedenken met name in de jaren 
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tachtig en negentig een hoge vlucht genomen. Tegen de achtergrond van deregulering en het 

versterken van de marktwerking ging de overheid steeds meer op afstand sturen. Dit gold ook voor 

het kwaliteitsbeleid in de bouw. Het prestatiedenken moest de creativiteit in de bouw versterken 

en ruimte bieden voor innovatie. Het bouwbesluit uit 1992 was op deze filosofie gestoeld en ook 

binnen de Rijksgebouwendienst (verder: RGD) won het prestatiegericht denken snel terrein. De RGD 

ging steeds meer over op kwaliteitssturing op afstand en tot uitbesteding op basis van 

resultaatverplichtingen. In ‘prestatiecontracten’ worden resultaatverplichtingen vastgelegd op basis 

van integrale gebruiksprestaties van de beoogde huisvesting (Rijksgebouwendienst [RGD], 1993). 
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2 
De woningcorporatie in historisch 

perspectief 

De ontwikkeling van het klantdenken  

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de wijze waarop het denken over de klant bij 

woningcorporaties zich ontwikkeld heeft. Het corporatiebestel kent een lange 

geschiedenis. Deze wordt niet alleen bepaald door groei en bloei, maar kent ook 

perioden van crisis en stagnatie (Gerrichhauzen, 1990). De relatie met de overheid 

daarbij is er een van ‘aanhalen en afstoten’ (Adriaansens, 1999). Maar ook de wijze 

waarop over de huurder gedacht wordt, is in de loop der tijd aan veranderingen 

onderhevig. Bij de anthologie van het denken over de huurder wordt de volgende 

periodisering gehanteerd: 
1
 

1. de periode tot 1925: de huurder als verenigingslid;  

2. de periode 1925-1968: de huurder als afnemer; 

3. de periode 1968-1984: het ontstaan van de consument; 

4. de periode vanaf 1984: de huurder als klant. 

 

In deze analyse ligt het accent op de laatste periode. Deze zal dan ook meer in detail 

bespoken worden aan de hand van twee subperiodes: 

4a. De periode 1984-1995: de verdere verzelfstandiging geeft belangrijke impulsen 

aan het klantgericht denken.  

4b. De periode vanaf 1995: na de bruteringsoperatie worden corporaties hybride en 

ontstaat er een discussie over de te leveren prestaties en de gewenste bestuur-

lijke verhoudingen. Naast de huurder als klant komt deze nadrukkelijker als 

stakeholder in beeld. 

Elk periodisering kent zijn beperkingen. Vaak is al in de voorafgaande periode de 

kiem gelegd voor een ontwikkeling in de volgende periode. De grenzen dienen dan 

ook niet als ‘hard’ beschouwd te worden, maar indiceren een accentverschuiving in 

de rol van de huurder. De analyse van elke periode verloopt langs de zelfde lijn. Na 

een korte typering van de sector wordt ingegaan op het institutionele kader, het 

domein en de missie van de organisatie en de bijbehorende competenties en de 

visie op de huurder.  

Alvorens aan deze historische analyse te beginnen, wordt stil gestaan bij het 

fenomeen non-profit sector.  
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2.2 De non-profit sector 

Het ontstaan van de non-profit sector is niet het resultaat van één factor 

(bijvoorbeeld marktfalen, falen overheid) maar van een complex aan politieke en 

sociale krachten. Historische ontwikkelingen in samenhang met institutionele 

veranderingen bepalen de omvang en structuur van de non-profit sector. Non-profit 

organisaties komen voort uit het particulier initiatief. In die hoedanigheid zijn het 

privaatrechtelijke organisaties die publieke taken verrichten. Het ‘particulier 

initiatief’ kan in zijn algemeenheid omschreven worden als “een bestuursvorm die 

berust op een juridisch min of meer genormeerd samenspel tussen overheid en 

georganiseerd particulier initiatief, waarin de overheid binnen een op verschillende 

wijze ingevuld beleidskader de behartiging van een bepaalde taak van publiek 

belang geheel of gedeeltelijk toevertrouwt aan privaatrechtelijke maatschappelijke 

organen die de verzorging daarvan spontaan op zich genomen hebben of daartoe 

bereid zijn” (Couwenberg, 1988, p. 21). Vanaf het einde van de negentiende eeuw 

speelde het proces van verzuiling een rol bij de verdere vormgeving van dit 

particulier initiatief. Vooral de protestanten en katholieken bereikten een hoge 

verzuilingsgraad. Liberalen waren uit de aard der zaak niet zo gericht op het vormen 

van organisaties en bij de socialisten stond de verzuiling op gespannen voet met de 

universele pretenties van het socialistische ideaal (Burger, 2001). De term ‘non-

profit’ verwijst naar ‘het niet verdelen van winst’. Non-profit organisaties keren hun 

winst niet uit aan aandeelhouders, huurders of andere stakeholders, maar 

investeren hun opbrengsten opnieuw ten einde hun ideële doelstelling te kunnen 

realiseren. Alle overige motieven (winst, continuïteit) worden uitsluitend gezien als 

middel om deze ideële doelstelling te bereiken. De missie van non-profit 

verhuurders is essentieel anders dan die van profit verhuurders. Het non-profit 

kenmerk is dan ook onderscheidend voor dit type vastgoedmanagement organisatie. 

In de Nederlandse context wordt ook de term ‘maatschappelijk middenveld’ 

gebezigd. Onder het maatschappelijk middenveld worden alle organisatievormen 

tussen overheid, primaire verbanden en de markt verstaan, die gericht zijn op een 

gemeenschappelijk belang en die op basis van vrijwillige participatie door burgers 

tot stand komen. Dit middenveld wordt in de internationale context ook wel met het 

begrip ‘civil society’ aangeduid. Vaak wordt de non-profit sector als pseudoniem 

voor het maatschappelijk middenveld gezien. Diverse auteurs wijzen er echter op 

dat vele non-profit organisaties niet (meer) tot het maatschappelijk middenveld 

behoren. Zo stellen Van Munster, Van den Berg en Van der Veen (1996) dat er bij 

middenveldorganisaties altijd sprake is van een combinatie van drie functies: 

waarden (zingeving en waardevorming), belangen (materiële belangenbehartiging) 

en diensten ( dienstverlening). 
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Middenveldorganisaties kunnen getypeerd worden aan de hand van positie in de 

driehoek waarden-belangen-diensten. Organisaties dicht in de hoeken van deze 

driehoek of dicht bij een van de lijnen tussen de hoekpunten hebben een laag 

‘middenveldgehalte’. Woningbouwcorporaties bevinden zich op de lijn ‘belangen-

diensten’ en kunnen nog nauwelijks tot het maatschappelijk middenveld gerekend 

worden. Traditionele waarden zijn vervangen door moderne managementpraktijken 

en servicegericht denken, aldus deze auteurs. Ook Dekker (2001) is van mening dat 

corporaties niet meer tot het maatschappelijk middenveld of de civil society 

behoren. Hij omschrijft het maatschappelijk middenveld als ‘een terrein van vrijwillig 

arrangement tussen staat, markt en de informele sfeer’. Non-profit organisaties 

zoals we die kennen op het terrein van de volkshuisvesting, het onderwijs of de zorg 

behoren hier niet meer toe. Wel kunnen non-profit organisaties er naar streven om 

‘civil society elementen’ in hun functioneren te versterken (door betere 

zeggenschapsverhoudingen) of organisaties uit het middenveld te faciliteren (door 

bijv. fysieke of sociale infrastructuur aan te bieden zoals het beschikbaar stellen van 

ontmoetingsruimtes of ondersteunen van zelforganisatie).  

Hoe dan ook, als vorm van particulier initiatief bevinden corporaties zich in 

het spanningsveld van overheidsbemoeienis, sociale taakstelling en ondernemer-

schap. Er wordt gesproken over ‘maatschappelijk ondernemerschap’. Het zijn maat-

schappelijke ondernemers die streven naar het voorbrengen van maatschappelijk 

nut. Als sociaal ondernemer kunnen ze hun eigen capaciteit ten volle aanwenden. En 

daarbij gaat het niet alleen om het financiële vermogen, maar ook om jarenlang 

opgebouwde deskundigheid op het gebied van wonen en om organisatorische en 

bestuurlijke kwaliteit.  

Domein en missie 

Het domein is het gebied waarbinnen een organisatie wil of mag opereren. De keuze 

van het domein wordt bepaald door het verleden – het domein in het verleden is 

meestal ook dat van de toekomst – en door de ambitie van de organisatie (Alsem, 

1998). De domeinkeuze van Toegelaten Instellingen is in hoge mate bepaald door de 

overheid. Corporaties dienen ‘in het belang van de volkshuisvesting’ actief te zijn. 

In de nota ‘Wonen in de 21e eeuw’ wordt het werkdomein van de corporatie 

opnieuw geformuleerd. Het wordt omschreven als ‘werkzaam op het gebied van 

wonen, woondiensten en woonmilieus’.  

De missie kan gelijk zijn aan het domein maar kan ook een verdere inperking 

daaraan geven. In de missie wordt antwoord gegeven op de vraag welke doelen de 

organisatie zich stelt. Missies komen in alle soorten en maten voor. Allereerst kan de 

missie gericht zijn op de ambities van de organisatie, zoals ‘wij willen marktleider 
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zijn’ of ‘wij willen tot de top 5 behoren’. Volgens Zwart (2001) zijn dit soort 

missieverklaringen vaak niet veel meer dan ‘narcistische projecties’; er wordt te veel 

geredeneerd van binnen naar buiten. Een missie dient volgens hem gebaseerd te zijn 

op een visie ten aanzien van de ontwikkelingen die zich buiten de eigen organisatie 

voltrekken. Zo kan de missie gericht zijn op diverse stakeholders. Een voorbeeld 

hiervan is de missie van de grootste commerciële verhuurder die zich tot doel stelt 

‘voor de lange termijn maximaal resultaat te leveren aan haar investeerders door 

actief te zijn op de markt van duurdere huurwoningen’. Een missie kan ook gericht 

zijn op één of meerdere marktsegmenten. Bijvoorbeeld ‘het huisvesten van 

doelgroepen die zich richten op de huursector door het bieden van optimaal 

wooncomfort in een zo goed mogelijke woonomgeving’ of het ‘nu en in de toekomst 

marktgerichte producten en diensten aanbieden aan alle segmenten van de markt.’ 

Tot slot als voorbeeld de missie van een Eindhovense corporatie die zich tot doel 

stelt om ‘op een open en ondernemende wijze woonvoorzieningen en daaraan 

gerelateerde serviceproducten te ontwikkelen, realiseren en beheren. De wensen 

van de woonconsument zijn daarbij het vertrekpunt’.  

Naast een externe dimensie dient een goede missie bovendien een interne 

dimensie te hebben en rekening te houden met de competenties van een 

organisatie (Van Kooij, Ravensbergen & Smets 2001). 

Competenties 

We gingen in hoofdstuk 1 al in op de resourcebenadering en het begrip com-

petenties. Het betreft een redelijk uniek pakket van vaardigheden en technologieën 

die een significante bijdrage kunnen leveren aan de door de klant waargenomen 

voordelen en die potentieel toegang geven tot een verscheidenheid aan markten. 

Ontbrekende, maar noodzakelijke competenties kunnen de aanleiding vormen om 

met andere organisaties samen te werken. Als vorm van particulier initiatief hebben 

de corporaties een constructieve bijdrage geleverd aan de uitbouw van de 

verzorgingsstaat. Ze hebben een aantal belangrijke competenties ontwikkeld en 

hebben die in potentie nog steeds. Van Mierlo en Gerrichhauzen (1988) spreken 

overigens over ‘functies’ en niet over competenties: 

- Waarborgen van verscheidenheid. Oorspronkelijk droegen de non-profit 

organisaties bij aan de levensbeschouwelijke pluriformiteit bij uitoefening van 

publieke taken.  

- Pionieren. Non-profit instellingen zijn bij uitstek geschikt om een pioniersrol te 

vervullen in de ontwikkeling van producten en diensten aan de burger. 

- Tegenspel leveren. Non-profit organisaties en hun koepels kunnen zowel de 

overheid als het bedrijfsleven kritisch volgen.  
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- Diensten verlenen. Door onder non-profit condities te werken kan een hogere 

kwaliteit van dienstverlening geleverd worden tegen een lagere prijs en kan beter 

ingespeeld worden op de noden van diegenen die via de markt in de knel  raken. 

- Gemeenschapzin bevorderen. Non-profit organisaties hebben een bindende wer-

king. Door processen van sociale interactie kunnen ze bijdragen aan het creëren 

van een gemeenschapsgevoel.  

 

In de literatuur worden ook de begrippen kerntaken en -activiteiten gehanteerd. 

Hierbij worden activiteiten en taken nogal eens verward. Een klassiek voorbeeld uit 

de marketing literatuur is het voorbeeld van Disney. Oorspronkelijk beschouwde 

deze onderneming het maken van tekenfilms als kerntaak. Toen ze tot het inzicht 

kwam dat haar kerntaak ‘het verzorgen van amusement’ was en het maken van 

tekenfilms slechts één van de mogelijke activiteiten in dat kader, ging een wereld 

voor haar open. Het succes is bekend.  

Ook bij corporaties worden kernactiviteiten uit het verleden ten onrechte als 

kerntaken beschouwd. Dit ontneemt een onderneming het zicht op haar mogelijk-

heden en competenties (zie ook Toonen, 1999). Door een analyse van haar ontstaan 

krijgen we opnieuw inzicht in de mogelijkheden voor een corporatie om kerntaken 

te definiëren en activiteiten in dit kader te ontplooien. 

2.3 De periode tot 1925: de huurder als verenigingslid  

Typering 

De basis van de woningcorporaties ligt ver terug in de negentiende eeuw. Onder 

invloed van de industriële revolutie groeiden de steden snel en ongecontroleerd en 

de slechte woonomstandigheden waren aanleiding tot allerlei vormen van 

particulier initiatief, onder andere op het terrein van de volkshuisvesting. Deze 

liepen uiteen van organisaties opgericht door verlichte ondernemers tot de door 

arbeiders zelf opgerichte coöperatieve verenigingen. In 1852 werd de eerste 

woningbouwvereniging opgericht en al snel volgden er meer initiatieven. De 

kwantitatieve betekenis was in de negentiende eeuw echter nog beperkt. 

Gerrichhauzen (1990) wijst erop dat de betekenis vooral van symbolische aard was. 

“Ze gaven een marsroute aan waarlangs de volkshuisvestingsituatie kon worden 

verbeterd, zonder dat de bestaande economische en politieke orde fundamenteel 

werd aangetast” (p. 173). Aanvankelijk groeide het aantal corporaties gestaag. Pas in 

1909 werd het getal van 100 overschreden. Met name in de periode na de Eerste  

Wereldoorlog nam het aantal woningcorporaties stormachtig toe: van 550 in 1918 

tot 1341 in 1922. 
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Kader 

Tot 1901 waren de corporaties een vorm van zuiver particulier initiatief. De 

Woningwet bracht daar verandering in. Deze wet bood gemeentebesturen een 

instrument om invloed uit te oefenen op het gebied van de bouwkundige en 

stedenbouwkundige kwaliteit van nieuw te bouwen woningen, op het gebied van de 

kwaliteit van de bestaande woningen en op het gebied van de bewoning. In deze 

wet werden bovendien voorwaarden gesteld, waaronder de corporaties als 

bijzondere instellingen konden worden toegelaten en waardoor ze in aanmerking 

kwamen voor voorschotten en exploitatiebijdragen van de overheid. Als voorwaarde 

gold dat ze uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam mogen zijn. 

De eerste jaren na de Woningwet kwam de bouw van sociale huurwoningen slechts 

moeizaam op gang door procedurele problemen, interpretatieverschillen van de wet 

en door gebrek aan ervaring en inzet van betrokkenen. Pas vanaf 1916 werd de 

invloed van wet voelbaar, met name in die gemeente waar de invloed van sociaal-

democraten in het locaal bestuur voldoende gewicht had. Zij waren bij uitstek de 

voorstanders van de bouw van woningwetwoningen op locaal niveau (De Vreeze, 

1993). 

Missie en competenties  

Rond de Eerste Wereldoorlog is er sprake van een opbloei van de bouwproductie. 

De ontwikkeling in het financieringvolume door het Rijk steeg van gemiddeld 100 

miljoen naar gemiddeld 600 miljoen. Op de achtergrond speelde ook het wegvallen 

van de commerciële activiteiten op de woningbouwmarkt als gevolg van de 

oorlogsomstandigheden. De centrale overheid gebruikte de Toegelaten Instellingen 

als vehikel om de bouw weer te stimuleren (Gerrichhauzen, 1985). De Woningwet 

liet twee mogelijkheden voor het beheer toe: óf door de corporatie zelf óf door de 

gemeente. Het beheer door de gemeente werd meestal ondergebracht in 

afzonderlijke gemeentelijke woningbedrijven. Door deze opbloei werden de 

corporaties steeds meer onderwerp van discussie (De Vreeze, 1993). De kritiek 

betrof vooral gebrek aan zuinigheid en deugdelijkheid bij de bouw en onvoldoende 

reserveringen voor onderhoud. Ook werden de huren te laag vastgesteld. Volgens 

De Vreeze heeft – naast de opleving van commerciële activiteiten op de bouwmarkt 

– deze kritiek er toe bijgedragen dat na 1921 het woningbouwbeleid weer 

geliberaliseerd werd. Als reactie hierop verscheen een boekje met ‘goede 

voorbeelden’ van woningbouwcomplexen gebouwd door gerenommeerde 

architecten, zoals bijvoorbeeld de eerste projecten van de Amsterdamse school in 

en buiten Amsterdam. Een soort ‘benchmarking’ avant la lettre. 
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Visie op de huurder 

In deze periode heeft de huurder eigenlijk twee rollen. Enerzijds spelen aan 

huurders gelieërde organisaties een rol als initiatiefnemer (vakbonden of politieke 

partijen). Anderzijds zijn ze verenigingslid. Net als de samenleving waren de 

corporaties in die periode verzuild. Woningtoewijzing verliep langs de lijn van deze 

zuilen, hetgeen aanleiding was tot het verwijt van ‘leden-egoïsme’ (De Vreeze, 

1993). Door de verzuilde structuur was er ook sprake van parochialisme en 

paternalisme (zie ook Van Ginkel, 2001; De Jong, 2004). Het paternalisme leidde 

ertoe dat sommige corporaties zich sterk maakten voor het opleggen van burgerlijke 

waarden en normen aan hun huurders. Een woningopzichteres zag toe op het 

woongedrag van huurders en drong daarbij vaak in het privéleven van 

arbeidersgezinnen binnen. Deze bemoeizucht stuitte steeds meer op weerstand, 

met name bij de geschoolde, georganiseerde en beter betaalde arbeiders. Toch 

heeft deze vorm van bevoogding tot in de jaren zestig geduurd (Van Ginkel, 2001).  

2.4 De periode 1925-1968: huurder als afnemer 

Typering 

Aan deze korte opbloei kwam al snel een einde. De woningproductie werd na 1925 

weer door de markt overgenomen. Na een explosieve groei nam het aantal 

corporaties na 1922 weer af van 1350 naar 1050 in 1930. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog is de betekenis van woningcorporaties gering. Maar ook erna duurde 

de crisis in het corporatiebestel nog voort. De verzwakte corporaties waren niet in 

staat om op grote schaal de woningnood te bestrijden. Het waren met name de 

gemeenten c.q. de gemeentelijke woningbedrijven die hierin het voortouw namen. 

Door het strakke overheidsbeleid op het gebied van financiering, huurprijscontrole, 

contingentering, planontwikkeling en woningtoewijzing werden gemeenten met hun 

relatief zware ambtelijke apparaten beter in staat geacht de opdrachtgeverrol bij de 

bouw van sociale huurwoningen te spelen. De omvangrijke woningproductie in de 

wederopbouwperiode kwam dan ook voor rekening van de gemeenten. Wel worden 

de woningen vaak in eigendom of beheer van de woningcorporaties gegeven, 

waardoor deze hun bezit toch nog snel zien groeien (De Vreeze, 1993). 

Kader 

Vanaf 1924 kwamen er minder faciliteiten voor de woningcorporaties: voorschotten 

werden verminderd en de exploitatiebijdragen werden verlaagd. De geldstroom 
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door het rijk liep terug tot circa 5 miljoen in 1929. Dit leidde weer tot 

huurverhogingen. 

Onder politieke druk nam het Rijk in 1934 maatregelen om huurverlagingen mogelijk 

te maken. Keerzijde was een verdere inperking van de beleidsvrijheid voor 

corporaties. Er kwam een terugbetalingsplicht van verkregen subsidies en 80% van 

de exploitatieoverschotten dienden in een gemeentelijk fonds gestort te worden. De 

mogelijkheden voor kapitaalvorming werden daardoor minimaal. Tevens maakte 

een reeks van maatregelen zoals een huurstop, huurbescherming en de introductie 

van de Woonruimtewet (1947) de afhankelijkheid van de locale overheid alleen 

maar groter.  

Gedurende de jaren vijftig nam de politieke weerstand tegen deze 

afhankelijkheid sterk toe. Met name de katholieke koepel van corporaties deed zijn 

politieke invloed gelden. Dit leidde eind jaren vijftig tot de instelling van de 

commissie-De Roos, die om advies werd gevraagd over de wijze waarop de 

zelfstandigheid van corporaties kon worden versterkt. De commissie-De Roos bracht 

in 1962 advies uit, waarvoor ze een breed maatschappelijke draagvlak had weten te 

bereiken. Het advies deed recht aan de diverse maatschappelijke stromingen uit die 

tijd en had vooral een consoliderende rol (Van der Schaar, 1996). Kern van het 

rapport was de constatering dat de corporaties onvoldoende financiële middelen 

hadden om zelfstandig te worden. De commissie deed daarom vooral aanbevelingen 

in de financiële sfeer zoals het herstellen van het primaat van het opdracht-

geverschap, het afschaffen van de terugbetalingsplicht van subsidies en het instellen 

van bedrijfsreserve door fondsvorming. Maar ook de verhoging van de kwaliteit van 

het management en de verruiming van de zorgbreedte werd aanbevolen. Het 

uitgangspunt dat de woningcorporaties bij nieuwbouw voorrang dienden te hebben 

op de gemeentebouw werd in de wijziging van de Woningwet (1962) vastgelegd. Dit 

bouwprimaat werd echter pas in 1969 middels een circulaire geïmplementeerd. 

Missie en competentie 

De Vreeze (1993) wijst erop dat de ontwikkeling van de gemiddelde bezitsgrootte 

van corporaties doet vermoeden dat het aantal professionele medewerkers tot de 

Tweede Wereldoorlog klein is gebleven: gemiddeld beheerden ze 26 woningen in 

1914, 56 woningen in 1922 en 91 woningen in 1930. Deze ontwikkeling was mede 

het gevolg van de afname van het aantal corporaties. Veel corporaties bevonden 

zich in een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken was. Het gebrek aan financiële 

middelen en de afhankelijkheid van de gemeente voor kapitaalverstrekking 

verhinderde de opbouw van een professioneel apparaat (Van der Schaar, 1996). 

Ondanks het geringe kwantitatieve belang is de periode tot 1940 van betekenis 
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geweest. Er ontstond een beter inzicht in het ontwerpen en beheren van sociale 

huurwoningen (vergelijk de pioniersfunctie). In de jaren vijftig ontstonden 

bovendien externe bureaus die corporaties adviseerden over plattegronden, 

materiaalkeuze, bestekomschrijvingen, aanbesteding en prijsvorming. Naast de 

technische dienstverlening kwamen er in de jaren zestig enkele nieuwe vormen van 

dienstverlening op gang in de sfeer van boekhouding en administratie, 

automatisering en juridische aspecten van woningbouw en beheer. Uit een 

onderzoek in 1968 blijkt echter dat de rol van woningcorporaties als opdrachtgever 

nog steeds marginaal is (De Vreeze, 1993). Pas vanaf 1969 kunnen ze hun positie als 

opdrachtgever versterken en weer als zelfstandige organisaties woningen bouwen.  

Visie op de huurder 

In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog zette de verzuiling door. Bij de 

toelating van nieuwe woningcorporaties werd gestreefd naar een afspiegeling van 

de levensbeschouwelijke opbouw van de samenleving. Het zou tot het eind van de 

jaren zestig duren tot de verzuilde structuur vervangen werd door het streven naar 

een neutrale professionalisering (De Vreeze, 1993). Voor de huurder was er in die zin 

weinig keuze. Hij moest als afnemer tevreden zijn met de oplossingen die hem 

binnen dit verzuilde systeem geboden werden. 

2.5 De periode 1968-1984: het ontstaan van de consument  

Typering 

Zoals we zagen wonnen de corporaties eind jaren zestig de strijd om het op-

drachtgeverschap. De zogenaamde voorrangsregel versterkte de positie van 

woningcorporaties ten opzichte van de gemeentelijke woningbedrijven. In feite 

kregen ze hierdoor de hegemonie in de non-profit huursector (Gerrichhauzen, 

1990). In de periode 1970-1980 werden 50 tot 80% van alle huurwoningen door 

corporaties gebouwd. Gemeenten mochten slechts bij uitzondering als opdracht-

gever functioneren en de institutionele beleggers namen in die periode nauwelijks 

initiatieven. In 1970 waren er 1022 woningcorporaties. In de periode 1971-1980 zijn 

er nog 41 nieuwe corporaties toegelaten en zijn er 156 opgehouden te bestaan, 

zodat in 1980 ruim 900 corporaties actief zijn (De Vreeze, 1993). 

Kader 

Belangrijke doorbraak in deze periode is de doorvoering van het subsidiariteits-

beginsel: de overheid dient geen taken te vervullen die maatschappelijke 

organisaties kunnen uitvoeren. De beleidsruimte voor corporaties werd daardoor 
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groter en de invloed van de gemeente op het doen en laten van corporaties kleiner 

(zie ook Van der Schaar, 1981). Lange tijd was de gemeente het ‘doorgeefluik’ van 

rijksbijdragen geweest, waarbij ze vaak nadere voorwaarden stelde bij het 

doorgeven van rijksvoorschotten. Dit was niet langer toegestaan. Ook werd in 1968 

met terugwerkende kracht (tot 1965) de terugbetalingsplicht afgeschaft. Verder 

stortten de gemeente vanaf 1966 geen bijdragen meer in de fondsen voor de 

corporaties. Dat deden de corporaties nu zelf. In 1971 werd het gemeentelijke 

beheer van corporatiefondsen afgeschaft. De relatie tot de gemeente wijzigde 

hierdoor ingrijpend. In plaats van een hiërarchische verhouding tussen gemeente en 

corporatie ontstond veel meer een systeem van onderhandeling tussen gelijkwaar-

dige partijen. De belangrijkste machtsmiddelen van de gemeente zijn gronduitgifte 

en woningdifferentiatie in het kader van het bestemmingsplan (Van der Schaar, 

1981). De verzelfstandiging leidde ertoe dat de corporaties meer marktconform 

moesten opereren. In 1971 werd de renteconversie ingevoerd. Van alle rijksleningen 

die vanaf 1958 tegen een vaste rente van 4% waren verstrekt, werd de rente naar 

marktniveau verhoogd. Met de komst van het kabinet Den Uyl werd de visie op het 

wonen echter gewijzigd. Het principe van de consumentensoevereiniteit wordt 

doorbroken en het wonen wordt een ‘merit good’. Het beleid is erop gericht de 

kwaliteit van het wonen te verhogen (door objectsubsidies) en de gelijkmatige 

verdeling ervan te bevorderen (subjectsubsidies). In 1977 werd het Besluit 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) van kracht, waarin veel van de door 

de commissie-De Roos gedane aanbevelingen werden geïmplementeerd. Het BTIV 

bevat een complex van maatregelen voor alle woningcorporaties zoals het vervallen 

van de terugbetalings-plicht van ontvangen exploitatiesubsidies, een voorkeur voor 

de rechtsvorm, regels ten aanzien van de externe democratisering, en dergelijke. 

Door de economische crisis van de jaren tachtig komt het volkshuisvestingsbeleid 

onder druk te staan. Om het beslag op subsidies te verkleinen was in 1975 al de 

dynamische kostprijshuur geïntroduceerd. De ‘sober en doelmatigheidsfilosofie’ uit 

de jaren tachtig leidt tot een aanzienlijke kwaliteitsverlaging in de woningbouw. De 

‘merit good’ filosofie blijft echter tot eind jaren tachtig bestaan als legitimatie van 

het overheidsingrijpen. 

Domein en missie 

In navolging van het advies van de Commissie-De Roos, werd het domein waar-

binnen de corporaties werkzaam mochten zijn, verbreed. Weliswaar bleef hun 

primaire taak het huisvesten van ‘zwakke gebruikers’ op de woningmarkt, hen werd 

een bredere taakstelling toegedacht ten behoeve van de huisvesting van vrijwel alle 

lagen van de bevolking. Ze maakten hier dankbaar gebruik van door ook in de 
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duurdere segmenten van de woningmarkt te opereren. Deze ‘ruime zorgbreedte’ 

heeft een groot aantal voordelen voor de non-profit verhuurders gehad 

(Gerrichhauzen, 1990): 

- ze konden voortdurend de woonstandaard verhogen; 

- lagere inkomensgroepen kregen ruimere keuze op de woningmarkt; 

- er vond geen stigmatisering van de allerarmste huishoudens plaats; 

- er was grotere politieke aandacht doordat woondiensten verleend worden aan 

brede lagen van de bevolking; 

- er ontstonden grotere financiële reserves voor beheerders en ze kregen meer 

mogelijkheden om een professioneel werkapparaat op te bouwen. 

Competenties 

In de periode 1960-1989 was er naast taakverbreding sprake van schaalvergroting. 

Corporaties kregen meer ruimte op de huurwoningmarkt en wisten dientengevolge 

hun relatieve positie in dit marktsegment te versterken. Bovendien nam de 

professionalisering in deze periode snel toe. Het betreft het aanbieden van wo-

ningen, de verhuuradministratie, het huurincasso, het onderhoudsbeleid, de 

huuradministratie en het bewonersoverleg. Ook wordt het ontwikkelen en onder-

houden van een adequate informatiehuishouding steeds belangrijker. De twee 

koepelorganisaties (Nationale Woningraad, Nederland Christelijk Instituut voor de 

Volkshuisvesting) zijn de motor van deze professionalisering. Er werkten bij beide 

organisaties samen 1.500 mensen, die werden ingezet voor dienstverlening aan de 

leden. Bij de corporaties zelf was begin jaren tachtig de gemiddelde personeel-

sterkte per 1.000 woningen ongeveer 9. Ruim een derde had echter helemaal geen 

personeel in dienst en besteedde alles uit. Gerrichhauzen (1990) stelt dat deze 

professionele staven door hun omvang, kennis en verantwoordelijkheid geleidelijk 

zoveel eigen zwaarte hebben gekregen, dat ze steeds meer de lijn van het beleid 

bepalen. Dit had gevolgen voor het bestuur. De bestuursstijl veranderde en er vond 

een verschuiving plaats van uitvoerend naar beleidsvormend bestuur. 

In deze periode was het beleid vooral gericht op het realiseren van nieuwe en 

het verbeteren van bestaande woningen. Er was sprake van een vrij eenvoudige 

organisatiestructuur. Een directeur, ondersteund door een secretariaat, staat aan 

het hoofd van het werkapparaat, dat in ieder geval bestaat uit een technische en 

administratieve dienst. Later wordt hieraan vaak de dienst verhuur toegevoegd. Een 

‘technische dienst’ draagt zorg voor toezicht op de bouw en in voorkomende 

gevallen ook voor het onderhoud (vaak werd dit uitbesteed), een ‘financieel-eco-

nomische dienst’ regelt de administratie en de dienst ‘bewonerszaken en verhuur’ 

regelt het contact met de huurder. In de fase, dat er veel gebouwd werd, was er 
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Figuur 2.1: De traditionele driepoot 

 

bovendien een projectenbureau. Figuur 2.1 geeft schematisch deze werkwijze weer. 

De provisie van de woondienst vindt langs de drie functionele lijnen techniek, 

financiën en verhuur plaats (de zgn. driepoot) en de afstemming van activiteiten 

vindt hoog in de hiërarchische organisatie plaats. 

Visie op de huurder 

De brede taakstelling leidde ertoe dat er niet langer alleen gebouwd werd voor 

leden, maar voor grote groepen huurders. Corporaties werden steeds meer gezien 

als een dienstverlenend bedrijf en niet als een organisatie waar men lid van kon zijn. 

In het licht van de grote bouwproductie is de invloed van de klant bij de 

nieuwbouw beperkt of zoals Gijswijt (geciteerd door De Vreeze, 1993, p. 485) dit 

verwoordt: ”voor het goed verlopen van bouwprocessen is het noodzakelijk dat de 

inbreng van bewoners op een reguliere wijze plaats vindt, dat wil zeggen 

georganiseerd en gefaseerd”. Dit ligt iets anders bij het beheer van de voorraad. 

Was de huurder aanvankelijk lid van zijn vereniging, later werd deze steeds meer 

één van de vele huurders. Huurders werden steeds meer gezien als mondige 

consumenten met hun rechten en plichten.  

Tegen die achtergrond trad er ook een verschuiving op van ‘interne’ naar 

‘externe’  democratisering. Huurders waren niet langer lid van het  verenigings-

bestuur, maar behartigden hun belangen van buitenaf via locale bewonerscom-

missies, huurderverenigingen en diverse landelijke consumentenorganisaties. Het 

vraagstuk van de interne democratisering hangt samen met de rechtsvorm: 
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vereniging of stichting. In het BTIV uit 1977 wordt de voorkeur gegeven aan de 

vereniging als rechtsvorm. Over het lidmaatschap van de huurders wordt echter 

niets geregeld. Hoewel begin jaren tachtig driekwart als vereniging is georganiseerd, 

is hiermee nog niets gezegd over de mate van vertegenwoordiging van de huurders 

in het bestuur. Dit geldt overigens ook voor stichtingsbesturen waarin – vaak 

symbolisch – huurders zitting hebben. Op het gebied van de zogenaamde interne 

democratisering zijn corporaties altijd autonoom geweest (Gerrichhauzen, 1983). In 

de discussie over de interne verhoudingen tussen huurder-verhuurder worden twee 

tegenstrijdige standpunten ingenomen: de woning-corporatie dient belangen-

behartiger van de bewoners te zijn óf ze dient niet alleen oog te hebben voor 

(potentiële) consumenten maar ook voor het belang van de betrokken producenten. 

Polemisch wordt in een brochure van de consumenten organisaties uit die tijd 

(Landelijk Ombudsteam Stadvernieuwing/Landelijk Overleg Belangen Huurders) het 

beeld van ‘bondgenoot of tegenstander’ opgeroepen.  

In deze periode wordt weliswaar een commissie ‘verhouding huurders- 

verhuurders’ ingesteld maar dit leidt niet tot een wettelijke basis voor overleg. Deze 

komt er pas in 1998. De zogenaamde externe democratisering is wel vanaf 1977 in 

het BTIV geregeld. Huurders dienen in de gelegenheid te worden gesteld om zich 

over belangrijke zaken van woningbeheer uit te spreken. Wanneer huurders zich 

extern organiseerden, konden ze in voorkomende gevallen invloed uitoefenen op 

het reilen en zeilen van een corporatie. Het BTIV bood hen echter geen middelen om 

democratisering af te dwingen (Van der Schaar, 1991). In de praktijk blijkt dat voor 

zover er sprake is van participatie deze vooral op het uitvoerende niveau plaats te 

vinden, niet op het niveau van het algemene beleid. Middels huurcommissies 

oefenen huurders invloed uit. In voorkomende gevallen zijn deze commissies weer 

georganiseerd in wijkcommissies welke op hun beurt via een contactraad op het 

niveau van de organisatie vertegenwoordigd zijn. Het weinige onderzoek naar 

participatie uit die tijd schetst niet bepaald een beeld van ‘een bloeiende 

corporatiedemocratie’ aldus Gerrichhauzen (1983). 

2.6 De periode vanaf 1984: de huurder als klant en belangenhouder 

De periode vanaf 1984 is er een van bloei en verder verzelfstandiging. Zoals eerder 

gesteld verdelen we deze periode onder in twee subperiodes: de pré- en post-

bruteringsperiode. In de periode 1984-1995 ligt het accent op de financiële 

verzelfstandiging met de brutering als climax. Bovendien wint de opvatting van 

consumentensoevereiniteit terrein. In de post-bruteringsperiode ontstaat een 

discussie over de te leveren prestaties, de gewenste bestuurlijke verhoudingen en 

de rol van de huurder als stakeholder.  
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2.6.1 Pré-bruteringstijdperk: de opkomst van het klantdenken 

Typering 

In de periode 1984-1995 neemt het aantal corporaties af van circa 890 tot 780. Deze 

relatieve stabiliteit verhult enigszins de dynamiek in de sector. Met name de 

privatisering van gemeentelijke woningbedrijven neemt in deze periode een hoge 

vlucht. Hun aantal nam af van 330 in 1984 tot 90 in 1995. Het gemiddelde aantal 

woningen van een corporatie bedroeg ongeveer 2.200 woningen. In feite vindt er 

echter een differentiatie naar omvang plaats: naast vele kleine ontstaan er enkele 

grotere spelers in het veld.  

Kader 

Vanaf eind jaren tachtig wordt de verzelfstandiging met kracht doorgezet en de 

marktwerking versterkt. Op de achtergrond speelde de doelstelling om het 

begrotingstekort terug te dringen en subsidies beheersbaar te maken (zie ook 

Brandsen & Helderman, 2004). Vanaf 1984 kwam de financiering door het Rijk te 

vervallen en waren corporaties op de kapitaalmarkt aangewezen. Ook werd de 

garantstelling door het Rijk geprivatiseerd en nam het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) deze functie over. Het WSW staat garant voor de leningen van 

corporaties, waardoor deze makkelijker toegang krijgen tot de kapitaalmarkt. 

Deelname was overigens niet verplicht. Medio jaren tachtig hebben bovendien veel 

corporaties hun financiële positie aanzienlijk versterkt door op grote schaal 

rijksleningen tegen een veel lagere rente op de kapitaalmarkt te herfinancieren.
2
 In 

1988 werd naast het WSW een tweede fonds toegevoegd: het Centraal Fonds van de 

Volkshuisvesting (CFV). Het CFV, gevoed door bijdragen van collega-corporaties, was 

bedoeld als solidariteitsfonds waarmee financieel zwakke corporaties konden 

worden gesaneerd. De oprichting van het fonds was al sinds de wijziging van de 

Woningwet in 1975 mogelijk, als uitvloeisel van de adviezen van de commissie-De 

Roos. Toen werd gesteld dat de invoering pas mogelijk zou zijn, wanneer de reserves 

van de toegelaten instellingen voldoende groot zouden zijn. In 1988 bleek dat 

moment uiteindelijk aangebroken (Adriaansens, 1999). Tussen beide fondsen 

bestaat in beginsel een naadloze aansluiting. Wanneer borging door het WSW niet 

meer mogelijk is, wordt er doorverwezen naar het CFV (Gerrichhauzen, 1999). De 

invloed van beide fondsen is in de jaren negentig verder uitgebreid. Hierdoor is de 

verzelfstandiging van de sector in zijn geheel steeds groter geworden. Tegen deze 

achtergrond verscheen in 1989 de nota ‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’. Deze 

nota geeft een verdere impuls aan de verzelfstandiging van de corporaties. De 

corporatie wordt ‘sociaal ondernemerschap’ toegedacht, door de toenmalige 
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staatssecretaris Heerma omschreven als ‘de zorg voor goede en betaalbare 

woningen voor lagere inkomensgroepen binnen normale bedrijfseconomische 

randvoorwaarden’ 
3
. 

Als climax in de verzelfstandiging werd de bruteringsoperatie gezien. Met 

deze operatie werden in 1995 de financiële banden tussen woningcorporaties en 

overheid goeddeels doorgesneden. Alleen de geldstroom in het kader van de 

Individuele Huursubsidie bleef nog bestaan. Met de Wet Balansverkorting (de 

bruteringsoperatie) werden langlopende objectsubsidies op sociale huurwoningen 

‘weggestreept’ tegen de leningen die het Rijk nog had uitstaan bij woningcorporaties 

en gemeentelijke woningbedrijven (respectievelijk 35 en 38 miljard gulden). 

Verondersteld werd dat corporaties na deze operatie over voldoende middelen 

(maatschappelijk vermogen) zouden beschikken om de volkshuisvestingsopgave te 

realiseren. Direct daarna ontstond de discussie over de vraag hoe breed of smal 

deze opgave zou moeten zijn. 

Domein en missie 

De verzelfstandiging is mede vormgegeven door het Besluit Beheer Sociale 

Huurwoningen (BBSH) uit 1993. Dit Besluit vervangt het BTIV en BGSV (Besluit 

Grondgebonden Subsidies Stadsvernieuwing). Het BBSH regelt de toelating, de taken 

en het toezicht. Voorheen was er sprake van een groot aantal handelingsvoor-

schriften en preventieve goedkeuringsbevoegdheden van de gemeente. Onder het 

BBSH wordt dit vervangen door een systeem van prestatiegebieden, waarover de 

toegelaten instellingen achteraf verantwoording afleggen. De instellingen krijgen 

meer ruimte om hun interne bedrijfsvoering te bepalen en meer vrijheid bij het 

invullen van hun volkshuisvestingstaken (Gerrichhauzen, 1999). De toegelaten 

instellingen moeten hun inspanningen primair richten op vier verantwoordings-

velden c.q. kerntaken: 

1. het passend huisvesten van de doelgroep; 

2. het kwalitatief in standhouden van de woningvoorraad; 

3. het betrekken van de huurders bij beheer en beleid; 

4. het waarborgen van de financiële continuïteit. 

 

Allereerst staat voor de non-profit verhuurders de huisvesting van de aandachts-

groep centraal. In de nota Heerma wordt ook wel gesproken over de primaire 

doelgroep. Een belangrijk verschil tussen BTIV en BBSH is de zorgbreedte van de 

corporatie. Was in het BTIV sprake van een verbreding van de doelgroepen van 

woningcorporaties, nu wordt op een versmalling ingezet. Corporaties dienen zorg te 

dragen voor de huisvesting van die mensen die niet of onvoldoende in staat zijn op 
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eigen kracht in een passende woning te voorzien. De inspanningen dienen erop 

gericht te zijn om woningen te beheren, te bouwen of aan te kopen die geschikt zijn 

voor de zogenaamde primaire doelgroep.
4
 Naast de huisvesting van huishoudens 

met een relatief laag inkomen (starters, alleenstaanden, eenoudergezinnen) gaat 

het hierbij ook om huishoudens die een aangepaste woning behoeven of een 

specifieke samenstelling hebben: ouderen, gehandicapten, asielzoekers, et cetera. 

Sommige non-profit beheerders gebruiken deze nieuwe kerntaken als leidraad bij 

het formuleren van hun missie, zoals ‘er voor zorg dragen dat middels een 

gedifferentieerd aanbod van woondiensten met name lage inkomensgroepen en 

bijzondere groepen op de juiste plaats betaalbare woningen van een aanvaardbare 

kwaliteit kunnen huren’. Andere corporaties zien hun missie ruimer dan alleen het 

huisvesten van de aandachts-groep. Achterliggende gedachte daarbij is dat het 

sociaal ondernemerschap slechts mogelijk is indien de non-profit woningbeheerders 

een breed scala van activiteiten ontwikkelen (huisvesting voor anderen dan de 

aandachtsgroepen, verkoop, diensten aan derden etc.).  

Als tweede kerntaak geldt in het BBSH het kwaliteitsbeleid. De corporatie 

draagt een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar bezit die verder gaat dan 

alleen het voorgeschreven wettelijke minimum. Ze wordt geacht een kwaliteit te 

leveren die in redelijke verhouding staat tot de prijs van de dienst die ze leveren. 

Deze kerntaak impliceert een doelgericht kwaliteitsbeleid niet alleen bij nieuwbouw, 

maar ook bij verbetering, onderhoud en verkoop. 

 Als derde taak wordt de corporatie geacht huurders zoveel mogelijk te 

betrekken bij het beleid en het beheer. Daarnaast hebben ze de plicht tot informatie 

verschaffing en het recht op inzage en de mogelijkheid tot deelname aan bestuur 

van huurdervertegenwoordiging.  

Als vierde taak draagt ze zorg voor de financiële continuïteit. Als gevolg van 

de verzelfstandiging zijn de risico’s toegenomen. Het BBSH bepaalt tevens dat de 

toegelaten instellingen verantwoording dienen af te leggen over hun financiële 

reilen en zeilen en informatie dienen te verschaffen over hun toekomstige financiële 

situatie. Tevens dient het jaarverslag kengetallen ten aanzien van rentabiliteit, 

liquiditeit en solvabiliteit te bevatten. Het BBSH introduceert daartoe een systeem 

van intern en extern toezicht.  

Competenties 

In de jaren negentig komt de nadruk steeds meer op het beheer van de bestaande 

voorraad te liggen. Toevoegingen in de vorm van nieuwbouw of aankoop, hebben 

slechts marginaal invloed. Risico’s moesten binnen de bestaande portefeuille 

opgevangen worden en de corporaties krijgen steeds meer aandacht voor strate-
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gische beleidsvorming. Door de brutering wordt de noodzaak daartoe nog groter, 

omdat de corporatie nu geheel voor eigen rekening en risico moet werken.  

Onder invloed van de verzelfstandiging en verder professionalisering worden 

de taken complexer en krijgen corporaties meer ruimte voor strategisch beleid. Veel 

corporaties groeien uit tot een meer marktgerichte organisatie, die sneller willen 

inspelen op hun omgeving. Het strategisch management wint snel aan terrein. Tegen 

die achtergrond worden veel verenigingen omgezet in meer slagvaardige stichtingen 

met een Raad van Toezicht of Commissarissen. Bij deze omzetting vindt vaak een 

overgang van een 3-lagen naar een 2-lagen structuur plaats, waarbij de directie het 

bestuur vormt. Om tot een betere afstemming op de vraag uit de markt te komen 

wordt de traditionele driepoot omgezet in een woondienstenmodel. Hierin worden 

de fysieke, financiële en sociale activiteiten steeds meer met elkaar vervlochten en 

vindt afstemming van deze activiteiten op een lager niveau in de ‘plattere’ 

organisatie plaats. In het woondienstenmodel wordt een onderscheid gemaakt 

tussen klantencontacten en ondersteunende diensten. Ze bestaan uit een front-

office, een back-office en eenheden waarbinnen de regie gevoerd wordt. Dit model 

kent vele varianten. Figuur 2.2 geeft een gestileerd voorbeeld van een dergelijk 

model. Bij grotere organisaties wordt het front-office verder opgedeeld in districten 

en rayons. Zij gaan ook steeds meer gebiedsgericht werken en ontwikkelen compe- 

tenties op dit vlak. Wanneer woningen verkocht worden kan zich in het front-office 

ook een makelaardij bevinden. In het front-office worden de directe klantcontacten 

onderhouden in de verschillende fasen van het verhuurproces. In het back-office be- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2: Het ‘woondienstenmodel’ 
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vinden zich de ondersteunende afdelingen, die verantwoordelijk zijn voor het 

financiële management, de facilitering en voor de planning en controle. De directie, 

het bestuur en de staf voeren de regie. Een eventueel project-bureau is 

verantwoordelijk voor nieuwbouw, renovatie en herstructurering. De structuur op 

zich is echter niet zo relevant. Belangrijker is het takenpakket en de mate van 

communicatie tussen front- en back-office en tussen de diverse eenheden. 

Alle relevante kernactiviteiten zullen op elkaar afgestemd dienen te worden: 

tussen ‘beheer’, ‘ontwikkeling’ en ‘verkoop’ en tussen de commerciële, verhuur- en 

technische disciplines (Van der Meulen, 2000). Een interne reorganisatie is vaak niet 

voldoende. De effectiviteitverhoging strekt zich vaak uit over de grenzen van de 

organisatie (zie hoofdstuk 8).  

Visie op de huurder 

In deze periode wordt – in de Nota Heema – de merit good gedachte als grondslag 

voor het beleid verlaten en wordt het idee van soevereiniteit van de klant 

geïntroduceerd. Dit tegen de achtergrond van de welvaartsgroei in de jaren negentig 

en een toenemende ontspanning in delen van de woningmarkt. Door de 

decentralisatie van beleid naar de gemeente en door de verzelfstandiging van de 

woningcorporaties en consumentenorganisaties wordt de besluitvorming in de 

volkshuisvesting naar het locale niveau verschoven. Uitgegaan wordt van een 

principiële gelijkwaardigheid van gemeenten, corporaties en bewoners. Er wordt 

ingezet op een verdere externe democratisering. Aanvankelijk levert dit overleg 

niets op. Een herstart in 1995 leidt tot de Overlegwet van 1998. Inmiddels is de 

interne positie van de verhuurder verzwakt, omdat veel verenigingen in deze 

periode zijn omgezet in stichtingen. De stem van de afnemer klinkt nu vooral door in 

zijn soevereiniteit als klant. In de nota Heerma wordt de bewoner zelf verant-

woordelijk voor de keuze van de woning. De introductie van het zogenaamde Delftse 

model bij de verdeling van woonruimtes speelt in op deze al dan niet vermeende 

keuzevrijheid. Als klant evalueert de afnemer of de parameters in de geboden 

woondiensten overeenkomen met zijn wensen en voorkeuren. Om grip te houden 

op de wensen en voorkeuren van de gebruikers gaan aanbieders steeds meer over 

op segmentatie en differentiatie van hun aanbod (zie ook hoofdstuk 6). Is de match 

niet optimaal dan kan de gebruiker overstappen op een andere aanbieder of naar de 

koopsector.  
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2.6.2 Post-bruteringstijdperk: de versterking van stakeholdersrol  

Typering 

In de periode vanaf 1995 neemt het aantal corporaties drastisch af van circa 800 tot 

circa 455 in 2007. De resterende gemeentelijke woningbedrijven worden gepriva-

tiseerd en jaarlijks verdwijnen er enkele tientallen toegelaten instellingen door 

fusies en overnames. Eind 2004 zijn er nog 508 corporaties werkzaam. Het gemid-

deld aantal woningen per corporaties wordt ruim verdubbeld tot circa 5.280 

woningen. Er is echter een grote variatie in omvang. In 2007 is 70% kleiner dan 5.000 

woongelegenheden. Ruim 12% beheert meer dan 10.000 woongelegenheden. Deze 

55 grootste corporaties bezitten 52% van de totale sociale huursector. Er ontstaat 

een steeds verdere differentiatie in structuur, beschikbare bronnen, capaciteiten en 

taakopvatting. Hierbij opereren ze steeds vaker op terreinen waarop ook andere 

marktpartijen actief zijn.  

Kader 

In de herziening van het BBSH in 1997 wordt een vijfde verantwoordingsveld 

toegevoegd: corporaties dienen een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in 

buurten en wijken waar haar woningen gesitueerd zijn. Leefbaarheid richt zich op de 

kwaliteit van de directe woon- en leefomstandigheden. Toegespitst op het wonen, 

richt het leefbaarheidsbeleid zich op ‘het woongenot van de burger in zijn 

hoedanigheid als bewoner in een buurt’ (Nota van Toelichting). Hoewel de zorg voor 

de leefbaarheid in het BBSH primair als een bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 

gemeentelijke overheid gezien wordt (conform artikel 108 van de Gemeentewet) 

zijn bezitters van vastgoed ‘medeverantwoordelijk’. Van corporaties mag dan ook 

verwacht worden dat zij meewerken aan projecten op het gebied van leefbaarheid 

en daartoe waar nodig zelf initiatieven ontplooien.
5
  

In sommige missies wordt de kwaliteit van het woonmilieu expliciet 

genoemd. Met de toevoeging van dit vijfde prestatieveld wordt nu ook door de 

rijksoverheid erkend dat het bij het wonen niet alleen om de kwaliteit van de woning 

gaat maar ook om de kwaliteit van het wonen in de brede zin: woning en 

woonomgeving. Frissen en Van de Donk (1999) stellen enigszins cynisch vast “dat 

veel corporaties dat natuurlijk al veel eerder zelf (hadden) ontdekt” (p. 43). Volgens 

hen hadden bestuurders van woningcorporaties bij de opname van de leefbaarheid 

van de woonomgeving als verantwoordingsveld daarom een wat ‘dubbel gevoel’. 

Enerzijds was het een erkenning, anderzijds betekende het een verdere uitbreiding 

van taken. Vanaf 2001 wordt in het BBSH een zesde verantwoordingsveld 

toegevoegd: het verlenen van zorg. Van corporaties wordt verwacht dat ze een 
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bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van een gedifferentieerd aanbod van 

woonvoorzieningen en de bijbehorende woonomgeving en infrastructuur ten 

behoeve van bijzondere doelgroepen. Naast ouderen, gehandicapten en personen 

die zorg en begeleiding behoeven gaat het ook om dak- en thuislozen, ex-

psychiatrische patiënten, ex-verslaafden en ex-gedetineerden.  

Er is nog overwogen om het stimuleren van het eigen woningbezit als 

zevende prestatieveld toe te voegen, maar dat is niet doorgezet. Ook wordt het 

thema van duurzaamheid en met name de energiezuinigheid en klimaatneutraliteit 

steeds vaker op de agenda geplaatst, maar ook dit heeft (nog) niet geleid tot een 

uitbreiding of aanpassing van de prestatie-eisen. In deze periode worden echter 

vooral de bestuurlijke verhoudingen verder gemoderniseerd. Naar analogie van het 

Angelsaksische ‘governance-debat‘ ontstaat een discussie over ‘goed bestuur’ en 

maatschappelijk ondernemerschap. Oorspronkelijk speelt de gemeente een belang-

rijke rol bij dit externe toezicht. De gemeente als eerstelijns-, het Rijk als tweede-

lijnstoezichthouder. In de wijziging van 1997 komt de rol van de gemeente als 

eerstelijnstoezichthouder te vervallen. Ze kan niet én beleidsmaker én toezicht-

houder zijn, zo is de opvatting. Het financiële toezicht wordt overgenomen door het 

Centraal Fonds Volkshuisvesting. 

Domein en missie 

Met de toevoeging van deze twee nieuwe verantwoordingsvelden is het domein en 

de missie opnieuw verbreed. Naast de klassieke sociale opgave wordt er van de 

corporaties een bijdrage verwacht op een breder terrein, onder meer dat van de 

leefbaarheid en de huisvesting van en dienstverlening aan ouderen, gehandicapten 

en zorgbehoevenden. Het takenpakket wordt meer divers en de domeinbegrenzing 

diffuser. Bobbe en Reimerink (2006) onderscheiden vijf archetypen op basis van een 

smalle of brede taakopvatting en een financieel economische of maatschappelijke 

oriëntatie (zie figuur 2.3): 

- Vastgoedonderneming. Er wordt gestuurd op basis van de bouwproductie, 

omvang van de sociale voorraad en het financieel noodzakelijke resultaat. Bij dit 

type ligt het accent op de ‘financiële continuïteit’ en wordt het maatschappelijk 

rendement nauwer gedefinieerd.  

- Klantencorporatie. De corporatie richt zich vooral op het verbeteren van de 

klanttevredenheid als leidraad voor haar beleid.  

- Wijkregisseur. De corporaties stuurt op de mate waarin de gewenste 

leefbaarheid, vitaliteit en waardeontwikkeling in de wijk wordt bereikt.  
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Financieel-economisch rendement

Maatschappelijk rendement

smal:
vastgoed

breed:
mensen

Vastgoed-

onderneming

Klantencorporatie

voorzieningen-

corporatie

wijkregisseur

Emancipatie-

machine

- Emancipatiemachine. Corporaties streven naar individuele en/of collectieve 

‘empowerment’ van haar klanten en leggen verantwoording af over de mate 

waarin dat wordt bereikt.  

- Voorzieningcorporatie. Corporatie specialiseert zich in de bouw en beheer van 

maatschappelijk vastgoed en legt verantwoording af over de mate waarin dit 

wordt bereikt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3: De vijf archetypen 

 

De auteurs wijzen erop dat in de praktijk diverse mengvormen voorkomen. 

Bovendien zal elke corporatie op alle prestatievelden van het BBSH verantwoording 

dienen af te leggen. Ze zullen op elk gebied een minimale prestatie dienen te 

leveren (het licht grijze vlak in figuur 2.4). Anders krijgen ze legitimatieproblemen. 

Daarenboven kunnen ze op een of meerdere van de gebieden excelleren. 

Vulperhorst (2007) onderscheidt in dat kader slechts drie typen corporaties: 

vastgoedondernemingen, maatschappelijke ondernemers en emancipatie-

ondernemingen. Vastgoedondernemingen richten zich op de woning en bewoners 

als consument en blinken uit door ‘operational excellence’ op dat vlak. De consu-

ment krijgt waar voor zijn geld en kan kiezen uit een ruim aanbod. Corporaties die 

hun maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal stellen zullen daarnaast ook 

veel aandacht hebben voor de leefbaarheid in hun complexen en buurten. De 

emancipatoire organisaties zullen naast deze taken (prijs/kwaliteit, leefbaarheid) 

bovendien oog hebben voor de emancipatie van bepaalde groepen huurders. De 

drie typen zijn in figuur 2.4 gepositioneerd.  
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Figuur 2.4: De vijf prestatievelden en de mogelijkheden om te positioneren 

 

Als gevolg van deze ontwikkelingen worden corporaties steeds meer hybride 

organisaties waarbij winstgevende activiteiten worden gecombineerd met sociale 

volkshuisvestingsdoelen. Deze ‘hybriditeit’ wordt door sommigen opgevat als een 

‘onzuivere’ (lees: onwenselijke) mengvorm tussen staat en markt. Vanuit deze visie 

moet er gestreefd worden naar een duidelijke scheiding tussen privaat en publiek. 

Andere auteurs (Dekker, 2001; Toonen, 1999) wijzen de term ‘hybride’ – in de zin 

van ‘onzuiver’ – af en wijzen erop dat deze mengvorm juist authentiek is en inherent 

aan de complexiteit van de huidige samenleving. Vanuit die visie is scheiding van 

activiteiten niet zo relevant. 

De opvatting dat corporaties hybride organisaties zijn, wordt inmiddels breed 

gedragen. Echter, om te voorkomen dat dit type organisatie oneerlijk concurreert 

met commerciële partijen worden vanaf 2006 non-profit en profit taken gescheiden 

en profit taken belast. Inmiddels worden alle activiteiten van een corporatie belast 

en is er sprake van een integrale vennootschapsbelasting.  

Competenties 

In het licht van de geschetste taakverbreding kan een corporatie niet meer volstaan 

met haar traditionele werkzaamheden, maar zal zij op professionele wijze vorm 

dienen te geven aan haar kerntaken: het aanbieden van huurwoningen, met een zo 

gunstige mogelijke prijs-kwaliteitverhouding in een leefbare omgeving, aan groepen 

die op de markt in de knel dreigen te raken, in overleg met de huurders, zonder 

daarbij de financiële continuïteit van de organisatie op het spel te zetten. 
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De ‘moderne’ corporatie is een complexe organisatie geworden (Vulperhorst, 1999). 

Figuur 2.5 toont een mogelijk organogram. Sinds de bruteringsoperatie krijgt het 

vermogensbeheer en het risicomanagement steeds meer aandacht (treasury-

beleid). Ook de productontwikkeling neemt een hoge vlucht. Nieuwe producten en 

diensten worden geëxploreerd, geïmplementeerd en geëvalueerd. Deze hebben 

vaak betrekking op de woning (bijv. domotica), op woonzorg-concepten, of op de 

financiële arrangementen rond het huren, kopen of een combinatie van deze 

beiden. De verwachting is dat in de toekomst steeds meer nieuwe producten en 

diensten voor specifieke doelgroepen ontwikkeld zullen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.5: De ‘moderne’ corporatie 

 

Soms worden deze R&D-activiteiten ondergebracht bij de staf (zoals in figuur 2.5), 

soms in een aparte afdeling. Daarnaast ontplooien corporaties een aantal 

activiteiten in de acquisitie- en dispositiefase die volgens Vulperhorst tot de niet-

kernactiviteiten behoren zoals projectontwikkeling, onderhoud, verkoop
6
 en beheer-

activiteiten voor eigenaar-bewoners. Deze kunnen eventueel uitbesteed worden. 

Tot slot zijn een aantal ondersteunende activiteiten noodzakelijk zoals portfolio-

management, productontwikkeling, financieel beleid, kwaliteitsbeleid, gebieds-

beleid, enzovoort.  
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Visie op de huurder 

Hoewel in 1993 in het BBSH was vastgelegd dat corporaties de huurders bij hun 

beleid dienden te betrekken, is hun invloed nog beperkt. Hiermee komt met de wet 

op het overleg huurder-verhuurder uit 1998 verandering. De wet heeft tot doel het 

overleg in zowel de profit als non-profit huursector te bevorderen. De wet omschrijft 

de criteria voor representativiteit, regelt het informatie- en adviesrecht en regelt de 

financiële bijdrage
7
. De wet maakt bovendien een onderscheid tussen de huurder als 

contractpartij en als stakeholder of belangenhouder. Met de verbreding van het 

werkterrein naar leefbaarheid wordt het onderscheid tussen de huurder als klant en 

de huurder als belangenhouder steeds relevanter. Als stakeholder kan hij invloed 

uitoefenen op de kwaliteit van de woonsituatie en op het beleid van de verhuurder. 

Dit veronderstelt wel de juiste kennis en toegang tot informatie en overleg. 

Bovendien wordt de noodzaak groter om ook andere belangenhouders dan de 

huurders een formele rol als overlegpartner te geven. Diverse stakeholders zijn van 

belang: gemeentelijke diensten, politie, woningtoewijzende instantie, het bedrijfs-

leven, opbouwwerk, welzijnswerk, andere corporaties, bewonersorganisaties, et 

cetera (Commissie Leemhuis, 2005). 

In het BBSH 2005 wordt het overleg formeel geregeld. Toegelaten Instellingen 

dienen minstens een maal per jaar met huurders van haar woongelegenheden of 

met hun vertegenwoordigers te overleggen. Daarnaast is het klachtrecht geregeld. 

Daarnaast heeft de huurder nog altijd zijn exit-optie. De keuzevrijheid van de 

woningzoekende starters en doorstromers wordt verruimd door de introductie van 

het z.g. optiemodel waarbij de woningzoekende een optie kan nemen op een 

gewenste woning. Aangezien hierbij voor de populaire wijken en woningen lange 

optielijsten ontstonden kregen de selectiecriteria veel aandacht. Om een discussie 

over selectiecriteria te omzeilen zijn deze in veel gevallen afgeschaft en wordt door 

middel van loting een woning toegewezen. 

2.7 Evaluatie 

Corporaties zijn uitgegroeid tot belangrijke aanbieders van woondiensten op de 

verhuurmarkt. Na een langzame start en lange periode van stagnatie zijn ze sinds de 

jaren zeventig de belangrijkste speler op deze markt. Na de verzelfstandiging in de 

jaren negentig zijn ze uitgegroeid tot maatschappelijke ondernemers. Op het locale 

niveau zijn ze een belangrijke tegenspeler van de gemeente geworden.  

De terreinen waarop corporaties verantwoording dienen af te leggen zijn veelvuldig 

en complex. Vanaf 1993 zijn er een zestal verantwoordingsvelden geformuleerd in 

het BBSH: 
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- het passend huisvesten van de doelgroep; 

- het kwalitatief in standhouden van de woningvoorraad; 

- het betrekken van bewoners bij beheer en beleid; 

- het waarborgen van de financiële continuïteit; 

- het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid; 

- het leveren van wonen en zorg. 

 

Dit leidt tot een permanente discussie over doelmatigheid en legitimiteit. Het 

dilemma dat de commissie Floor al in de jaren zestig signaleerde blijft onverminderd 

actueel: welke garantie kan een privaatrechtelijke organisatie met een grote 

beleidsvrijheid aan de overheid geven dat ze publieke middelen doel- en rechtmatig 

besteed. Veel zal afhangen van de wijze waarop aan haar beleid invulling wordt 

gegeven. 

De domeinbreedte waarbinnen corporaties dienen te opereren is in de loop 

der tijd gewijzigd. Stonden aanvankelijk de zwakke gebruikers centraal, in de jaren 

zeventig vond een verruiming van de zorgbreedte plaats. In de jaren negentig werd 

de zorgbreedte opnieuw versmald tot de primaire doelgroep. Inmiddels is de sector 

zo gegroeid dat er naast de primaire doelgroep ook ruimte voor een secondaire 

doelgroep is ontstaan: huishoudens waarvoor de koopmarkt moeilijk te bereiken is. 

De samenstelling van de primaire doelgroep is in de loop der tijd gewijzigd. Naast de 

traditionele groepen met lage inkomens behoren nu ook een veelheid aan 

risicogroepen tot de primaire doelgroep. Corporaties bedienen momenteel een 

multi-niche markt met lage en middeninkomens. 

In de loop der tijd hebben corporaties een groot aantal competenties 

ontwikkeld. Als non-profitorganisaties zijn ze onverminderd in staat aan de tradi-

tionele functies invulling te geven: (vergelijk Hupe & Meijs, 2001) 

- De waarborg- en gemeenschapsfunctie. Weliswaar spelen corporaties nog 

nauwelijks een rol bij het waarborgen van de levensbeschouwelijke verschei-

denheid (zie ook Gerrichhauzen, 1990), ze kunnen nog steeds een bijdrage 

leveren aan territoriale verscheidenheid (cultuur, leefstijlen en dergelijke) en aan 

het versterken van sociale cohesie in buurten. Er is steeds meer ruimte voor 

integrale, gebiedsgerichte aanpak op lokaal niveau. De toevoeging van het vijfde 

prestatieveld leefbaarheid is evenzeer een erkenning van deze inspanningen als 

een verdere uitbreiding van taken. 

- De voorhoedefunctie. Corporaties zijn bij uitstek geschikt om te experimenteren 

met nieuwe woonconcepten, innovatieve processen en hybride eigendoms-

vormen, waarmee ze kunnen inspelen op de ontwikkelingen in hun omgeving 

(economisch, demografisch, technologisch, ecologisch, cultureel e.d.). Ze worden 

hierbij minder snel gehinderd door de economische rationaliteit en de tucht van 



Sturen op klantwaarde_______________________________________________________________ 

46 

de markt. De vergaande verzelfstandiging vanaf 1995 biedt bovendien ruimte 

voor projectontwikkeling, portfoliomanagement, productontwikkeling en finan-

cieel beleid. Tot slot biedt de scheiding van wonen en zorg ruimte om als 

vastgoedonderneming op de zorgmarkt te opereren. 

- De functie van service-organisatie. In de loop der tijd, met name vanaf de jaren 

zeventig, is er sprake van een toenemende professionalisering. Corporaties 

hebben een veelheid van competenties ontwikkeld om woningen te ontwikkelen 

en te beheren. Parallel daaraan werd hun informatiehuishouding voordurend 

aangepast. Vanaf de jaren tachtig is daar het klant- en marktgericht denken en 

handelen bijgekomen. 

- De tegenspelfunctie. Als zelfstandige partij kunnen ze tegenspel leveren zowel 

richting overheid als woonconsumenten. Het BBSH legt de spelregels vast en past 

deze waar nodig aan. 

 

Ook de positie van de huurder is in de loop der tijd verbeterd. Aanvankelijk was er 

sprake van een verzuilde structuur met de nadelen van parochialisme en 

paternalisme. Voor de afnemer was er in die zin weinig keuze. Hij moest tevreden 

zijn met de oplossingen die hem binnen dit verzuilde systeem geboden werden. Eind 
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Figuur 2.6: De anthologie van de corporatiesector 
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jaren zestig maakt deze verzuilde structuur plaats voor een meer neutraal 

professionalisme. De verbrede taakstelling leidt ertoe dat er voor grote groepen 

huurders gebouwd werd. Corporaties werden steeds meer gezien als een 

dienstverlenend bedrijf en niet als een organisatie waar men lid van kon zijn. De 

huurders werden gezien als soevereine klant met een exit-optie. In de jaren zeventig 

en tachtig vormt de ‘merit good’ gedachte de grondslag voor het beleid. Als gevolg 

van het proces van externe democratisering dat al in de jaren zeventig in gang was 

gezet, kreeg de huurder meer invloed. Deze externe democratisering was vanaf 

1977 in het BTIV geregeld. Het bood hen echter geen middelen om democratisering 

af te dwingen. Sinds eind van de jaren tachtig – in de Nota Heerma – wordt de ‘merit 

good’ gedachte als grondslag voor het beleid verlaten en wordt het idee van 

consumentensoevereiniteit geïntroduceerd. Dit tegen de achtergrond van de 

welvaartsgroei in de jaren negentig en een toenemende ontspanning in delen van de 

woningmarkt. Het keuzeparadigma doet zijn intree. Om in te spelen op de wensen 

en voorkeuren van de gebruikers gaan aanbieders over op segmentatie en 

differentiatie van hun aanbod. (zie ook hoofdstuk 6).  

Als belangenhouder krijgt de huurder formeel steeds meer invloed. Een en 

ander is verankerd in de Wet op het overleg huurder-verhuurder, die in 1998 in 

werking treedt.  

Kortom, de corporatie van de 21
ste

 eeuw zal om vraaggericht te kunnen 

werken niet alleen dienen in te spelen op de wensen en voorkeuren van zijn klanten, 

maar zal ook rekening moeten houden met de bewoner als belangenhouder. Deze 

twee rollen veronderstellen verschillende competenties bij de corporatie. Naast 

klantgericht denken is ook de bereidheid tot samenwerken van belang bij het 

creëren van klantwaarde. 
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2.8 Noten 

 

 
1
 Deze periodisering wijkt enigszins af van door anderen gehanteerde indelingen (Dogge, 2003; 

Gruis, 2001) Meestal wordt de nota Heerma uit 1989 als beginpunt genomen voor de vierde 

periode. Hier wordt 1984 als startpunt gezien. In dat jaar werden huren en inkomens definitief van 

elkaar losgekoppeld. Bovendien is deze vierde periode in navolging van Brandsen en Helderman 

opgedeeld in het pré- en post-bruteringtijdperk. De laatste (sub)periode wordt beschreven tot en 

met 2007. 
2
 Bij deze vervroegde aflossing van hoogrentende rijksleningen konden zij door een fout in de 

leningsvoorwaarden boetevrij vervroegd aflossen, hetgeen een aanzienlijk rentevoordeel 

opleverde, terwijl de subsidiebijdrage nog een aantal jaren op het hoge rentepercentage bleef 

afgestemd (Brandsen & Helderman, 2004, p. 86). 
3
 E. Heerma tijdens het SEV symposium ‘De woningcorporatie als sociaal ondernemer’ op de 

experimentenbeurs naoorlogse wijken op 23 november 1988 in het Nederlands Congresgebouw te 

Den Haag. 
4
 De doelgroep is eind jaren tachtig gedefinieerd op basis van WBO cijfers uit 1986. Hierbij werd het 

mediaan besteedbare huishoudinkomen als uitgangspunt. Diegenen met een ‘bovenmediaan’ 

inkomen zouden via de markt zelf in hun huisvesting moeten kunnen voorzien, de doelgroep kreeg 

voorrang bij toewijzing van woningen uit de kernvoorraad. Ten tijde van deze definiëring behoorde 

de helft tot de doelgroep. De doelgroepgrens wordt jaarlijks opgehoogd met het prijsindexcijfer. In 

periode van reële groei van het huishoudensinkomen wordt de omvang van de doelgroep kleiner.  
5 Bijdragen worden verwacht door: (1) Een inhoudelijke bijdrage te leveren indien een gemeente 

een gebiedsgerichte aanpak van de leefbaarheid van buurt of wijk ontwikkelt waarin de woningen 

van de toegelaten instelling gelegen of geprojecteerd zijn. (2) De fasering en planning van het 

investeringsbeleid ten aanzien van nieuwbouw en de verbetering af te stemmen met 

leefbaarheidsplannen van de gemeente of van anderen. (3) Bij te dragen aan het realiseren van 

gedifferentieerde woonmilieus. (4) Bij te dragen aan het bevorderen van de veiligheid in huis en in 

de directe omgeving van het huis. (5) Bij te dragen aan de plannen tot verbetering van de niet tot de 

directe woonomgeving behorende fysieke omgeving. (6) De betrokkenheid van buurtbewoners te 

bevorderen. (7) Wijk- en buurtactiviteiten te ondersteunen. 
6 

Vaak wordt de verkoop van huurwoningen als strijdig met de non-profit missie gezien. Verkoop 

kan echter in voorkomende gevallen het bereiken van kerntaken (leefbaarheid, exploitatie) juist 

beter mogelijk maken. 
7
 Als huurderorganisatie worden een stichting of vereniging aangemerkt ‘die tot doel heeft de 

belangen te behartigen van alle huurders van een verhuurder of de huurders van een specifiek 

wooncomplex’. De huurderorganisatie staat open voor elke huurder en het bestuur heeft een 

informatieplicht ten aanzien van haar achterban. Huurderorganisaties hebben recht op informatie 

over het beleid met betrekking tot de huurwoningen en de omgeving ervan. Het betreft 

onderwerpen als het huur(prijzen)beleid, het onderhoud en beheer van woningen, het 

toewijzingsbeleid, het huurcontract, de servicekosten en de koop en sloop van woningen. Dit 

informatierecht geldt niet ‘voor zaken waartegen het bedrijfsbelang zich verzet’. 

Het adviesrecht impliceert dat de huurderorganisatie bevoegd is een schriftelijk advies uit te 

brengen over een voorgenomen beleidswijziging. Als de verhuurder dit niet geheel of op 

onderdelen wil volgen is hij verplicht zijn argumenten schriftelijk mede te delen. 
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3.1 Inleiding 

We zagen in hoofdstuk 2 dat het klantdenken bij corporaties geëvolueerd is. Maar 

ook de visie op de woning en het wonen is in de loop der tijd veranderd. In dit 

hoofdstuk zullen we aan de hand van een globale literatuurstudie ingaan op deze 

ontwikkeling. Volledigheid is hierbij niet nagestreefd. Het accent zal liggen op de 

wijze waarop diverse auteurs het wonen vanuit de gebruiker beschouwen. Als 

startpunt hiervoor kan de behoeftediscussie dienen. Het wonen raakt immers de 

essentieel menselijke behoeften. (Burie, 1972). 

Hoewel Maslow niet de eerste is die zich met behoeften heeft bezig 

gehouden, kan zijn benadering wel als de basis voor een wetenschappelijke discussie 

beschouwd worden. In zijn werk uit 1954 (Motivation and Personality) onderscheid-

de hij een vijftal basisbehoeften (zie ook Van Dam & Marcus, 1995; Engel, Blackwell 

& Miniard, 1995): 

- fysiologische behoeften (physiological needs), die van belang zijn om te over-

leven en om ziektes te voorkomen (lucht, voedsel, hygiëne, slaap, ontspanning, 

et cetera); 

- veiligheid en zekerheid (safety needs) orde, regelmaat en rust in een chaotische 

wereld;  

- behoefte erbij te horen (belonging needs) sociaal contact met huisgenoten, bu-

ren, et cetera; 

- erkenning (esteem), zelfrespect en erkenning door anderen gericht op het ver-

krijgen van succes en prestige;  

- zelfontplooiing (self actualisation), het dragen van verantwoordelijkheid, gebrui-

ken van ontwikkelingskansen, creativiteit. 

Naast deze behoeftes onderscheidt Maslow in zijn latere werk (Toward a Psychology 

of Being uit 1968) nog twee andere behoeften: cognitieve en esthetische. De 

cognitieve behoeften zetten aan tot weten en begrijpen; de esthetische behoefte 

zijn de drijfveer om te streven naar schoonheid. 

Voor de door Maslow onderscheiden categorieën bestaat een breed draag-

vlak. Wel is de categorisering voortdurend aangepast en uitgebreid. Zo werden er 

naast de fysiologische behoeften, ook psychische behoeften onderscheiden 

3 
Dimensies van het wonen 

Een zoektocht naar waarde voor de klant 
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(behoefte aan privacy) en werd er gewezen op de invloed van de cultuur op 

behoeftes (zie ook Heijs, 1992). Alderfeld heeft de theorie van Maslow opnieuw 

geformuleerd (Van der Vlist, 1994). Hij onderscheidt drie basisbehoeften: existence 

needs, relatedness needs en growth needs. Er wordt ook wel van het ERG-model 

(existentie, relatie en groei) gesproken (Antonides & Van Raay, 1994). De existen-

tiële behoeften hebben betrekking op de twee ‘laagste niveaus’ van Maslow 

(fysiologische behoeften en veiligheid), de relationele behoeften op wat hij 

‘acceptatie’ noemt en de behoefte aan groei op de hoogste twee niveaus (achting en 

zelf ontplooiing). Deze reductie tot drie hoofdcategorieën wordt door anderen als 

onvolledig ervaren (zie ook Van der Vlist, 1994). In deze driedeling zou er te weinig 

aandacht zijn voor de behoefte aan orde en regelmaat, beheersing van de omgeving 

en aan onzekerheidsreductie enerzijds en voor de behoefte aan macht en exploratie 

anderzijds. Volgens Van der Vlist is een vierde categorie relevant: de behoefte aan 

regulering. Anderen stellen dat deze met Maslow’s veiligheidsbehoefte en Alder-

feld’s groeibehoefte overlapt en vinden het geen zinvolle toevoeging. 

Is er voor de categorisering voldoende draagvlak, het idee van Maslow dat 

hogere behoeften pas geactiveerd worden als lagere bevredigd zijn, is meer 

bekritiseerd. De vraag welke behoefte op welk tijdstip als de belangrijkste drijfveer 

functioneert, is van vele factoren afhankelijk. Zo kan er sprake zijn van ‘terugval’ 

bijvoorbeeld in tijden van ziekte. De rangorde zal dan ook mede door de levensfase 

waarin het individu zich bevindt bepaald worden. 

Hoe het ook zij, met het wonen zal in essentiële menselijke behoeften 

voorzien dienen te worden. Behoefte om te overleven, behoefte aan verbonden-

heid, behoefte om zich te ontwikkelen. Bij elke van deze is er behoefte aan 

regulering en controle. Zo zal een individu streven naar het vermijden van overlast, 

het voorkomen van onveiligheid, het controleren van sociale interacties en het 

benutten van kansen.  

De geschiedenis laat zien dat de wijze waarop mensen in hun woonbehoefte 

voorzien voortdurend verandert, hetgeen gereflecteerd wordt in de visie van 

opdrachtgevers en ontwerpers op het wonen en de bewoner.  

3.2 De visie op het wonen: een tour d’ horizon 

Het begrip wonen roept veel betekenissen op. Het is ‘een spons die haar 

geschiedenis opgezogen heeft’ (Verschaffel, 1990). Hier wordt alleen de moderne 

geschiedenis van het wonen geschetst. De scheiding tussen wonen en werken is dan 

al een feit. De woning is de antithese van de werkplek geworden en de sociale 

eenheid voor het gezinsleven (Hayward, 1975). Rybczynski (1988) gebruikt in zijn 

beschouwing over de historische ontwikkeling van de woning, de metafoor van de 



____________________________________________________________Dimensies van het wonen 

 

 51 

‘ui’. Het ontstaan van de moderne woning vindt plaats in verschillende fasen, 

vergelijkbaar met de rokken van een ui. In de zeventiende eeuw wordt de woning de 

plaats voor ‘privacy’, in de achttiende eeuw wordt het ook de plek voor 

‘ontspanning en rust’, in de negentiende eeuw verschuift de nadruk naar ‘facili-

teiten’ als verlichting, verwarming en ventilatie en in de twintigste eeuw kwam 

‘efficiency en gemak’ in de woning centraal te staan. Het ontstaan van de moderne 

woning leidt tot een steeds verder gaande privatisering van het wonen in de zin van 

individualisering. Burgers (1989) schetst in navolging van anderen een proces 

waarbij steeds meer collectieve voorzieningen geprivatiseerd worden. Was- en 

toiletruimtes worden privé en de verwarmingstechniek leidt tot een verdere privati-

sering binnen de woning. Ook maakt de scheiding van verblijfs- en circulatieruimtes 

binnen de woning een verdere afzondering in privévertrekken mogelijk. Circu-

latieruimtes verbinden niet alleen vertrekken, maar scheiden dezen ook van elkaar. 

Burgers wijst erop dat deze privatisering van het ruimtegebruik slechts mogelijk is 

door een publieke infrastructuur. Een groots opgezet rioleringsstelsel, een complex 

waterleidingnet, een ingewikkeld energievoorzieningensysteem, een wijdvertakte 

verkeersstructuur en een specifieke ruimtelijke geleding van bevolkingsgroepen zijn 

de noodzakelijke voorwaarden voor deze individualisering van het wonen. Deze is 

alleen mogelijk gebleken bij gratie van omvangrijke ‘publieke’ werken.  

In de loop van de twintigste eeuw is de betekenis van het begrip wonen 

verder gewijzigd en heeft de spons zich volgezogen. Kwiatkowska (1999) schetst aan 

de hand van drie stromingen binnen de modernistische beweging (premodernisme, 

modernisme en postmodernisme) de toenemende complexiteit van het begrip. Het 

rationaliseringsproces dat zo typerend is voor het modernisme raakt alle sferen van 

het maatschappelijke en culturele leven en dus ook de sfeer van het wonen. Bij elke 

stroming behoort volgens haar een bepaalde visie op de gebruiker, de ruimte en de 

woning. Haar betoog wordt als uitgangspunt genomen voor een korte schets van de 

ontwikkeling van de woonsituatie in de twintigste eeuw. 

 In de premodernistische stroming, wordt bij het wonen vooral gerefereerd 

aan locale waarden en traditionele opvattingen. De gebruiker wordt gezien als 

bewoner van een tastbare ruimte. De ruimte is fenotypisch, gestructureerd en 

begrensd. De woning biedt onderdak en is een plaats waar men zich ‘thuis’ voelt. De 

woning-met-een-kap is het symbool van geborgenheid en beschutting (zie ook 

Cruysberghs, 1993). Stedenbouwkundige concepten als de tuinstad en in mindere 

mate de wijkgedachte ondersteunen deze manier van wonen (Van der Horst, 

Kullberg & Deben, 2001).  

In de modernistische stroming verandert het mensbeeld en de visie op ruimte 

en woning. In de visie van de modernisten konden (woon)gebouwen volgens 

bepaalde algemeen geldende principes worden ontworpen, onafhankelijk van plaats 
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en functie. Voor Le Corbusier stond de fabriek model voor elk type bouwwerk. Zo 

beschouwde hij ook het huis als een ‘machine a habiter’. De gebruiker van een 

woning wordt niet langer gezien als een bewoner maar als een ‘modulator’. Ruimte 

is niet langer begrensd, maar wordt door de modernisten gezien als een ‘plan libre’, 

een neutrale ruimte waarbinnen de ‘modulator’ zijn woning vorm geeft. De ‘lege 

loft’ was het ideaal voor een vrije woningarchitectuur (De Vreeze, 1999). Zon, ruimte 

en groen in de woongebouwen verdrongen de traditionele straten en de voor- en 

achtertuintjes. De kap op de woning werd als technisch achterhaald beschouwd en 

verdween uit het stadsbeeld. De woning werd een uitwisselbare plek voor de 

moderne mens. De ideeën van de modernisten hebben het aanzien van de 

naoorlogse woningbouw tot ver in de jaren zeventig bepaald.  

In de derde periode, het ‘postmodernisme’ werden de modernistische 

principes van de functionaliteit en rationaliteit afgezworen en komt er meer ruimte 

voor pluriformiteit en diversiteit. Er is meer oog voor de gedifferentieerde waarde-

patronen van de gebruiker. Deze wordt in toenemende mate als consument be-

schouwd die via de markt interacteert. De postmoderne mens leeft een gefragmen-

teerd bestaan. Vanuit zijn geïndividualiseerd waardesysteem stelt hij een pakket van 

attributen samen dat voor hem waarden hebben. Deze ‘cocktail’ is sterk emotioneel, 

wisselend, gelokaliseerd en trendy (Braeckman, 1993). De woning wordt hoe langer 

hoe meer een modieus product, een soort collage van opeenvolgende vertrekken 

met verschillende kwaliteiten, beelden en tekens, waarmee gecommuniceerd kan 

worden. De woning als modieus goed is tevens een plek waar genoten kan worden. 

De woonsituatie wordt steeds meer het decor voor de geambieerde leefstijl 

(Engelsdorp-Gastelaars, 1999).  

In de overgang naar de eenentwintigste eeuw, ook wel getypeerd als het 

informatietijdperk, is er volgens Kwiatkowska opnieuw sprake van een trendbreuk, 

waarbij de gebruiker van een woning gezien wordt als een ‘telecommuter’ met een 

nieuw tijd-ruimte besef. De woning wordt het ‘knooppunt’ binnen een bepaalde 

tijdruimte. De gebruiker wordt steeds meer ‘footloose’ en krijgt bij de keuze van een 

woning meer oog voor de kwaliteit van de woonomgeving. De woning wordt het 

toevluchtsoord in de dynamische wereld van de flexwerker. Er ontstaat een 

toenemende behoefte aan privacy en afzondering (Sikiaridi & Vogelaar, 2001).  

Tot zover deze tour d’horizon vanuit een cultuurhistorisch perspectief. Het 

blijkt dat de behoefte aan existentie, verbondenheid en ontplooiing in elke periode 

een ander invulling heeft gekregen. De woningvoorraad is een afspiegeling van deze 

veelheid van concepten en ideeën. Om grip te krijgen op de kwaliteit van het wonen 

in de voorraad zal deze complexiteit en veelvormigheid uiteengerafeld dienen te 

worden.  
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3.3 Dimensies en aspecten van het wonen 

Bij het ontleden van de complexiteit rijst de vraag welke categorisering het meest 

bruikbaar is. Op basis van een globale literatuurstudie ontstaat het volgende beeld. 

Pennartz (1981) onderscheidt drie dimensies bij het wonen: de utilitaire, de 

sociale en de existentiële dimensie. De utilitaire dimensie is volgens hem ‘even voor 

de hand liggend als belangrijk’. Mensen hebben bescherming nodig tegen 

weersinvloeden, tegen koude, hitte, wind en regen en andere elementen die de 

warmte en vochthuishouding in het menselijk lichaam kunnen verstoren. Op grond 

van fysiologische, anthropometrische en ergonomische studies worden de eisen aan 

de woning voortdurend aangepast. De sociale dimensie verwijst naar het huishou-

den opgevat als een betrekkelijk gestructureerd veld van handelen. Het huishouden 

heeft een zekere mate van duurzaamheid. De leden nemen bepaalde posities in en 

er is sprake van een zekere ordening en regulering van activiteiten. Daarnaast heeft 

het wonen een communicatiefunctie en weerspiegelt de woning de positie die 

bewoners innemen in de samenleving. In navolging van Heidegger onderscheidt 

Pennartz een derde, existentiële dimensie aan het wonen. Bij Heidegger krijgt het 

wonen een bijna mystiek karakter. Wonen verwijst naar de ‘wijze waarop sterflijken 

op aarde zijn’ en ‘moet telkens geleerd worden’. Wie het wonen alleen als een 

utilitaire dimensie bestudeert, blijft volgens Pennartz aan de oppervlakte. Wie alleen 

de existentiële dimensie beziet, verzandt in speculaties en verliest het contact met 

de werkelijkheid van alledag. Onderzoek naar woonkwaliteit moet volgens hem 

rekening houden met de handelingskwaliteit van de gebouwde omgeving – wat 

maakt ze mogelijk en wat belemmert ze. De omgeving is immers uitdrukking van de 

manier waarop mensen wonen.  

Ook andere auteurs verwijzen naar de utilitaire, sociale en expressieve 

kwaliteiten van het wonen. Zo wijst Rapoport (1969) erop dat de woonfunctie altijd 

meer geweest is dan alleen een fysieke of utilitaire. Het wonen heeft ook een sociale 

en symbolische betekenis. Ook Saunders (1990) beschouwt het begrip ‘home’ niet 

alleen als plaats van veiligheid en geborgenheid, maar ook als bron van persoonlijke 

autonomie en persoonlijke identiteit en als bron van status en trots.  

In de verdere uitwerking van het begrip wonen worden meestal meer dan 

drie functies of dimensies onderscheiden. Cooper (geciteerd in Lawrence, 1987) legt 

een verband met Maslow’s latere versie van de behoefte hiërarchie, waarin de be-

hoefte aan schoonheid is opgenomen. Hij onderscheidt vijf ‘housing needs’: shelter, 

security, comfort, socialisation & self-expression en aesthetics. De behoefte aan 

esthetiek is volgens hem van de ‘hoogste orde’. Een werkgroep van het toenmalige 

Ministerie van VRO uit 1971 (geciteerd in Priemus, 1984) onderscheid vergelijkbare 

functies: de beschuttingsfunctie; de domeinfunctie (het verschaffen van een eigen 
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territoir, privacy); de utilitaire functie (bruikbaarheid voor het verrichten van nuttige 

en plezierige activiteiten); de communicatiefunctie (conditie voor het leggen van 

sociale contacten) en de symboolfunctie (teken van ‘wie zijn wij‘ of ‘wie zouden wij 

willen zijn’).  

Wat opvalt in deze omschrijvingen is dat de plaatsgebondenheid van het 

wonen weinig aandacht krijgt. De omschrijving van Hayward (1975) voorziet in deze 

omissie. Hij heeft zowel oog voor de absolute als de relatieve locatiekenmerken. Hij 

onderscheidt vijf categorieën die betekenis geven aan het wonen: 

- ‘Home as a physical structure’. 

In deze categorie is het wonen gedefinieerd in fysieke termen: woning, woontype, 

architectonische stijl, kwaliteitsstandaards, enzovoort. Het idee dat het bij wonen 

om fysieke aspecten gaat, heeft veel onderzoekers ertoe aangezet om de relatie 

tussen fysieke en bijvoorbeeld sociale aspecten van het wonen te onderzoeken. 

Regelmatig liep men daarbij in de val van het fysisch determinisme. Fysieke 

kenmerken zijn vaak niet de belangrijkste, laat staan de determinerende factoren bij 

het wonen.  

- ‘Home as locus in space’.  

De woning is het vertrekpunt van activiteiten. Het adres is een ruimtelijk 

referentiepunt. Men vertrekt vanuit de woning en keert er naar terug. 

- ‘Home as a social and cultural unit’. 

Er is al gewezen op het samenspel tussen de fysieke omgeving en de sociale 

activiteiten. De woonsituatie is bij uitstek een sociale eenheid. Ze legt gedragscodes 

op, speelt een rol bij de acculturatie van leden van het huishouden en heeft een 

stabiliserende functie in een veranderende wereld. 

- ‘Home as a territory’.  

De woonsituatie is ook gelokaliseerd, in een buurt. Aan dit territorium is een 

publieke, semipublieke en private dimensie te onderscheiden. Territoriale grenzen 

blijken belangrijk bij de identificatie met een woonsituatie. Naast de absolute 

locatiekenmerken speelt echter ook de relatieve ligging een rol.  

- ‘Home as self and self-identity.’ 

Het wonen verschaft identiteit aan de gebruiker en is iemands statussymbool. 

Volgens Hayward zal bij onderzoek naar de tevredenheid met de woonsituatie elk 

van deze vijf betekeniscategorieën in beschouwing genomen dienen te worden. Wil 

een corporatie sturen op klanttevredenheid dan zal ze dus op de een of andere 

manier rekening dienen te houden met al deze aspecten. 

Ook in de Nederlandse discussie over wonen is er steeds meer oog voor de 

‘locationele functies’ van het wonen (zie ook Jobse, Van Kempen, Hansman, 

Dieleman & Hooimeijer, 1997). Naast functies als ‘het bieden van onderdak’ en ‘de 

woning als activiteitencentrum’, krijgt ‘de woning in de buurt’ en ‘de woning als 
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nodaal punt’ expliciet aandacht. Opvallend is dat de woning als expressiemiddel niet 

genoemd wordt in deze voorstudie bij de Woonverkenningen 2030. In de jaren 

negentig heeft immers een uitgebreid debat plaats gevonden over de culturalisering 

van de ruimte en is gewezen op de noodzaak de culturele diversiteit beter te 

accommoderen (zie ook Mommaas, 2001). Met name de culturele identiteit in 

relatie tot de uitstraling van een gebied is relevant. Deze culturele dimensie als 

belichaming van het symbolisch aspect, houdt verband met de behoefte aan eigen 

identiteit, expressie van eigen waarden en normen (Engelsdorp-Gastelaars, 1999). 

Ook in de publicatie ‘Wat wijken maakt‘ wordt naast de functionele en sociale 

kwaliteit de expressieve kwaliteit onderscheiden. Identiteitsvorming en beleving zijn 

zowel op individueel als collectief niveau van belang (Van der Horst et al., 2001). 

In deze studie wordt ingaan op deze drie hoofddimensies van het wonen. In 

plaats van de trits ‘functioneel-sociaal-expressief’ wordt de voorkeur gegeven aan 

de begrippen existentieel,  residentieel en expressief. Mensen wonen, wonen samen 

en laten zien hoe ze wonen: 

1. De existentiële dimensie. De woning en woonomgeving bieden beschutting en 

veiligheid aan het huishouden. Bovendien faciliteren beiden een uiteenlopend 

scala aan activiteiten. 

2. De residentiële dimensie. De woning en woonomgeving zijn van invloed op deze 

wijze waarop leden van het huishouden binnen en buiten interacteren.  

3. De expressieve dimensie. De woning en woonomgeving hebben een esthetische 

dimensie waarmee bewoners kunnen laten zien hoe ze wonen.  

Bovendien worden twee schaalniveaus onderscheiden: de woning en de woonom-

geving. Bij de woning worden twee woonvormen onderscheiden: een- en meer-

gezinswoningen. De woonomgeving wordt niet onderscheiden naar woonvorm. Het 

geheel wordt aangeduid met de kwaliteit van de woonsituatie (figuur 3.1) 

In de volgende paragrafen zullen we op de verschillende dimensies van beide 

niveaus nader ingaan en aangeven welke variabelen gebruikt zijn om de kwaliteit 

van de woonsituatie te meten.  

 

 

Figuur 3.1: De woonsituatie als onderzoeksobject: dimensies en schaalniveaus 

Dimensies/ 

schaalniveaus 

Existentieel Residentieel Expressief 

Woning en woonvorm 

De kwaliteit van de woonsituatie 
Woonomgeving 
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In dit kader zijn ook de begrippen privé, semi-privé, semi-openbaar en openbaar 

domein van belang. Het privé domein verwijst naar de besloten wereld van de 

woning, de ‘intieme levenssfeer’ van het huishouden. Het privé domein ‘woning’ 

wordt beheerd door individuele huishoudens die tevens het gebruik door derden 

(bezoekers) reguleren. De eengezinswoning als woonvorm biedt betere 

mogelijkheden om de contacten met de buitenwereld te reguleren dan het type 

woning in een meergezinshuis (Pennartz, 1981). De populariteit van de eengezins-

woning is mede toe te schrijven aan de grote territoriale en visuele privacy die dit 

woontype biedt, zeker wanneer er een voor- en achtertuin aanwezig zijn.  

3.4 De woning: het privé domein  

Beschutting en privacy 

Allereerst moet het wonen bewoners in staat stellen in hun dagelijkse 

levensbehoefte te voorzien. De moderne woning biedt zowel in fysieke als sociaal-

psychologische zin bescherming. De fysieke structuur, als geheel van bouwdelen en 

voorzieningen biedt onderdak aan de bewoner. De kwaliteit hiervan is mede 

bepaald door de prestaties van het woongebouw in termen van degelijkheid, 

veiligheid, energiezuinigheid en gezondheid. Deze fysieke structuur vormt ook de 

voorwaarde voor privacy. De woning is het privé domein van (leden van) een 

huishouden. Privacy betreft de ‘persoonlijke levenssfeer’ van zowel het huishouden 

als geheel als van de individuele leden die er deel van uit maken en heeft niet alleen 

betrekking op de territoriale maar ook op auditieve en visuele privacy. De 

mogelijkheden voor privacy worden bepaald door een samenspel van grootte, 

plattegrond en rekwisieten enerzijds en bezettingsgraad, ruimtegebruik en gedrags-

codes anderzijds.  

Ook de woonvorm, het aantal bouwlagen in relatie met de buitenruimte, is 

van invloed op de privacy. Een gebrekkige auditieve privacy door geluidsoverlast is 

mede bepaald door de bouwvorm in relatie met de bouwtechnische kwaliteit en het 

type plattegrond (zie ook De Jong, 1996). In de loop der tijd is de behoefte aan 

privacy toegenomen. Engelsdorp-Gastelaars (1999) verklaart dit vanuit de toene-

mende dynamiek en complexiteit in de samenleving en het groeiend aantal 

confrontaties met mensen die andere opvattingen hebben of andere gedragscodes 

hanteren. In de eigen privésfeer hebben mensen steeds meer behoefte om 

dergelijke confrontaties te mijden. In negatieve zin wordt de woning getypeerd als 

een ‘cocon van privacy’, waarin het huishouden zich verschanst in afzondering van 

de buiten-wereld, waarmee het alleen nog functionele relaties onderhoud (Komter, 

Burgers & Engbersen, 2000). 
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Activiteitencentrum 

De woning biedt echter niet alleen onderdak en privacy. De woning is de plek waar 

we veel van onze (vrije) tijd doorbrengen; ze is het centrum van het dagelijks leven. 

De leden van een huishouden hebben ruimte nodig om individueel of gezamenlijk 

activiteiten te ontplooien, om zich terug te trekken of om spullen neer te zetten. In 

die hoedanigheid stelt de woning voorwaarden aan het gebruik: ze biedt de moge-

lijkheid om sommige dingen te doen maar maakt tevens andere activiteiten on-

mogelijk. Pennartz spreekt in dit kader over de ‘handelingskwaliteit’ van de woning. 

De woning is bij uitstek de plek voor traditionele activiteiten als verblijven, 

het huishouden doen, huiswerk maken, ontspannen, contact met de natuur onder-

houden, bezoek ontvangen, slapen, persoonlijke verzorging, enzovoort (Hilhorst & 

Van der Linden, 1997). De laatste decennia is de thuisgerichtheid toegenomen. Deze 

groeiende thuisgerichtheid wordt enerzijds verklaard door het feit dat allerlei 

huishoudelijke apparaten het thuis verrichten van noodzakelijke arbeid steeds 

makkelijker maken. De ‘prosument’ – een neologisme van Tofler – verricht de arbeid 

liever zelf dan deze uit te besteden aan dure dienstverleners. Anderzijds leidt de 

bovengenoemde trend naar meer privacy tot een grotere thuisgerichtheid van veel 

huishoudens. Als plek voor huishoudelijk werk vertoont de woning vaak de nodige 

tekortkomingen: een visueel open keuken stelt hoge eisen aan het opruimen, het 

ontbreken van een bijkeuken bemoeilijkt het wassen en strijken, de gebrekkige 

uitrusting van een badkamer is een probleem voor jonge gezinnen, enzovoort.  

Naast deze traditionele functie krijgt de woning in toenemende mate een 

functie als studiecentrum, plek voor betaald werk, zorgcentrum of als 

winkelcentrum (zie ook Hutjes, 1994). Cijfers uit 1985 laten zien dat slechts 32% van 

de woningen uitsluitend voor het huishouden wordt gebruikt. In de overige 

woningen worden meerdere taken gecombineerd (huishouden en/of arbeid en/of 

onderwijs). Als plek voor betaald werk lijkt de woning aan belang te winnen, mede 

als gevolg van de mogelijkheden die de telecommunicatie biedt. De woning wordt 

steeds meer een knoop-in-een-netwerk. De woning wordt een hybride ruimte, die 

zowel materieel als virtueel, lokaal als globaal, zowel tastbaar als abstract is (Sikiaridi 

& Vogelaar, 2001). Er worden steeds meer woningen ontwikkeld die geschikt zijn 

voor telewerken. Een extra werkruimte op de begane grond, vaak met een semi-

privé karakter, maakt het werken aan huis mogelijk.  

Een andere activiteit die waarschijnlijk zal toenemen is teleshopping. Deze 

vorm van winkelen kan als additioneel beschouwd worden om op bepaalde tijden 

efficiënter te kunnen winkelen. Het is echter niet waarschijnlijk dat het traditionele 

winkelen verdwijnt. Met name de sociale en recreatieve functie van het winkelen is 

door teleshopping niet te compenseren. Traditioneel is de woning ook een plek waar 
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gestudeerd kan worden. Het volgen van onderwijs vindt echter meestal buiten de 

woning plaats. De gevolgen van tele-educatie voor de woning is dat de grens tussen 

woning en school steeds meer gaat vervagen. Een toenemende rol voor de woning 

als zorgcentrum lijkt in het licht van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen ook 

zeer waarschijnlijk. De toenemende vergrijzing en de ontwikkelingen in de zorg-

sector leiden ertoe dat in de behoefte aan verzorging steeds vaker in de woning zelf 

voorzien dient te worden. 

De (potentiële) technische en functionele kwaliteiten van de woning zullen 

bepalend zijn voor de vraag in welke mate de woning voldoende is toegerust om 

deze nieuwe functies te vervullen. Kwaliteitsaspecten als de lay-out, het aantal 

kamers, de overmaat, de uitrusting, het binnenklimaat, de geluidsisolatie en de 

mogelijkheden deze aspecten te beïnvloeden of aan te passen, bepalen in hoge 

mate de geschiktheid van de woning als activiteitencentrum. Met name de tech-

nische en functionele eisen die de zorgfunctie aan de woning stelt, blijken vaak niet 

geboden te kunnen worden. 

Statusattribuut 

Naast existentie en residentie maakt het wonen ook expressie mogelijk. In de 

‘postmoderne’ fase wordt deze dimensie steeds belangrijker: de woonsituatie als 

expressie- en communicatiemiddel, als decor en statusattribuut. In het huidige 

mensbeeld wordt uitgegaan van ‘sociale autonomie’: het streven naar zelfexpressie 

en autonomie staat in wisselwerking met de omgeving waarin de mens zich bevindt 

(Houben, 1997). Het belang van de woning als expressiemiddel wordt al langer 

onderkend. Reeds in de jaren vijftig wezen auteurs erop. Naast de identificatie-

functie biedt de woonsituatie ook de mogelijkheid zich van anderen te onder-

scheiden. De woonsituatie wordt gezien als afspiegeling van en symbool voor de 

maatschappelijke positie van het huishouden. Volgens Walker (geciteerd in Priemus, 

1984) biedt de woonsituatie de gebruiker ‘statusfaction’. Het belang van de 

communicatieve kwaliteit is ook afhankelijk het type huishouden en de vraag- en 

aanbodsituatie op de woningmarkt. De communicatieve waarde wordt vooral 

bepaald door de uitstraling van de woning en woonomgeving. De communicatieve 

aspecten zijn primair die elementen van een woning of woonomgeving die 

beeldbepalend zijn. De boodschap en informatie over de gebruikers en de omgeving 

die wordt uitgestuurd, kunnen betrekking hebben op welstand, levensfase, leefstijl 

en waarden en normen van die gebruikers. Deze signalen kunnen bewust en 

onbewust, zelfs ongewild, worden uitgezonden.  

Om de kwaliteiten op het privé domein te meten zijn de volgende variabelen 

gebruikt: 
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Grootte Uitrusting en uitstraling 

Grootte van woonkamer Voorzieningen in de badkamer 

Grootte van keuken Voorzieningen in de keuken 

Grootte van badkamer Voorzieningen toilet 

Grootte van hoofdslaapkamer Verwarming 

Grootte van tweede slaapkamer Plaats van de cv-ketel 

Grootte van bergruimte in de woning Aansluitpunt wasmachine 

Grootte van bergruimte buiten Warmwatervoorziening 

Grootte van balkon Capaciteit elektra 

Grootte van tuin Warmte-isolatie 

Aantal slaapkamers Geluidsisolatie 

  
Ventilatiemogelijkheden 

  Afwerking van wanden en plafonds 

  
Kwaliteit hang en sluitwerk 

  
Kleurstelling van de buitenkant 

  
Onderhoudsstaat van de buitenkant 

Plattegrond Overlast 

Relatie tussen de vertrekken Tocht 

Relatie woonkamer t.o.v. keuken Vocht 

Relatie woonkamer t.o.v. hoofdslaapkamer Geluidsoverlast 

Relatie woonkamer t.o.v. tuin   

Relatie woonkamer t.o.v. balkon 
  

Relatie hoofdslaapkamer t.o.v. badkamer 
  

Relatie hoofdslaapkamer t.o.v. toilet 
  

 

Figuur 3.2: Variabelen op het privé niveau (woning) 
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3.5 De woonvorm: het semi-openbare domein 

Er bestaan echter ook een aantal ruimtes, die noch privé, noch openbaar zijn. Het 

type en de omvang van deze collectieve ruimtes hangen samen met de woonvorm.
1
 

Het gaat om gemeenschappelijke ruimtes als hofjes en binnenpleinen, achterpaden, 

gangen, loopbruggen, hallen en trappen. In het bijzonder de gemeenschappelijke 

ruimtes in woongebouwen zijn van meet af aan door de consument laag 

gewaardeerd. Woontevredenheidsonderzoek uit de jaren vijftig toonde al aan dat 

gemeenschappelijkheid in gebruik van openbare portieken en galerijen bij bewoners 

tot een lage waardering leidde
2
. Ook door architecten werd in die tijd al gewezen op 

de gebrekkige vormgeving van het gemeenschappelijk gebied binnen het gebouw
3
. 

Coleman (1985) spreekt in dit kader over bufferruimtes die of semi-privé, of semi-

openbaar, of ‘confused’ zijn. Semi-privé ruimtes zijn volgens haar ruimtes die door 

een van de woonachtige huishoudens te beheren zijn en waar ook andere 

huishoudens uitzicht op hebben. Ze zijn vanuit een van de ruimtes in de woning te 

overzien, via een deur te bereiken en duidelijk afgebakend. Ze beschouwt deze 

semi-privé als het beste type bufferruimte omdat er duidelijke gedragsregels 

bestaan die bovendien gehandhaafd kunnen worden. Minder gunstig zijn de semi-

openbare ruimtes, die noodgedwongen gemeenschappelijk gebruikt worden. Ook 

deze ruimtes zijn duidelijk afgeperkt en vaak alleen toegankelijk voor een kleine 

groep gebruikers. Geen enkel huishouden kan deze ruimtes individueel beheren, 

maar het aantal huishoudens dat er toegang toe heeft, is klein genoeg om afspraken 

over het gebruik te kunnen maken, waarop door het collectief of een huismeester 

wordt toegezien. Het betreft regels ten aanzien van het permanent of tijdelijk 

plaatsen van spullen, het afvoeren van huisvuil, het gebruik door huisdieren en het 

gedrag van medebewoners. Hoewel hierdoor een vorm van zelfregulering ontstaat, 

zijn deze ruimtes gevoeliger voor vandalisme en overlast dan de semi-privéruimtes. 

Het minst gunstige type is de ‘confused space’, waar te veel mensen gebruik van 

maken om tot vorm van zelfbeheer te komen. Ze zijn niet alleen toegankelijk voor de 

gebruikers die er noodgedwongen moeten komen, maar ook voor andere 

‘anonieme’ gebruikers.  

In de jaren negentig raakt het begrip ‘parochiaal domein’ in zwang om de 

zone tussen het persoonlijke domein en de openbare ruimte te typeren (zie ook 

Brunt & Deben, 2001). Dit domein vormt een soort bufferfunctie om te voorkomen 

dat de privésfeer en de publieke ruimte met elkaar in botsing komen. In sommige 

woonsituaties is deze ruimte met zorg ingericht, zodat de openbare ruimtes in het 

ontwerp langzaam overlopen in meer intiemere tussenzones en entreeruimtes, 

binnenhoven of galerijen. In andere situaties zijn ze echter onduidelijk gedefinieerd, 

weet de gebruiker niet of hij zich in een openbare dan wel privé ruimte bevindt en is 
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hij in het ongewisse over de te hanteren gedragcodes. Dan is er sprake van ‘ijle 

zones’, vergelijkbaar met wat Coleman ‘confused area’ noemde. Parochialisering kan 

de interacties tussen gebruikers reguleren en biedt aanknopingspunten voor beheer. 

Het maakt bovendien identificatie met het publieke domein beter mogelijk. 

Belangrijke randvoorwaarde is echter een goede beheerstructuur. Vaak is een 

herverkaveling van verantwoordelijkheden noodzakelijk (Soetens, 2003). 

Om de kwaliteit van het semi-openbare domein in beeld te brengen, is 

gebruik gemaakt van de volgende set variabelen (zie figuur 3.3). Hierbij is een 

onderscheid gemaakt tussen complexen met een- en meergezinswoningen. 

 

Figuur 3.3: Variabelen op het semi-openbare niveau (woonvorm)  

 

Eengezinswoningen Meergezinswoningen 

Achterpaden Gebouw 

Verlichting Kleurstelling van het gebouw 

Veiligheid Toegankelijkheid 

Onderhoud Uiterlijk trappenhuis 

Waterafvoer Netheid 

Toegankelijkheid Veiligheid 

Afsluitbaarheid Berging buiten de woning 

Medegebruikers Opslag huisvuil 

  Parkeermogelijkheden 

  Bewonersamenstelling 

  Huismeester 

  Gemeenschappelijke voorzieningen 

  Lift 

  Functioneren 

  Netheid 

  Alarmvoorziening 

  Veiligheid 
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3.6 De woonomgeving: het openbare domein  

De woning is zowel naar binnen gekeerd, als naar buiten gericht. Ze biedt 

beschutting en bescherming, maar mag de bewoner niet binden en afsluiten van de 

buitenwereld. Bewoners hebben immers behoefte aan participatie en identificatie, 

maar willen ook eventuele bedreigingen afwentelen of overlast vermijden. 

De woning in zijn omgeving betreft de locationele functies. Deze hebben 

betrekking op de absolute en relatieve ligging van de woning. De woning is gelegen 

in een buurt en vormt tevens de uitvalsbasis naar andere locaties. 

De woning in de buurt 

De woonomgeving wordt vaak aangeduid met woonmilieu. Het woonmilieu is, 

populair gesteld, de ruimtelijke omgeving waarin zich het dagelijkse leven afspeelt. 

De Leeuw Hartog (geciteerd in Van der Horst et al., 2001) omschrijft het woonmilieu 

als de omgevingsfactoren van een afgebakend ruimtelijk gebied dat door de 

bewoners regelmatig gebruikt wordt en relevant wordt geacht voor hun activiteiten 

en communicaties en waar zij bovendien een bepaalde eenduidigheid aan toeken-

nen ten gevolge van structurele kenmerken. Meestal betreft het hierbij vooral de 

woon- en vrijetijdsactiviteiten, minder de werkactiviteiten. 

De woonomgeving behoort veelal tot het publieke domein. In tegenstelling 

tot het privé en semi-openbare domein kan het openbaar of publiek domein door 

iedereen zonder toestemming gebruikt worden. Hier is in principe interactie 

mogelijk tussen alle leden van de samenleving. Wel gelden in het publiek domein 

gedragscodes die door de samenleving als geheel bepaald zijn.  

In navolging van Gans onderscheiden Van der Horst et al. (2001) ‘potentiële’ 

en ‘effectieve’ woonomgeving. Ontwerpers en opdrachtgevers hebben een belang-

rijke invloed op de potentiële woonomgeving. Hierbij spelen vigerende stedebouw-

kundige concepten een rol (tuinstad, wijkgedachte, functionalisme). In het oorspron-

kelijke concept van de tuinstad hadden buurten vaak eigen voorzieningen in het 

openbare domein. Het ruim aanwezige groen was echter vaak privé (grote tuinen). 

In latere varianten komt het groen vaak als openbare ruimte voor. Ook in het vroeg 

naoorlogse concept van de wijkgedachte was er veel aandacht voor voorzieningen. 

Ze werden gezien als dragers van de wijkgedachte (Doevendans & Stolzenburg, 

1995). Met name in de functioneel gelede wijken van het modernisme is er veel 

aandacht voor de publieke ruimte en openbaar groen en werden de voorzieningen 

vaak bijeengeplaatst in clusters.  

De effectieve woonomgeving daarentegen krijgt gestalte zodra bewoners hun 

intrek nemen in de wijk en ontwikkelt zich daarna voortdurend onder invloed van 

maatschappelijke omstandigheden. Volgens Lofland (1998) is een bepaald domein 
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niet per definitie privé, parochiaal of publiek. Dit wordt bepaald door de aard en 

intensiteit van omgangsvormen. Bovendien zijn deze aard en intensiteit veranderlijk. 

De woonomgeving is dus niet zozeer bewust voor een gemeenschap ontworpen, 

maar wordt als het ware in de loop der tijd door een groep toegeëigend. In de 

praktijk bevinden openbare ruimtes zich op een continuüm tussen ‘parochiaal’ en 

‘publiek’. In dit onderzoek wordt de tevredenheid over de effectieve woonomgeving 

gemeten. 

De woonomgeving dient vrij te zijn van extreme overlast, criminaliteit en 

verpaupering, van grote tegenstellingen in leef- en woonstijlen en extreme vormen 

van maatschappelijke achterstand. Gebruikers hebben belang bij het goed 

functioneren van hun residentiële situatie; ze dient leefbaar te zijn. Leefbaarheid 

kan dan gedefinieerd worden als de mate waarin individuele actoren zorgdragen 

voor het gezamenlijk gedeelde publiek domein van buurt of wijk (Hortulanus, 1996). 

In het licht van de leefbaarheidproblemen wijzen andere auteurs (Jobse et al., 1997) 

ook op de trend om de drempel tussen het privé domein en het publieke domein te 

verhogen. Deze trend lijkt een algemeen maatschappelijk verschijnsel te zijn dat zich 

echter relatief sterk manifesteert bij specifieke groepen als ouderen, alleenstaande 

vrouwen en beter gesitueerden en in specifieke, vooral stedelijke, gebieden. 

In extreme vorm leidt dit tot privatopia: private enclaves van een cultureel 

zeer eenvormige groep die slechts onderling contact zoeken (Hajer, 1996). Met 

name in de VS heeft de ontwikkeling van dit soort ‘gated communities’ een hoge 

vlucht genomen. Elke buurt heeft zijn eigen reglementen, die door bewoners 

(meestal ook eigenaren) ondertekend dienen te worden. Deze reglementen 

bevatten voorschriften ten aanzien van het buitenaanzicht en onderhoud van 

woning en tuin, het gebruik van de privé-buitenruimte, het houden van huisdieren, 

de aanwezigheid van gasten, et cetera. In extreme gevallen wordt zelfs een 

minimum en maximum leeftijd van bewoners voorgeschreven. Ook in Nederland is 

er sprake van een dergelijke ontwikkeling. Brunt en Deben (2001) wijzen er op dat 

welstandregels en bouwverordeningen in Nederland nog bleekjes af steken bij de 

Amerikaanse voorschriften. “Maar vroegere huurreglementen en de nieuwere be-

palingen die Verenigingen van Eigenaren opstellen komen dicht in de buurt” (p. 28). 

Uitvalsbasis 

Naast de kwaliteit van de woning en de woonomgeving is ook de kwaliteit van de 

locatie van belang. De woning is altijd al de uitvalsbasis geweest voor de diverse 

activiteitenpatronen. “Wonen is het min of meer permanent verblijven op een plek, 

van waaruit de mens de wereld verkent en ervaart en waar men steeds weer naar 

terugkeert (thuiskomt)” (van Leeuwen, geciteerd in Van Wezel, 1993). De relatieve 
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locatie bepaalt de bereikbaarheid van activiteitenplaatsen vanuit de woning. De 

woning is het middelpunt van de potentiële actieruimte, het gebied waarbinnen 

mensen zich gegeven hun tijdsbudget en gegeven de snelheid van het vervoer 

kunnen verplaatsen (VROM, 2000b). 

In het informatietijdperk zijn de activiteitenpatronen van individuen en 

huishoudens steeds veelzijdiger geworden en de mobiliteit steeds groter. De 

toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en mede daardoor de groei van het 

aantal tweeverdieners, meer flexwerkers en meer vrije tijd zijn factoren die tot meer 

mobiliteit leiden. Neemt in algemene zin de verplaatsingsbehoefte toe, voor 

bepaalde huishoudens zijn de beperkingen om zich te verplaatsen groter dan bij 

anderen. Met name bij huishoudens die in korte tijd veel activiteiten met elkaar 

moeten of willen combineren, is de woonlocatie in de nabijheid van voorzieningen 

van groot belang. Hooimeijer en Van Kempen (1998) formuleren dit als volgt: 

“eendimensionale activiteitenpatronen hebben plaats gemaakt voor bezigheden 

met een multi-dimensioneel karakter. Hierdoor worden mensen in toenemende 

mate geconfronteerd met de tijdruimtelijke beperkingen van hun bestaan. Tijd 

wordt schaarser, waardoor de aanwezigheid en bereikbaarheid van allerlei 

voorzieningen steeds belangrijker wordt.” (p. 15). Compacte woonmilieus in urbane 

of suburbane gebieden, waarbinnen wonen, werken, educatie, winkelen en 

recreëren op korte afstand van elkaar mogelijk is, worden voor deze huishoudens 

steeds belangrijker. Reijndorp (1997) spreekt over de ‘combinatiebuurt’. 

Reputatie van de buurt 

Evenals de woning is ook de buurt de basis voor sociale en culturele identificatie en 

symbool voor de maatschappelijke positie van de bewoners. Leden van het huis-

houden hebben niet alleen een persoonlijke omgeving nodig om een gevoel van 

eigen identiteit te ontwikkelen, ze kunnen zich ook identificeren met de mensen die 

er wonen en desgewenst participeren in het sociale buurtleven. Voor nieuwkomers 

biedt het tevens de basis voor acculturatie en socialisatie. Volgens Castells wordt de 

behoefte aan identificatie steeds groter. Naast de ‘space of flows’ – de wereld-

omspannende ruimte van de snelle communicatie – is er in de ‘space of places’ 

sprake van een herwaardering van locale identiteiten. In een wereld waarin rijkdom, 

macht en beelden globaliseren, wordt de behoefte aan identificatie, zowel collectief 

als individueel, de fundamentele bron van sociale zingeving (Castells, 1996). 

Bewoners wensen geassocieerd te worden met de aanwezige fysieke, sociale 

en esthetische componenten, die bovendien vertrouwen wekken voor de toekomst. 

Hortulanus (1995) spreekt in dit kader over de reputatie van een buurt.
4
 Hij maakt 

hierbij een onderscheid tussen interne en externe reputatie. De externe reputatie  
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Sociale woonomgeving Uitrusting en uitstraling 

Bevolkingsamenstelling Kwaliteit van speelvoorzieningen 

Leeftijdsopbouw Kwaliteit van straatverlichting 

Geschikt voor kinderen Kwaliteit van groenvoorzieningen 

Sociale controle Kwaliteit van bestrating 

Omvang kennissen- en vriendenkring Kwaliteit van parkeervoorzieningen 

Congruentie woongedrag Onderhoudsstaat buitenkant woningen 

  Kleurstelling buitenkant woongebouw 

  
Uiterlijk gebouwen, straten en pleinen 

Overlast Bereikbaarheid 

Overlast in de buurt Winkels 

Verkeerslawaai/gevaar Basisschool 

Parkeeroverlast Sportvoorzieningen 

Lawaai- en stankoverlast industrie Buurt of- wijkcentrum 

Lawaai- en stankoverlast horeca Bereikbaarheid uitvalswegen 

Vandalisme Bushalte 

Vervuiling Centrum 

Onkruid Groenvoorzieningen 

Sociale onveiligheid overdag Speelvoorzieningen 

Sociale onveiligheid ‘s avonds Medische voorzieningen 

Gedrag jongeren Bank/postkantoor 

Gedrag directe buren Kerk 

Gedrag overige buurtbewoners   

Overlast huisdieren   

Hennepteelt   

Overlast drugsgebruik/handel   

 

Figuur 3.4: Variabelen op het openbare niveau (woonomgeving) 
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betreft het beeld van bewoners die niet in de buurt woonachtig zijn. De interne 

reputatie is de reputatie die bewoners zelf aan hun buurt geven. Het betreft de 

waardering van de buurt. Deze is volgens hem meestal gebaseerd op een 

nauwkeuriger beeld van de fysieke en sociale kenmerken van een buurt dan de 

externe reputatie. Wel correspondeert volgens hem de externe reputatie van een 

buurt enigszins met die van de interne reputatie omdat de bewoners gevoelig zijn 

voor de oordelen van anderen. 

Onderzoek in Eindhoven (Rijpers, 1998; Rijpers & Smeets, 1998) laat zien dat 

de reputatie bepaald wordt door een mix van fysieke, sociale en esthetische 

factoren. Er is echter wel degelijk verschil tussen de interne en externe reputatie. De 

interne reputatie blijkt in hoge mate bepaald door ‘de sociale samenstelling van de 

buurt’ en ‘de sociale overlast’. Het blijkt dat de manier waarop bewoners denken dat 

hun buurt bekend staat bij mensen van buiten de buurt vooral bepaald is door 

sociale aspecten. Een factor als ‘uiterlijk van de gebouwde omgeving’ is minder 

belangrijk. De externe reputatie – het beeld dat bewoners hebben, die zelf niet in de 

buurt wonen – wordt vooral verklaard door de factor ‘sociale overlast’ (vandalisme, 

sociale veiligheid en gedrag van buurtbewoners) en ‘uiterlijk van de gebouwen’ 

(type woning en staat van onderhoud aan gebouwen). De bewoners uit de buurt zelf 

veronderstellen dat de wijze waarop bewoners van buiten tegen hun buurt 

aankijken bepaald wordt door de zwakke punten ten aanzien van de sociale 

samenstelling en sociale verhoudingen in hun buurt. Dit is echter maar gedeeltelijk 

waar. Het blijkt dat het externe beeld meer bepaald is door fysieke dan sociale 

factoren. In ieder geval blijkt de fysieke factor de belangrijkste (uiterlijk, vandalisme 

als onderdeel van ‘sociale overlast’). Buitenstaanders kijken blijkbaar naar de 

‘buitenkant’ van een buurt zonder kennis te hebben van de sociale relaties in deze 

buurt. Slechts de uitdrukkingsvorm van sociaal gedrag in termen van vandalisme 

wordt waargenomen (Rijpers, 1998). 

Om de kwaliteit van de woonomgeving te meten zijn de in figuur 3.4 

weergegeven variabelen gebruikt. 

3.7 Slot 

Bij de woonkwaliteit spelen een bundel van kwaliteitaspecten op het niveau van de 

privé-, semi-openbare en openbare ruimte een rol. De mate waarin de klant 

tevreden is over deze aspecten, is bepalend voor het succes van de verhuurder bij 

het creëren van klantwaarde. Om inzicht te krijgen in de tevredenheid met en het 

gewicht van de onderscheiden aspecten is een adequate meetmethode essentieel. 

We zullen in het volgende hoofdstuk ingaan op de manier waarop de tevredenheid 

van klanten gemeten en geanalyseerd kan worden.  
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3.8 Noten 

 

 
1 De belangrijkste vormen zijn: 

- Eengezinswoningen, in een stroken- of blokverkaveling gebouwd, worden aan de achterzijde 

meestal ontsloten door ‘brandgangen’ of achterpaden, die door de gebruikers van een bepaald 

bouwblok toegankelijk zijn. De lengte van achterpaden varieert al naar gelang het aantal ont-

sloten woningen. Deze achterpaden zijn in het gunstigste geval semi-openbaar, vaak echter 

‘confused’. 

- Etagewoningen. Deze kunnen getypeerd worden in termen van verdiepingshoogte, aan- of 

aanwezigheid lift en type ontsluiting.  

Met name de ontsluiting is belangrijk: 

* de ‘portiekflats’: etage woningen in een meergezinshuis met veelal 3 of 4 etages. Ze worden ont-

sloten met een portiek waarin per verdieping twee woningen gelegen zijn die via een 

gemeenschappelijk trappenhuis bereikbaar zijn. Het oudere type heeft meestal geen lift. Pas later is 

dit type met lift gebouwd, vaak ook in meer dan vier lagen. 

* ‘galerijflats’, vaak in combinatie met een liftontsluiting. In verband met deze liftontsluitingen is 

meestal gekozen voor het galerijtype. De galerij ontsluit meerdere woningen en is aan de voor-, 

achter of aan de binnenkant van het gebouw gelegen. De loopafstand naar de lift is bepaald door 

het aantal liften en de lengte van de galerij. Wanneer de lift op een tussenverdieping stopt, moet 

bovendien een trap met enkele treden gebruikt worden om de woning te bereiken.  

Andere woonvormen die voorkomen zijn: boven- en benedenwoningen, maisonnettes, duplex-

woningen en HAT-eenheden, allen met hun specifieke gemeenschappelijke ruimtes.  
2 De Jonge wees reeds in 1960 erop dat de meerderheid gesteld was op privacy, een ‘eigen’ huis 

met een tuin en vooral geen etagewoning! (geciteerd in De Vreeze, 1993, p. 323) 
3 Uitspraak van Hertzberger uit 1961, geciteerd in De Vreeze (1993, p. 324) 

 
4  

  Quality of life benadering Community benadering Reputatiebenadering 

Buurtdefinitie Buurt is optelsom van 

betekenisvolle en waardevolle 

activiteiten 

Buurt is een gemeenschap van 

mensen; een leefeenheid met 

sociale relaties, solidariteit 

gebruik van voorzieningen en 

binding 

Buurt is een afspiegeling van en 

symbool voor de 

maatschappelijke positie 

voorkeuren en leefstijlen  

Centrale 

kenmerken van 

het leefklimaat 

Leefklimaat is gebaat bij goede 

kwaliteit van woningen en 

voorzieningen bij goed gebruik, 

onderhoud en beheer 

Leefklimaat is in toenemende 

mate gebaat bij gelijkgerichte 

opvattingen en ‘vanzelfsprekend’ 

woongedrag 

Leefklimaat is gebaat bij fysieke 

en sociale kenmerken waarmee 

men geassocieerd wil worden en 

die vertrouwen wekken voor de 

toekomst 

Typering van de 

bewoners 

Bewoners worden gezien als 

consument 

Bewoners worden gezien als lid 

van een gemeenschap 

Bewoner wordt gezien als 

iemand die zijn maatschappelijke 

positie uitdrukt in zijn 

woonsituatie 

Bron Hortulanus (1995, p. 46) 
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4 
Methodische overwegingen  

Het meten van klantwaarde 

 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 1 werd gesteld dat het creëren van klantwaarde tijdens het gebruik 

centraal staat. De waarde van het product wordt bepaald door de ervaring 

gedurende het gebruik. Tevens werd gesteld dat klantwaarde wordt opgevat als een 

antecedent van tevredenheid. Er wordt vanuit gegaan dat de verhuurder 

klantwaarde creëert indien de huurder tijdens het gebruik tevreden is over de 

woonkwaliteit. In hoofdstuk 2 werd de woonkwaliteit gedefinieerd als een multi-

dimensioneel product. Klantwaarde is dus op te vatten als een multi-dimensioneel 

construct (zie ook Dogge, 2003).  

Om klantwaarde c.q. klanttevredenheid te meten is in deze studie gebruik 

gemaakt van wat Thomassen (2003) de tweede generatie klanttevredenheids-

onderzoek noemt. In de eerste generatie werd gebruik gemaakt van ‘persoonlijke’ 

klantcontacten. Tegen de achtergrond van het grotere aanbod van woningen waren 

deze contacten tussen huurder en verhuurder niet langer mogelijk en ontstond 

behoefte aan een andere werkwijze om inzicht te krijgen aan de tevredenheid van 

klanten. Tweede generatie klanttevredenheidsonderzoek is ontwikkeld om op 

efficiënte wijze grote groepen klanten te kunnen betrekken in het onderzoek. 

Thomassen wijst erop dat organisaties die tweede generatie klanttevredenheids-

onderzoek uitvoeren, hiervoor instrumenten en werkwijzen gebruiken met de 

volgende kenmerken: 

- Ze nemen per een à twee jaar een enquête af onder een representatieve steek-

proef van hun klantenbestand uit. Deze steekproef moet voor een betrouwbaar 

beeld van de tevredenheid van de gehele populatie zorgen. Statistiek vormt een 

belangrijk element van dit onderzoek. 

- Omdat een groot aantal klanten aan het onderzoek deelneemt, wordt een effi-

ciënte manier van klantenonderzoek (in de vorm van een enquête) toegepast.  

- Om te bevorderen dat de klanten eerlijk antwoord geven wordt het onderzoek 

op anonieme basis uitgevoerd. 

- Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een vaste vragenlijst over de jaren 

heen. Dit om vergelijkbaarheid in de loop der tijd te bevorderen en de trend in de 

loop der tijd te kunnen volgen. 
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- Er wordt een breed gamma aan attributen (aspecten) gevraagd met doorgaans 

wel vijftig tot honderd vaak gesloten vragen. 

- Met één soort onderzoek tracht men alle onderzoeksvragen van de organisatie te 

beantwoorden. 

- Omdat het een onafhankelijk onderzoek dient te zijn, wordt het extern uit-

besteed. Onderzoeksbureaus hebben vaak standaardmethoden en -onderzoeks-

concepten die zij toepassen. 

- De actieve betrokkenheid van medewerkers van de organisatie bij de uitvoering 

van het onderzoek is gering. 

- In de loop van de jaren leert men hoe met de resultaten om te gaan. De interne 

communicatie wordt verbeterd. Verbetermaatregelen worden opgepakt en na 

verloop van tijd gaat men resultaten naar klanten terugkoppelen.  

 

Ook hier is een dergelijk type tevredenheidsonderzoek gebruikt om inzicht te krijgen 

in de relevante kwaliteitsaspecten bij het creëren van klantwaarde. Hierbij wordt 

onderzocht wat het belang is van de onderscheiden kwaliteitsaspecten: hoe 

belangrijker een aspect is bij het verklaren van klanttevredenheid, des te groter is de 

bijdrage aan het creëren van klantwaarde. 

Aan dit soort tevredenheidsonderzoek zijn een aantal voor- en nadelen ver-

bonden. Deze zullen uitgebreid besproken worden in paragraaf 4.3 t/m 4.5 van dit 

hoofdstuk. Alvorens dit te doen wordt in paragraaf 4.2 in gegaan op de onderzoeks-

eenheid in dit onderzoek: het marktcomplex. In paragraaf 4.6 wordt de in deze 

studie gevolgde werkwijze besproken. 

4.2 Het marktcomplex als onderzoekseenheid  

Om de ‘woonsituatie’ te kunnen onderzoeken wordt deze in deze studie afgeperkt 

op het niveau van een ‘marktcomplex’. Marktcomplexen zijn de ruimtelijke situering 

van het wonen. Ze zijn in drie opzichten van betekenis: als fysiek-ruimtelijke 

eenheid, als handelingskader en als betekenisvolle situatie (zie ook Cresswell, 2004). 

Allereerst is het complex een ideografische beschrijving van de plaats waar het 

wonen plaats vindt. Het is als eenheid bijzonder en uniek. Een buurt of wijk is een 

optelsom van dergelijke ‘uitgetekende’ eenheden. Op het niveau van het complex 

vindt registratie en analyse van relevante processen plaats. Het complex is de 

‘kapstok’ waaraan alle relevante informatie (technische, financiële en 

klantinformatie) kan worden ‘opgehangen’ en geanalyseerd. De op het niveau van 

een marktcomplex geordende gegevens zijn bovendien onderling vergelijkbaar op 

portefeuilleniveau. Vervolgens is het marktcomplex het handelingskader waar-

binnen de sociale interactieprocessen worden gestructureerd. Hier krijgen de 
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relaties tussen huurder en verhuurder, tussen huurder en wooncomplex en 

huurders onderling vorm. Het is voor de verhuurder het kader voor property 

management. Op basis van de analyse vinden interventies in de woonkwaliteit 

plaats. De huurders in deze marktcomplexen zijn echter niet alleen passieve 

consumenten maar ook beïnvloeders en interpreteerders van hun woonsituatie. 

Hier wordt het derde niveau zichtbaar. Het marktcomplex is de plaats waar 

tevredenheid met de woonsituatie ontstaat en waar tijdens de bewoning 

klantwaarde wordt gecreëerd. In het marktcomplex krijgt het wonen zijn betekenis. 

 Het indelen van een portefeuille in marktcomplexen is geen sinecure. Tot in de 

jaren tachtig werd er door woningcorporaties met ‘administratieve’ en ‘technische’ 

complexen gewerkt. Aan deze administratieve indeling van een woningportefeuille 

lagen exploitatietechnische afwegingen ten grondslag. Ze was gebaseerd op de 

opleveringsdatum van een complex en diende als grondslag voor de toekenning van 

objectsubsidies door de overheid. Ze omvatte woningen van verschillende typen 

met uiteenlopende marktposities (bijvoorbeeld eengezinswoningen in combinatie 

met HAT-eenheden). Deze indeling is in het kader van strategisch voorraadbeleid 

niet bruikbaar. Ook de indeling in technische complexen kent zijn beperkingen. In 

aanvulling op de administratieve indeling werd vanuit de invalshoek van planmatig 

onderhoud een indeling in technische complexen gemaakt. Maar ook deze omvatte 

vaak diverse typen met verschillende marktposities.  

Voor een vraaggerichte benadering zijn beide typen indeling niet adequaat. Om 

die reden wordt door Van den Broeke (1998) het begrip ‘complex’ geheel afgewezen 

en de term ‘marktcluster’ geïntroduceerd
1
. In onderhavig onderzoek wordt het 

begrip ‘complex’ gebruikt omdat deze term nadrukkelijker een ruimtelijke 

connotatie heeft. Een marktcomplex verwijst naar een leefeenheid met een min of 

meer uniforme woonkwaliteit. Deze eenheid is relatief homogeen ten aanzien van 

fysiekmorfologische kenmerken, zoals dichtheid en ontsluiting.
2
 Om een portefeuille 

in marktcomplexen te kunnen indelen zijn twee stappen nodig. Allereerst wordt het 

bezit van een verhuurder geografisch ingedeeld in homogene gebieden c.q. buurten. 

Vervolgens vindt een indeling naar ‘productgroepen’ plaats. Een productgroep is een 

deel van een woningportefeuille met een gelijksoortige grootte en woonvorm en 

een vergelijkbare marktpositie. Bijvoorbeeld: 

- kleine eengezinswoningen (tot en met 3 kamers);  

- grote eengezinswoningen (vanaf 4 kamers); 

- kleine meergezinswoningen (tot en met 3 kamers); 

- grote meergezinswoningen (vanaf 4 kamers). 

Deze werkwijze resulteert in een indeling in marktcomplexen met elk een unieke 

code. Een marktcomplex is dus een verzameling van woningen, gelegen in één aan- 
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Figuur 4.1: Het opdelen van de portefeuille in relevante onderzoekseenheden 

 

eengesloten gebied behorend tot eenzelfde productgroep (zie figuur 4.1). In zo’n 

geografisch gebied kunnen er dus meerdere marktcomplexen voorkomen (bijvoor-

beeld een complex met alleen eengezinswoningen of alleen HAT-eenheden). 

Kortom, het marktcomplex dient als eenheid die de woonsituatie reflecteert 

én vormgeeft. Het is in die zin zowel een leefeenheid als een meet- en regeleenheid, 

waar technische, financiële en sociale ingrepen op elkaar worden afgestemd. 

Hiermee kan een woonkwaliteit worden aangeboden waarmee klantwaarde 

gecreëerd kan worden, die klanten tevreden stelt.  

4.3 Tevredenheidsonderzoek 

Tevredenheidsonderzoek kent een lange geschiedenis (zie ook Leidelmeijer & Van 

Kamp, 2003). In de jaren zestig en zeventig is er veel aandacht voor dit type onder-

zoek. In die tijd staat de invloed van de inrichting en de vormgeving van het fysieke 

milieu op het welbevinden van de bewoners centraal. In de jaren tachtig raakt dit 

onderzoek uit de gratie. Leidelmeijer en Van Kamp zeggen hierover: ”De massale 

werkeloosheid en bezuinigen stellen de burgers vooral voor problemen rond hun 

primaire behoefte voorzien in de middelen van bestaan. Het no future gevoel van 

begin jaren tachtig laat zich slecht combineren met aandacht voor de kwaliteit van 

de leefomgeving” (p. 22). In de jaren negentig raakt dit type onderzoek weer in 

zwang. Aanvankelijk stond hierbij vooral de veiligheid centraal, later krijgen ook de 

andere aspecten van woonkwaliteit meer aandacht.  

Tevredenheidsonderzoek kan beschouwd worden als een specifieke vorm van 

satisfactieonderzoek. In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt in twee typen 

onderzoek (zie ook Burie, 1972; Liu, 1996):  

1. Satisfactie met de woonsituatie wordt gezien als een maat voor de 

woonkwaliteit. Deze benadering maakt het mogelijk om vast te stellen in welke 

mate bewoners tevreden zijn. 

portefeuille

Buurt 1

Productgroep 1

MC 1 MC 2

Productgroep 2

Buurt 2
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2. Satisfactie wordt niet als een maatstaf gezien, maar als een voorspeller van 

gedrag van een woonconsument. Zo zou een geringe tevredenheid verhuisgedrag 

kunnen voorspellen. Met name bij de sociaal-psychologen is deze benadering in 

zwang geraakt.  

Dit onderzoek behoort tot het eerste type. Klanttevredenheid wordt als maat voor 

klantwaarde beschouwd. Francescato, Weidemann en Anderson (1987) zien satis-

factie als reflectie van de mate waarin bewoners ervaren dat hun woonsituatie hen 

in staat stelt doelen te bereiken. Zij achten satisfactieonderzoek geschikt om te 

kunnen inschatten in hoeverre de bewoners in hun huidige woonsituatie tekort-

komingen ervaren en op welke wijze deze zo effectief mogelijk kunnen worden 

verholpen.  

Tevredenheidsonderzoek maakt niet alleen het verschil in de tevredenheid 

van wooncomplexen inzichtelijk, maar toont ook het belang van de verschillende 

kwaliteitsaspecten aan en geeft daarmee antwoord op de vraag welke investeringen 

de grootste bijdrage leveren aan de verhoging van de klantwaarde
3
.  

Tevredenheid versus woonwensen 

Vaak wordt tevredenheidsonderzoek in één adem genoemd met onderzoek naar 

woonwensen. Er zijn echter essentiële verschillen. Allereerst hebben beide typen 

onderzoek verschillende doelstellingen (Burie, 1972): 

- Het woonwensenonderzoek tracht die woonsituatie te beschrijven die zo goed 

mogelijk aansluit bij de wensen van een huishouden. 

- Het woonsatisfactieonderzoek tracht die woonsituatie te beschrijven die voor 

een huishouden zo hoog mogelijk tevredenheid met zich mee brengt.  

Bezwaren tegen het klassieke woonwensenonderzoek zijn (Tacken, geciteerd in 

Amory, 1988): 

- de bewoner wenst de woonvorm die hij uit eigen ervaring kent; 

- wensen worden geïnspireerd door waarden en normen; 

- wensen staan onder invloed van cognitieve dissonantie; 

- er zijn latente en moeilijk formuleerbare wensen.   

Bovendien kunnen wensen slaan op het subjectieve ideaalbeeld of op het aspiratie-

beeld. Het subjectieve ideaalbeeld verwijst naar de woning of het woningaspect dat 

het huishouden, gezien zijn specifieke omstandigheden, ideaal acht, ongeacht het 

woningaanbod en het kostenniveau. Priemus (1978) wijst erop dat deze idealen niet 

of nauwelijks te verwezenlijken zijn en dus altijd een ‘droombeeld’ blijven. Deze 

droombeelden kunnen nauwelijks als richtlijn voor het afstemmen van vraag en 

aanbod dienen. Priemus hanteert het begrip ‘aspiratiebeeld’ als schakel tussen het 

ideaalbeeld en de huidige woonsituatie. Bij het aspiratiebeeld wordt meer rekening 



Sturen op klantwaarde_______________________________________________________________ 

74 

gehouden met de handelingsruimte die de markt biedt. Het aspiratiebeeld wordt 

door Priemus gedefinieerd als de woning of het woningaspect welk het huishouden 

binnen het kader van het aanbod van woningen op de voor het huishouden 

interessante woningmarkt in de door het huishouden bereikbare prijsklasse ideaal 

acht, gezien zijn specifieke omstandigheden.  

In het onderhavige onderzoek staat niet het peilen van woonwensen maar 

het meten van tevredenheid centraal. Meer dan het traditionele woonwensen-

onderzoek geeft onderzoek naar tevredenheid een gedetailleerder inzicht in de 

mate waarin een woonsituatie hier toe bijdraagt. Waar woonwensenonderzoek 

meestal niet verder komt dan wensen met betrekking tot de eigendomssituatie, de 

woonlasten, het woningtype, het aantal kamers en het soort woonmilieu, komen in 

het tevredenheidsonderzoek ook aspecten als de indeling van de woning, de grootte 

van de afzonderlijke vertrekken en de tevredenheid met allerlei voorzieningen in de 

buurt, de tevredenheid over sociale samenstelling, en dergelijke aan de orde (De 

Jong, 1996). Het reeds genoemde tweede generatie tevredenheidsonderzoek maakt 

het mogelijk een breed scala aan attributen te onderzoeken.  

4.4 Methodische aspecten van tevredenheidsonderzoek 

Zowel bij het woonwensen- als het tevredenheidsonderzoek spelen een aantal 

conceptuele en methodische problemen een rol. Voor een uitgebreide sterkte-

zwakte analyse van diverse methoden wordt verwezen naar de literatuur 

(Hooimeijer, 1994; Molin, Oppewal & Timmermans, 1997, Smeets & Teklenburg, 

1999). De belangrijkste verschillen betreffen het onderscheid tussen ‘stated 

preference’ en ‘revealed preference’ en de compositionele versus decompositionele 

meetmethode. 

Stated versus revealed preference 

Allereerst het onderscheid tussen ‘stated preference’ en ‘revealed preference’, 

tussen aangegeven voorkeuren en voorkeuren afgeleid uit waargenomen gedrag. 

Veel woonwensenonderzoek werkt met ‘stated preference’ technieken. Tevreden-

heidsonderzoek werkt niet met aangegeven voorkeuren maar preferenties afgeleid 

uit waargenomen gedrag. Gemeten wordt immers de tevredenheid op basis van een 

feitelijke bewoning.  

De belangrijkste kritiek op de ‘revealed preference’ benadering is dat de 

aanname dat het geobserveerde gedrag de onderliggende voorkeuren reflecteert, 

niet valide is. Het vertoonde gedrag is immers beïnvloed door de handelingsruimte 

(constraints) en reflecteert zodoende niet noodzakelijkerwijs de voorkeur. Deze 

constraints zijn op de woningmarkt legio aanwezig (krapte op de markt, financiële 
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en administratieve toetredings- en uittredingsbarrières). Een tweede probleem is 

dat huishoudens hun voorkeuren tijdens het zoekproces voortdurend aanpassen. 

Het moment waarop een meting gedaan wordt is dan ook van belang. Het 

voorspellen op basis van dergelijke bevindingen is bovendien slechts mogelijk indien 

de marktcondities ongewijzigd blijven. Bij de interpretatie van de gegevens zal men 

zich dan ook moeten realiseren dat de tevredenheid als maat voor klantwaarde 

alleen valide is binnen de ‘constraints’ die de markt oplegt. 

Compositionele versus decompositionele meetmethode 

Een ander controverse betreft de compositionele versus decompositionele 

meetmethode. Beide worden in het gangbare woononderzoek gebruikt. Zo werkt 

het het vroegere Woningbehoefte Onderzoek (WBO) en het huidige Woon 

Onderzoek Nederland (WoON)) vooral met een compositionele meetmethode. De 

respondent wordt gevraagd afzonderlijke woningkenmerken of attributen te 

beoordelen. De preferente woning wordt dan gezien als de optelsom van de 

genoemde attributen. Voordeel van deze compositionele meetmethode is dat ze vrij 

eenvoudige en flexibele is. Er zijn diverse vormen van segmentatie mogelijk, naar 

gebied, type woning, type huishouden etc (Hooimeijer, 1994). Er zijn echter ook 

nadelen aan verbonden (zie ook Molin, 1999). Zo hangen in werkelijkheid veel 

genoemde woningkenmerken onderling samen (covariantie). Tevens is onduidelijk 

welke aanname de respondent bij het beoordelen van het ene attribuut doet ten 

aanzien van een andere, al dan niet te beoordelen attributen. Zo kan het zijn dat hij 

tevreden is met een relatief kleine woonkamer omdat hij over een grote keuken 

beschikt of omdat het uitzicht zeer aantrekkelijk is. Andere typen onderzoek hebben 

deze nadelen niet omdat de respondent integraal beelden of bundels van attributen 

beoordeelt.  

Zo tracht de woonbeeldenmethode het compositieprobleem op te lossen 

door een totaalbeeld aan te bieden, ondersteund met beeldmateriaal. 

Respondenten kunnen kiezen uit alternatieven en deze in een rangorde plaatsen. 

Nadeel van deze methode is echter dat de aangeboden informatie beperkt c.q. 

selectief is. Er kunnen alleen uitspraken gedaan worden over het opgenomen 

beeldmateriaal. Schattingen over het belang van onderdelen en het construeren van 

alternatieve, niet aangeboden beelden is niet mogelijk. Bijkomend probleem hierbij 

is dat de visuele informatie veelal de overige informatie wegdrukt. Daardoor is het 

onduidelijk wat doorslaggevend is in het keuzeproces.  

 Een derde type onderzoek heeft dit nadeel niet: de preferentieanalyse. De 

preferentieanalyse omvat diverse decompositionele methoden, waarbij stated 

preferences, ‘aangegeven voorkeuren’, gemeten worden. Deze methode wordt ook 
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wel de conjuncte analysemethode genoemd. Een variant hiervan, de ‘conjuncte 

voorkeursmethode’. Voordeel van deze methode is dat de voorkeuren voor 

meerdere profielen in beeld gebracht kan worden. Dit maakt het mogelijk om het 

deelnut te beoordelen en om het keuzegedrag beter te voorspellen. Nadeel van 

deze decompositionele methode is echter dat het aantal gemeten variabelen 

beperkt dient te blijven. De complexiteit stijgt exponentieel bij het toevoegen van 

variabelen en hun mogelijke waarden. Dit stelt hoge eisen aan de selectie vooraf van 

een attributenset.  

In het onderhavige tevredenheidsonderzoek is gewerkt met een 

compositionele methode en de aangegeven tevredenheid. Bij de interpretatie van 

de uitkomsten wordt rekening gehouden met bovengenoemde bezwaren. 

Bovendien wordt door middel van statistische analyses een aantal nadelen zoals 

covariantie, zoveel mogelijk gereduceerd.  

4.5 Objectgebonden onderzoek 

In paragraaf 4.2 werd het marktcomplex geïntroduceerd als onderzoekseenheid. 

Voordeel van deze werkwijze is dat een van de andere problemen bij tevredenheids-

onderzoek opgelost kan worden, namelijk het ontbreken van informatie over de 

objectieve woonsituatie. Door een woningcomplex als onderzoekseenheid te 

gebruiken kan op het niveau van het object een relatie gelegd worden tussen de 

tevredenheid enerzijds en de objectieve kwaliteiten van het complex anderzijds 

(bijvoorbeeld de oppervlakte, het uitrustingsniveau of andere functionele 

prestaties). We komen hier in hoofdstuk 6 uitgebreid op terug. 

Door zijn objectgebondenheid is dit onderzoek in zekere zin vergelijkbaar met 

het Post Occupancy Evaluation (POE) onderzoek. Een POE kan eveneens gezien 

worden als een vorm van tevredenheidsonderzoek. Het is een ‘diagnostic tool‘ 

(Becker, 1989), waarmee projecten na een bepaalde periode worden geëvalueerd. 

Meestal vindt hierbij een terugkoppeling plaats naar het oorspronkelijke programma 

van eisen. Door de tevredenheid van de huidige gebruiker te onderzoeken kunnen 

eventuele discrepanties tussen het feitelijke en het in het programma 

veronderstelde gebruik opgespoord worden. Doel hiervan is om van een 

gerealiseerd project te leren ten einde in de toekomst soortgelijke fouten te 

voorkomen (Van der Voordt, 1994). 

Met name in Verenigde Staten is een zekere traditie ontstaan op dit vlak, 

vooral buiten de woningbouw. Middels een systematisch verzamelde, continue 

informatiestroom over de tevredenheid met gebouwen tijdens het gebruik streeft 

men daar naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van dergelijke 

gebouwen (Preiser, 1989). In Nederland heeft een systematische evaluatie van 
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gerealiseerde projecten weinig navolging gekregen. Als uitzondering op deze regel 

kunnen de woongeriefsonderzoeken van de – voormalige – Vrouwen Advies 

Commissie (tegenwoordig: Volkshuisvesting Advies Commissie) genoemd worden.  

De in dit onderzoek gehanteerde methode heeft zowel overeenkomsten als verschil-

len met de POE-evaluatie methode. Allereerst de verschillen.  

- In de hier gebruikte methode wordt geen terugkoppeling naar het programma 

gemaakt. De tevredenheid met de actuele ‘tijd- en plaatsgebonden’ kwaliteit 

dient als maatstaf. Er wordt dus niet gekeken naar de veronderstellingen in het 

oorspronkelijke programma van eisen. 

- Veel POE’s beperken zich tot het gebouw. De hier gebruikte methode omvat ook 

de fysieke en sociale omgeving van woongebouwen.  

- POE’s zijn meestal projectgebonden en bieden daardoor maar beperkte infor-

matie (over een type gebouw bijvoorbeeld).
4
 De hier gepresenteerde methode is 

projectoverschrijdend en geeft informatie over meerdere complexen of 

productgroepen en zelfs over een totale woningportefeuille. 

 

Wat betreft de overeenkomsten: 

- Ook in dit onderzoek vindt een evaluatie tijdens het gebruik plaats. Deze 

informatie kan gebruikt worden ten behoeve van aanpassing van bestaande of 

het ontwikkelen van nieuwe producten. 

- De evaluatie-na-in-gebruikname vindt relatief lang na de oplevering plaats. Veel 

van de complexen zijn al enkele decennia oud. Dit kan ook bij een POE het geval 

zijn. Voordeel bij een evaluatie na langere tijd is dat gebruikers er al geruime tijd 

wonen, waardoor dezen een gedegen oordeel kunnen vormen over de diverse 

kwaliteitsaspecten. 

- Zoals reeds eerder gesteld, is er – evenals in de POE – objectieve informatie 

beschikbaar over het woongebouw (en zijn omgeving). Dit maakt het mogelijk 

om de tevredenheid af te zetten tegen de objectieve kenmerken van de 

woonsituatie. 

  

Resumerend, het objectgebonden tevredenheidsonderzoek biedt inzicht in de mate 

waarin kwaliteitsaspecten bijdragen aan het creëren van klantwaarde voor de woon-

consument. Dit inzicht kan gebruikt worden voor een betere afstemming van vraag 

en aanbod. Niet alleen geeft de mate van tevredenheid informatie over de 

wenselijkheid en urgentie van beheermaatregelen. Belangrijker nog is dat dit soort 

onderzoek inzicht geeft in het gewicht van de verschillende aspecten en daarmee 

antwoord geeft op de vraag welke maatregelen de grootste bijdrage leveren aan de 

verhoging van klantwaarde.
5
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4.6 Het onderzoek 

In het hier gehanteerde tevredenheidsonderzoek onder huishoudens is gewerkt met 

een brede set van variabelen. Deze vormen een afspiegeling van de complexe 

woonsituatie en de bijbehorende functies en aspecten, zoals deze in hoofdstuk 3 

besproken zijn. In de enquête zijn ruim 90 kwaliteitsaspecten onderzocht met vijf 

mogelijke antwoordschalen. In de gebruikte enquêtes wordt de tevredenheid van de 

woonsituatie op drie niveaus gemeten: woning, woonvorm en woonomgeving. In 

figuur 4.3 is de structuur van de set variabelen weergegeven. Voor de volledige 

enquête wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.2: Structuur tevredenheidsonderzoek 

 

Klanttevredenheid is hierbij onderzocht op verschillende niveaus:  

1. de tevredenheid over afzonderlijke deelattributen (woonkamer, keuken, etc.) 

binnen een niveau; 

2. de tevredenheid over de 3 onderscheiden niveaus: het privé domein (de woning), 

het semi-openbare  (de woonvorm) en het openbare domein (woonomgeving); 

3. het niveau van de hele woonsituatie. 
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Er is gebruik gemaakt van ordinale schalen (Likert-schalen). Bijvoorbeeld: 

- ruim onvoldoende, onvoldoende, neutraal, voldoende, ruim voldoende; 

- zeer ontevreden, ontevreden, neutraal, tevreden, zeer tevreden; 

- veel slechter, slechter, hetzelfde, beter, veel beter; 

- helemaal mee oneens, mee oneens, niet mee eens/oneens, mee eens, helemaal 

mee eens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.3: Deel van de vragenlijst 

 

 

Gezien de structuur van deze schalen kunnen ze als interval schalen behandeld 

worden.
6
 Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor statistische analyses. 

Als onderzoekseenheid geldt het huishouden. Het betreft een huishoudenenquête 

waarbij een van de hoofdbewoners (man of vrouw) de respondent is. Als 

belangrijkste kenmerken van het huishouden gelden: leeftijd van de hoofdbewoner, 

samenstelling van het huishouden, netto maandinkomen van het huishouden en de 

inkomensverwachtingen. In hoofdstuk 6 wordt gesegmenteerd op basis van een 

aantal van deze kenmerken. 

B 1. Wat vindt u van de

GROOTTE van:

Ruim

onvol-

doende

Onvol-

doende

Neutraal Vol-

doende

Ruim

vol-

doende

Niet

aanw ezig

De w oonkamer � � � � � �

De keuken � � � � � �

De badkamer � � � � � �

De hoofdslaapkamer � � � � � �

De tw eede slaapkamer (op

één na grootste slaapkamer)

� � � � � �

De bergruimte in de w oning
(kelderkast, vaste kasten)

� � � � � �

De bergruimte buiten de

w oning
(schuur, garage, berging)

� � � � � �

De tuin � � � � � �

Het balkon � � � � � �

B 2. Wat vindt u van het aantal

slaapkamers in uw w oning? � � � � �

B 3. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de GROOTTE van uw hele w oning?
(gelet op: het aantal slaapkamers en de grootte van: kamers, keuken, badkamer, balkon, tuin

en bergruimte)

Cijfer invullen op de stippellijn.

10 =  uitmuntend 7 =  ruim voldoende 4 =  onvoldoende         1 =  zeer slecht

9 =  zeer goed 6 =  voldoende 3 =  zeer onvoldoende

8 =  goed 5 =  bijna voldoende 2 =  slecht

......
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4.7 Noten 

 

 
1 

Zo omschrijft Van den Broeke (1998) een marktcluster als “een homogeen geheel van woningtype, 

kamertal en huurprijs”.(p.13) 
 
2 In diverse checklisten komt deze ordening voor (Seniorenlabel 1994, VAC-kwaliteitswijzer 1997, 

Veiligheidkeurmerk 1998). 
 
3 Daarnaast noemt hij nog twee andere toepassingen 

a.  Om het succes van een nieuwbouwproject te meten vindt een meting voor en na de realisatie 

van dit project plaats. De verandering in tevredenheid wordt gezien als maat voor het succes 

van dit project. 

b.  Als indicator die de mobiliteit kan voorspellen. Verondersteld wordt dat ontevredenheid leidt 

tot verhuisgedrag. We zullen verderop in deze studie zien dat een onjuiste aanname is. 

 
4 Er zijn interessante voorbeelden van ‘meta-evaluatie ‘van een aantal projectgebonden POE’s die 

geleid hebben tot een set van richtlijnen voor het ontwerpen van gezinswoningen in middelhoge 

dichtheid. (Zie Van der Voordt, 1994). 
 
5 Daarnaast noemt hij nog twee andere toepassingen 

a.  Om het succes van een nieuwbouwproject te meten vindt een meting voor en na de realisatie 

van dit project plaats. De verandering in tevredenheid wordt gezien als maat voor het succes 

van dit project. 

b.  Als indicator die de mobiliteit kan voorspellen. Verondersteld wordt, dat ontevredenheid tot 

verhuisgedrag leidt. We zullen verderop in deze studie zien dat een onjuiste aanname is. 

 
6 Voorwaarde is dat er sprake is van een normaalverdeling en er voldoende eenheden zijn. 
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5 
Tevredenheid met de woonsituatie 

Een eerste verkenning van klantwaarde 
 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke aspecten van de woonkwaliteit een 

belangrijke bijdrage leveren aan de creatie van klantwaarde, geïndiceerd door 

klanttevredenheid. Tevens biedt het inzicht in de prestaties die geleverd dienen te 

worden door de woningverhuurders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1: Onderzochte relaties 

 

De geanalyseerde data zijn afkomstig uit een tweetal schriftelijke enquêtes onder de 

huurders van woningcorporaties. De schriftelijke enquêtes zijn uitgevoerd in respec-

tievelijk 2003 en 2007 bij twee middelgrote corporaties. Eén met vooral 

eengezinswoningen in een suburbaan gebied, de ander met relatief veel meer-

gezinswoningen in een stedelijk gebied. Het eerste enquêteonderzoek zal alleen 

gebruikt worden voor een analyse van de tevredenheid met eengezinswoningen, het 

tweede voor een analyse van beide woonvormen (een- en meergezinswoningen).  
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In de gebruikte enquêtes zijn in totaal 90 indicatoren opgenomen om de 

tevredenheid op woning-, woonvorm- en woonomgevingsniveau te meten. Niet alle 

indicatoren zijn in de analyse meegenomen. Alleen die indicatoren waarvoor het 

aantal missing values beneden de 15% lag zijn gebruikt. Vervolgens zijn alleen die 

cases meegenomen zonder missing values op de geselecteerde indicatoren. Van het 

Eindhovense bestand was 36% bruikbaar voor analyse. Van het bestand uit Mierlo 

Hout bijna 45%. Figuur 5.2 toont het aantal cases per woonvorm waarop de analyses 

in dit hoofdstuk gebaseerd zijn. In bijlage 2a is de samenstelling van de drie data 

bestanden naar type huishoudens en naar inkomen toegelicht. Tevens is hier de 

mate van representativiteit weergegeven. 

 

Plaats Jaar Aantal cases eengezins Aantal cases meergezins Totaal aantal cases  

  analyse survey populatie analyse survey populatie    

Eindhoven  2003 443 981 1993 291 1017 2630 734 1998 4623 

Mierlo-Hout 2007 702 1449 2225  702 1449 2225 

Figuur 5.2: Aantal cases in analysebestanden 

 

In alle drie bestanden zijn diverse doelgroepen vertegenwoordigd. In Eindhoven zijn 

in het bestand eengezinswoningen de groep jonge alleenstaanden en alleenstaande 

ouderen enigszins ondervertegenwoordigd, waardoor dit bestand ten opzichte van 

het survey bestand niet geheel representatief is. Het bestand dat gebruikt is voor de 

analyse van de woonsituatie in meergezinswoningen is wel representatief. Ook het 

analysebestand uit het survey in Mierlo-Hout vertoont een lichte ondervertegen-

woordiging van alleenstaanden jongeren en ouderen.  

Ook de verdeling over de primaire en secundaire doelgroep in het survey bestand en 

het analysebestand wijkt enigszins af. In de cases ‘meergezins-Eindhoven’ en 

‘eengezins-Mierlo-Hout’ is de primaire doelgroep enigszins ondervertegenwoordigd. 

In de case ‘eengezins-Eindhoven’ is het analyse-bestand t.o.v. van het survey-

bestand qua inkomensstructuur representatief. Bij de interpretatie van de gegevens 

is dan ook voorzichtigheid geboden. De analyse is vooral bedoeld om de 

complexiteit van de woonkwaliteit te verkennen.  

Deze gebruikte methode wordt beschreven in paragraaf 5.2. In paragraaf 5.3 wordt 

de analyse van de eengezinswoningen uitgevoerd op respectievelijk woning-, 

woonvorm- en woonomgevingniveau en voor de hele woonsituatie. In bijlage 3 is de 

tweede case ‘eengezinswoningen’ opgenomen. In paragraaf 5.4 wordt een 

soortgelijke analyse gedaan voor de meergezinswoning. In paragraaf 5.5 worden de 

beide woonsituaties vergeleken. In paragraaf 5.6 volgen enkele slotbeschouwingen.  
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5.2 Analyse 

In dit onderzoek wordt gezocht naar de factoren die de tevredenheid met een 

woonsituatie verklaren, als basis voor interventies. De woonsituatie wordt opgevat 

als het geheel van woning, woonvorm en woonomgeving, ‘constructen’ die alleen 

indirect meetbaar zijn. Op het privé niveau van de woning is de corporatie de 

hoofdverantwoordelijke, op het semi-openbare niveau van de woonvorm komen de 

bewoners als belanghebbenden in beeld, op het openbare niveau van de woon-

omgeving speelt ook de gemeente een belangrijke rol. In de enquête wordt een 

groot aantal manifeste variabelen gebruikt die de tevredenheid van de onder-

scheiden aspecten van de woonkwaliteit meten. Omwille van een helder inzicht in 

de factoren die de tevredenheid met de onderscheiden constructen bepalen is 

datareductie wenselijk. Een analysetechniek die bij uitstek geschikt is de factor- 

analyse. Deze kan toegepast worden in een situatie waar scores zijn verzameld op 

een groot aantal variabelen. Doel is om binnen een set van variabelen  een klein 

aantal componenten te vinden en te benoemen en om de structuur binnen de set te 

beschrijven (De Heus, Van der Leeden & Gazendam, 1999). Om de factoren en hun 

belang te bepalen is  in dit hoofdstuk ‘Structural Equation Modeling’ gebruikt 

(verder SEM). 

 

Structural Equation Modeling 

SEM is een statistische methode die bij uitstek geschikt is voor multivariate analyses. 

Het model kan zowel geobserveerde als latente variabelen verwerken. Dit maakt de 

methode geschikt om de latente structuur die aan een set van manifeste variabelen 

ten grondslag ligt, te beschrijven.  

Bij het testen zijn drie scenario’s mogelijk (Byrne, 2001). In het eerste scenario vindt 

een strikte hypothesetoetsing plaats, die leidt tot verificatie of falsificatie; het model 

wordt daarna niet meer aangepast. In het tweede scenario worden verschillende 

alternatieve, concurrerende modellen, gebaseerd op één theorie, getoetst. In het 

derde scenario wordt een model gegenereerd dat het best past bij een gegeven 

dataset. In dit hoofdstuk wordt het derde scenario gevolgd. 

Het model wordt grafisch voorgesteld. Middels vier geometrische symbolen wordt 

het model weergegeven. De rechthoeken geven de geobserveerde variabelen weer; 

de ellipsvormige cirkels de latente factoren. De dubbelzijdige pijlen wijzen op 

covariantie. De enkelvoudige pijlen wijzen op de mate van samenhang, waarbij als 

regressiecoëfficiënt het gestandaardiseerde regressiegewicht β is gebruikt. Het 

aantrekkelijke van deze coëfficiënt is dat deze onafhankelijk is van de gebruikte 

meeteenheid. Deze regressiecoëfficiënt indiceert het belang van de afzonderlijke 
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variabelen en factoren. Naarmate de coëfficiënten hoger zijn, vertoont de variabele 

of factor een grotere samenhang met de afhankelijke variabele.  

In deze studie wordt inzicht gegeven in de samenhang van het betreffende 

kwaliteitaspect met de tevredenheid over de hele woonsituatie. Het verbeteren van 

de kwaliteit op dit onderdeel zal invloed hebben op algehele tevredenheid. De 

coëfficiënten kunnen dus als indicatie gebruikt worden bij het stellen van 

prioriteiten bij het plannen van een klantgeoriënteerde ingreep. Het veronderstelde 

model wordt getoetst aan de dataset. Van belang bij SEM is de mate waarin het 

veronderstelde model de dataset op een adequate manier representeert, de mate 

waarin het model passend (‘fit’) is. Aangezien het niet waarschijnlijk is dat de 

geobserveerde variabelen volledig passen bij het veronderstelde model, is er altijd 

sprake van een verschil, van een residu (data = model + residu). Om de mate van ‘fit’ 

te bepalen zijn een aantal kritische waarden relevant. Er is een uitgebreide discussie 

gevoerd over de ‘goodness-of-fit-statistics’ (zie ook Byrne, 2001). Naast de Χ² 

worden meer ‘praktische’ toetsen voorgesteld zoals de ‘comparative fit index’ (CFI). 

De waarde van deze CFI kan variëren tussen 0 en 1. Als kritische grenswaarde 

(cutoff-criteria) voor een goede fit wordt 0.9 beschouwd. Een andere populaire maat 

is de RMSEA. Deze heeft een cutoff-waarde van 0.06 of kleiner. Doel in dit 

onderzoek is het opstellen van een model dat het beste past bij de data. Deze 

aanpassing kan zowel vanuit de theorie, als vanuit de data plaats vinden. In dit 

hoofdstuk zullen we het best passende model genereren waarbij vooral vanuit de 

data gewerkt wordt. Uiteraard worden beslissingen over het samenvoegen of 

verwijderen van variabelen mede gebaseerd op de inzichten over woonkwaliteit 

zoals die in hoofdstuk 3 verkregen zijn. 

De schattingen vinden in twee stappen plaats.  

In stap 1 wordt met behulp van een factoranalyse de tevredenheid op de drie 

niveaus (woning, woonvorm en woonomgeving) afzonderlijk gemodelleerd. Het 

resultaat zijn de latente factoren, die de tevredenheid op elk van deze niveaus 

verklaren. 

In stap 2 vindt wederom een factoranalyse plaats. De geobserveerde variabelen die 

volgens de factoranalyse uit stap 1 hoog laden op een latente variabele, zijn 

samengevoegd tot een enkele geaggregeerde schaal die in feite overeenkomt met 

die betreffende latente variabele uit stap 1. Bij het samenvoegen van een aantal 

variabelen tot één additieve schaal is de vraag naar de interne consistentie relevant. 

Cronbach’s alpha is veruit de meest gebruikte maat voor interne consistentie. Als 

vuistregel geldt dat een schaal is goed als α> .80; redelijk .60< α<.80 en slecht als α  

<.60. Hier is een grenswaarde van .60 gehanteerd. (zie eveneens bijlage 2b). 
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Bij deze factoranalyse worden de relatie tussen de constructen ‘woning’, ‘woon-

vorm’ en ‘woonomgeving’ enerzijds en de gehele ‘woonsituatie’ anderzijds 

onderzocht.  

5.3 Tevredenheid met de woonsituatie: de eengezinswoning  

5.3.1 De eengezinswoning: het privé domein 

Het basismodel is gebaseerd op een factoranalyse (PAF) van alle relevante 

variabelen op woningniveau afkomstig uit de enquête uit 2007. Er bleken in eerste 

instantie acht factoren een rol te spelen: 

- Grootte primaire ruimtes (grootte woonkamer en keuken). Op deze factor laadde 

ook de variabele ‘voorzieningen in de keuken’ als derde variabele. 

- Grootte secundaire ruimtes (aantal slaapkamers, grootte hoofdslaapkamer, 

tweede slaapkamer, bergingen, tuin). 

- Binnenklimaat (geluidsisolatie, geluidsoverlast, warmte-isolatie, vocht, tocht).  

- Indeling (woonkamer t.o.v. hoofdslaapkamer, hoofdslaapkamer t.o.v. natte cel en 

t.o.v. toilet, woonkamer t.o.v. keuken en t.o.v. tuin). 

- Voorzieningen (warmwatervoorzieningen, verwarming, plaats cv-ketel, capaciteit 

elektra en plaats aansluiting voor de wasmachine). 

- Veiligheid (kwaliteit hang- en sluitwerk, beveiliging tegen inbraak). Ook de 

variabele ‘ventilatiemogelijkheden’ laadt op deze factor. Een mogelijke verklaring 

is dat het laten open staan van ramen om te ventileren samenhangt met het 

gevoel van onveiligheid.  

- Badkamer (grootte en voorzieningen).  

- Uitstraling (kleurstelling buitenkant, onderhoudsstaat buitenkant, afwerking 

binnenkant).  

Om het model passend te krijgen zijn een aantal herschattingen uitgevoerd: 

- De factor grootte. De variabelen die scoorden op de grootte van de primaire en 

secondaire ruimtes bleken sterk samen te hangen. In het uiteindelijke model is 

dan ook slechts een factor ‘grootte’ overgebleven. Hierbij zijn de variabelen 

‘grootte van de woonkamer’ en ‘grootte van de keuken’ samengevoegd tot één 

variabele (grootte woonkamer en keuken). Ook de grootte van de eerste en 

tweede slaapkamer zijn in het uiteindelijke model samengevoegd tot een nieuwe 

variabele. Tot slot zijn de variabele berging buiten en berging binnen samen-

gevoegd. Op de latente factor ‘grootte’ laden in het uiteindelijke model vijf (deels 

samengevoegde) manifeste variabelen: grootte woonkamer en keuken, grootte 

eerste en tweede slaapkamer, aantal slaapkamers, berging binnen en buiten en 

grootte tuin. 
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- De factor binnenklimaat. de variabelen tocht en vocht hingen sterk samen en zijn 

samengevoegd. Uiteindelijk laden drie gemeten variabelen op deze factor: 

geluidsisolatie, warmte-isolatie en tocht/vocht. 

- De factor indeling. Hierop laden in het model woonkamer ten opzichte van de 

hoofdslaapkamer en tuin en hoofdslaapkamer ten opzichte van badkamer en 

toilet. 

- De factor voorzieningen. Op deze factor laden in het uiteindelijke model 

warmwatervoorzieningen, verwarming, plaats cv-ketel en capaciteit van elektra. 

- De factor veiligheid. De variabele ‘kwaliteit hang- en sluitwerk, beveiliging tegen 

inbraak en ventilatiemogelijkheden. 

- De factor uitstraling. Onderhoudsstaat buitenkant, kleurstelling buitenkant en 

afwerking wanden en plafonds.  

Bron: Interface-enquête 2007, bewerkt 

 

Figuur 5.3: Factoranalyse eengezinswoning - woning  
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Het model zoals afgebeeld in figuur 5.3 heeft een aantal acceptabele cutoff- 

waardes: een CFI van .908 en RMSEA van .055. In dit model levert de factor 

binnenklimaat de belangrijkste bijdrage aan de tevredenheid op woningniveau.  

Achterliggende variabelen zijn aspecten als het ontbreken van tocht en vocht en een 

goede warmte-isolatie. Ook de factor veiligheid is belangrijk met de bijbehorende 

aspecten als een goed hang- en sluitwerk en voorzieningen tegen inbraak.  

5.3.2 De eengezinswoning: het semi-openbare domein 

Als input voor het basismodel is opnieuw de output van de factoranalyse gebruikt. 

De volgende zeven variabelen laden op de factor ‘achterpaden’: verlichting, 

veiligheid, onderhoud, waterafvoer, toegankelijkheid en afsluitbaarheid van de 

achterpaden en de variabele ‘tevredenheid met de bewoners waarmee u de achter- 

paden deelt’. Om het model passend te krijgen (CFI .985; RMSEA .050) zijn alleen de 

variabelen verlichting en veiligheid samengevoegd tot één nieuwe variabele. De 

variabelen onderhoud en afsluitbaarheid leveren de grootste bijdrage aan de 

tevredenheid met de achterpaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Interface-enquête 2007, bewerkt  

 

Figuur 5.4: Factoranalyse eengezinswoning - woonvorm  

5.3.3 De eengezinswoning: het openbare domein 

Als input voor het basismodel op woonomgevingniveau zijn de volgende zeven 

factoren gebruikt:  

1. Nabijheid voorzieningen. Hierop laadde de variabelen nabijheid buurt- en 

wijkcentrum, sportvoorzieningen, winkels, centrum, basisschool, kerk, buurt en 

wijkvoorzieningen, postkantoor, uitvalswegen en bushalte. 
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2. Bewoners. Levensstijl bewoners, sociale controle in de buurt, leeftijdsopbouw 

bewoners in de buurt, het gedrag van overige buurtbewoners, het gedrag van 

directe buren en huisdieren van anderen. 

3. Veiligheid. Gevoelens van onveiligheid ‘s avonds, het gedrag van jongeren, van-

dalisme, onkruid op straat, gevoelens van onveiligheid overdag, onderhoud 

bestrating en vervuiling. 

4. Uitstraling buurt. Kwaliteit en bereikbaarheid, groen voorzieningen, kwaliteit en 

bereikbaarheid speelvoorzieningen, kwaliteit straatverlichting en uiterlijk van 

gebouwen straten en pleinen. 

5. Lawaai/stank. Stank of lawaai van cafés, stank of lawaai van industrie, verkeers-

lawaai en verkeersgevaar. 

6. Drugs. De variabelen hennepteelt en druggebruik en -handel. 

7. Parkeren. De variabelen parkeervoorzieningen en fout geparkeerde auto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Interface-enquête 2007 bewerkt 

 

Figuur 5.5: Factoranalyse eengezinswoning - woonomgeving 
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Om het model passend te maken zijn de volgende aanpassingen uitgevoerd, 

waardoor het aantal factoren tot zes gereduceerd is. De variabele kwaliteit parkeren 

bleek met de factor uitstraling buurt samen te hangen. In de factor ‘nabijheid’ is de  

variabele ‘nabijheid uitvalswegen’ verwijderd omdat deze covarieerde met de 

variabele ‘nabijheid centrum’. Bij de factor ‘bewoners’ bleek de variabele ‘overlast 

huisdieren van anderen’ samen te hangen met de variabele vervuiling en is uit het 

model gehaald. Bij de factor veiligheid is onkruid en bestrating verwijderd omdat 

deze eveneens correleerde met vervuiling. Tevens zijn de factoren ‘veiligheid 

overdag’ en ’s avonds’ samengevoegd tot een nieuwe variabele omdat deze hoog 

correleerde. 

Het uiteindelijke model zoals weergegeven in figuur 5.5, voldoet aan de cutoff-

waardes (CFI .900 en RMSEA .059). De belangrijkste factor in het model is veiligheid 

met als achterliggende variabelen vervuiling, vandalisme, gedrag jongeren en 

gevoelens van onveiligheid overdag en ’s avonds. Daarnaast speelt overlast van 

cafés, industrie en verkeer een belangrijke rol. Als derde factor is het gedrag van 

bewoners (levensstijl, sociale controle e.d.) van belang. 

5.3.4 De eengezinswoning: de woonsituatie 

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de variabelen en factoren op alle drie 

niveaus samenhangen bij het verklaren van de tevredenheid is een tweede stap in 

het onderzoek uitgevoerd. Het aantal waargenomen variabelen is te groot als input 

voor een totaal model. Zoals reeds gesteld zijn de geobserveerde variabelen die 

volgens de factoranalyse uit stap 1 hoog laden op een latente variabelen,  

samengevoegd tot een enkele geaggregeerde schaal voor het hele construct die in 

feite overeenkomt met de latente variabelen uit stap 1. Ze zijn daarom 

samengevoegd tot een nieuwe geaggregeerde variabele. Op die manier zijn van de 

latente variabelen uit de factoranalyse, ‘manifeste’ variabelen gemaakt door de 

waarden van de indicatoren te sommeren en te delen door het aantal variabelen. 

Het passende model is weergegeven in figuur 5.6 (CFI .944 en RMSEA .050). 

Het model illustreert dat de tevredenheid met de woonsituatie de resultante 

is van een complex van factoren. De utilitaire, sociale en expressieve aspecten 

spelen allen een rol; het relatieve belang van de onderscheiden aspecten is echter 

verschillend. De factor woning levert de belangrijkste bijdrage aan de tevredenheid 

met de woonsituatie (.83 t.o.v. .73 en .76). Op woningniveau is de kwaliteit van het 

binnenklimaat van belang (.75) Een goede geluidsisolatie en warmte-isolatie en het 

ontbreken van vocht en tocht leveren een belangrijke bijdrage aan de tevredenheid 

van de bewoners. Bij een matige tevredenheid zal het verbeteren van deze 
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kwaliteitsaspecten een relatief groot effect hebben. Op het semi-openbare niveau 

spelen ook bij de tweede orde factor analyse het onderhoud en de afsluitbaarheid 

een grote rol. Op het niveau van de openbare ruimte is de factor veiligheid van groot 

belang. Opvallend is de lage invloed van de factor nabijheid van voorzieningen. Hier 

kunnen twee zaken een rol spelen. De hoge voorzieningen dichtheid in de regio en 

de grote automobiliteit van de huishoudens. 

Tot slot blijkt in het model nog een drietal covarianties een rol te spelen. Op 

woning niveau correleren indeling en grootte. Begrijpelijk omdat de 

gebruiksmogelijkheden van de woning door beiden kwaliteitsaspecten samen 

bepaald worden. Ook blijkt de factor uitstraling op woning- en woonomgevingniveau 

te correleren. Blijkbaar spelen zowel het onderhoud en uiterlijk van de woning als 

dat van de openbare ruimte een rol bij de tevredenheid van de bewoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Interface-enquête 2007 bewerkt 

 

Figuur 5.6: Factoranalyse eengezinswoning - woonsituatie 
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Tot slot correleren de factor bewoners op semi-openbaar en openbaar niveau met 

elkaar. Ook dat is niet onbegrijpelijk omdat de sociale woonomgeving door het 

samenspel in de semi-openbare en openbare ruimtes bepaald wordt.  

5.4 Tevredenheid met de woonsituatie: de meergezinswoning 

5.4.1 De meergezinswoning: het privé domein 

Om een analyse voor de woonvorm meergezinswoningen te maken is alleen het 

bestand uit 2003 voldoende groot. Uit de eerste analyse op woningniveau bleken 

zeven factoren een rol te spelen: 

- Grootte en voorzieningen (acht variabelen: grootte keuken, voorzieningen 

keuken, grootte badkamer /douche, voorzieningen badkamer/douche, aantal 

- slaapkamers, grootte woonkamer, inbraakbeveiliging en aansluiting wasmachine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Interface-enquête 2003 bewerkt 

 

Figuur 5.7: Factoranalyse meergezinswoning - woning  
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- Indeling (vijf variabelen: woonkamer t.o.v. keuken, hoofdslaapkamer t.o.v. natte 

cel, hoofdslaapkamer t.o.v. toilet, woonkamer t.o.v. hoofdslaapkamer, woon-

kamer t.o.v. balkon) 

- Binnenklimaat (vier variabelen: tocht, vocht, warmte-isolatie en ventilatie-

mogelijkheden).  

- Grootte bergruimte (vier variabelen: grootte bergruimte in de woning, grootte 

bergruimte buiten de woning, balkon en grootte hoofdslaapkamer).  

- Installaties (drie variabelen: verwarming, warmwatervoorziening en capaciteit 

elektra). 

- Geluid (twee variabelen: geluidsisolatie en geluidsoverlast). 

- Uitstraling (drie variabelen: kleurstelling buitenkant, onderhoudsstaat buitenkant 

en afwerking interieur). 

 

Om het model passend te maken zijn de volgende stappen ondernomen. De 

variabelen voorzieningen in de badkamer en keuken hingen samen met de grootte 

van beide vertrekken en zijn verwijderd. De factor ‘grootte en voorzieningen’ is 

verder als ‘grootte’ aangeduid. De variabele relatie keuken/woonkamer correleerde 

in hoge mate met de relatie woonkamer/slaapkamer en is verwijderd. De variabele 

warmte-isolatie hing samen met geluidisolatie en is uit het model gehaald. De 

variabele grootte hoofdslaapkamer covarieerde met het aantal slaapkamers. Door 

de variabele afwerking interieur te verwijderen werd de fit eveneens beter. Uit-

eindelijk is het model passend bij een CFI van .09 en een RMSEA van .06. In het 

passende model levert het binnenklimaat – opnieuw – de belangrijkste bijdrage. 

Daarnaast is bij de meergezinswoningen de ‘grootte’ van belang op woningniveau. 

5.4.2 De meergezinswoning: het semi-openbare domein 

Ook hier vormt de uitkomst van de factoranalyse weer input voor het basismodel. 

Er blijken drie factoren relevant: 

- Kwaliteit gangen en trappen. (vijf variabelen: uiterlijk en veiligheid trappenhuis, 

toegankelijkheid gebouw, bruikbaarheid berging en kleurstelling woongebouw).  

- Liftvoorziening. (vier variabelen zijn relevant: functioneren van de lift, veiligheid, 

alarmvoorziening en netheid). 

- Gedrag bewoners (drie variabelen: bewonerssamenstelling in gebouw, opslag 

huisvuil en parkeervoorzieningen). 

De samenhang tussen de laatste drie variabelen (Cronbach’s alpha) is zeer laag. De 

variabele bewonerssamenstelling gebouw alleen blijkt het model passend te maken. 

(CFI .966; RMSEA .060).  
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Bron: Interface-enquête 2003 bewerkt 

 

Figuur 5.8: Factoranalyse meergezinswoning – woonvorm 

 

Het belang van de lift is het grootst, met name de veiligheid. Daarnaast speelt de 

kwaliteit van gangen en trappen een belangrijke rol. Ook hier is veiligheid de 

belangrijkste variabele en de daaraan gerelateerde toegankelijkheid van het 

gebouw. De bewonerssamenstelling blijkt op dit niveau minder belangrijk (.40). 

5.4.3 De meergezinswoning: het openbare domein 

Startpunt is weer de factoranalyse op omgevingsniveau. Dit leverde acht factoren 

op:  

1. De factor bewoners. Levensstijl bewoners, sociale controle in de buurt, leeftijds-

opbouw bewoners in de buurt, het gedrag van overige buurtbewoners en het 

gedrag van directe buren. 

2. De factor overlast en veiligheid. Gevoelens van onveiligheid ‘s avonds, het gedrag 

van jongeren, overlast onkruid, overlast vervuiling, vandalisme en gevoelens van 

onveiligheid overdag en kwaliteit bestrating.  

3. Bereikbaarheid voorzieningen. Bereikbaarheid centrum, bushalte uitvalswegen, 

winkels en kerk. 

4. De factor stank en overlast. Stank of lawaai van cafés, stank of lawaai van 

industrie en overlast huisdieren van anderen. 
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5. De factor uitstraling buurt. Kwaliteit parkeervoorzieningen, overlast fout 

parkeren, kwaliteit uiterlijk van gebouwen straten en pleinen, kwaliteit 

straatverlichting en bereikbaarheid medische voorzieningen. 

6. De factor groen. Bereikbaarheid en kwaliteit groenvoorzieningen. 

7. De factor drugs. Hierop laadden ‘hennepteelt’ en ‘druggebruik’ en ’-handel’. 

8. De factor verkeer. Verkeersgevaar en overlast verkeerslawaai. 

Om het model passend te krijgen zijn de volgende stappen ondernomen. Allereerst 

is het aantal factoren gereduceerd. De factor verkeer is verwijderd, aangezien deze 

ook in de andere modellen niet van belang bleek. De variabelen ‘overlast gedrag 

directe buren’ en ‘overlast overige buren’ hing samen en is samengevoegd tot een 

nieuwe variabele. De variabele overlast gedrag jongeren correleerde met vanda-

lisme en is verwijderd. De variabele ‘overlast huisdieren van anderen’ hingen samen  
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Figuur 5.9: Factoranalyse meergezinswoning - woonomgeving 
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met de variabele ‘overlast vervuiling’ en is komen te vervallen. De afzonderlijke 

variabelen die op de factor uitstraling buurt laadden, hingen te weinig met elkaar  

samen (zie bijlage 2). Uiteindelijk is alleen de variabele ‘kwaliteit uiterlijk van 

gebouwen, straten en pleinen’ overgebleven. De variabele overlast fout gepar-

keerde auto’s en fietsen hangt samen met kwaliteit parkeervoorzieningen en is 

vervallen. De bereikbaarheid van postkantoor of bank hangt samen met de bereik-

baarheid van winkels en is eveneens vervallen. 

Om de fit vergroten zijn bovendien de volgende aanpassingen gedaan: 

De variabele bereikbaarheid medische voorzieningen is verwijderd bij de factor 

kwaliteit openbare ruimte. Verplaatsing naar de factor bleek de fit niet te 

verbeteren. Tevens is de variabele bereikbaarheid buurt- en wijkcentrum verwijderd 

om de fit te verbeteren. De variabelen onveiligheid overdag en ’s avonds zijn tot een 

nieuwe variabele samengevoegd. Uiteindelijk paste het model bij een CFI van .905 

en een RMSEA van  .065. 

5.4.4 De meergezinswoning: de woonsituatie  

Ook hier is een tweede stap in de analyse gemaakt. Figuur 5.10 toont het resultaat.  
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Figuur 5.10: Factoranalyse meergezinswoning - woonsituatie 
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De ‘comparitive fit index’ van dit model is .910 en de RMSEA .064. In het passende 

model spelen een groot aantal covarianties een rol. Opvallend is de relatief hoge 

negatieve correlatie tussen de factor bewoners en vandalisme: hoe beter het gedrag 

van bewoners des te minder vandalisme. Ook is er een samenhang tussen indeling 

van de woning en bereikbaarheid van voorzieningen in de woning.  

Wellicht dat hier de hoge leeftijd van bewoners in veel meergezinswoningen en hun 

mobiliteitsproblemen een rol spelen. Het groot aantal covarianties in het model 

onderstreept de grote complexiteit van de woonsituatie bij meergezinswoningen. De  

tevredenheid met de woonsituatie wordt bepaald door een samenspel van aspecten 

op het privé, semi-openbare en openbare niveau. Onderhoud aan de woning beïn-

vloedt de kwaliteit van de semi-openbare ruimtes en het gedrag van bewoners in 

het semi-openbare domein beïnvloedt de uitstraling naar het openbare domein. 

Verder hangen binnen de drie niveaus diverse factoren samen. De factor woonvorm 

levert bij de meergezinswoningen de belangrijkste bijdrage aan de tevredenheid met 

de woonsituatie (.94 t.o.v. .76 en .78). Op dit niveau is de kwaliteit van liften, gangen 

en trappen het belangrijkst. Op woningniveau speelt de kwaliteit van het 

binnenklimaat de grootste rol (.69). Op het woonomgevingsnivau is de kwaliteit van 

het woonklimaat (gedrag bewoners, vandalisme) van groot belang. 

5.5 Evaluatie  

In deze paragraaf worden de twee bovenstaande analyses met elkaar vergeleken.
1
 

Tevens wordt gerefereerd aan de analyse van de eengezinswoningen zoals deze is 

opgenomen in bijlage 3.  

Op woningniveau blijkt de kwaliteit van het binnenklimaat van belang, zowel 

bij een- als meergezinswoningen. Dit beeld is robuust: in beide beschreven pilots is 

de score ruim .80. Dit geldt ook voor de derde analyse. Wel zijn de variabelen in 

deze pilot onderdeel van de factor ‘binnenklimaat en onderhoud’. Daarnaast speelt 

op het niveau van de eengezinswoningen veiligheid een grote rol, een factor die bij 

de meergezinswoningen op het niveau van de woning niet relevant blijkt. Blijkbaar 

dient het gebouwniveau hier als een buffer tussen het privé-domein en ‘de boze 

buitenwereld’. Bij deze woonvorm speelt de veiligheid in de semi-openbare ruimte 

een prominente rol zoals is aangetoond. Bij de meergezinswoningen zijn op 

woningniveau verder de factoren geluid en bergruimte van belang, factoren die bij 

eengezinswoningen geen rol spelen. 

Bij de woonvorm eengezinswoningen spelen op het semi-openbare niveau in 

beide pilots dezelfde variabelen een rol. In de tweede pilot zoals beschreven in 

bijlage 3, is het belang van de factor ‘licht en veiligheid’ grotere dan in het model uit 
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figuur 5.3. Mogelijke verklaring is dat in de eindhovense woonsituatie veiligheids-

problemen een grotere rol spelen dan in het suburbane woonmilieu in Mierlo-Hout. 

Op het niveau van de woonomgeving speelt bij zowel de een- als 

meergezinswoningen sociale veiligheid de belangrijkste rol. Gevoelens van 

onveiligheid overdag en ’s avonds in combinatie met vandalisme en vervuiling 

hebben grote invloed met de tevredenheid op dit niveau. Daarnaast speelt het 

gedrag van bewoners een grote rol, bij eengezinswoningen meer dan bij 

meergezinswoningen (resp. .72 in beide egw-pilots en .62 in de mg-pilot). Beide 

factoren samen worden ook wel als het sociale woonklimaat getypeerd. Het belang 

van de uitstraling van de woonomgeving varieert en lijkt bij de eengezinswoningen 

belangrijker dan bij de meergezinswoonvorm (resp. .65 en .53). Daarnaast speelt in 

beide cases de factor drugs een rol.  

Bezien we de hele woonsituatie dan blijkt dat de tevredenheid resultante is 

van een complex samenspel van kwaliteiten op de drie onderscheiden niveaus. In 

één pilot is het woningniveau het belangrijkst, in de andere twee speelt de 

woonvorm de belangrijkste rol. Dit is vooral bij de meergezinswoningen het geval. 

Mogelijk speelt het verschil in woonmilieus (suburbaan versus stedelijk) hierbij een 

rol.  

De drie pilots laten echter ook veel overeenkomsten zien. Bij allen hangen op 

woningniveau indeling en grootte samen. Bij de meergezins-pilot worden op 

gebouwniveau lift en overige semi-openbare ruimtes in samenhang met elkaar 

beoordeeld. Op omgevingsniveau worden zaken als overlast door cafés, industrie en 

drugs als een geheel ervaren. Ook is de interdependentie tussen het sociaal gedrag 

op semi-openbaar en openbaar niveau evident. Bij meergezinswoningen is er 

bovendien een samenhang tussen diverse factoren op woning- en gebouwniveau 

(onderhoud, opslag in en buiten de woning). 

5.6 Strategische prestaties 

De tevredenheid met de woonsituatie blijkt door een configuratie van existentiële, 

residentiële en expressieve kwaliteitaspecten op alle drie de niveaus bepaald. Wil 

een verhuurder de tevredenheid van zijn huurders verhogen dan zal hij dus een mix 

van fysieke en sociale inspanningen moeten leveren. Naast maatregelen op woning- 

en gebouwniveau zal hij ook de condities op omgeving niveau moeten beïnvloeden 

om de gewenste kernwaarde te kunnen creëren.  

Op woningniveau speelt het binnenklimaat een belangrijke rol. Met name 

aspecten van het binnenklimaat (o.a. geluidsisolatie) verdienen aandacht. Bij de 

eengezinswoningen speelt ook de veiligheid een cruciale rol. Ook zijn de investerin-
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gen in grootte, indeling en onderhoud van belang. De benodigde investeringen op 

het woningniveau kunnen door de beheerder autonoom gedaan worden.  

Op het niveau van de semi-openbare en openbare ruimte is de veiligheid en 

de bewonerssamenstelling belangrijk. Bij de eengezinswoningen spelen met name 

de achterpaden een cruciale rol. Bij de meergezinswoningen zijn ook collectieve 

installaties als liften van belang.  

Bij het verbeteren van de prestaties op dit niveau is de verhuurder afhankelijk 

van de medewerking van de bewoners zelf. Deze zijn hier belangrijke coproducenten 

en klantpartnerschap is hier geboden. 

Op het openbare niveau is met name het woonklimaat van doorslaggevende 

betekenis. De woonomgeving dient vrij te zijn van overlast en veilig. Hier zijn de 

inspanningen van verhuurders en bewoners alleen vaak niet voldoende en is 

samenwerking met vele andere stakeholders van belang. 

 

Kortom wil de woningverhuurder tevreden klanten hebben dan zal hij aandacht 

dienen te hebben voor het product wonen in ruime zin. 
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1 De bovenstaande bevindingen corresponderen met de resultaten van andere 

onderzoekers op dit gebied. In een soortgelijk onderzoek door Carp, Zawadski en Shokrkon uit 1976 

onder 2500 respondenten werden 100 aspecten van een woonsituatie onderzocht en met behulp 

van een factoranalyse worden dimensies onderscheiden. Geluidsoverlast, uiterlijk van gebouwen, 

gedrag van buren, veiligheid en bereikbaarheid blijken het belangrijkst (Carp et al, 1976; Carp & 

Carp, 1982). Ook in later onderzoek van Francescato et al. (1987) komt gedrag van buren samen 

met onderhoud als de belangrijkste factoren bij het verklaren van de woonkwaliteit. Daarnaast 

spelen minder belangrijke factoren als gedrag van overige buurtbewoners, uiterlijk van de buurt, 

beheer, economische waarde en voorzieningen in de buurt een rol. In een studie van het RIGO 

(1995) blijkt dat de ‘woonbeleving’ bepaald wordt door drie dominante factoren: de woonruimte 

(samengesteld uit de waardering voor het type, prettige sfeer in de woning en geschikte indeling), 

het karakter van de buurt (thuis voelen, gezellige buurt, veel saamhorigheid) en de factor overlast 

(geen uitschot en gajes, geen vervuiling, bekladding en vandalisme, een overlast van omwonenden 

en geen inbraken). In een studie van Van Poll (1997) over de ‘ the perceived quality of the urban 

residential environment’ worden eveneens woning-, buurt, en bewonerskenmerken als bepalend 

gezien voor de waardering van de woonkwaliteit.  

In het WBO 1998 (VROM, 2000) worden de volgende indicatoren van omgevingskwaliteit als 

het belangrijks gezien: woningkwaliteit, hinder, overlast en sociale onveiligheid. Er treedt echter 

een belangrijke compensatie op als de bewoners tevreden zijn met de sociale status van de buurt 

en de bebouwing als aantrekkelijk ervaren. De bevindingen uit ons onderzoek stroken dus met die 

van andere onderzoekers. 
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6 
De ontwikkeling van product-

marktcombinaties 

De definitie van klantwaarde 

6.1 Inleiding 

We zagen in hoofdstuk 5 welke kwaliteitaspecten van groot belang zijn voor de 

klant. Hierbij werden klanten als een homogene groep beschouwd. Voor een 

succesvolle marketing is inzicht in de verschillen tussen klanten wenselijk, aangezien 

dit kan leiden tot een betere match tussen de behoefte van de klant en de geboden 

producten en diensten (McDonald & Dunbar, 1998). In dit hoofdstuk wordt onder-

zocht in welke mate de tevredenheid per klantgroep verschilt, om zo tot een betere 

afstemming tussen complexen in de portefeuille en klantgroepen te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.1: Onderzochte relaties 
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Door de geboden en gevraagde prestaties met elkaar te confronteren ontstaat 

inzicht in de wijze waarop diverse doelgroepen tevreden zijn met hun woonsituatie. 

Alvorens deze werkwijze toe te lichten zal in paragraaf 6.2 in gegaan worden op de 

achtergronden van segmentatie en de wijze waarop deze kan worden uitgevoerd. In 

de rest van dit hoofdstuk zal de hier gevolgde werkwijze verder worden uitgewerkt.  

Het besef dat niet elke type huishouden hetzelfde product wenst, bestaat al 

langer in de volkshuisvesting. Al vanaf 1930 wordt door de rijksoverheid bij de 

ontwikkeling van woonprogramma’s gewerkt met de relatie tussen huishouden-

samenstelling en type woning. Aanvankelijk betrof dit alleen de ‘gezinshuishoudens’, 

waarbij de omvang en samenstelling van het huishouden gerelateerd werd aan het 

aantal vertrekken. Vanaf de jaren vijftig werden ook de bejaarden als een specifieke 

doelgroep gezien en werd de ‘bejaardenwoning’ geïntroduceerd: een type woning 

waarbij de vertrekken ten behoeve van de belangrijkste woonfuncties gelijkvloers 

waren gelegen. In de jaren zeventig vond een verdere differentiatie van 

woonprogramma’s plaats en werd de zogenaamde HAT-eenheid ontwikkeld, 

bedoeld voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens (De Vreeze, 1999).  

Deze specifieke producten zijn slechts in beperkte omvang gerealiseerd. Met 

name in de jaren zestig en zeventig was als gevolg van de schaalvergroting en stan-

daardisatie de variatie in het aantal woningtypen beperkt. Het merendeel van de 

gerealiseerde woningen is qua woonprogramma vooral geschikt voor gezinnen: een 

hoofdvertrek als woonkamer, een grote ouderslaapkamer en een of meer kleinere 

slaapkamers voor de kinderen. Critici hebben de Nederlandse ‘volks’huisvesting ook 

wel getypeerd als ‘gezins’huisvesting (Bloeme, Greter, Van Schendelen & Strom, 

1988). 

In de jaren negentig zijn corporaties steeds meer gaan werken met Product-

MarktCombinaties (PMC ’s) om inzicht te krijgen in de mate waarin hun portefeuille 

aansluit bij de differentiatie in de vraag. In hoofdstuk 1 is een PMC omschreven als 

een groep klanten die een of meer gemeenschappelijke kenmerken heeft en die om 

dezelfde reden een product bij de onderneming afneemt. Sommige auteurs noemen 

alleen een passende combinatie een PMC. In deze studie geeft een PMC de mate 

van geschiktheid van een wooncomplex voor een bepaalde doelgroep aan. Na 

analyse zal blijken of een bepaald complex in combinatie met de onderzochte 

doelgroep ‘sterk’ of ‘zwak’ is. 
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6.2 Segmentatie van de vraag 

6.2.1 Redenen en voorwaarden 

Bij het ontwikkelen van PMC’s speelt segmentatie een centrale rol: het opdelen van 

de vraagzijde in kleinere homogene subgroepen in plaats van grote heterogene 

groepen. Segmentatie kan om diverse redenen zinvol zijn voor een organisatie. De 

volgende voordelen zijn te noemen (Hooley, Saunders & Piercy, 1998; McDonald & 

Dunbar, 1998): 

- Segmentatie maakt het mogelijk om producten beter af te stemmen op de 

behoefte van een doelgroep. Voor deze doelgroep kan een specifieke marketing 

mix ontwikkeld worden, waarmee in hun behoefte voorzien wordt. 

- Segmentatie helpt het ‘gat’ in de markt op te sporen c.q. segmenten te 

ontdekken waarin geen of weinig producten worden geleverd. 

- In een verzadigde of krimpende markt kunnen vraagsegmenten opgespoord 

worden die nog expansie laten zien. Er bestaat dan de mogelijkheid om zich op 

deze groeiende segmenten te concentreren. 

- Segmentatie is een benadering die met name voor kleinere ondernemingen 

bijzonder geschikt is. Ze maakt het mogelijk om doelgroepen te matchen met de 

kernproducten van de organisatie. Kleinere ondernemingen kunnen een niche 

ontdekken waar ze een verdedigbaar concurrentie voordeel kunnen behalen.  

- Segmentatie maakt het mogelijk om de veronderstellingen over de markt die 

binnen de organisatie leven te toetsen. 

- Tot slot bestaat het gevaar dat organisaties die zelf niet segmenteren in een 

markt waarin andere aanbieders dat wel doen, kansen in de markt onbenut 

laten.  

 

Kortom, segmentatie is zinvol. Het richt de aandacht op potentiële niches in de 

markt waar competitieve voordelen te behalen zijn. Elk segment heeft een unieke 

set van kenmerken, die kan worden voorzien met een specifieke marketingstrategie. 

Om te kunnen segmenteren dient aan bepaalde voorwaarden te worden 

voldaan. Allereerst dienen segmenten elkaar uit te sluiten en iedere potentiële 

consument dient in één ervan te passen. Verder moet het mogelijk zijn om een 

segment op basis van een set van meetbare kenmerken te onderscheiden. Ieder 

segment zal bovendien een voldoende (potentiële) omvang dienen te hebben om de 

tijd en inspanning te rechtvaardigen die nodig is te om plannen te maken voor deze 

eenheid. Bovendien zal de onderscheiden doelgroep uniek dienen te zijn in de 

respons op stimuli uit de markt en moet het bedrijf in staat zijn om de noodzakelijke 

veranderingen aan te brengen in zijn structuur, informatievoorziening en beslissings-
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systeem zodat de nieuwe segmenten aandacht krijgen. Verder moeten er kanalen 

beschikbaar zijn waarlangs met klanten in dat betreffende segment met een 

afzonderlijke promotiecampagne of advertenties gecommuniceerd kan worden. Tot 

slot, zal er enig inzicht dienen te bestaan in de ontwikkeling van een segment: groeit 

het, blijft het gelijk of zal het in omvang afnemen? 

6.2.2 A priori versus post-hoc segmentatie  

Segmentatie kan op meerdere manieren plaats vinden. Hooley et al. (1998) wijzen 

erop dat er geen enig juiste manier bestaat. Elke manier is te verdedigen, maar de 

keuze impliceert wel een bepaalde visie op de markt en dientengevolge een eigen 

strategische marketing benadering. 

Twee benaderingen zijn gangbaar. Allereerst de ‘a priori’ segmentatie. Bij 

deze werkwijze wordt vooraf een classificatie opgesteld en het aantal segmenten 

bepaald. Ook de keuze van de variabelen waarmee de segmenten worden geordend, 

vindt vooraf plaats. Deze variabelen zijn globaal in vier categorieën onder te 

verdelen: (zie o.a. Kotler & Armstrong, 1994)
1
 

1. Geografisch, op basis van regio, rayon, enzovoort.  

2. Demografisch, op basis van leeftijd, geslacht, fasen in de huishoudenscyclus.  

3. Psychografisch, op basis van sociale klasse, leefstijl, persoonlijkheid. 

4. Consumentengedrag, op basis van het nut, de klantentrouw, de oriëntatie of 

waardering.  

 

Voordeel van deze ‘a priori’ segmentatie is dat gestuurd kan worden op de boven-

genoemde voorwaarden voor segmentatie. De keuze vooraf is zodanig dat 

segmenten elkaar uitsluiten, de omvang van de onderscheiden doelgroepen kan 

eveneens vooraf bepaald worden, er kan rekening gehouden worden met de 

bereikbaarheid en de respons van de segmenten en de ontwikkeling in de toekomst 

is te voorspellen. 

De tweede benadering is een ‘post-hoc’ segmentatie, ook wel ‘cluster-based’ 

genoemd. In deze benadering is de wijze van segmenteren en het aantal clusters 

niet vooraf bepaald, maar zijn deze resultante van een analyse. Van deze clusters 

wordt verondersteld dat ze intern homogeen zijn. Bekende voorbeelden zijn de 

analyses van de SmartAgent Company en Motivaction. (Hagen, 2001; Nijhuis & 

Schoemaker, 2002; De Wijs-Mulkens & Ostendorf, 2001)
2
 De clusters zijn ge-

groepeerd langs twee assen. Bij de Smart Agent Company zijn dat een sociologische 

(individueel /groepsgericht) en een culturele as (anormatief/normatief) en bij 

Motivaction een sociaal-economische (hoog-laag) en een waardenoriëntatie as 

(modern-traditioneel). De Smart Agent Company benoemt zes clusters (ongebon-



__________________________________________De ontwikkeling van product-marktcombinaties 

 

 105 

denen, dynamisch individualisten, samenlevers, stille luxe, terugtreders, veran-

kerden) terwijl het er bij Motivaction zeven zijn (huiselijken, gemeenschaps-

gezinden, actieve individualisten, gesettelde idealisten, tolerante socialisers, buurt-

georiënteerden, gehaaste middenklassers). Van deze clusters wordt verondersteld 

dat zij intern redelijk homogeen scoren wat betreft de woonvraag (ongebondenen 

zijn bijvoorbeeld vaker stadsbewoner en prefereren luxe in de woning en de 

omgeving). Ook hebben groepen  een voorkeur voor de corporatie als verhuurder 

(dynamisch individualisten zien die bijvoorbeeld graag als ‘butler’). De SmartAgent 

Company stelt dat men bewoners niet wil stereotyperen, maar wel tegen deze 

achtergrond wil kunnen ‘kleuren’. Om verbanden met woonmilieus te kunnen 

leggen, is er ook aan de aanbodzijde een clustering gemaakt van locaties en 

woningtypen met behulp van een ‘beeldbank’. 

Segmentatie op basis van leefstijl is zeker zinvol en kan een verrijking zijn van 

de traditionele indelingen. Deze vorm van segmentatie is echter niet zonder 

problemen (zie ook Heijs, Carton, Smeets & Van Gemert, 2005). Vaak levert ieder 

onderzoek zijn eigen indeling op. De bovenstaande voorbeelden illustreren dit 

duidelijk. Ook is de veronderstelde samenhang tussen waardeoriëntatie en een 

specifieke woonsituatie niet altijd eenduidig. Er kan zelfs sprake zijn van 

tautologische redeneringen bij woon- en leefstijlen onderzoek wanneer woonvoor-

keuren uit woonstijl verklaard worden.  

Bovendien wordt vaak niet voldaan aan een of meerdere van de genoemde 

voorwaarden voor segmentatie. Sluiten segmenten elkaar wel uit?; hoe groot is de 

onderscheiden doelgroep?; hoe zijn ze te bereiken?; hoe uniek zijn ze in hun respons 

op bepaalde woonattributen en hoe ontwikkelen ze zich in de toekomst? Vragen die 

vaak onbeantwoord blijven. 

6.3 Segmentatie in dit onderzoek 

In dit onderzoek wordt ‘a priori’ gesegmenteerd op basis van de leeftijd van de 

hoofdbewoner en de huishoudensamenstelling. Deze werkwijze is legitiem omdat 

ondanks de toenemende heterogeniteit van huishoudens er nog steeds bepaalde 

vaste patronen te onderkennen zijn in de relatie tussen leeftijd, huishoudensamen-

stelling en woonvoorkeuren, zij het minder standaard dan voorheen. Bepaalde type 

huishoudens waarderen een bepaalde woonkwaliteit en respectievelijk beheer-

vorm
3
 (zie ook responsiviteit).  

In marketing onderzoek is een indeling naar huishoudencyclus vrij gebruike-

lijk.
4
 Huishoudens doorlopen op een min of meer voorspelbare wijze een aantal 

fasen met elk hun eigen voorkeuren. Beroep, huwelijk en het krijgen van kinderen 
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markeren de overgang tussen de verschillende fasen. De verscheidenheid van 

huishoudens hangt sterk samen met het doorlopen van deze verschillende fasen.  

Deze sequentie van fasen wordt ook wel met het begrip ‘levensloop’ 

aangeduid. Het levensloopperspectief is niet nieuw. Sinds de Romeinen wordt de 

levensloop in vijf fasen geschetst: ‘infans’, ‘iuvenis’, ‘veteranus’, ‘senior’ en ‘senex’. 

Was de senior destijds nog tussen de 45 en 60 jaar, nu gebruiken we deze term voor 

de groep 55- of 60 plussers. Om de steeds groter wordende groep boven de 75 of 80 

jaar aan te duiden, is de term ‘senex’ niet ingeburgerd (zie o.a. Smeets, 2006). 

De meest gangbare indelingen gaan echter uit van de drie-fasen levensloop. 

De jeugd als voorbereiding op de volwassenheid, de volwassenheid waarin men 

huwt, een gezin sticht en een beroep uitoefent of de zorg voor de opvoeding van 

kinderen op zich neemt en de ouderdom als periode van rusten (Guardini, 1959; De 

Lange, 2004). Kortom, een pre-gezinsfase, gezinsfase en post-gezinsfase met respec-

tievelijk aandacht voor leren, werken of zorgen en voor uitrusten. 

Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw was er, als resultaat van de 

maatschappelijk verankerde regels en ordeningen, nog min of meer sprake van een 

dergelijke standaard-drie-fasen-levensloop. Tegen de achtergrond van trends als een 

grotere individuele autonomie, zelfbewustzijn, assertiviteit, flexibiliteit, accent op 

keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid is er sprake van een ‘destandaardi-

satie’. Sindsdien is de keuzebiografie als culturele norm gaan gelden. Het individu 

draagt zelf meer verantwoordelijkheid voor de prioriteiten, keuzes en beslissingen in 

zijn of haar leven en schrijft meer dan voorheen een eigen keuzebiografie, een 

begrip dat door Du Bois-Reymond is geïntroduceerd (Jobse et al. 1997).  

Berger (1996) gebruikt in zijn boek ‘Individualisierung’ de metafoor van het 

verkeer om deze wijziging te schetsen. Er is niet langer sprake van een 

‘Eisenbahnmodell’, maar van een ‘Automodell’. Vroeger was er sprake van een 

spoorwegmodel met een beperkt aantal opstappunten, tussenstations en eind-

bestemmingen, waarbij de beschikbare zit- en staanplaatsen bovendien ongelijk 

verdeeld waren en qua comfort verschilden. Bovendien kwamen er slechts af en toe 

nieuwe trajecten en nieuwe spoorboekjes bij. De huidige situatie lijkt echter meer 

op een automodel, waarbij er veel meer keuzemogelijkheden tussen opstappunten, 

tussenstations en eindbestemmingen zijn.  

De collectieve regulering heeft plaats gemaakt voor individuele planning, of 

zoals De Lange (2004) het stelt: de burger is zijn eigen manager geworden. 

Verondersteld wordt dat burgers beschikken over financiële, culturele en 

persoonlijke draagkracht. De burger is in deze levensloopbenadering, een sterke en 

actieve individualist die zich reflexief bewust is van zijn wensen en preferenties, ze in 

claims en kansberekeningen weet te vertalen, niet bang is om risico’s te nemen en 

morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt voor de keuzes die hij in 
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de loop van zijn leven maakt, aldus de Lange. Hij ziet de ‘keuzebiografie’ echter ook 

als een nieuw discours.
5
 In het levensloopdiscours zijn de hoofdlijnen van de 

moderniseringstheorie terug te vinden. Met name de opvattingen over de 

levensloop van de socioloog Giddens klinken door, zoals het belang van keuze en het 

belang van strategische ‘life-planning’. Moderniteit wordt hierbij opgevat als een 

onontkoombaar lot, de keuzebiografie als enig mogelijke optie. De Lange wijst er 

evenals Evenhuis (2002) op dat diverse groepen zich niet herkennen in het levens-

loopdiscours van de keuzebiografie. Voor hen is de standaardbiografie eerder regel 

dan uitzondering: laagopgeleiden, allochtonen, ouderen. Evenhuis gebruikt in dat 

kader de term ‘moderniseringsverliezers’. Voorkomen dient te worden dat deze 

‘verliezers’ achterop raken en daarom is voor hen extra aandacht nodig.  

Het discours over de levensloop heeft echter ook positieve kanten. Het heeft 

onmiskenbaar emancipatoire aspecten. Met name de levensloop van vrouwen krijgt 

meer aandacht. Belangrijke aspecten van de levensloopdiscussie zijn keuzevrijheid, 

combinatie en transitie.  

Ook al zijn de keuzemogelijkheden toegenomen, dat betekent niet dat in de 

moderne levensloop geen patronen te onderkennen zijn. In de moderne levens-

loopbenadering worden (opnieuw) vijf fasen onderscheiden:  

- eerste fase: de vroege jeugd (1-15 jaar); 

- tweede fase: de jong volwassenheid (15-30 jaar); 

- derde fase: de middenfase (30-60 jaar); 

- vierde fase: de actieve ouderdom (60-80 jaar); 

- vijfde levensfase: toenemende vraag naar zorg (80+). 

Sommige critici wijzen op een ‘restandaardisatie’ van de levensloopdiscussie. 

Andere wijzen erop dat de scheidslijnen tussen de fasen niet altijd duidelijk te 

trekken zijn. Hoe dan ook, in de moderne levensloop zijn nog steeds vaste patronen 

te onderkennen. Deze kunnen als uitgangspunt dienen bij de segmentatie aan de 

vraagzijde. Ook voldoet deze vorm van segmentatie aan de gestelde criteria. De 

onderscheiden segmenten zijn exclusief en uitputtend: ze sluiten elkaar uit en 

omvatten alle huishoudens. Bovendien zijn ze meetbaar, substantieel in omvang, 

bereikbaar en responsief en voorspelbaar in hun ontwikkeling. We zullen hier 

beknopt op ingaan. 

Substantieel 

In alle fasen van de cyclus treffen we huishoudens aan die tot de doelgroepen van 

de sociale verhuurder behoren. Met name huishoudens in de eerste en vierde 

levensfase oriënteren zich op de non-profit sector. Maar niet alleen de junioren en 

senioren behoren tot de doelgroepen, ook gezinshuishoudens in diverse leeftijdsca-
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tegorieën komen onder de huurders voor. Beperken we ons tot de aandachtsgroep 

van de sociale verhuurder dan is de spreiding minder evenwichtig. Met name de 

tweepersoonshuishoudens, vaak twee verdieners, en de middelbare gezinshuishou-

dens, op de top van het inkomen, zijn ondervertegenwoordigd in de aandachts-

groep. 

Meetbaar en bereikbaar  

Een segmentatie op basis van het aantal leden van een huishouden in combinatie 

met de leeftijd van de hoofdbewoner maakt het mogelijk de doelgroep te 

identificeren. Bij inschrijving en toewijzing van een woning zijn deze criteria 

makkelijk te hanteren. Zowel in het traditionele distributiemodel als het aanbod 

model of optiemodel is de grootte van het huishouden, vaak in combinatie met het 

criterium starter of doorstromer, gemakkelijk toe te passen. Ook aan de balie bij een 

vastgoedbeheerder is met een beperkte inspanning een huishouden met deze 

kenmerken, te identificeren. Dit geldt veel minder voor veel leefstijl typeringen.  

Responsief 

Ook de vraag of de doelgroep uniek is in de respons op stimuli uit de markt, kan bij 

deze a priori segmentering positief beantwoord worden. We zullen zien dat de fase 

waarin het huishouden zich bevindt, samenhangt met de tevredenheid met de 

woonsituatie. Het reeds vermelde SCP- onderzoek(noot 3) toont eveneens aan dat 

huishoudens in de verschillende levensfasen verschillend reageren op kwaliteits-

aspecten van de woning en woonomgeving. Zo blijkt dat oudere huishoudens 

gevoeliger zijn voor het onderhoud aan woning en de privé buitenruimte. Tevens 

blijken oudere huishoudens vaker een voorkeur te hebben voor een woning met 

minder kamers. Na een bepaalde leeftijd wordt een woning als te groot ervaren. 

Verder blijkt dat naarmate men ouder wordt, de eengezinswoning aan belang 

verliest. Ook de gevoeligheid ten aanzien van diverse aspecten van de 

woonomgeving varieert naar leeftijd. 

Voorspelbaar 

Tot slot is de ontwikkeling in de onderscheiden marktsegmenten voorspelbaar. 

Methoden als de PRIMOS-huishoudensprognoses geven inzicht in de ontwikkeling 

van de onderscheiden marktsegmenten. Deze prognoses zijn niet alleen op landelijk 

niveau, maar ook op regionaal niveau beschikbaar. Tevens zijn er gegevens 

beschikbaar ten aanzien de ontwikkeling in de omvang van de primaire doelgroep. 

Aan de hand van trendscenario’s wordt de toekomstige omvang van de primaire 

doelgroep geprognosticeerd.  
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6.4 Het opsporen van de mismatch 

6.4.1 Inleiding 

Steeds meer corporaties zijn gaan werken met Product Markt Combinaties ( PMC’s) 

om inzicht te krijgen in de mate waarin hun portefeuille aansluit bij de structuur van 

de vraag. Hierbij wordt de voorraad ingedeeld op basis van drie hoofdkenmerken: 

(bijv. Van den Broeke, 1998) 

- Woontechnische kenmerken. Een indeling op basis van type (bijv. grond-

gebonden woningen, gestapelde woningen begane grond, gestapelde woningen 

met lift, gestapelde woningen zonder lift, aangepaste woningen, etc.) of grootte 

van de woning (bijvoorbeeld het aantal slaapkamers). 

- Huurprijsklasse. De prijsklassen zijn mede beïnvloed door de reikwijdte van de 

Wet op de Huurtoeslag. Onderscheiden worden goedkope, betaalbare en dure 

woningen, waarbij resp. de kwaliteitskortingsgrens, de aftoppingsgrenzen en de 

maximale huurtoeslaggrens als criteria gehanteerd worden. 

- Doelgroepen. Deze worden meestal onderscheiden op basis van inkomen in 

combinatie met de leeftijd van de hoofdbewoner en de huishoudsamenstelling. 

Vaak wordt bij het definiëren van de inkomensgrenzen onderscheid gemaakt 

tussen de primaire doelgroep, zoals omschreven in het BBSH en de secundaire 

doelgroep met een inkomen dat te laag is om een koopwoning te betrekken.  

 

Deze kenmerken worden op diverse wijze in de PMC’s gecombineerd. Veelal worden 

hierbij de onderscheiden producten in één bepaalde prijsklasse afgezet tegen de 

passende doelgroepen. Deze werkwijze heeft een aantal nadelen. Allereerst kunnen 

dergelijke PMC’s zeer uitgebreid worden en daardoor vaak moeilijk hanteerbaar. 

Ook zijn een aantal gebruikte variabelen beleidsgevoelig (grenzen uit de Wet op de 

Huurtoeslag en passendheidscriteria bij de woonruimteverdeling). Beleidswij-

zigingen hebben daardoor grote repercussies voor de indeling in PMC’s. Verder 

wordt in de PMC-indeling slechts rekening gehouden met een beperkt aantal 

woontechnische kwaliteitsvariabelen. Deze weerspiegelen slechts een deel van de 

woonsituatie. De kwaliteit van de woonomgeving blijft meestal geheel buiten 

beschouwing, terwijl deze in de perceptie van de huurder juist van groot belang is. 

Tevens worden de variabelen waaraan bij de marketing in de exploitatiefase te 

sturen is (bijvoorbeeld huurprijs), meegenomen in de product definitie. Bij de 

strategie bepaling is het juist aan te bevelen om de niet-product P’s (prijs, plaats, 

promotie) buiten de PMC te houden, aangezien hieraan relatief makkelijk gestuurd 

kan worden. Voor het product woonsituatie is dit ingewikkelder; deels kunnen 

kenmerken makkelijk gecorrigeerd worden, deels moeilijk.  
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In de hier gevolgde werkwijze worden deze problemen opgelost. Er wordt rekening 

gehouden met alle kenmerken van de woonsituatie die voor de woonconsument 

relevant zijn. Het product woonsituatie wordt gedefinieerd in de voor de consument 

relevante prestaties, ongeacht het bouwjaar of type. Uiteraard hangt een deel van 

deze prestaties wel samen met deze kenmerken. Op basis van de prestaties wordt 

beoordeeld of een woonsituatie geschikt is voor een bepaalde doelgroep. De niet-

product gerelateerde prestaties (prijs, promotie, plaats) blijven bij het ontwikkelen 

van de PMC buiten beschouwing. Bij het bepalen van een ingreep wordt wel 

rekening gehouden met de vraag of het complex tot de voor de primaire doelgroep 

geschikte voorraad behoort. 

6.4.2 De stappen bij de ontwikkeling van PMC’s 

In de hier gebruikte benadering worden stapsgewijs PMC’s ontwikkeld. Het markt-

complex, zoals dit gedefinieerd is in hoofdstuk 4, dient hierbij als meet- en regel-

eenheid. Figuur 6.2 geeft de stappen bij het opstellen van de PMC’s weer. Het 

proces verloopt in vijf stappen: 

- Stap 1: de selectie van de relevante criteria. Om tot een hanteerbaar systeem te 

komen zal het aantal variabelen beperkt dienen te blijven. Tegelijkertijd zullen de 

voor de consument relevante aspecten meegenomen dienen te worden.  

- Stap 2: het maken van complexprofielen. Na selectie zullen aan de aanbodkant 

deze relevante aspecten in beeld gebracht worden. Deze geboden prestaties 

dienen meetbaar en beschikbaar te zijn. 

- Stap 3: het bepalen van het niveau en het gewicht van de prestaties. Aan de 

vraagzijde zal het niveau van de gevraagde prestatie en het belang ervan bepaald 

worden. Dit gebeurt door de geboden prestatie te relateren aan de waardering 

van dit aspect door een vooraf bepaalde doelgroep. 

- Stap 4: de geboden en gevraagde prestaties worden op complexniveau met 

elkaar gematched waardoor inzicht ontstaat in de mate van passendheid. Bij 

deze match worden ook een aantal vetocriteria gehanteerd.  

- Stap 5: de resultaten van stap 4 worden op portefeuilleniveau geaggregeerd 

waardoor inzicht ontstaat in de kwaliteit van de hele woningportefeuille. 

Stap 1. Selectie relevante kwaliteitsaspecten.  

Bij het ontwikkelen van PMC’s kunnen het aantal kwaliteitscriteria beperkt gehou-

den worden, omdat alleen die woning-, woonvorm- en woonomgevingskenmerken 

die bij de tevredenheid over de woonsituatie van doorslaggevend belang zijn, wor- 

den meegenomen. De selectie vindt plaats middels een regressie-analyse. 
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Figuur 6.2: Stappen bij het opstellen van PMC’s 

 

Stap 2. Het maken van complexprofielen.  

Nadat de relevante kwaliteitsaspecten zijn geselecteerd worden aan de aanbodkant 

de prestaties in beeld gebracht. Naar analogie van de door Zadelhoff en Starke 

Diekstra ontwikkelde Kantoren-REN (Stichting REN, 1992) is voor de woonsituatie 

een aanzet tot een Woning-REN gedaan (Smeets, 1994). Deze is in de loop der tijd 

steeds verder ontwikkeld en verfijnd. Zo is er een onderscheid gemaakt voor 

woningen in twee prijsklassen (Smeets, 1997). In de volgende fase is de lijst weer 

ingeperkt tot een Quick-Scan (zie ook Sewalt, 1999). Deze Quick Scan is als bijlage 4 

bij deze studie opgenomen. 

De benodigde gegevens zijn langs diverse wegen verzameld. De gegevens op 

woningniveau zijn vaak bij de corporaties zelf aanwezig (bestanden t.b.v. het 

Woningwaarderingsstelsel (WWS), van de technische dienst of na inventarisatie). 

Gegevens op gebouwniveau zijn deels wel, deels niet beschikbaar in het WWS. Een 

groter probleem is de beschikbaarheid van gegevens op omgevingsniveau. Een van 

de tekortkomingen van het WWS is dat de omgeving van de woonomgeving 

ondergewaardeerd wordt. Er zijn slechts punten voor voorzieningen in de omgeving 

en aftrekpunten voor overlast.  

De gegevens ten aanzien van de woonomgeving zijn langs diverse wegen verzameld: 
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- gemeentelijke bestanden;  

- inventarisatie op plattegronden (bereikbaarheid); 

- inventarisatie met behulp van deskundigen; 

- een combinatie van bronnen. 

Output van stap 2 is een profiel van meetbare en beschikbare prestaties. 

Stap 3 en 4. Het bepalen van het niveau en gewicht van de gevraagde 

prestaties.  

De doelgroepen verschillen t.a.v. tevredenheid over de geboden prestaties. Voor de 

ene doelgroep zal een drie-slaapkamerwoning de optimale prestatie bieden, een 

andere doelgroep zal deze te groot vinden en om die reden minder tevreden zijn. 

Voor weer een andere doelgroep is een dergelijke woning een onderprestatie en is 

een vier- of vijf-slaapkamerwoning passend. Tevens zal voor de ene doelgroep het 

belang van het aantal slaapkamers groter zijn dan voor de andere. Voor elke 

doelgroep kan onderzocht worden bij welk prestatieniveau de woonconsument 

tevreden is. Stap 3 verloopt in twee deelstappen. In stap 3a wordt het belang van de 

gevraagde prestatie bepaald. Het belang dat een doelgroep toekent aan de 

geselecteerde kenmerken verschilt nogal. Om het belang te bepalen wordt op het 

niveau van de woning en woonomgeving onderzocht in welke mate een bepaald 

aspect correleert met het totaal cijfer voor de tevredenheid van resp. woning, 

woonvorm  en woonomgeving. De correlatiecoëfficiënt (Pearson Correlatie) wordt 

als indicatie gebruikt voor het belang van een bepaald kwaliteitsaspect. In stap 3b 

wordt het niveau van een gevraagde prestatie vastgesteld. Bij het bepalen van de 

gevraagde prestaties wordt een norm gebruikt. 

Er wordt vanuit gegaan dat het niveau hoog genoeg is wanneer 70% van de 

doelgroep tevreden is. Op dat moment is een voldoende prestatieniveau bereikt. De 

vraagprofielen vertonen de grootste variatie wat betreft het aantal vertrekken en de 

grootte ervan.  

Gezinnen met kinderen zijn pas tevreden wanneer een woning een groot 

aantal kamers bevat. Ouderen zijn tevreden met minder kamers, evenals jonge 

huishoudens. Gezinnen met kinderen hechten bovendien aan een grote woon-

kamer. Dit geldt ook voor de tweepersoonshuishoudens. Zo blijkt dat 70% van de 

middelbare gezinnen pas tevreden is over de grootte van de woonkamer wanneer 

deze meer dan 40 m² bedraagt). Hoog bejaarde huishoudens zijn al tevreden met 

een woonkamer tussen de 20 m² en 30 m². De grootte van de keuken varieert 

minder in het voorkeursprofiel van huishoudens (variërend van 6-10 m²). Alleen 

eenpersoonshuishoudens op hoge leeftijd (>75 jaar) vinden een kleine keuken 

voldoende (<6 m²). De badkamer vertoont wel variatie. Gezinnen en twee-
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persoonshuishoudens stellen hogere eisen dan eenpersoonshuishoudens. De 

grootte van de hoofdslaapkamer laat een zelfde beeld zien. Met name middelbare 

en oude tweepersoonshuishoudens vragen een grote hoofdslaapkamer. Een relatief 

grote, tweede slaapkamer (> 11 m²) wordt door de meeste huishoudens gevraagd. 

Alleen oude alleenstaanden nemen met minder genoegen. Een ruime berging is 

eveneens een vereiste voor alle doelgroepen. Alleen jonge huishoudens nemen met 

minder genoegen. Een tuin tot 100 m² wordt door de meeste huishoudens als 

voldoende gezien. Voor gezinnen met kinderen mag die 50 m² groter zijn.  

Mocht dit 70% niveau niet gehaald worden, dan wordt het hoogste mogelijke 

prestatieniveau (niveau 5) als het gevraagde niveau beschouwd. In werkelijkheid kan 

het gevraagde niveau dan nog hoger liggen. Vaak is niveau 5 het hoogst haalbare in 

een woningportefeuille van een non-profit beheerder. Uiteraard kan ook een ander, 

hoger of lager percentages, gehanteerd worden bij het vaststellen van de gevraagde 

prestatie. Op deze wijze kunnen de vraagprofielen per doelgroep worden opgesteld, 

mits er voldoende data beschikbaar zijn. In een vraagprofiel wordt naast het 

gewenste prestatieniveau tevens het gewicht (relatief belang) vermeld.  

Stap 5. De match van geboden en gevraagde prestatie. 

Door voor elke doelgroep afzonderlijk de geboden prestatie te confronteren met de 

gevraagde prestatie ontstaat een inzicht in de over- en onderprestatie van een 

marktcomplex, in relatie tot de betreffende doelgroep. Gecombineerd met het 

gewicht ontstaat zodoende een inzicht in de mate van geschiktheid van een complex 

voor die doelgroep. Uit een match kan de geschiktheid van een marktcomplex 

blijken voor de a priori onderscheiden doelgroepen. Een woning wordt als ‘geschikt’ 

beschouwd wanneer de onderschrijding een bepaald percentage (bijvoorbeeld 20%) 

niet overschrijdt. Bij het bepalen van de geschiktheid wordt een overprestatie niet 

meegenomen. Overweging hierbij is dat deze overprestaties niet gevraagd zijn resp. 

de onderprestaties niet kunnen compenseren. 

Stap 6. Het bepalen van de kwaliteit van de portefeuille. 

Tot slot kan op portefeuilleniveau bepaald worden in welke mate deze geschikt is 

voor bepaalde doelgroepen. Op deze wijze kunnen de witte vlekken in de porte-

feuille inzichtelijk gemaakt worden. Immers de mogelijkheid bestaat dat de porte-

feuille niet voldoende geschikt blijkt voor klantgroepen die tot de beoogde doel-

groep van de organisatie behoren. Andere aspecten, zoals veiligheid, warmte 

isolatie, en dergelijke blijken voor alle doelgroepen even belangrijk. Het betreft hier 

een soort basiskwaliteit.  
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6.5 De toepassing 

6.5.1 Algemeen 

De methode biedt inzicht in de aard en omvang van prestaties van de afzonderlijke 

complexen en productgroepen en geeft tevens een beeld van de kwaliteit van de 

hele portefeuille. In het navolgende zullen we op elk niveau een toepassings-

mogelijkheid laten zien. De voorbeelden zijn gebaseerd op de analyses uit 1999 en 

2007. De wat oudere studie uit 1999 is zeer geschikt om dat in dat jaar ook veel 

gegevens op omgevingsniveau verzameld zijn. In de latere studies was dit helaas niet 

mee mogelijk.  

6.5.2 Het complexniveau 

Voor elk complex kan worden vastgesteld welke prestaties het levert en voor welke 

doelgroep(en) het geschikt is. Figuur 6.3 toont een vraag en aanbod profiel. Door de 

geboden en gevraagde prestaties met elkaar te confronteren zoals omschreven in 

stap 5 ontstaat inzicht in de mate van mismatch. Bovendien kan afgelezen worden 

welke ‘onder- of overprestaties’ geleverd worden. Mocht men besluiten het 

complex aan te passen voor een of meerdere doelgroepen dan is inzichtelijk welke 

maatregelen op woning en/of woonomgevingsniveau genomen dienen te worden.  
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Bron: Stichting Interface – Woningmarktonderzoek Wooninc. 1999 

 

Figuur 6.3: Vraag en aanbod profiel woningcomplex 
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6.5.3 Productgroepniveau 

De informatie op complexniveau is te aggregeren naar productgroepniveau. In figuur 

6.4 is de potentiële geschiktheid van woningen van de onderscheiden product-

groepen uitgesplitst naar doelgroep.  

Eengezinswoningen zijn deels geschikt voor jonge een en twee persoonshuis-

houdens (38%). Bijna de helft is passend voor middelbare een- en twee persoons-

huishoudens (45%). Weinig verrassend is dat  2 op de 3 eengezinswoningen geschikt 

voor gezinnen; 35% voor eenoudergezinnen. En 38% voor de oudere een en twee-

persoonshuishoudens (38%). De productgroep appartementen zonder lift is vooral 

geschikt voor kleine huishoudens, zowel jongere als oudere (resp. 49% en 44%). 

Deze productgroep is, evenals de eengezinswoningen, ongeschikt voor bejaarden als 

gevolg van de harde eis van ‘een lift bij een woning op verdieping’. Appartementen 

met lift zijn zodoende zeer geschikt voor deze doelgroep. De prestaties die deze 

productgroep biedt blijkt echter minder geschikt voor middelbare een- en 

tweepersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. Senioren-woningen zijn uit de 

aard der zaak vooral geschikt voor 75 plussers maar passen ook bij een aantal 

andere doelgroepen. De multifunctionele woningen blijken geschikt voor alle 

doelgroepen behalve bejaarden als gevolg van de harde eis van ‘uitsluitend 

gelijksvloersheid’.  

 

  Doelgroep Eengw App.  App.  Sen. 

woning 

Multifun. 

wo 
znd lift met lift 

A Jonge een- en tweepersoonshuishoudens  

(<30 jaar) 

38% 49% 53% 13% 94% 

B Middelbare een- en tweepersoonshuishoudens 

(30-54 jaar) 

45% 13% 19% 16% 100% 

C Gezin 66% 5% 41% 46% 100% 

D Eenoudergezin 35% 15% 12% 13% 94% 

E Ouder een /tweepersoonshuishouden  

(55-74 jaar) 

38% 44% 57% 13% 100% 

F Bejaarde (75+) 0% 0% 96% 96% 0% 

Bron: Stichting Interface - Woningmarktonderzoek Mierlo-Hout 2007 

 

Figuur 6.4: Mate van geschiktheid van woningen naar productgroep en doelgroep 

 

In figuur 6.5 is de potentiële geschiktheid van de gehele woonsituatie te zien, naar 

productgroep en doelgroep. Alleen in het onderzoek uit 1999 kon dit in beeld 



Sturen op klantwaarde_______________________________________________________________ 

116 

gebracht worden. Voor jonge en middelbare alleenstaanden en voor jonge en 

middelbare tweepersoonshuishoudens zijn de kleine meergezinswoningen het minst 

geschikt (respectievelijk 63%, 60%, 45% en 43%). Bij de gezinnen en de 

eenoudergezinnen zijn de meergezinswoningen ongeschikt, vanwege de harde eis 

grondgebonden respectievelijk een privé tuin. Bij de oudere en bejaarden zijn de 

grote eengezinswoningen allen ongeschikt, ook vanwege de harde eis 

‘gelijkvloersheid’ 

 
  Doelgroep Kleine 

eengez 

Grote 

eengez 

Kleine 

meergez 

Grote 

meergez 

A Jonge alleenstaande (<30 jaar) 100% 89% 63% 89% 

B Middelbare alleenstaande (30-54 jaar) 100% 86% 60% 100% 

C Jong tweepersoonshuishouden (<30 jaar) 52% 85% 45% 89% 

D Middelbaar tweepersoonshuishouden (30-54 jaar) 100% 67% 43% 89% 

E+F Gezin 52% 78% 0% 0% 

G Eenoudergezin 100% 88% 0% 0% 

H Ouder tweepersoonshuishouden (55-74 jaar) 27% 0% 55% 43% 

I Alleenstaande oudere (55-74 jaar) 27% 0% 62% 43% 

J Hoog bejaarde (75+) 27% 0% 69% 43% 

Bron: Stichting Interface – Woningmarktonderzoek Wooninc. 1999 

 

Figuur 6.5: Mate van geschiktheid van woonsituaties naar product- en doelgroep 

6.5.4 Het portefeuilleniveau 

Bij de potentiële geschiktheid van de hele portefeuille kan een onderscheid gemaakt 

worden naar de geschiktheid van de woning, van de woonomgeving en van de hele 

woonsituatie. Er is hierbij uitgegaan van de geschiktheid van het aantal woningen en 

niet van de geschiktheid van het aantal complexen, omdat het aantal woningen per 

complex nog al kan verschillen. In figuur 6.6 is het percentage woningen dat geschikt 

is voor iedere doelgroep weergegeven. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar 

woning, woonomgeving en totale woonsituatie. Uit deze figuur is af te leiden dat de 

woningen van de woningcorporatie Wooninc. met name geschikt zijn voor de jonge 

alleenstaanden (73% geschikt), de jonge tweepersoonshuishoudens (72% geschikt) 

en de middelbare alleenstaanden (64% geschikt). Er zijn voor gezinnen en een-

oudergezinnen weinig woningen geschikt (respectievelijk 17% en 14%). Een 

belangrijke verklaring hiervoor is de gehanteerde harde eis, die stelt dat meergezins- 
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  Doelgroep Woning Omgeving Totaal 

A Jonge alleenstaande (<30 jaar) 73% 79% 78% 

B Middelbare alleenstaande (30-54 jaar) 64% 85% 76% 

C Jong tweepersoonshuishouden (<30 jaar) 72% 60% 67% 

D Middelbaar tweepersoonshuishouden (30-54 jaar) 34% 62% 59% 

E+F Gezin 17% 71% 35% 

G Eenoudergezin 14% 81% 41% 

H Ouder tweepersoonshuishouden (55-74 jaar) 26% 86% 29% 

I Alleenstaande oudere (55-74 jaar) 26% 65% 32% 

J Hoog bejaarde (75+) 29% 86% 36% 

Bron: Stichting Interface – Woningmarktonderzoek Wooninc. 1999 

 

Figuur 6.6: Percentage potentieel geschikte woningen per doelgroep 

 

woningen ongeschikt zijn voor gezinnen. Hierdoor is al 54% van de woningen 

ongeschikt voor de beide doel-groepen. Voor de oudere tweepersoonshuishoudens 

en voor de alleenstaande ouderen is 26% van de woningen geschikt, voor de 

bejaarden 29%. Een belangrijke verklaring hiervoor zijn de harde eisen. Op grond 

hiervan is al 64% van het woningbezit ongeschikt voor deze drie doelgroepen. De 

woonomgeving, waarin de woningen van Wooninc. zich bevinden, is voor het 

overgrote deel van de doelgroepen geschikt. Dit leidt er toe dat het percentage 

woningen waarvan de gehele woonsituatie geschikt is, wat hoger is dan de 

geschiktheid van de woning. Bij de geschiktheid van de gehele woonsituatie telt de 

omgeving namelijk zwaarder mee dan de woning. 

In figuur 6.7 is weergegeven hoeveel woningen absoluut en procentueel 

geschikt zijn voor negen tot en met nul doelgroepen, op zowel woningniveau, op 

woonomgevingsniveau en op het niveau van de totale woonsituatie.  

- Zeer zwakke of zwakke complexen zijn voor geen of slechts 1 doelgroep geschikt. 

- Matige complexen zijn geschikt voor 2 of 3 doelgroepen. 

- Sterke complexen voor 4-6 doelgroepen. 

- Zeer sterke voor 7 of meer doelgroepen. 

 

Bij maar liefst 12% van de woningen is de totale woonsituatie geschikt voor 0 

doelgroepen. Dit duidt erop dat toch een aanzienlijk deel van de portefeuille 

kwetsbaar is. Toch is ook een aanzienlijk deel van de portefeuille sterk te noemen.  
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  Woning Woonomgeving Totale woonsituatie 

Aantal 

doelgroepen 

absoluut % absoluut % absoluut % 

Geschikt voor 9 0 0% 2611 52% 46 1% 

Geschikt voor 8 0 0% 450 9% 0 0% 

Geschikt voor 7 727 14% 215 4% 727 14% 

Geschikt voor 6 1133 23% 273 6% 1783 36% 

Geschikt voor 5 134 3% 399 8% 395 8% 

Geschikt voor 4 417 8% 0 0% 824 16% 

Geschikt voor 3 846 17% 455 9% 141 3% 

Geschikt voor 2 287 6% 0 0% 352 7% 

Geschikt voor 1 443 9% 103 2% 148 3% 

Geschikt voor 0 1020 20% 501 10% 591 12% 

Bron: Stichting Interface – Woningmarktonderzoek Wooninc. 1999 

 

Figuur 6.7: Overzicht potentiële geschiktheid voor aantal doelgroepen 

 

Maar liefst 51% van het bezit biedt een woonsituatie die geschikt is voor 6 

doelgroepen of meer.  

 

Bij dit alles dient een kanttekening gemaakt te worden. Het is bijna onmogelijk 

woningen te hebben die voor alle doelgroepen geschikt zijn, vanwege de harde 

eisen. Meergezinswoningen kunnen niet geschikt zijn voor alle doelgroepen, omdat 

gesteld is dat een meergezinswoning ongeschikt is voor gezinnen. Eengezins-

woningen kunnen bijna niet geschikt zijn voor ouderen en bejaarden, omdat bij deze 

doelgroepen gesteld is dat zij gelijkvloers moeten wonen, waardoor bijna alle 

eengezinswoningen afvallen. Bovendien is gesteld dat er een lift aanwezig moet zijn 

indien zij in een meergezinswoning wonen. 

 

6.6 De dynamiek in product-marktcombinaties 

De match van vraag en aanbod kent een dynamisch karakter. Immers 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 vraag-
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ontwikkeling in beeld worden gebracht en gehouden. We zullen hier kort schetsen 

op welke wijze dit in Etten-Leur gebeurd is (Dogge & Smeets, 2001). 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 een-

voudige aanpassing is de omvang van de verschillende doelgroepen van 2000 tot en 

met 2020 bekend.
6
 

De tweede stap behelst het indelen van de verschillende doelgroepen
7
 over 

het primaire en secundaire inkomenssegment. De verdeling is niet standaard 

beschikbaar. Daarom is hiervoor een inschatting gemaakt op basis van de Regionale 

Inkomensverdeling van het CBS, het Woningbehoefte Onderzoek en de VROM-

rapportage 'Huisvesting van ouderen op het breukvlak van twee eeuwen'
8
. 

Aan de hand van een drietal scenario's wordt de ontwikkeling van de verschillende 

doelgroepen uitgezet tot aan 2020
9
. Voor de ontwikkeling van de inkomens-

segmenten wordt aangesloten bij de scenario's LAAG, MIDDEN en HOOG die worden 

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. 

 

Doelgroep Grootte 

doelgroep 

Aantal woningen 

zeer geschikt, 

geschikt of neutraal 

Verschil Tekorten en overschotten bij 

verdeling geschikte woningen 

naar ratio over 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 

C0ps 327 1986 1659 -60 

D0p 473 2301 1828 38 

D0s 649 1531 882 -271 

 

Figuur 6.8: Tekorten en overschotten op basis van passendheid per doelgroep 
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Ten behoeve van de prognoses worden twee varianten onderscheiden. De eerste 

gaat ervan uit dat het marktaandeel van Woonstichting Etten-Leur minimaal 

behouden kan blijven. Met andere woorden het aandeel per doelgroep dat door 

Woonstichting Etten-Leur kan worden gehuisvest blijft minimaal gelijk. Dit zal de 

nodige concurrentie-inspanningen vergen. De tweede variant gaat uit van het 

trendrapportmodel waarin de populariteit van het kopen toeneemt. In deze defen-

sieve strategie zorgt Woonstichting Etten-Leur ervoor de woningbehoefte slechts te 

volgen en deze niet voor de huursector verder te consolideren dan wel te vergroten. 

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 worden dan ook deze varianten als onderlegger gebruikt. 

De acht 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 tot 2020.  

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 huishoudens.  

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. 

De totale groei van de secundaire doelgroep is bij een lage economische groei 

uiteraard minder: een groei met 1.525 in plaats van 2.100 in de middenvariant. 

Ontwikkeling van het 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 beïnvloedbaar voor zover het de eigen voorraad 

betreft. Aanbod van concurrenten wordt deels bepaald door de uitbreidingsplannen 

van overheidszijde en anderzijds door voorraadstrategieën die door de concurrentie 

ten uitvoer worden gebracht. 

Er is een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de vraag naar 

woningen van Woonstichting Etten-Leur. Ook zijn de ontwikkelingen van het aanbod 

bekend en kan voor het eerst tussen beide een relatie worden gelegd. Er is ervoor 

gekozen een onderscheid te maken in marktbenadering van de primaire doelgroep 
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en de secundaire doelgroep (defensief respectievelijk offensief). Daarom wordt ook 

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 worden 

gelegd met de aanwezige voorraad zodat kansen en bedreigingen kunnen worden 

gedestilleerd. 

Bijna de hele voorraad van Woonstichting Etten-Leur was in 2001 bereikbaar. 

De vraag vanuit de primaire doelgroep bestond op dit moment uit ongeveer 2.250 

huishoudens. Deze konden probleemloos in de beschikbare voorraad gehuisvest 

worden. De overige woningen werden 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. Iedereen in Etten-Leur kan 

immers woningen bewonen waarvan de huurprijs onder de maximum grens ligt  

(van  1 juli 2001). 

Dat de primaire doelgroep voldoende gehuisvest kan worden wil nog 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 strategieën in het MIDDEN- en LAAG-scenario. 

Hierbij moet worden 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 ook 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 daadwerkelijke ontwikkeling 

van de vraag vanuit de markt. 

6.7 Slot 

De woning is een plaats- en tijdgebonden product. Bij de toepassing van dit 

optimalisatiemodel stuit men dan ook op twee dilemma’s: 
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- Het dilemma van de tijd. 

- Het dilemma van de plaats. 

De behoefte van de gebruikers zullen in de loop der tijd veranderen. Wat vandaag 

optimaal is zal morgen wellicht minder optimaal zijn. Een complex zal duurzamer zijn 

naarmate het voor meerdere doelgroepen geschikt is of naarmate het meer over-

prestaties levert of kan leveren (zie ook hoofdstuk 9).  

De mate van geschiktheid is mede afhankelijk van de gehanteerde 

parameters en vetocriteria. Met name de laatste zijn in hoge mate bepalend voor de 

geschiktheid van een portefeuille. Wanneer de eis van ‘gelijkvloersheid’ wordt 

gehanteerd voor 75-plussers is een groot deel van de portefeuille ongeschikt voor 

deze doelgroep. Wordt voor de doelgroep gezinnen met kinderen ‘grondgebonden’ 

als veto gehanteerd dan heeft dat eveneens grote invloed op de mate van geschikt-

heid van wooncomplexen. Ook speelt de spanning op de markt een rol. In een 

ontspannen markt is er meer ruimte voor vraag naar kwaliteit en zal het 70% 

criterium aangepast dienen te worden. 

Het tweede dilemma betreft het ‘dilemma van de plaats’. De bevindingen zijn 

vooral van toepassing voor het marktgebied waarbinnen de informatie verzameld is. 

Ze zijn niet zonder meer toepasbaar in andere regio’s. Ze zijn hoogstens bruikbaar in 

soortgelijke marktgebieden. Zo zal in de Randstad met zijn vele meergezins-

woningen de eis van grondgebondenheid weinig realistisch zijn. Ook zullen hier 

waarschijnlijk andere prestaties in de woonomgeving gelden. 
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6.8 Noten

 

 
1 

Mogelijke variabelen bij segmentatie 
 

Variabelen  

Geografisch 

 

 

Regio 

Mate van verstedelijking 

 

Noorden, Zuiden, Midden, Randstad 

Grootstedelijk, middel groot, stedelijk, landelijk 

 

Demografisch  

Leeftijd 

Geslacht 

Huishoudgrootte 

Fasen van huishouden 

Inkomen  

Etc. 

Tot 6 jaar, 6-12…75 of ouder 

M/V 

1, 2,…8 personen  

Alleenstaand, samenwonend, full nest, empty nest 

Beneden modaal, modaal, boven modaal 

Psychografisch 

 

 

Sociale klasse 

Leefstijl 

 

 

 

Persoonlijkheid 

Laag, midden, hoog 

Samenlever, opbouwer, individualist, buurtbewoner, stille luxe, 

ongebonden; 

Kolpron, Market Response 

Ongewis, ontheemd, geregeld, eigengereid, gedeeld, recreatief 

(Reijndorp, Kompier & De Haas, 1997) 

Ambitieus, autoritair, huiselijk, 

Gedrag  

 

Gelegenheid 

Nut 

Gebruiksstatus 

Loyaliteit 

Orientatie 

Houding 

Vaste klant, koopjesjager 

Kwaliteit, dienstverlening, prijs, snelheid 

Potentiele gebruiker, eerste gebruiker, langdurige gebruiker 

Klein, matig, groot 

Bekend met, geinformeerd, geinteresseerd, ingeschreven 

Tevreden, indifferent ontevreden 

 

 
2 

Er worden niet alleen normen en waarden (zoals privacy en luxe) en de voorkeuren voor de 

woning en de woonomgeving worden gebruikt, maar een bredere verzameling variabelen, 

waaronder bezit (zoals van een auto), persoonlijkheidskenmerken (bijvoorbeeld eigenzinnigheid, 

carrièregerichtheid), structurele variabelen (gezinsgrootte, burgerlijke staat, opleiding e.d.), 

tijdsbesteding (krant, sport, cultuur, uitgaan, politiek) en sociale relaties  
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3 Om de invloed van de sociaal culturele veranderingen op de woonvoorkeuren te kunnen 

doorgronden, zijn door het SCP de ontwikkelingen in de woonvoorkeuren gecorrigeerd voor de 

effecten van de demografische ontwikkelingen. (SCP, 1996) Hiertoe zijn de veranderende 

woonvoorkeuren van verschillende huishoudensgroepen geanalyseerd. In de onderstaande tabel 

staan de uitkomsten. 

 

Dynamiek in woonvoorkeuren van huishoudens (Bron: CBS (WBO ’81 en WBO ‘93/’94) SCP-

bewerking) 

 

     Starter Doorstromers 

      Alleenstaand Gezin met kind Paar zonder kind ≥ 65 jaar 

Huurwoningen 1981 83 73,7 46,9 58,4 71 

  1994 71,1 72 30,4 43,9 69,4 

Eengezinswoningen 1981 50,1 45,5 87,9 70,4 57,2 

  1994 46,2 43 91,4 76,4 55,9 

< 3 kamers 1981 61,1 59,9 6,5 33,2 51,8 

  1994 62,4 61,2 5,4 26,5 51 

Woonkamer > 40 

m² 

1981 7 8,5 20,6 14,6 7,6 

  1994 12,4 11,6 30,1 24,2 12,3 

 

Er worden twee hoofdgroepen van potentiële verhuizers onderscheiden: de starters en 

doorstromers. Opvallend bij starters op de woningmarkt is dat deze steeds vaker opteren voor een 

koopwoning. Bijna 30% van de starters kiest in 1994 voor een koopwoning tegen 17% in 1981. Bij de 

doorstromers zijn er aanzienlijke verschillen tussen de huishoudenscategorieën voor wat betreft de 

eigendomsverhouding. De voorkeur voor een huurwoning is vooral afgenomen bij de gezinnen met 

kinderen en paren zonder kinderen. Bij de paren zonder kinderen gaat het vooral om de oudere 

huishoudens (hoofd ouder dan 50 jaar). Veel van deze huishoudens zitten nog in een proces van 

opwaartse doorstroming. Oudere paren in de lege nestfase geven minder verandering van voorkeur 

voor huur of koop te zien. “Dit blijkt ook uit woonvoorkeuren van alle huishoudens waarvan het 

hoofd 65 jaar of ouder is. De wensen van deze groep veranderen niet veel tussen 1981 en 1994.” 

(SCP, 1996, p. 238) Ook bij de alleenstaanden is de wens om een woning te huren stabiel.  

Wat betreft de bouwwijze van de woning, blijkt de voorkeur voor eengezinswoningen in lichte mate 

af te nemen bij starters, alleenstaanden en mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Een toename is er bij 

de gezinnen met kinderen en vooral bij de paren zonder kinderen. 

Het SCP constateert dat de voorkeuren van de paren zonder kinderen zijn in de loop der jaren 

steeds meer gaan lijken op die van de gezinnen met kinderen. Dit geldt zowel voor de voorkeur voor 

het type eengezinswoning als het gewenste aantal kamers in de woning en de oppervlakte van de 

woonkamer. De voorkeur voor een grote woonkamer neemt bij alle huishoudens- categorieën toe. 
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In hetzelfde rapport wordt de gewenste woningvoorraad van de totale bevolking voor 1981 en 1994 

gepresenteerd. Hierbij wordt niet meer gecorrigeerd voor de demografische ontwikkelingen in die 

periode. De gewenste voorraad wordt bepaald door de woningen van de mensen die niet willen 

verhuizen, de potentiële starters en doorstromers. Hiermee wordt aangegeven hoe de 

woningvoorraad eruit zou moeten zien wanneer iedereen zijn of haar verhuiswens direct zou 

kunnen realiseren. 

De ontwikkeling van de samenstelling van de totale gewenste woningvoorraad blijkt opmerkelijk 

stabiel te zijn. De voorkeur voor een eengezinswoning neemt niet toe en ook het wenselijk geachte 

aantal kamers in de woning verandert vrijwel niet. Wel is tussen 1981 en 1986 is de voorkeur voor 

een woning met drie kamers of minder iets toegenomen, om in de volgende jaren stabiel te blijven. 

Vergelijking met de woonvoorkeuren van de verschillende huishoudensgroepen uit de vorige tabel 

geeft aan dat de demografische ontwikkelingen, waarbij het aandeel alleenstaanden toeneemt en 

het aandeel meerpersoonshuishoudens afneemt, de toenemende vraag naar eengezinswoningen 

en grotere woningen door gezinnen met en zonder kinderen compenseert. 

 
4 

Stadia in levensloop en karakteristieken t.a.v. financiele omstandigheden en koopgedrag. 

 

Stadium Financiele omstandigheden en koopgedrag 

Vrijgezel Weinig financiele lasten, recreatie- georienteerd, 

vakanties, uithuizig  Jong, alleenstaand, niet meer thuis wonend 

Recent samenwonend Staan er financieel beter voor, twee inkomens, 

koopwoning, enkele duurzame goederen 

Full nest I Koopgeneigd, toenemende financiele lasten, vaak 

een inkomen, aanschaf van noodzakelijke 

goederen 
Jongste kind jonger dan 6 jaar 

Full nest II Financiele positie wordt beter, vaker 

tweeverdieners Jongste kind ouder dan 6 jaar 

Full nest III Financiele positie nog beter, vervangen van 

verouderde producten en meubels Ouder paar met afhankelijke kinderen 

Empty nest I Eigen woningbezit op hoogtepunt. 

Hernieuwde interesse in reizen, aanschaf luxe 

goederen e.d.  
Ouder paar kinderen het huis uit 

Empty nest II  Drastische daling inkomen, meer medische 

diensten Ouder paar kinderen het huis uit, gestopt met 

werken 

Alleen achtergebleven I Inkomen goed, vaak verkoopgeneigd 

Nog werkzaam 

Alleen achtergebleven II Speciale behoefte aan zorg en aandacht 

Gestopt met werken 
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5 Onder discours verstaat hij een conglomeraat van betekenissen, metaforen, representaties, 

verhalen, statements etc. Het geeft structuur en samenhang aan de werkelijkheid en is geworteld in 

een bepaalde communicatieve praktijk van betekenisgeving. Dergelijke discoursen zijn volgens hem 

ook een machtsmiddel dat ‘onderdrukkend of bevrijdend’ kan worden gebruikt. 

 
6 

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 groot deel overeen komen met de werkelijke situatie.  

 
7 De verschillende doelgroepen zijn aangeduid met een codering. De aanduiding P of S duidt op het 

primaire- respectievelijk secundaire segment. 

 

 Huishoudentype 

Leeftijd eenpersoons 

huishouden 

tweepersoons 

huishoudens 

eenoudergezinn

en 

gezinnen 

18 t/m 29 jaar A1P/A1S B1P/B1S C0P/C0S D0P/D0S 

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

55 t/m 74 jaar AB3P/AB3S 

75 jaar en ouder AB4P/AB4S 

 

 
8 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. 

 
9 

De ontwikkeling van de doelgroep als geheel wordt gebaseerd op de geprognosticeerde 

ontwikkeling 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'.  
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7 
Tevredenheid en verhuurbaarheid 

 Klantwaarde en de sterkte van de relatie 

 

7.1 Inleiding 

In hoofdstuk 6 gingen we in op de wijze waarop de tevredenheid van klantgroepen 

in de gebruiksfase kan dienen als basis voor segmentatie. In de gebruiksfase streeft 

de verhuurder ernaar de relatie met de klant zo sterk mogelijk te maken. Probleem 

hierbij is dat de tevredenheid van de klant nog niets zegt over de sterkte van de 

relatie tussen de aanbieder van een woonsituatie en de klant. De aanname, dat als 

de tevredenheid toeneemt, de binding van de klant groter wordt en de duur van de 

relatie automatisch langer, is niet juist. Klanten kunnen tevreden zijn met een 

product en toch niet geneigd zijn om een duurzame relatie met de verhuurder op te 

bouwen. Het commitment kan zwak zijn en de mate van klantentrouw beperkt. Het 

is dan ook niet aan te raden om klanttevredenheid als strategische stuurvariabele te 

gebruiken (Thomassen, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7.1: De onderzochte relatie tussen tevredenheid, commitment en loyaliteit 

tevredenheid loyaliteit
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We zullen in dit hoofdstuk onderzoeken welke de relatie is tussen tevredenheid 

enerzijds en de sterkte van de relatie anderzijds als basis voor een sturingsmodel. 

Allereerst zullen de relevante begrippen commitment en loyaliteit nader gedefi-

nieerd worden. 

7.2 Commitment en loyaliteit  

De relatie tussen klanttevredenheid en de sterkte van de relatie is complex. 

Begrippen als relatie, verbintenis en mond-tot-mondreclame verwijzen naar deze 

complexiteit. Commitment is op velerlei wijzen omschreven (zie Moorman, Zaltman 

& Deshpandé 1992; Wong & Sohal, 2006) Zo wordt commitment gezien als een 

‘continuïteit in de relatie tussen marktpartijen’. Het gaat om meer dan een gewone 

relatie. Bij commitment gaat het om een ‘duurzaam verlangen om een relatie die op 

prijs gesteld wordt te onderhouden’. Commitment ontstaat alleen als de relatie als 

waardevol wordt ervaren. Het betreft een ‘impliciete of expliciete belofte om een 

langdurige relatie aan te gaan tussen partners in een ruil relatie’ (Dwyer et al. 

geciteerd in Wong & Sohal, 2006). Hierbij is er de bereidheid om op korte termijn 

offers te brengen ten einde op langer termijn voordeel te behalen. 

Het begrip heeft dan ook een temporele dimensie. Commitment krijgt in de 

loop der tijd betekenis. Toegespitst op het verhuurproces: aan het begin van de 

relatie is men bereid een offer te brengen (bijvoorbeeld door te wachten), alvorens 

de woning te betrekken en een duurzame relatie met de verhuurder aan te gaan. 

Het commitment in de verhuurfase is groot, indien men de intentie heeft om te 

blijven. Commitment wordt ook wel omschreven als ‘niet genegen om een andere 

relatie in overweging te nemen’. Wanneer men in deze fase ook nog bereid is om de 

mond-tot-mondreclame te maken dan is de verbintenis nog sterker (Dogge & 

Smeets, 2004). 

Naast commitment speelt loyaliteit of klantentrouw een rol. Beide begrippen 

hangen met elkaar samen. Ook loyaliteit ontstaat in fasen. Oliver (1999) onder-

scheidt vier fasen: 

- Cognitieve loyaliteit. De organisatie biedt informatie aan, waarmee ze zich van 

concurrerende aanbieders probeert te onderscheiden. Met deze informatie trekt 

ze de aandacht van de consument. Deze blijft echter gevoelig voor andere 

informatie.  

- Affectieve loyaliteit. Er ontstaat een zekere commitment bij de klant voor deze 

aanbieder en de informatie die hij aanbiedt laat hem niet meer los. Er is echter 

maar een beperkte mate van loyaliteit en dienovereenkomstig een beperkte 

mate van commitment.  
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- Conatieve loyaliteit. Loyaliteit in deze fase duidt een gedragsintentie aan, waarbij 

het streven van de klant erop gericht is een woning te verwerven bij deze 

aanbieder. Er ontstaat een duidelijk commitment voor deze aanbieder. 

- Actieve loyaliteit. De gedragsintentie van de klant leidt tot daadwerkelijke actie. 

Dit leidt tot een inertie in verder aankoopgedrag. Anders gesteld: de huurder 

betrekt een woning, zoekt niet langer en heeft de intentie om te blijven. 

De klant wordt dus in fasen loyaal en er ontstaat een steeds groter commitment met 

de verhuurder. In deze studie is met name de loyaliteit en het commitment 

gedurende de gebruiksfase van belang.  

Commitment in de gebruiksfase wordt in dit onderzoek geïndiceerd met de 

manifeste variabele het ‘niet hebben van verhuisplannen’ en het ‘aanbevelen van de 

buurt aan anderen’. Klantentrouw als actief loyaal gedrag is geïndiceerd door de 

‘duur van de relatie’, de variabele ‘woonduur’. De keerzijde is disloyaliteit, 

geïndiceerd door een korte woonduur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Figuur 7.2: De relatie tussen tevredenheid met de woonsituatie en aanraden 
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Figuur 7.2 laat zien dat de geneigdheid om de buurt bij andere aan te bevelen 

positief correleert met de tevredenheid met de woonsituatie. Hoe meer tevreden 

het huishouden, des te meer het geneigd is de buurt aan te raden. Bij de mate van 

tevredenheid speelt de woonomgeving een grote rol, waarschijnlijk omdat gevraagd 

is of men de ‘buurt’ zou aanbevelen. De relatie met verhuisplannen is negatief zo 

blijkt uit figuur 7.3. Hoe minder tevreden des te meer verhuisgeneigd het huis-

houden en omgekeerd. Deze (negatieve) relatie is bovendien veel zwakker (-.23) dan 

de relatie met het aanraden van de buurt (66). Blijkbaar hangt tevredenheid weinig 

samen met verhuisgeneigd. In dit model speelt bovendien de woning de belang-

rijkste rol. 
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Figuur 7.3: Relatie tussen tevredenheid met de woonsituatie en verhuisgeneigdheid 
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Kortom, gedurende het verhuurproces ontstaat in fasen een bepaalde mate van 

commitment. Er ontstaat een bereidheid om de buurt aan anderen te bevelen. Dit 

kan leiden tot actieve loyaliteit of klantentrouw, geïndiceerd door de variabele 

woonduur. Toch blijkt de verhuisgeneigdheid maar zwak samen te hangen met 

tevredenheid. Blijkbaar zijn tevreden klanten niet altijd trouwe klanten. In de 

volgende paragraaf wordt in de gebruiksfase van het verhuurproces de relatie 

tussen commitment en klanttrouw enerzijds en klanttevredenheid anderzijds 

onderzocht. In parargraaf 7.4 wordt er op de andere fasen van het proces ingegaan. 

7.3 Tevredenheid versus commitment en trouw 

Hirschman (1970) onderzoekt in zijn boek ‘Exit, Voice and Loyalty’ de relatie tussen 

de exit-optie van klanten en de mate van loyaliteit. Volgens hem dienen vragers op 

de markt over een vertrek-optie te beschikken, wil er sprake zijn van keuzevrijheid. 

De exit-optie verwijst naar de mogelijkheid voor een klant om de huidige aanbieder 

te verlaten en voor een andere te kiezen. De aanwezigheid van een vertrek-optie 

verruimt de keuzevrijheid van de klant. Hij hoeft immers niet te kiezen uit de 

producten en diensten van zijn huidige aanbieder, maar kan ook opteren voor het 

assortiment van anderen. In een goed functionerende markt heeft een klant dus een 

exit-optie. De exit-optie werkt bovendien als een kwaliteitsverhogende terugkoppe-

ling binnen de organisatie. Een kwalitatief betere dienstverlening leidt tot loyalere 

klanten, die minder geneigd zijn om te vertrekken. 

In het voorgaande werd de intentie om te blijven of het niet gebruiken van de 

exit-optie als commitment gedefinieerd. Dit commitment vormt als het ware een 

barrière om te vertrekken; het zwakt de neiging om te vertrekken af. 

Er kunnen zich vier situaties voordoen (Thomassen, 2003).  

1. Klanten kunnen tevreden zijn en niet de neiging hebben om te vertrekken. Zij 

kunnen als een soort partner van de verhuurder functioneren en zullen hun 

woonsituatie aan anderen aanbevelen. Ze worden ook wel ‘apostelen’ genoemd. 

2. Klanten kunnen ontevreden zijn en toch niet verhuisgeneigd binnen een bepaal-

de periode. Het betreft vaak klanten die (nog) geen vertrekoptie hebben. Ze 

worden als ‘gegijzelden’ getypeerd.  

3. Klanten kunnen ontevreden zijn en in staat om de relatie te beëindigen. Er zijn 

voor hen geen switchdrempels en voldoende exit-opties. Ze vetrekken vaak snel 

en veroorzaken hoge mutatiekosten en worden daarom als ‘terroristen’ aange-

duid. 

4. Klanten kunnen tevreden zijn en toch snel vertrekken. Ze hebben een zwakke 

binding en vertrekken snel (de zgn. ‘huurlingen’). Figuur 7.4 geeft een beeld van 

deze vier typen.  
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Figuur 7.4: Segmentatie op basis van verhuisgeneigdheid en tevredenheid 

 

Op basis van deze vier typen kunnen klanten als het ware gesegmenteerd worden. 

Om inzicht te krijgen in de omvang van deze segmenten is voor twee corporaties 

een analyse gemaakt van de mate van tevredenheid (<7 of ≥7 voor hele 

woonsituatie) en mate van verhuisgeneigdheid (wel of geen verhuisplannen binnen 

5 jaar). Uit figuur 7.5 blijkt dat het type samenhangt met de met de fase in de 

levenscyclus. 

Het blijkt dat de verhuisgeneigdheid groter is bij jongere huishoudens. De 

categorie ‘terroristen’ (tevreden maar toch verhuisgeneigd) komt vooral onder de 

jonge huishoudens voor. Het gaat vaak om startende huishoudens in de 

oriëntatiefase. Ze zien de huidige situatie als een tussenstap in hun wooncarrière. 

De jonge alleenstaanden en de jonge tweepersoonshuishoudens spannen in dit 

opzicht de kroon: ze zijn voor meer dan 50% ‘tevreden maar verhuisgeneigd’. Ze 

worden gevolgd door de groep meergezinshuishoudens, veelal ook bestaande uit 

huishoudens in de tweede levensfase. De groep ‘terroristen’ neemt onder de 

huishoudens in de derde en vierde levensfase af. In de latere levensfase neemt het 

aandeel van tevreden en trouwe klanten toe. Bij de categorieën boven de 55 jaar 

gaat het om ruim 75%. Velen van hen zouden als ‘apostel’ kunnen opereren. De 

groep ‘gegijzelden’ komt vooral voor bij jonge gezinnen, jonge tweepersoons-

huishoudens en eenoudergezinnen. Ze zijn niet tevreden, maar zijn desondanks niet 

verhuisgeneigd. Voor een deel van hen is de overstap naar de koopsector niet te 

betalen. 
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    Verhuisgeneigd Niet-verhuisgeneigd 

Jonge alleenstaande (<30 jaar) Ontevreden 3.6% 0% 

Tevreden 56.0% 40.5% 

Middelbare alleenstaande (30-54 jaar) Ontevreden 9.0% 5.4% 

Tevreden 28.7% 57.0% 

Jong tweepersoonshuishouden (<30 jaar) Ontevreden 19.0% 0% 

Tevreden 50.8% 30.2% 

Middelbaar tweepersoonshuishouden (30-54 jaar) Ontevreden 6.0% 8.6% 

Tevreden 25.2% 60.3% 

Jonge gezin (<30 jaar) Ontevreden 23.5% 5.9% 

Tevreden 23.5% 47.1% 

Middelbare gezin (30+ jaar) Ontevreden 7.9% 7.6% 

Tevreden 17.0% 67.5% 

Eenoudergezin Ontevreden 15.3% 6.6% 

Tevreden 19.0% 59.1% 

Ouder tweepersoonshuishouden (55-75 jaar) Ontevreden 2.9% 7.0% 

Tevreden 13.4% 76.6% 

Alleenstaande oudere (55-75 jaar) Ontevreden 4.7% 2.8% 

Tevreden 13.0% 79.5% 

Hoog bejaarde (75+) Ontevreden 1.7% 2.1% 

Tevreden 10.7% 85.5% 

Meerpersoonshuishouden Ontevreden 5.1% 7.7% 

Tevreden 48.7% 38.5% 

TOTAAL Ontevreden 6.1% 5.2% 

Tevreden 19.9% 68.7% 

Bron: Eindhoven 2003 

 

Figuur 7.5: Verhuisgeneigdheid en tevredenheid naar levensfase 

 

Bovendien spelen diverse verhuismotieven een rol. Ze kunnen betrekking hebben 

op:  

- Aanpassing in de woonsituatie. Verhuismotieven kunnen samenhangen met de 

kwaliteit van de woning (grootte, uitrusting, onderhoud), de woonvorm of de 

eigendomvorm (preferentie voor kopen). Ze kunnen ook samenhangen met de 

buurt (voorzieningen, overlast). 

- Studie of werk. Het gaan studeren of werken of veranderingen in werk zijn ook 

veel voorkomende verhuismotieven, met name in de tweede levensfase. 

- Privé omstandigheden. Veranderingen in de huishoudsituatie (samenwonen/ 

huwelijk, scheiding, vertrek), nabijheid familie of gezondheidsreden zijn even-

eens voorkomende verhuismotieven).  
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In dit kader wordt ook wel gesproken van aanpassingsverhuizingen waarmee de 

discrepantie tussen de gewenste en huidige woonsituatie wordt opgeheven. 

Daarnaast spreekt Goetgeluk (1997) over opgelegde of gedwongen verhuizingen. 

Deze twee motieven hoeven niet te wijzen op een ongeschikte woonsituatie. 

Wanneer de relatie tussen de vier segmenten en het commitment in termen van het 

‘aanraden van de woonsituatie aan anderen’ onderzocht wordt, ontstaat het vol-

gende beeld. Uit figuur 7.6 en 7.7 blijkt dat onder de groep die de woonsituatie met 

minder dan een zeven waardeert en zegt binnen vijf jaar te willen verhuizen (de 

terroristen) respectievelijk 45% en 50% de buurt (zeker of waarschijnlijk) niet 

aanraadt aan anderen. De categorie die de woonsituatie met meer dan een zeven 

waardeert en zegt binnen vijf jaar geen verhuisplannen te hebben (de apostelen) 

zegt respectievelijk 72,9% en 76,6% de buurt waarschijnlijk wel of zeker aan te 

bevelen. Het gaat hier om de grootste categorie in absolute zin. Uit figuur 7.8 en 7.9 

blijkt dat de apostelen vooral uit huishoudens in de derde en vierde levensfase 

bestaan. De weinige jonge huishoudens zijn wel opvallend positief in hun advies-

gedrag.  

 
    Zou u anderen aanraden in uw buurt te komen wonen? 

  N 
Zeker 

niet 

Waarschijnlijk 

niet 
Neutraal 

Waarschijnlijk 

wel 

Zeker 

wel 

Terroristen 154 21.1% 24.3% 38.2% 15.1% 1.3% 

Huurlingen 236 1.3% 5.6% 29.6% 40.8% 22.7% 

Gegijzelden 302 8.0% 23.3% 46.2% 17.9% 4.7% 

Apostelen 1189 0.8% 3.7% 22.5% 45.8% 27.1% 

Totaal 1881 3.7% 8.8% 28.5% 38.2% 20.9% 

 
Bron: Stichting Interface – Woningmarktonderzoek Wooninc. 2003 

 

Figuur 7.6: Typen huurders en mate van aanbeveling (case Eindhoven) 

 
    Zou u anderen aanraden in uw buurt te komen wonen? 

  N 

Zeker 

niet 

Waarschijnlijk 

niet Neutraal 

Waarschijnlijk 

wel 

Zeker 

wel 

Terroristen 107 15.9% 35.5% 28.0% 20.6% 0.0% 

Huurlingen 212 1.4% 6.7% 24.3% 44.8% 22.9% 

Gegijzelden 164 8.0% 19.8% 44.4% 22.2% 5.6% 

Apostelen 1114 0.4% 3.6% 19.4% 47.3% 29.3% 

Totaal 1597 2.3% 7.8% 23.2% 42.6% 24.0% 

Bron: Stichting Interface – Woningmarktonderzoek Compaen 2007 

 

Figuur 7.7: Typen huurders en mate van aanbeveling (case Mierlo-Hout) 

 

 



_____________________________________________________Tevredenheid en verhuurbaarheid 

 

 135 

    Zou u anderen aanraden in uw buurt te komen wonen 

  N Zeker niet 

Waarschijnlijk 

niet Neutraal 

Waarschijnlijk 

wel Zeker wel 

Jonge een-

/tweepersoonshuishoudens 40 0.0% 0.0% 15.0% 60.0% 25.0% 

Middelbare een-

/tweepersoonshuishoudens 162 0.6% 2.5% 22.8% 50.6% 23.5% 

Gezinnen 117 1.7% 2.6% 28.2% 46.2% 21.4% 

Eenoudergezinnen 64 0.0% 4.7% 20.3% 53.1% 21.9% 

Oudere 

tweepersoonshuishoudens 304 1.0% 5.3% 25.7% 42.8% 25.3% 

Oudere alleenstaanden 217 0.0% 3.2% 22.1% 46.1% 28.6% 

Hoogbejaarden 222 1.4% 3.6% 17.1% 41.9% 36.0% 

Meerpersoonshuishoudens 12 0.0% 0.0% 8.3% 75.0% 16.7% 

Totaal 1138 0.8% 3.6% 22.3% 46.2% 27.1% 

Bron: Stichting Interface – Woningmarktonderzoek Wooninc. 2003 

 

Figuur 7.8: Aanbevelen buurt door apostelen naar huishoudensamenstelling  

(case Eindhoven) 

 
    Zou u anderen aanraden in uw buurt te komen wonen 

  N Zeker niet 

Waarschijnlijk 

niet Neutraal 

Waarschijnlijk 

wel Zeker wel 

Jonge een-

/tweepersoonshuishoudens 61 0.0% 0.0% 8.2% 60.7% 31.1% 

Middelbare een-

/tweepersoonshuishoudens 193 0.5% 4.1% 19.2% 49.2% 26.9% 

Gezinnen 217 0.0% 6.5% 14.3% 51.6% 27.6% 

Eenoudergezinnen 78 1.3% 2.6% 14.1% 51.3% 30.8% 

Oudere 

tweepersoonshuishoudens 259 0.4% 2.3% 24.7% 44.4% 28.2% 

Oudere alleenstaanden 163 0.0% 4.3% 20.9% 41.1% 33.7% 

Hoogbejaarden 91 1.1% 2.2% 23.1% 44.0% 29.7% 

Meerpersoonshuishoudens 8 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 

totaal 1070 0.4% 3.6% 19.0% 47.9% 29.2% 

Bron: Stichting Interface - Woningmarktonderzoek Compaen 2007 

 

Figuur 7.9: Aanbevelen buurt door apostelen naar huishoudensamenstelling 

(case Mierlo-Hout) 

 

De categorie die minder tevreden is en toch geen verhuisplannen heeft 

(gegijzelden) zijn vooral neutraal in hun oordeel (resp. 46% en 44%). Respectievelijk 

31% en 28% zou de woonsituatie zeker of waarschijnlijk niet aanraden. Respec-

tievelijk 23% en 27% zou de buurt waarschijnlijk of zeker wel aanraden. Ze zijn iets 

vaker negatief dan positief.  
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Tot slot blijkt de categorie die wel tevreden is maar toch verhuisgeneigd (de 

huurlingen) ook een goede apostel te zijn. Respectievelijk 63,5 en 67,7% blijkt de 

buurt waarschijnlijk of zeker te willen aanbevelen. Slechts weinigen raden het 

wonen bij de aanbieder af. Desondanks zijn deze huurlingen toch verhuisgeneigd, 

veelal omdat ze willen kopen. 

 
    Primair  Tot . Boven Zeker wel 

  N doelgroep 33000 33000   

Terroristen 95 63.2% 15.8% 21.1% 100.0% 

Huurlingen 194 53.1% 16.5% 30.4% 100.0% 

Gegijzelden 144 61.1% 13.9% 25.0% 100.0% 

Apostelen 983 58.4% 13.2% 28.4% 100.0% 

Totaal 1416 58.3% 13.9% 27.8% 100.0% 

 

Figuur 7.10: Typen huurders en inkomen (case Mierlo-Hout) 

 

Bezien we de inkomenspositie van de vier segmenten (figuur 7.10) dan blijken de 

apostelen in alle inkomenscategorieën vertegenwoordigd te zijn. De terroristen en 

gegijzelden behoren iets vaker tot de primaire doelgroep (BBSH–grenzen). De 

huurlingen hebben vaker een hoger inkomen en behoren verhoudingsgewijs meer 

tot de groep tot 33.000 euro bruto jaarinkomen (de oude ziekenfondsgrens) of er 

boven (resp. 16,5% en 30,4%). 

Uit figuur 7.11 blijkt dat de bereidheid om een woonsituatie aan te bevelen 

afneemt naarmate de woonduur langer is. Dit geldt zowel voor verhuisgeneigde, als 

niet verhuisgeneigde huishoudens. Beide groepen huurders worden steeds neutraler 

in hun oordeel over de buurt. Op de achtergrond speelt het gegeven dat de buurt in 

de perceptie van de huurders beter of slechter worden. Naarmate meer huurders 

vinden dat de buurt slechter wordt neemt het percentage huishoudens dat de buurt 

aanbeveelt af.
1
  

Kortom, tevreden klanten zijn niet altijd trouwe klanten. De sterkte van de 

relatie blijkt een belangrijke intermediaire factor. Bij het sturen op klant-

tevredenheid zal daarmee rekening gehouden dienen te worden. Naast de mate van 

tevredenheid zullen ook de mate van commitment en klantentrouw een rol dienen 

te spelen bij het nemen van beleidsbeslissingen ten aanzien van de woonkwaliteit 

op complexniveau.  
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Figuur 7.11: Aanbevelen naar woonduur voor verhuis- en niet-verhuisgeneigden 

7.4 Het verhuurproces als meetraject 

Commitment wordt dus tijdens de verschillende fase van het verhuurproces 

opgebouwd en leidt tot loyaliteit (zie figuur 7.1).  

Om inzicht te krijgen in de sterkte van de relatie en klantentrouw dient de 

besluitvorming van de consument gedurende de hele verhuurcyclus geanalyseerd te 

worden. Naar analogie van de Customer Life Cycle wordt de verhuurcyclus onderver-

deeld naar vier fasen: de oriëntatie-, entree-, gebruiks- en vertrekfase (Boekhorst & 

Smeets, 1990; Smeets, 1992). In elke fase kan met marketinginstrumenten de 

marktpositie van het product bijgestuurd worden (zie figuur 7.12).  

Fase 1: de oriëntatiefase 

In de eerste fase zal de klant zich oriënteren. De aspirant bewoner kijkt rond, verza-

melt gegevens en vergelijkt. In deze fase is het marketingdoel om interesse te 

creëren (promotie). Het is zaak dat de verhuurder in deze fase de juiste 

verwachtingen wekt, niet te veel en niet te weinig, aangezien dit van invloed is op de 

tevredenheid gedurende de volgende fasen. Uiteindelijk zal de bewoner zich 

inschrijven voor één of meerdere wooncomplexen. Een bepaalde wachttijd of het 

risico uitgeloot te worden neemt de woningzoekende hierbij voor lief.  

Fase 2: de aanbiedingsfase 

De gerichte belangstelling van de bewoner leidt op termijn tot een concrete 

aanbieding. De huurder kan op twee manieren reageren: hij kan het aanbod 

accepteren of de woning weigeren en zich opnieuw oriënteren. Wanneer de 

woningzoekende gebruik maken van zijn entree-optie en de woning accepteert, 

wordt het huurcontract getekend. 
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Figuur 7.12: Het verhuurtraject 

Fase 3: de gebruiksfase  

In deze fase wordt de woning voor een nog onbepaalde periode betrokken. Doel van 

de verhuurder is het behouden van de klant en het optimaliseren van de 

verhuurperiode. Alle contacten tussen huurder en verhuurder zijn hierop gericht. 

Een te groot aantal mutaties brengt immers hoge beheer- en mutatiekosten met 

zich mee. In deze fase kan het commitment groeien, hetgeen tot uitdrukking komt in 

de intentie om te blijven huren en in de bereidheid tot mond-tot-mondreclame. Is 

echter de geneigdheid om te verhuizen groter dan komt de huurder in de vierde fase 

terecht. 

Fase 4: de vertrekfase 

De bewoner maakt gebruik van zijn vertrekoptie en besluit om zich opnieuw op de 

woningmarkt te oriënteren. Nadat de huurder heeft opgezegd spant de verhuurder 

zich in om de woning opnieuw te verhuren. 
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De verhuurcyclus kan worden opgevat als een meettraject, waarmee de 

gewenste informatie over commitment en klantentrouw in beeld gebracht kan 

worden. In elke fase zijn indicatoren beschikbaar, die het mogelijk maken om de 

gewenste informatie te genereren. Hierbij kunnen per marktcomplex de volgende 

indicatoren gebruikt worden: 

In fase 1 

- de optiegraad: het aantal opties/aantal beschikbare woningen; 

- de reactiegraad: het aantal reacties op geadverteerde woningen/aantal geadver-

teerde woningen. 

In fase 2 

- de acceptatiegraad: het aantal acceptaties/aantal aanbiedingen;  

- de weigeringsgraad: aantal geweigerde aanbiedingen/aantal acceptaties. 

In fase 3 

- de woonduur: gemiddelde woonduur van huidige bewoners in jaren/ouderdom 

van complex in jaren; 

- de aanbevelingsgraad: het percentage huurders dat de woonsituatie aanbeveelt. 

In fase 4 

- de verhuisgeneigdheid: het aantal verhuisgeneigden/aantal woningen; 

- de mutatiegraad: aantal huuropzeggingen/aantal woningen; 

- de leegstandsgraad: aantal leegstandsdagen/aantal verhuurbare dagen.  

 

De sterkte van de relatie kan nu in een index worden uitgedrukt. Deze index wordt 

ook wel verhuurbaarheidsindex (VBI) genoemd omdat ze de marktpositie van het 

complex indiceert. 

 

VBI =  
∑

Ind1 / Ref1 × W1 + Ind2 / Ref2 × W2 + Ind3 / Ref3 × W3 + Ind4 / Ref4 × W4

(w1,w4) × 100%
 

 

Elke indicator wordt vergeleken met het gemiddelde in de productgroep. Als de 

indicatoren dezelfde waarden als de norm hebben, is de VBI 100%. Is de VBI meer 

dan 100% dan is sterkte van de relatie zwakker respectievelijk de verhuurbaarheid 

slechter, is deze minder dan is de relatie sterker en de verhuurbaarheid beter. 

Naarmate de VBI hoger is zijn er meer inspanningen nodig om de relatie te 

versterken en de verhuurbaarheid te verbeteren. 

Tevens kunnen de indicatoren gewogen worden. In een aantal gevallen
2
 zijn 

voor de weigerings-, leegstands- en mutatiegraad wegingsfactoren van respec-

tievelijk 2,5, 1,5 en 1 gehanteerd. Met name een hoge weigeringsgraad wijst op het 

moeizaam tot stand komen van commitment. 

 



Sturen op klantwaarde_______________________________________________________________ 

140 

Deze indicatoren en indices zijn niet alleen een afspiegeling van de 

marktverhoudingen maar worden ook beïnvloed het vigerende woonruimte-

verdelingssysteem en door organisatorische randvoorwaarden. Een zinvolle inter-

pretatie is dan ook slechts mogelijk indien men voldoende oog heeft voor deze 

invloedsfactoren. Dit brengt ons op de beperkingen van dergelijke 

verhuurbaarheidsindicatoren (zie Van den Broeke, 1998; Nauta, 1993; Van Os, 2007; 

Smeets, Nauta & Thijssen, 1989). Ze moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd worden.  

Reactiegraad 

Een hoge reactiegraad kan wijzen op een grote populariteit, maar is vaak het gevolg 

van de kwalitatieve woningnood. Naast starters staan veel doorstromers 

ingeschreven als woningzoekenden. Het indiceert dus vooral een grote vraagdruk en 

in mindere mate de populariteit.  Bovendien is bij interpretatie voorzichtigheid 

geboden, wanneer woningaanbieders zogenaamde passendheidscriteria (inkomen, 

huishoudgrootte, leeftijd) hanteren. Deze criteria leggen de nodige beperkingen op 

aan de woningzoekenden; woningen zijn slechts toegankelijk voor bepaalde catego-

rieën huishoudens. Een specifiek type huishoudens (bijvoorbeeld starters) reageren 

op een bepaald type woning (een flat), omdat ze recht hebben op de betreffende 

categorie woning. Het type dat ze wellicht meer prefereren (eengezinswoning), is 

voor hen niet toegankelijk. Om die reden kunnen ‘impopulaire’ woningen zoals 

meergezinswoningen vaak toch een hoge reactiegraad hebben. De reactiegraad is in 

die zin slechts in beperkte mate geschikt als ‘marktinformatie’. Pas wanneer 

passendheidscriteria niet of beperkt gehanteerd worden, is een dergelijke indicator 

goed bruikbaar. 

Acceptatiegraad / weigeringgraad 

Deze twee indicatoren in de aanbiedingsfase tonen twee kanten van dezelfde 

medaille. Hoe hoger de acceptatiegraad des te lager de weigeringgraad en 

omgekeerd. De acceptatiegraad kan een indicator voor de marktpositie zijn. Hoe 

hoger de acceptatiegraad hoe beter de markt positie. De weigeringgraad indiceert in 

principe eveneens de marktpositie. Men dient wel te bedenken dat veel weigeringen 

niet direct met de woning of woonomgeving te maken hebben maar een gevolg zijn 

van een verkeerde timing van een aanbieding: ze komen te vroeg of te laat. Alleen 

die weigeringen die samenhangen met de woonkwaliteit, zijn in principe als 

indicator bruikbaar. In veel bestanden zijn deze echter niet te onderscheiden. 

De acceptatie- of weigeringgraad hangt ook samen met de  interne organ-

isatie van het mutatieproces. In een aantal gevallen worden weigeringen telefonisch 



_____________________________________________________Tevredenheid en verhuurbaarheid 

 

 141 

afgehandeld en niet als zodanig geregistreerd. Hierdoor lijkt de weigeringgraad vaak 

zeer laag. Voor een interne vergelijking tussen complexen is  dit geen probleem. Het 

onderling vergelijken van verschillende woningaanbieders kan echter wel een 

vertekend beeld opleveren.  

Woonduur en aanbevelingsgraad 

Woonduur is een sterke indicator in de verhuurfase en kan tevredenheid indiceren. 

We hebben gezien dat dit met name voor de apostelen geld. Dit is weliswaar het 

merendeel van de huurders maar mag niet leiden tot klantblindheid. Woonduur zal 

altijd in combinatie met andere variabelen gehanteerd dienen te worden. Naast de 

woonduur kan ook nog de aanbevelingsgraad gebruikt worden als extra indicator.  

Mutatiegraad en verhuisgeneigdheid 

Vaak wordt de mutatiegraad en de verhuisgeneigdheid gezien als de belangrijkste 

indicatoren voor de marktpositie van een complex. Een hoge mutatiegraad en een 

grote verhuisgeneigdheid staan voor een laag commitment en een geringe 

klantentrouw. Toch is ook hier voorzichtigheid geboden. Zo beïnvloedt het aanbod 

in de markt de mutatiegraad. De oplevering van een groot aantal 

nieuwbouwwoningen kan tot een plotselinge toename in mutaties elders leiden. 

Nadien stabiliseert het aantal mutaties weer snel. Een hoge mutatiegraad kan in die 

zin zelfs een indicator zijn voor succesvol beleid: omdat bewoners beter verdeeld 

worden over de voorraad. Een andere factor die de mutatie kan beïnvloeden zijn 

ingrepen als groot onderhoud of verbetering. Deze kunnen eveneens tot tijdelijke 

schommelingen in de mutatiegraad leiden. 

Leegstandsgraad 

Ook de leegstandsgraad is met voorzichtigheid te interpreteren. Er komen immers 

verschillende typen voor: aanvangsleegstand bij de oplevering van nieuwbouw, de 

normale frictieleegstand bij een mutatieprocedure, de leegstand bij een ingreep 

(met name bij oudere woningen in verband met mutatieonderhoud of verbetering) 

en structurele leegstand (langdurige leegstand). Ook kan leegstand bewust ge-

creëerd worden bijvoorbeeld als aanloop naar verkoop of naar de functie van wissel-

woning bij een renovatie. Met name de structurele leegstand wijst op verhuurbaar-

heidsproblemen. Als onderdeel van een ‘early warning system’ is de indicator 

‘leegstand’ echter nauwelijks bruikbaar. De ernst van de problematiek is dan al groot 

en signalen in een eerdere fasen hebben ontbroken of zijn niet opgevangen. 
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Kortom: indicatoren ten aanzien van de sterkte van de relatie en klanttrouw hebben 

vooral een signaalfunctie en dienen altijd correct geïnterpreteerd te worden. Hier 

geldt vooral ‘weet wat je meet’: welke processen worden in beeld gebracht en 

welke (toevallige) omstandigheden kunnen van invloed zijn op de waarde van een 

indicator. Om toevalligheden zoveel mogelijk te elimineren kan niet volstaan 

worden met momentopnames, maar is het werken met trendgegevens noodzakelijk 

(zie ook hoofdstuk 9). 
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7.5 Noten 

 

 
1  

  

Ontwikkeling buurt 

Totaal 

veel 

slechter slechter hetzelfde beter veel beter 

Zou u anderen 

aanraden in uw buurt 

te komen wonen? 

zeker niet 33 10 6 1 1 51 

waarschijnlijk niet 30 68 43 0 2 143 

neutraal 15 148 274 22 1 460 

waarschijnlijk wel 7 88 598 101 7 801 

zeker wel 0 15 311 100 23 449 

Total 85 329 1.232 224 34 1.904 

 

   Woonduur 

Totaal     

minder dan 5 

jaar 

tussen de 5 en 

10 jaar 

tussen de 10 en 

15 jaar 

langer dan 15 

jaar 

Buurt in afgelopen 

jaren beter of 

slechter geworden? 

veel slechter 8 13 14 48 83 

slechter 50 59 59 152 320 

hetzelfde 448 229 133 396 1,206 

beter 103 28 30 54 215 

veel beter 14 7 1 8 30 

Totaal 623 336 237 658 1.854 

 
2 

De SCW in Amersfoort gebruikte als één van de eerste corporaties zo’n ‘verhuurbaarheidsindex’ 

(zie ook Nauta, 1993). Als vertrekpunt werden de drie beschikbare indicatoren genomen: de 

mutatie-, leegstands- en aanbiedingsgraad uitgedrukt in percentage. Voor elk van deze indicatoren 

werd het gemiddelde voor de hele sector als referentie genomen. Bovendien worden de 

afzonderlijke indicatoren verschillend gewogen. De aanbiedingsgraad werd als de belangrijkste 

indicator gezien, aangezien deze meer zegt over de tekortkomingen van de woning en 

woonomgeving dan de mutatiegraad. Deze kan ook samenhangen met de bewonerssamenstelling 

e.d. De leegstand wordt bovendien zwaarder gewogen dan de mutatie. Een complex kan veel 

muteren en toch geen leegstand vertonen en dus goed verhuurbaar zijn. Uiteindelijk ziet de VBI er 

als volgt uit: (Nauta 1993) 

mutatiegraad leegstandsgraad aanbiedingsgraad
1,0 ×  +  1,5 ×  +  2,0 ×

10% 2% 250%
VBI =  × 100%

4,5
 

Als de drie indicatoren dezelfde waarden als de norm hebben, is de VBI 100%. Is de VBI groter dan 

100% dan is de verhuurbaarheid slechter, is die kleiner dan beter. Naarmate de VBI hoger is zijn er 

meer inspanningen nodig om de verhuurbaarheid te verbeteren. 
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De VBI is nadien uitgebreid en verfijnd. Bij een aantal corporaties wordt ook de woonduur als 

indicator gebruikt. Tevens kunnen gegevens over woningzoekenden gebruikt worden. Bij een 

decentraal woonruimteverdelingssysteem zijn indicatoren als de inschrijvings- en weigeringsgraad 

per complex beschikbaar. In die gebieden waar tevens gewerkt wordt met het aanbodmodel, kan 

ook de reactiegraad in beeld gebracht worden. Corporaties die onderzoek uitvoeren onder 

hun zittende huurders beschikken tevens over gegevens ten aanzien van de verhuisgeneigdheid per 

complex. De beschikbaarheid van gegevens is bepalend voor de samenstelling van de index. Bij veel 

gegevens kan zelfs met twee indexen gewerkt worden (Tibosch, 1993). Wat betreft het gebruik van 

referentienormen is een verdere verfijning wenselijk. De marktpositie van verschillende 

productgroepen is verschillend en de waarden die de indicatoren kunnen aannemen 

dienovereenkomstig verschillend. De gemiddelde mutatiegraad in een eengezinswoning is 

aanzienlijk lager dan in een meergezinswoning. De referentienormen kunnen dan ook beter naar 

productgroep gedifferentieerd worden. Hun zittende huurders beschikken tevens over gegevens 

ten aanzien van de verhuisgeneigdheid per complex. De beschikbaarheid Ook in het Interface-

onderzoek worden verhuurbaarheidsindices gebruikt, rekening houdend met de beschikbare data. 

In alle gevallen zijn de normen naar productgroepen gedifferentieerd. De gewichten zijn in overleg 

met de opdrachtgever bepaald. Indien naast de mutatie-, leegstands- en aanbiedingsgraad 

indicatoren als woonduur en reactiegraad worden toegevoegd ontstaat het probleem dat de 

indicatoren niet alle dezelfde kant op wijzen. Deels is hoe lager hoe beter, deels hoe hoger hoe 

beter. Hier zal bij het bereken van de index rekening mee gehouden dienen te worden.  

In Eindhoven is bij de ene corporatie gebruik gemaakt van de mutatie-, leegstands- en reactiegraad 

welke zonder weging in een VBI zijn geïntegreerd (Dogge , Maussen & Smeets, 1997). 

In een ander geval zijn de weigerings-, leegstands- en mutatiegraad gebruikt en zijn in de VBI 

wegingsfactoren van respectievelijk 2,5, 1,5 en 1 gehanteerd.  

In een onderzoek in Etten-Leur is voor elke fase in het verhuurproces een indicator beschikbaar. 

Deze zijn geaggregeerd in een index: de Markt Prestatie Index (MPI). 

 

 

MUTcomplex REACproductgr WEIGcomplex WDUURproductgr
1,0 ×  +  1,5 ×  +  2,0 ×  +  1,0 ×

MUTproductgr REACcomplex WEIGproductgr WDUURcomplex
MPI =  × 100%

5,5
 

 

Voor deze formule geldt dus: hoe lager de MPI hoe beter de verhuurbaarheid en des te kleiner de 

noodzakelijke inspanningen en omgekeerd.  

Deze procesindicatoren en -indices zijn niet alleen een afspiegeling van de marktverhoudingen maar 

worden ook beïnvloed door organisatorische randvoorwaarden binnen het beheerbedrijf. Een 

zinvolle interpretatie is dan ook slechts mogelijk indien men voldoende oog heeft voor deze 

invloedsfactoren. Afhankelijk van de gesignaleerde problemen zal de strategie anders zijn. Vaak kan 

al volstaan worden met een betere dienstverlening, grotere klantgerichtheid en betere interne 

bedrijfsvoering. Uitgangspunt hierbij is dat door een betere bedrijfsvoering verhuurbaar-

heidsproblemen voorkomen, dan wel opgelost kunnen worden. In de verschillende fasen van het 

beheerproces – de aanbiedingsfase, de verhuurfase en de vertrekfase – wordt door beheerders 

efficiënter gewerkt ten einde exploitatiekosten te minimaliseren. 
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8 
 Strategievorming  

 Creatie van klantwaarde 

8.1 Inleiding 

In hoofdstuk 5, 6 en 7 werd ingegaan op de belangrijkste strategische analyses. In dit 

hoofdstuk komen de volgende stappen van het strategische planningsproces ter 

sprake: het formuleren van strategische opties en het maken van keuzes. We zagen 

reeds in hoofdstuk 1 dat het bij strategieformulering om een patroon van keuzes 

gaat binnen de organisatie met betrekking tot de te realiseren doelen, de wegen 

waarlangs dat moet gebeuren en de middelen die daarvoor ingezet kunnen worden 

voor die organisatie als geheel (Van Aken, 1994). Het maken van keuzes wordt als de 

essentie van strategieformulering gezien. Organisaties die geen duidelijke 

strategische lijn hebben uitgezet dreigen te verdrinken in een overvloed van 

activiteiten. Met name Porter (1980) is een vurige pleitbezorger geweest van een 

heldere keuze bij het formuleren van een strategie. 

Daems en Douma (1984) maken een onderscheid tussen concurrentie-

verminderende en positieverbeterende strategieën. Als concurrentieverminderende 

strategieën noemen zij: het vergroten van de concentratiegraad in de bedrijfstak, 

het strategisch afschermen van de markt, het maken van marktafspraken en de 

onzekerheid van strategisch gedrag verminderen. Deze categorie strategieën is in de 

corporatiesector duidelijk zichtbaar. Het aantal corporaties is de laatste twee 

decennia verminderd van circa 900 naar 455 in 2007. Naast strategisch gedrag speelt 

bij veel fusies en overnames ook een interventie van het Centraal Fonds een rol. Wat 

betreft de tweede strategie ’het strategisch afschermen van de markt’: de sociale 

huurwoningmarkt is als gevolg van regelgeving (Woningwet, BBSH) alleen voor de 

corporaties toegankelijk. Ook het maken van marktafspraken is een gevolg van 

overheidsbeleid (huurprijsregulering). De laatste strategie – onzekerheidsreductie – 

is vooral een gevolg van samenwerking tussen corporaties onderling en afspraken 

met de overheid. 

Tot de tweede categorie behoren de positieverbeterende strategieën. In 

navolging van Porter (1980) onderscheiden de beide auteurs twee strategieën om 

het concurrentievoordeel te vergroten (zie ook Van Dam en Marcus, 1995): 



Sturen op klantwaarde_______________________________________________________________ 

146 

1. Ongedifferentieerde strategie. Het accent bij deze strategie ligt op het tegen zo 

laag mogelijke kosten ontwikkelen en aanbieden van een product, zonder daarbij 

de kwaliteit uit het oog te verliezen. 

2. Differentiatie strategie. Bij deze strategie ligt het accent op het behalen van 

concurrentievoordeel doordat de onderneming zich met zijn producten richt op 

de specifieke eisen van klanten of klantgroepen. 

Door aan het ‘concurrentievoordeel’ het ‘concurrentiebereik’ toe te voegen kunnen 

deze twee strategieën verder worden toegespitst. Naast kostenleiderschap en 

differentiatiestrategieën met een breed doelgroepbereik, zijn er strategieën met een 

smal doelgroepbereik mogelijk: kostenfocus of differentiatiefocus. Bij een focus-

strategie richt de organisatie zich op een bepaalde niche in de markt. Porter spreekt 

zich niet uit voor een bepaalde strategie; het belangrijkste is dat er gekozen wordt.  

8.2 De drie dimensies van strategievorming 

Eppink en Bossink (2004) wijzen op het gevaar dat door al deze definities het begrip 

strategie zijn betekenis dreigt te verliezen. Zij huldigen de opvatting dat een 

strategie uit drie samenhangende dimensies bestaat: spreiding, positionering en 

samenwerking. Met ‘spreiding’ geeft de organisatie aan met welke producten ze 

welke markten wenst te bedienen en in welke mate zij verticale integratie nastreeft. 

Met ‘positionering’ maakt ze duidelijk hoe ze zich wil onderscheiden. De derde 

dimensie betreft samenwerking: in welke mate wil een organisatie samenwerken bij 

het uitvoeren van een strategie. De drie dimensies spreiding, positionering en 

samenwerking zijn volgens hen onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Eppink & Bossink (2004, p. 7) 

 

Figuur 8.1: De drie dimensies van strategievorming 
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In dit hoofdstuk worden deze drie dimensies besproken, voor zover ze relevant zijn 

voor een woningcorporatie. De dimensie spreiding komt in paragraaf 8.3 aan de 

orde. Hierbij wordt alleen ingegaan op productspreiding. De geografische spreiding 

is minder relevant aangezien de meeste corporaties slechts in één regio werkzaam 

zijn. De dimensie positionering komt in paragraaf 8.4 aan de orde. Hierbij wordt 

vooral ingegaan op productdifferentiatie. In paragraaf 8.5 wordt de dimensie 

samenwerking behandeld: bij het creëren van klantwaarde zijn partners onmisbaar. 

In paragraaf 8.6 wordt ingegaan op de keuze van generieke strategieën. Bij de 

uiteindelijke keuze van een specifieke strategie op complexniveau zal bovendien 

rekening gehouden dienen te worden met de resterende levensduur van het 

complex. Dit komt in paragraaf 8.7 aan de orde.  

8.3 Spreiding van producten 

Bij het spreiden van producten gaat het vooral om de vraag met welke producten 

een organisatie op welke markten wil opereren: het vraagstuk van acquisitie en 

dispositie. In de vastgoedliteratuur wordt vaak gerefereerd aan de strategieën van 

Ansoff. De intensiveringsstrategieën van Ansoff zijn gericht op het versterken van 

een al bereikte positie. Omzetgroei wordt bereikt door bestaande of nieuwe 

producten in bestaande of nieuwe markten af te zetten. Marktpenetratie kan 

bereikt worden door het vergroten van de omzet in een bestaande markt met 

hetzelfde product door meer reclame, door bestaande distributiekanalen beter te 

bewerken of door klanten van bestaande concurrenten over te nemen. 

Marktontwikkeling wordt bereikt door met een bestaand product nieuwe markt-

segmenten te bedienen bijvoorbeeld door nieuwe distributiekanalen te ontwikkelen 

of nieuwe markten aan te boren. Productontwikkeling is gericht op het vernieuwen 

van het product in een bestaande markt. Diversificatie, tenslotte, beoogt het 

ontwikkelen van nieuwe productlijnen voor nieuwe markten. Dit wordt gezien als 

een groeirichting die relatief veel onzekerheden met zich mee brengt. De meest 

‘zuivere’ intensiveringstrategie is volgens Van Aken (1994), ‘marktpenetratie’, maar 

ook ‘productontwikkeling’, ‘marktontwikkeling’ en ‘diversificatie’ kunnen als 

intensiveringstrategieën beschouwd worden. 

Het is de vraag of de groei ambities van Ansoff wel zo relevant zijn voor 

corporaties, die vooral in een krimpende markt opereren. Productspreiding is vooral 

mogelijk door vervanging van bestaande producten meer dan door de uitbreiding 

van markten. Harrigan (1980) onderscheidt vier eindspelstrategieën in een 

krimpende markt (zie figuur 8.2).  
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Figuur 8.2: Eindspelstrategieën volgens Harrigan 

 

Keuning en Epping (1991) zien deze eindspelstrategieën als mogelijkheid om 

producten die in de laatste fase van hun levenscyclus zijn, aan te pakken. Iedere 

corporatie heeft een spreiding van producten naar levensduur. Het gaat hierbij niet 

alleen om wooncomplexen aan het einde van hun technische levensduur (woning-

complexen die 50 jaar of ouder zijn) maar ook om complexen waarvan de 

functionele levensduur (complexen met vraaguitval) ten einde loopt.  

Naast dispositie speelt ook acquisitie een rol. Door nieuwbouw en aankoop 

kan een corporatie zijn producten beter spreiden. Hierbij kan ze kiezen uit een scala 

aan opties ten aanzien van het doelgroepbeleid. Schnaar (1998) schetst de volgende 

mogelijkheden (figuur 8.3). Het ene uiterste betreft geen segmentatie: aan iedere 

afnemer wordt hetzelfde product aangeboden. Het andere uiterste is een strategie 

waarbij voor iedere klant of kleine groep klanten een specifiek product wordt 

gemaakt (vergelijk de reeds genoemde focusstrategieën van Porter). Tussen deze 

twee uitersten zijn diverse segmentatiestrategieën mogelijk, waarbij de aanbieder 

verschillende verkoop- en distributiebenaderingen voor de onderscheiden 

klantgroepen hanteert. In de eerste door Schnaar onderscheiden strategie richt de 

aanbieder zich op het grootste marktsegment. Met een dergelijke geconcentreerde 

marketing kan een sterke positie verkregen worden in het meest attractieve 

segment. In het geval van het beheer van huurwoningen zou een dergelijke strategie 

impliceren dat de aanbieder zich specialiseert op de markt van seniorenwoningen. In 

de praktijk is er een grote belangstelling voor dit segment van de markt. Het kan 

voor een corporatie interessant zijn om vooral op dit grootste segment te focussen. 

De meeste corporaties streven echter naar een meer gedifferentieerde portefeuille, 

waarbij meerdere producten in diverse marktsegmenten worden afgezet (optie 2). 
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Bron: Schnaar, 1998, p. 102 
 

Figuur 8.3: Mogelijke segmentatiestrategieën 

 

In plaats van een geconcentreerde marketing is er sprake van een selectieve 

marketing. We zagen in hoofdstuk 6 al dat er diverse marktsegmenten onder-

scheiden kunnen worden. Voor elk van deze kunnen specifieke woonwensen in 

specifieke woonvormen vertaald worden in producten die qua prestatie zijn 

toegesneden op de eisen van dit marktsegment. Als derde optie noemt Schnaar het 

aanbieden van één product in alle segmenten, ook wel volledige marktdekking 

genoemd. Eén woonconcept, geschikt voor alle huishoudens in elke fase van de 

huishoudencyclus. Aan een dergelijke strategie van volledige marktdekking kleven 

echter de nodige bezwaren. Huishoudens verschillen in opeenvolgende levensfasen 

immers in hun wensen ten aanzien van ruimte, comfort en ligging. Zijn de eerste 

twee eisen door flexibiliteit, aanpasbaarheid en opplusbaarheid wellicht nog 

technisch te realiseren, uiteenlopende eisen ten aanzien van de locatie gedurende 
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de huishoudencyclus maakt verhuizen onvermijdelijk. In die gevallen, waarin de 

locatie-eisen in verschillende fasen min of meer constant blijven kan het concept 

van de levensloopbestendige wijk, waarin een gedifferentieerd aanbod aan 

woningen voorkomt, een oplossing bieden. De vierde optie is een zogenaamde 

nichestrategie, waarbij de aanbieder zich beperkt tot één enkel segment. Dit is 

vooral aan te bevelen voor een klein bedrijf te midden van grote concurrenten. Een 

nichestrategie is vooral geschikt wanneer er een afzonderlijk segment te 

onderscheiden is, waarin het aanbod te gering is en waarin de aanbieder een 

bestaande voorsprong heeft of kan creëren om in deze leemte te voorzien. 

Vervolgens zal de aanbieder zich ook dienen te concentreren op dit segment en zijn 

inspanningen moeten focussen op de niche (Hooley et al., 1998). Uit een onderzoek 

van Interface naar studentenhuisvesting bleek dat in Eindhoven de markt voor 

studenteneenheden een dergelijke niche is, die door de destijds actieve aanbieders 

onderschat werd (Maussen, Rijpers & Westerink, 1998). Als vijfde optie noemt 

Schnaar het creëren van een nieuw segment. In het licht van de huidige markt is het 

segment van de koopgeneigde huurders een overduidelijk nieuw segment waarvoor 

producten ontwikkeld worden. Als laatste optie noemt hij het opdelen van een groot 

segment in meerdere kleine segmenten. Ook dit is actueel aangezien het segment 

van de ouderen inmiddels een aanzienlijke omvang heeft aangenomen (circa 50% 

van alle huurders). Een verdere differentiatie in woonserviceconcepten kan hier een 

oplossing bieden.  

8.4 Positionering 

De tweede dimensie is positionering: met welke producten wil een corporatie zijn 

positie verbeteren. Vergelijkbaar met Porter onderscheiden Treacy en Wiersema 

(1993) een drietal opties bij het formuleren van positioneringsstrategieën: product-

leiderschap, kostenleiderschap en klantpartnerschap. Met name de eerste twee 

lijken op Porter’s differentiatie en kostenleiderschap (zie ook Hummel, 2001). Critici 

wijzen er op dat in de praktijk organisaties niet zulke eenduidige keuzes maken. 

Vaak blijkt (noodgedwongen) een combinatie wenselijk. Zo kan een corporatie zich 

in een deel van de markt onderscheiden met een relatief goedkoop product (het 

betreft vooral de prijs, minder de kosten), terwijl tegelijkertijd voor andere delen 

van de markt specifieke producten ontwikkeld worden. In de praktijk blijken de 

vastgoedverhuurders steeds meer te kiezen voor productdifferentiatie, al dan niet in 

combinatie met een lage prijsstrategie. Deels noodgedwongen, deels als gevolg van 

hun kerncompetenties. Differentiatiestrategieën blijken in toenemende mate een 

succesfactor te zijn
1
. 
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De schillenbenadering 

De schillenbenadering biedt een aanknopingspunt voor differentiatie. Een woon-

situatie kan opgevat worden als een multi-level product met een scala aan mogelijk-

heden tot differentiatie. De geestelijke vader van dit concept (Levitt, 1986) 

onderscheidt vier ‘schillen’, waarbij elke volgende schil de voorafgaande omvat. De 

vier schillen worden getypeerd met respectievelijk een ‘generic’ product, een 

‘expected’ product, een ‘augmented’ en een ‘potential’ product. In elke schil kunnen 

kwaliteiten aangeboden worden waarmee de aanbieder zich in het heden en 

mogelijk in de toekomst kan onderscheiden van concurrenten. Het generieke 

product – Kotler spreekt over een productkern – is het meeste elementaire niveau. 

Bij het ontwerpen van de productkern moet de aanbieder kernwaarden definiëren. 

Commercieel gezien is deze vorm nog geen product: de consument verwacht meer. 

Rond het generieke product ontstaat als tweede schil het ‘expected’ product dat de 

consument verwacht. Vanuit de aanbieder gezien gaat het om het werkelijke 

product, ook wel basisproduct genoemd wordt. Het werkelijke product represen-

teert de minimale verwachtingen van de consument. Maar de producent kan verder 

gaan dan alleen aan te bieden wat de consument verwacht. De derde schil bevat het 

toegevoegde product ook wel het volledige product genoemd. Dit is tevens het door 

de consument waargenomen product. Deze derde schil impliceert beide voorgaande 

schillen en een aantal toevoegingen die de consument niet verwacht. Tot deze 

producteigenschappen kunnen ook immateriële aspecten behoren. In dat kader 

wordt ook wel van psychologische producten gesproken. Deze psychosociale of 

symbolische eigenschappen zijn eveneens als toevoegingen aan het product te 

beschouwen. De vraag wat tot de verwachte dan wel toegevoegde product-

kenmerken behoort, is mede afhankelijk van de verzadiging op de markt en de 

ervaringen en kennis van de consument. Verwijst de derde schil naar wat er 

toegevoegd is of wordt, de vierde schil – het potentiële product – betreft de pro-

ductkenmerken die nog door de aanbieder toegevoegd zouden kunnen worden. Het 

onderscheid tussen kernproduct enerzijds en generiek en volledige product 

anderzijds is niet alleen voor roerende goederen maar ook vanuit een vastgoed-

invalshoek zinvol. Zo onderscheidt Van ‘t Verlaat (1997) in zijn proefschrift over 

productontwikkeling op het gebied van bedrijventerreinen een niet-fysiek kern-

product (productkern) waaromheen twee schillen vorm krijgen: het basis- en 

volledige product. Als vierde schil onderscheidt hij het psychologische product. De 

productkern bestaat slechts ‘op papier’, als het resultaat van ontwerptechnische, 

financiële en markttechnische afwegingen. De productkern wordt ontwikkeld in de 

initiatief-, programma- en ontwerpfase van het bouwproces. In hoofdstuk 1 werd er 

al op gewezen dat in deze fase een groot aantal kenmerken wordt vastgelegd 
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(locatiekeuze, woonprogramma, ontwerpkarakteristieken), die in de beheerfase nog 

nauwelijks zijn bij te stellen. Omgekeerd kunnen echter ook de toekomstige 

potenties in de productkern worden vastgelegd. Volgens Van ‘t Verlaat bestaat de 

kracht van een product uit een goed doordachte productkern en niet uit later 

toegevoegde extra attributen. Het basisproduct wordt gevormd door de in concrete, 

daadwerkelijke productvorm vertaalde inzichten uit de productkern. Het is dus de 

materialisatie van het kernproduct. Dit is het product zoals de (potentiële) gebruiker 

het verwacht. Doorgaans weet de gebruiker niet welke productkern daaraan ten 

grondslag ligt. Het volledige product wordt als de derde schil beschouwd. Het 

product in zijn omgeving. Voor de vierde schil zoekt Van ‘t Verlaat aansluiting bij de 

‘productpsychologisering’. Voor de gebruiker ontstaat een zeer aantrekkelijk beeld 

wanneer er sprake is van een psychologisch product. Maar ook dit psychologische 

product is gebaseerd op de productkern, ook al is er nog een lange weg af te leggen 

van productkern naar psychologisch product.  

In hoofdstuk 3 werden drie kwaliteitsdimensies op het niveau van de woning 

en woonomgeving onderscheiden: existentie, residentie en expressie. Doorvertaald 

naar de schillenbenadering ontstaat het volgende beeld: 

1. De productkern. De kern van een woonsituatie is het woonconcept, inclusief de 

locatie. Dit concept is de output van de initiatief-, programma- en ontwerpfase. 

Met dit woonconcept legt een opdrachtgever een groot aantal zaken vast. 

Tegelijkertijd bepalen de gemaakte keuzes ten aanzien van de productkern in 

hoge mate de potentiële kwaliteit in de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8.4: De schillenbenadering 
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2. Het basisproduct (woning en woonvorm). Dit legt de utilitaire, sociale en 

expressieve kwaliteiten van de woning vast. Het is het door de consument 

verwachte product. Dit basisproduct biedt onderdak en privacy en maakt een 

aantal activiteiten in de woning mogelijk.  

3. Het volledige product. Deze schil omvat de woning in zijn woonomgeving, 

waaraan eveneens drie dimensies te onderscheiden zijn. Dit is het volledige 

product woonsituatie zoals het door de consument wordt waargenomen. 

Productdifferentiatie 

Het product woonsituatie is dus op te vatten is als een geheel van schillen. Binnen 

elke schil is differentiatie mogelijk. Door de combinatie van deze gedifferentieerde 

schillen kan een veelheid van woonkwaliteiten gerealiseerd worden. 

1. De productkern. Al bij de productkern bestaan mogelijkheden door variatie 

in locatiekeuze en ontwerp. De opdrachtgever heeft diverse differentiatie-

mogelijkheden. Er kan gekozen worden uit diverse typen locaties. Niet alle locaties 

zijn voor alle klantgroepen even populair. Hiermee zal bij (her)differentiatie rekening 

gehouden dienen te worden.  

Naast de locatiekeuze en uitstraling is het woonconcept van belang (bijv. ‘de 

woon-werkwoning’, de ‘atelierwoning’, de ‘woonzorgwoning’, etc.). De productkern 

bepaalt in hoge mate de gebruikskwaliteit in de toekomst. In plaats van een rigide 

vertaling van speciale woonwensen in specifieke woonvormen, kan bij de ontwik-

keling van de productkern ook gestreefd worden naar neutraliteit, flexibiliteit en 

aanpasbaarheid. Het bekende concept van de levensloopbestendige woning ver-

onderstelt bepaalde vormen van flexibiliteit/neutraliteit en aanpasbaarheid. Een 

neutraal woonprogramma laat diverse inrichtingsmogelijkheden toe, waardoor de 

woning op veel verschillende manieren bewoond kan worden. In principe zijn hierbij 

geen bouwkundige aanpassingen nodig. Het begrip flexibel verwijst zowel naar 

gebruiksflexibiliteit als indelingsflexibiliteit. Om optimale flexibiliteit te bereiken zijn 

vijf oplossingrichtingen mogelijk (VROM, 1999): extra vierkante meters; neutrale 

woningplattegronden; flexibele indelingssystemen; combinatiewoningen en uit-

breidbaarheid en koppelingsmogelijkheden. In het concept van de ‘brede woning’, 

worden deze strategieën gecombineerd.
2
 In de aanpasbare woning, tenslotte, kan 

de gebruiker middels bouwkundige aanpassingen zelf zijn woning indelen, inrichten 

en gebruiken. 

2. Het basisproduct. Ook bij de ontwikkeling van het basisproduct is 

differentiatie mogelijk. In de koopsector zien we al een trend naar consument-

gerichte differentiatie (cascowoning, wonen op maat, ‘personal housing’). Ook voor 

verhuurders zijn er diverse mogelijkheden voor differentiatie: 
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- grootte: oppervlakte, aantal kamers; 

- stapeling: grondgebonden, midden, hoog; 

- indeling: traditioneel/statisch, neutraal/flexibel; 

- uitrusting: ‘basis’, ’standaard’ of ‘luxe’; 

- onderhoudsniveau: beperkt, standaard, extra. 

 

Zo is het ontwikkelen van gedifferentieerde woonvormen voor ouderen een nieuwe 

uitdaging. Met name voor de ouderen in de vierde levensfase (75-plus) kunnen nog 

nieuwe concepten ontwikkeld worden. Bij deze concepten dient men zich niet alleen 

te richten op de functionaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en aanpasbaarheid van 

de woning, maar verdienen ook de sociale aspecten van het wonen aandacht. Zo 

wijst Heijs (2001) erop dat de problematiek van vereenzaming te weinig aandacht 

krijgt. De woning biedt vaak beperkte mogelijkheden voor het ontvangen van 

bezoek en voor het laten logeren van gasten. Het schijnbaar uniforme basisproduct 

kan op deze wijze al in hoge mate gedifferentieerd worden.  

3. Het volledige product. Ook de woonomgeving kan verder gedifferentieerd 

worden. Huishoudens onderscheiden zich immers ook in de vraag naar 

omgevingskwaliteiten. Naast een aantal basiskwaliteiten als ‘schoon, heel en veilig’ 

variëren wijken wat betreft hun ontsluiting, voorzieningenniveau, levendigheid en 

ligging ten opzichte van voorzieningen. Door een differentiatie in de woonomgeving 

ontstaan al dan niet met elkaar overlappende woonzones die voor bepaalde doel-

groepen geschikt zijn. Op een lager schaalniveau kan parochialisering van de 

openbare ruimte tot differentiatie leiden (Soetens, 2003). Door een combinatie van 

al deze aspecten kan een aanzienlijke differentiatie van woonsituaties ontstaan met  

verschillende gebruiks-, interactie- en expressiemogelijkheden. Door ook te 

differentiëren in de andere P’s van de marketingmix (prijs, distributie en promotie) 

kan deze differentiatie nog verder vergroot worden. 

Prijsdifferentiatie 

Een tweede mogelijkheid is differentiatie van de huurprijs. De huurprijs is 

opgebouwd uit kale huur, servicekosten en de overige gebruikskosten (gas, water, 

licht, belastingen). Ook hier zijn er meerdere differentiatiemogelijkheden. Naast de 

traditionele huur, zijn de volgende varianten mogelijk: 

- Huurvast of -garant: de huurstijging is voor een bepaalde periode vastgelegd, 

bijvoorbeeld 10 jaar 2%. Met name voor woningen met een beperkte resterende 

levensduur is dit een aantrekkelijke optie. Tegenover een lage huur staan wel 

beperkte onderhoudsinspanningen.  
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- Huurafspraken: met huurders worden afspraken gemaakt over de 

huurontwikkeling. Dit is met name voor de kale huur mogelijk. De ontwikkeling 

van andere kostenposten is vaak niet door de corporatie te beïnvloeden. 

- Huurzeker: hierbij worden vaste afspraken gemaakt voor een langere periode. 

Vaak is de huur aan het begin van de periode iets hoger, maar verdient de 

trouwe huurder dit gedurende de afgesproken periode terug. Huurzeker is niet 

alleen een beloning voor trouwe huurders, maar gooit ook exit-barrières op. 

Het huurprijsbeleid kent echter zijn grenzen. Verlagen van de prijs is slechts mogelijk 

indien dit elders in de portefeuille gecompenseerd kan worden of indien de 

kostenstructuur beïnvloedbaar is. In andere gevallen wordt de financiële continuïteit 

bedreigd.  

Differentiatie in de distributie, promotie en merk 

Ook kan er in de kanalen waarlangs de woning aan de huurder wordt aangeboden 

gedifferentieerd worden. Veel verhuurders zijn overgestapt van het distributiemodel 

naar het aanbod- of optiemodel. De woningzoekende wordt zelf in staat geacht de 

juiste afstemming tussen het geboden product en zijn wensen te maken. Bij deze 

afweging worden niet alleen de karakteristieken van de woning meegenomen maar 

ook die van de locatie, het voorzieningenniveau en het woonklimaat. Aangenomen 

wordt dat de woningzoekende over voldoende informatie beschikt om deze 

complexe afweging te maken. Belangrijke toevoeging in de verdere uitbouw van 

distributie en promotie is de ontwikkeling van internet als distributiekanaal. Dit 

virtuele kanaal verdringt andere media als huis-aan-huisbladen, locale tv, en 

dergelijke.  

Last but not least is er merkdifferentiatie mogelijk. Dit kan de psychologische 

binding met het product versterken. Mogelijkheden zijn (Hooley et al., 1998): 

- positioneren door een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding; 

- concurreren door andere producten in de markt te zetten, met een hoog-

waardige architectuur of voor specifieke doelgroepen;  

- zich profileren met bekende personen als huurder; 

- zich profileren door te verwijzen naar beroemde producten (bijvoorbeeld de 

Rietveld woning); 

Belangrijk is dat het nabootsen ervan niet eenvoudig is. 

  

Kortom, door een differentiatie van product, prijs, distributie, promotie en 

merk is een aanzienlijke differentiatie in het aanbod mogelijk. In het algemeen 

zullen hierbij de volgende afwegingen een rol spelen (Hooley et al., 1998): de 

toegevoegde waarde voor de klant, de kosten in relatie hiermee, de waarschijn-
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lijkheid en snelheid waarmee de concurrent het product geheel of gedeeltelijk zal 

imiteren en de mate waarin differentiatie een beslag legt op de mogelijkheden van 

de organisatie. 

8.5 Samenwerken 

Competenties 

De derde dimensie bij strategievorming is samenwerking. In hoofdstuk 1 werd er op 

gewezen dat een organisatie als een corporatie opgevat kan worden als een bundel 

van competenties. Corporaties zijn competent op het gebied van vastgoedmanage-

ment, productontwikkeling, klantgericht en/of gebiedsgericht werken, vermogens-

beheer en samenwerking, zo bleek in hoofdstuk 2. Vaak zijn deze interne competen-

ties niet voldoende om de gevraagde waarde te creëren en is samenwerking met 

anderen mogelijk. De motieven om samen te werken zijn divers. Naast missie gedre-

ven motieven (zoals de toegang tot nieuwe markten of het creëren van klantwaarde 

voor kwetsbare groepen) kunnen bedrijfsmatige (grotere efficiëntie, toegang tot 

gespecialiseerde competenties) en financiële motieven (risicobeheersing) een rol 

spelen. Een organisatie kan zich beperken tot eigen kernactiviteiten, maar heeft toch 

beschikking over mogelijkheden van andere participanten. Brandenburger en 

Nalebuff (1996) introduceerden de term coöpetitie een – samentrekking van 

competitie en coöperatie – om de ambiguïteit en ambivalentie in de relaties tussen 

organisaties te typeren. Om voor de woonconsument waarde te creëren zijn de 

eigen kerncompetenties niet toereikend en zal dus met anderen samengewerkt 

dienen te worden. De mate waarin een corporatie succesvol zal zijn, is mede 

afhankelijk van haar ‘coöpetitieve’ manier van denken en handelen. 

In figuur 8.5 wordt dit schematisch weergegeven. Door samen te werken kan 

een corporatie zijn eigen interne competenties aanvullen met de gedeelde of 

externe competenties van anderen en daarmee zijn strategische opties vergroten.  

Dergelijke netwerkvorming vergroot de flexibiliteit van een organisatie en 

verhoogt het innovatieve vermogen. Wanneer de samenwerking duurzaam is 

worden vaak strategische leveranciers aangetrokken of allianties gevormd. De 

mogelijkheden voor samenwerking zijn legio. Er kan worden samengewerkt met 

collega-corporaties, maatschappelijke organisaties, gemeentelijke instellingen, maar 

ook met commerciële ontwikkelaars en beleggers. Met name voor een leefbare 

woonomgeving is de corporatie afhankelijk van de competenties van belangen-

houders buiten de eigen organisatie: gemeentelijke diensten, politie, welzijnswerk, 

organisatie belast met herintegratie, andere corporaties, bewonersorganisaties, et- 

cetera. Corporaties kunnen hierbij een knooppunt vormen in een netwerk van 

‘stakeholders’. 
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Figuur 8.5: Samenwerking om competenties te verruimen 

 

Het voert te ver om alle mogelijke samenwerkingsvormen te bespreken. In het kader 

van deze studie zijn twee partijen bij uitstek betrokken bij het realiseren van een 

kwalitatief goede woonsituatie: de locale overheid en de bewoners.  

De locale overheid 

Allereerst de locale overheid, bestaande uit het locale bestuur, de gemeentelijke 

diensten en de politie. Prestaties op het gebied van sociale veiligheid 

veronderstellen samenwerking met de gemeente, respectievelijk de politie. Het 

bewaken van de openbare orde is de competentie van de politie. Ook andere 

aspecten van het woonklimaat zijn vaak alleen te beïnvloeden met behulp van 

externe professionals. Zo is het onderhoud aan de woonomgeving slechts mogelijk 

door samenwerking met diverse private ondernemingen en publieke diensten. 

Alleen in onderlinge afhankelijkheid van veel belanghebbenden is de kwaliteit van 

een woonsituatie te creëren.  

Evenals de relatie met de rijksoverheid, kan ook de relatie tussen locale 

overheid en corporaties getypeerd worden in termen van ‘aanhalen en loslaten’. 

Lange tijd is de gemeente het ‘doorgeefluik’ van rijksbijdragen geweest. We zagen 

corporatieExterne

competenties

Gedeelde

competenties

Interne 

competenties



Sturen op klantwaarde_______________________________________________________________ 

158 

dat in de jaren zestig de invloed van gemeenten op het doen en laten van 

corporaties minder groot werd. In plaats van een hiërarchische verhouding tussen 

gemeente en corporatie ontstond veel meer een systeem van onderhandeling 

tussen gelijkwaardige partijen. De belangrijkste machtsmiddelen van de gemeente 

waren gronduitgifte en woningdifferentiatie in het kader van het bestemmingsplan 

(Van der Schaar, 1981).  

In de jaren tachtig neemt de invloed van de locale overheid weer toe. Als 

gevolg van de decentralisatie heeft de gemeente op een aantal beleidsvelden meer 

armslag gekregen. De decentrale besluitvorming maakt een flexibele en 

marktgerichte aanpak op locaal niveau mogelijk. Deze decentralisatie raakt een 

veelheid van beleidsterreinen; niet alleen op het gebied van de volkshuisvesting, 

maar ook op terreinen als de ruimtelijke ordening, het milieu-beheer, verkeer en 

vervoer, economische ontwikkeling, sociaal cultureel beleid en volksgezondheid. 

Hierdoor is op lokaal niveau meer ruimte ontstaan voor een integrale, 

gebiedsgerichte aanpak (Pröper, 1997). Op het terrein van de volkshuisvesting 

beschikt de gemeente over krachtige plannings- en programmeringsinstrumenten. 

Als gevolg van het BWS beschikt een aantal gemeenten over aanzienlijke budgetten. 

Dit stelt hen in staat plannen te toetsen en subsidies te verstrekken. Hierdoor 

ontstaat de neiging tot een meer imperatieve planning. Gerrichhauzen (1999) 

typeert dit als volgt: “De gemeente is anno 1990 een spin in het web. Corporaties 

zijn evenals andere partijen sterk afhankelijk van het locaal bestuur. De gemeente 

beschikt over subsidies, grond en informatie, levert bouw- en woonvergunningen en 

is in veel gevallen in het bezit van een woningbedrijf en oefent toezicht uit op 

woningcorporaties.” (p. 78) 

In de loop van de jaren negentig ziet de gemeente haar machtsmiddelen weer 

kleiner worden. De budgetten in het kader van het BWS nemen voortdurend af. De 

toezichtrelatie komt bij de herziening van het BBSH in 1997 te vervallen, woning-

bedrijven worden geprivatiseerd en grond komt steeds meer in handen van markt-

partijen. De gemeente wordt steeds meer één van de beleidsspelers in het veld. In 

een dergelijk netwerk komt beleid tot stand door een coproductie van verschillende 

actoren, waarbij de overheid slechts één van de actoren is. Haar belangrijkste 

machtsmiddelen zijn gronduitgifte en de publieke investeringen. Daarnaast blijft zij 

verantwoordelijk voor het toepassen van vele regels. In deze nieuwe netwerkachtige 

constellatie zal zij meer dan voorheen met ‘nieuwe machtsmiddelen’ invloed 

moeten uitoefenen door een visie te ontwikkelen, activiteiten te coördineren, 

afspraken te maken en resultaten te beoordelen. De gemeente kan hierbij vele 

rollen spelen variërend van uitvoerder, opdrachtgever, regisseur, partner of volger. 

Haar positie in het netwerk is mede afhankelijk van deze rol.
3
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De huurder als belanghebbende 

Ook de bewoner kan in diverse hoedanigheden opereren. Hij is niet alleen een 

mondige consument maar levert als toezichthouder of coproducent een belangrijke 

bijdrage aan de woonkwaliteit. We zagen reeds dat er in de jaren zeventig sprake 

was van een verschuiving van interne naar externe democratisering. In de loop der 

tijd organiseerden de huurders zich op verschillende wijzen. Uiteindelijk ontstond in 

1990 uit een aantal van deze organisaties (NVH,LOS,LOBH) de Woonbond.  

Hoewel in het BBSH was vastgelegd dat de verhuurders de huurders bij hun 

beleid dienen te betrekken is de invloed aanvankelijk nog beperkt. Hiermee komt 

met de Wet op het overleg huurder-verhuurder, die in 1998 in werking trad, 

verandering. De Wet heeft tot doel het overleg in zowel de profit als non-profit 

huursector te bevorderen. De wet omschrijft de criteria voor representativiteit en 

regelt het informatie- en adviesrecht en regelt de financiële bijdrage.
4
 

Belangrijker nog dan de formele regels is de feitelijke organisatiegraad in een 

complex of buurt. In navolging van de Britse Onderzoeker Thomas hanteren Bussing 

en De Boer (1999) het ‘laddermodel’ om zichtbaar te maken wat bewoners kunnen 

en doen. In dit model worden de mogelijke sociale processen en sociale hulp-

bronnen in beeld gebracht als basis voor leefbaarheidsmanagement. Deze processen 

variëren van ‘elkaar herkennen’ en ‘incidenteel’ of ‘regelmatig contact’, via 

‘informele hulp’ en ‘participatie bij buurtactiviteiten’ tot ‘samenwerking met 

beleidsmakers’ en ‘het bezitten en beheren van de locale voorzieningen’. Naarmate 

men hoger op de ladder komt worden de activiteiten complexer en vergen ze meer 

van een buurt. De kunst bij het leefbaarheidsmanagement is echter te blijven 

aansluiten bij de lagere sporten van de ladder, aldus deze auteurs. 

8.6 Keuze van een generieke strategie 

Aan strategievorming zijn dus drie dimensies te onderscheiden: differentiëren, 

positioneren en samenwerken. Bij het opteren voor een bepaalde strategie zal een 

corporatie niet alleen rekening dienen te houden met de tevredenheid van haar 

klanten maar ook met zaken als commitment en trouw. Naast tevredenheid zullen 

dus andere parameters gebruikt moeten worden. 

Met dat doel is een beslissingstabel ontwikkeld waarin alle relevante 

gegevens als input zijn verwerkt. Aan dergelijke tabellen liggen beslissingsregels ten 

grondslag die exhaustief en exclusief dienen te zijn (zie onder meer studies van: 

Arentze, Borgers & Timmermans, 1996; Lucardie, De Gelder & Visser, 1995; Verhelst, 

1980). Met exclusiviteit wordt bedoeld, dat zich binnen het beschouwde 

probleemgebied geen enkel geval voordoet dat vervat is in meer dan één 

beslissingsregel. Het kenmerk exhaustiviteit slaat op het feit dat in de tabel alle 
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mogelijke gevallen binnen het probleemveld zijn voorzien. Een beslissingstabel kan 

worden gedefinieerd als een tabel die het exhaustief geheel van elkaar uitsluitende 

voorwaardelijke uitspraken binnen een vooraf bepaald probleemgebied represen-

teert (Verhelst, 1980). 

Een beslissingstabel laat het verband zien tussen mogelijke acties van een een 

beslisser overeenkomstige de resultaten van een aantal relevante condities. De 

conditieset (input) bestaat uit alle voorwaarden die van invloed zijn op het 

besluitvormingsproces bij het formuleren van een strategische optie. De actie set 

omvat alle mogelijk strategieën. In grote lijnen bestaat een beslissingstabel uit de 

volgende onderdelen: 

- één of meerdere attributen of conditie-onderwerpen (aangeduid met C); 

- één of meerdere actie-onderwerpen ( aangeduid met A); 

Het gebruik van een beslissingstabel heeft als voordelen dat de snelheid en de 

juistheid van een beslissing wordt verbeterd. Verhelst (1980) onderscheidt drie 

methoden: de directe methode op basis van enkelvoudige regels, de directe 

methode op basis van samengestelde regels en de zoekmethode. In de hier 

gebruikte tabel wordt gewerkt met een geheel van enkelvoudige regels, die exclusief 

en uitputtend zijn. 

Om tot een keuze van een strategie te komen is het nodig om een set 

condities op ondubbelzinnige wijze te definiëren. In dit onderzoek worden de 

verhuurbaarheids-, tevredenheids- en kostengegevens als condities gebruikt 

(Smeets & Maussen, 1998). Dit heeft geleid tot de volgende set condities: 

C1: De eerste conditie betreft de sterkte van de relatie. De verhuurbaarheidsindex 

(VBI) wordt als indicatie hiervoor gebruikt. Naarmate de VBI hoger is, zal de sterkte 

van de relatie zwakker zijn. Als startpunt (VBIo) kunnen zich drie situaties voordoen: 

De VBIo is goed (<75), de VBI is gemiddeld (75-125) of de VBIo is slecht >125. We 

wezen erop dat de VBI slechts een momentopname is die vaak door allerlei 

toevallige omstandigheden bepaald is. Het is dan ook noodzakelijk om de trend in de 

VBI mee te nemen om deze ‘ruis’ uit te vlakken. 

C2: De tweede conditie betreft dan ook de trend in de VBI (VBIo-VBIn). Wanneer 

deze neerwaarts is doet zich een verslechtering van de marktpositie voor; is ze 

opwaarts dan is er sprake van een verbetering. Aanname is dat bij een afwijking van 

25% ten opzichte van de beginsituatie, er sprake is van een niet stabiele situatie in 

de verhuurbaarheid. De tweede conditie is als volgt gedefinieerd: 

Verslechterend:  VBIn < 0.75 VBIo 

Stabiel: 1,25 * VBIo=>VBIn>=0.75*VBIo 

Verbeterend VBIn<1,25*VBI0o 
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Figuur 8.6: Deel van een beslissingstabel 

 

C3: De tevredenheid is als derde conditie gebruikt. In de hier gehanteerde 

benadering wordt de tevredenheid van een marktcomplex (Tm) gezien als maat voor 

de afstemming. Een geringe tevredenheid is een indicatie voor een mismatch tussen 

klantgroep en woonsituatie. Als referentie wordt het gemiddelde gebruikt van de 

productgroep (Tp). Dus : 

Laag : Tm< gemiddelde Tp  

Hoog: Tm=>gemiddelde Tp. 

Bij verdere besluitvorming wordt ook rekening gehouden met de vraag of de 

geboden waarde in reële verhouding staat tot de huurprijs. Als indicator wordt de 

puntprijs gebruikt.  

C4: Heeft betrekking op de puntprijs; is deze boven gemiddeld (hoog) of onder het 

gemiddelde (laag). 

Bij de keuze van een generieke strategie staat een corporatie voor een aantal 

keuzes. 
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1. Is ze bereid en in staat aanvullende investeringen te doen of wordt er gestreefd 

naar een oplossing binnen de lopende exploitatie? 

2. Is ze voornemens de zittende doelgroepen te bedienen of wordt er gezocht naar 

een andere doelgroep? 

Dit leidt tot de in figuur 8.7 weergegeven typologie van generieke strategieën. De 

voorkeur zal vaak uitgaan naar het continueren van het beleid. Pas wanneer dat niet 

mogelijk is wordt de strategie aangepast. In eerste instantie zonder extra 

investeringen. Er kan gekozen worden uit promoten, optimaliseren, renderen, 

herprijzen of verkopen. Indien deze opties niet mogelijk zijn, wordt gekozen voor 

een strategie waarbij verbeter- of vervangingsinvesteringen nodig zijn: investeren, 

opwaarderen of herstructureren. Investeren of opwaarderen gebeurt doorgaans  

alleen als er ruimte is voor investeringen dat wil zeggen de kale huur lager is dan de 

streefhuur. Herstructureren vindt plaats als alle andere opties niet meer aan de orde 

zijn. Alvorens in te gaan op de beslissingstabel worden de diverse generieke 

strategieën en de bijbehorende condities beknopt toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8.7: Mogelijke generieke strategieën per fase 
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Continueren 

Bij deze generieke strategie worden tijdens de resterende levensduur van het 

complex geen additionele investeringen meer gedaan. De exploitatie wordt onder 

de huidige condities voortgezet. De marketingmix blijft onveranderd. Wanneer 

wordt samengewerkt met andere belangenhouders blijft ook dat ongewijzigd. De 

strategie ‘continueren’ wordt als eerste optie gekozen indien de verhuurbaarheid 

van een wooncomplex ‘goed’ of ‘gemiddeld’ is en de trend ‘opwaarts’ of ‘stabiel’.  

Renderen 

Bij deze strategie wordt de huurprijs bovengemiddeld en ineens verhoogd zonder 

additionele investeringen. In de marketingmix wordt dus alleen de huurprijs 

drastisch gewijzigd. Alle andere P’s (product, promotie, plaats en partners) blijven 

ongewijzigd. Dit gebeurt alleen indien sprake is van een ‘goede’ verhuurbaarheid 

met een bijbehorende ‘stabiele’ of ‘opwaartse’ trend, een ‘grote klanttevredenheid’ 

en een ‘lage puntprijs’. 

Herprijzen 

Deze strategie is het spiegelbeeld van renderen. Bij deze strategie wordt de 

huurprijsstijging getemperd. De huurprijs stijgt minder dan gemiddeld of wordt zelfs 

verlaagd. Ook behoort ‘huurvast’ of ‘huurzeker’ tot de mogelijkheden. Dit gebeurt 

alleen bij een afnemende verhuurbaarheid, wanneer de tevredenheid klein is en de 

puntprijs hoog. 

Promoten 

Bij deze strategie wordt de marktpositie van het complex versterkt door het beter 

onder de aandacht te brengen. In de marketingmix wordt alleen de promotie 

gewijzigd. Promoten is alleen nodig bij een afnemende verhuurbaarheid in com-

binatie met een grote tevredenheid en een hoge puntprijs. 

Optimaliseren 

Bij deze strategie wordt de verhuur vooral gericht op de doelgroepen die het beste 

matchen met het verhuurcluster, zonder extra investeringen te doen. Bij het 

benoemen van geschikte doelgroepen fungeert de PMC-analyse zoals beschreven in 

hoofdstuk 6, als leidraad. Indien andere belangenhouders nodig zijn om dit te 

bereiken zullen deze bij de uitwerking van de strategie betrokken worden. 
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Optimaliseren gebeurt alleen bij een verslechterende verhuurbaarheid en een hoge 

tevredenheid.  

Investeren 

In het verhuurcluster wordt een aantal extra investeringen gedaan ten behoeve van 

de zittende doelgroep(en). In de marketingmix wordt vooral aan het product 

gesleuteld. Of ook de huurprijs gewijzigd wordt, hangt af van de vraag of het 

complex tot kernvoorraad behoort. Investeren gebeurt alleen bij een afnemende 

verhuurbaarheid, in combinatie met een grote tevredenheid en een kale huur onder 

de streefhuur.  

Opwaarderen 

Ook bij deze strategiekeuze vinden additionele investeringen plaats. Het complex 

wordt aangepast ten behoeve van een andere doelgroep. Deze additionele 

investeringen leiden tot een huurprijsverhoging. Dit kan tot gevolg hebben dat het 

complex niet langer tot de kernvoorraad behoort. Opwaarderen is vaak de tweede 

optie en vindt alleen plaats als de verhuurbaarheid verslechtert en er ruimte is voor 

een huurprijsverhoging.  

Verkopen 

Deze strategie leidt tot dispositie. Voor tot verkoop wordt overgegaan zal besloten 

dienen te worden om al dan niet onderhoud te plegen of te investeren. Ook is de 

vraag of aan de zittende huurder of aan derden verkocht gaat worden.  

Herstructureren 

Bij sloop gevolgd door nieuwbouw zijn investeringen uiteraard onvermijdelijk. Dit 

laatste gebeurt normaliter alleen bij een slechte verhuurbaarheid, die verder 

verslechtert en bij een geringe tevredenheid. 

 

In figuur 8.8 worden alle afwegingen in één beslissingstabel bijeengebracht. De 

acties betreffen optionele strategieën.  

8.7 Keuze specifieke strategieën 

Alvorens een definitieve keuze te maken zal er rekening gehouden dienen te worden 

met het gegeven dat een vastgoedobject een resterende levensduur heeft. Bij de 

uiteindelijke keuze van een strategie zal er rekening gehouden dienen te worden 
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Figuur 8.8: Het kiezen van generieke strategieën 
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met deze resterende levensduur. Dit om kapitaalvernietiging of onrendabele 

investeringen te voorkomen. Het onderhoudsbeleid was in het verleden vooral 

gebaseerd op afschrijvingstermijnen conform een levenscyclusanalyse voor de te 

onderscheiden bouwdelen, in samenhang met een na te streven (standaard) 

kwaliteitsniveau. De marktpositie speelde nauwelijks een rol; zelfs aan incourante 

woningen werden vaak kostbare onderhoudsactiviteiten verricht. 

Tegenwoordig is er sprake van een meer gedifferentieerd onderhoudsbeleid. 

Er kunnen drie levensduren onderscheiden worden: (zie ook Straub, 2001) 

 

- Tot en met 5 jaar: er wordt besloten om het complex te slopen. Vaak licht er al 

een sloopbesluit. De enige ingrepen die nog economisch verantwoord zijn be-

treffen: wind- en waterdicht houden en een minimum aan klachtenonderhoud. 

 

- Van 5 tot 15 jaar: een tussen categorie bij de exploitatie waarvan bepaalde 

basiscriteria gehanteerd worden zoals veiligheid en gezondheid. In dat licht 

vinden er onderhoudsactiviteiten plaats (klachten-, mutatie- en planmatig 

onderhoud) met een tijdshorizon tot 15 jaar. Vaak wordt in deze complexen ook 

het zelf aanbrengen van voorzieningen gestimuleerd. 

 

- Meer dan 15 jaar. In deze complexen worden hogere kwaliteitseisen gesteld. 

Naast veiligheid en gezondheid krijgt ook energiezuinigheid grote aandacht. En 

vindt er naast de normale drie onderhoudsingrepen ook groot onderhoud plaats. 

Dit gedifferentieerde onderhoudsbeleid dient afgestemd te worden op de keuze 

van een generieke strategie. In figuur 8.9 wordt aangegeven hoe deze op elkaar 

afgestemd kunnen worden. 

 

Generiek Restduur Specifiek Relatie onderhoudsbeleid 
Continueren CL1 Sloopbesluit Alleen klachten onderhoud 

 

CL2 Exploitatie en beheer ongewijzigd Klachten onderhoud 

Dynamisch mutatieonderhoud 

Planmatig onderhoud 

 

CL3 Exploitatie en beheer ongewijzigd Klachten onderhoud 

Dynamisch mutatieonderhoud 

Planmatig onderhoud 

Groot onderhoud 

Renderen RL1 N.v.t. Alleen klachten onderhoud 

RL2 Huurprijs boventrendmatig verhogen Klachten onderhoud 

Dynamisch mutatieonderhoud 

Planmatig onderhoud 

RL3 Huurprijs boventrendmatig verhogen Klachten onderhoud 

Dynamisch mutatieonderhoud 

Planmatig onderhoud 

Groot onderhoud 
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Generiek (vervolg) Restduur Specifiek Relatie onderhoudsbeleid 
Herprijzen HL1 Huurbevriezing Alleen klachten onderhoud 

HL2 Huurvast Klachten onderhoud 

Mutatieonderhoud 

Planmatig onderhoud 

HL3 Huurzeker Klachten onderhoud 

Mutatieonderhoud 

Planmatig onderhoud 

Groot onderhoud 

Promoten PL1 Doelgroepen tijdelijke verhuur Alleen klachten onderhoud 

PL2   Klachten onderhoud 

Dynamisch mutatieonderhoud 

Planmatig onderhoud 

PL3   Klachten onderhoud 

Dynamisch mutatieonderhoud 

Planmatig onderhoud 

Groot onderhoud 

PMC-ontwikkeling PMCL1 n.v.t.  

PMCL2 Mismach wegwerken 

Investeringen <15 jaar 

Klachten onderhoud 

Dynamisch mutatieonderhoud 

Planmatig onderhoud 

PMCL3 Upgrading Klachten onderhoud 

Dynamisch mutatieonderhoud 

Planmatig onderhoud 

Groot onderhoud 

Investeren IL1 n.v.t.  

IL2 Voortijdig onderhoud Klachten onderhoud 

Dynamisch mutatieonderhoud 

Planmatig onderhoud 

IL3 Voortijdig groot onderhoud 

Duurzaam investeren 

Klachten onderhoud 

Dynamisch mutatieonderhoud 

Planmatig onderhoud 

Groot onderhoud 

Herpositioneren HPl1 n.v.t.  

HPL2 Differentiatie-strategieën Klachten onderhoud 

Dynamisch mutatieonderhoud 

Planmatig onderhoud 

HPL3 Differentiatie-strategieën Klachten onderhoud 

Dynamisch mutatieonderhoud 

Planmatig onderhoud 

Groot onderhoud 

Afstoten AL1 Sloopbesluit Alleen klachtenonderhoud 

AL2 Verkopen Achterstallig onderhoud al dan niet 

wegwerken 

AL3 Verkopen   

 

Figuur 8.9: Afstemming generieke en specifieke strategieën 
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8.8 Slot 

Om tot een keuze van een strategie op complexniveau te komen, kan niet volstaan 

worden met een analyse van de klanttevredenheid en de sterkte van de relatie. 

Alleen door een integrale afweging kan de meest geschikte strategie gekozen 

worden. Ook financiële en technische parameters spelen bij de afweging een rol. 

Door het gebruik van een set van operationele variabelen (klanttevredenheid, 

verhuurbaarheid, trend in de verhuurbaarheid en prijs/kwaliteitsverhouding) 

kunnen met behulp van een beslissingstabel generieke strategieën geselecteerd 

worden. Om tot de uiteindelijke keuze van een specifieke strategie per complex te 

komen zal bovendien met de resterende levensduur rekening gehouden dienen te 

worden. Een integrale afweging zal leiden tot een grotere differentiatie in de 

portefeuille en een betere positionering van het wooncomplex. Vaak veronderstelt 

dit echter samenwerking met andere belangenhouders om de gewenste 

klantwaarde te kunnen creëren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Dogge & Smeets, 2001 

Figuur 8.10: Generieke strategieën naar aantal woningen (1
e
 en 2

e 
keuze)

 

 

Zoals uit figuur 8.10 blijkt (Dogge & Smeets 2001), leidt de implementatie van deze 

methode in de meeste gevallen tot de strategie ‘continueren’. Het reguliere beheer 

volstaat en er is geen bijstelling van de marketing mix noodzakelijk. Additionele 

investeringen zijn niet nodig. Ook bij de strategieën herprijzen, renderen en 

promoten zijn geen aanvullende investeringen noodzakelijk. Alleen bij de strate-
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gieën herpositioneren, opwaarderen (in figuur PMC-ontwikkeling) en investeren 

dient extra geïnvesteerd te worden. Hierbij zal rekening gehouden dienen te worden 

met de resterende levensduur. 

Kortom, alleen door een integrale afweging van complexgebonden 

commerciële, financiële en technische gegevens kan snel een adequate keuze uit 

mogelijke strategieën gemaakt worden. Dit keuzeproces is slechts een onderdeel 

van een meer omvattend besluitvormingsproces in het kader van het strategisch 

asset management. Hier zal in het volgende hoofdstuk verder op ingaan worden. 
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8.9 Noten  

 

 
1 

Differentiatie en segmentatie kunnen als twee zijden van dezelfde munt gezien worden. Ze hangen 

nauw met elkaar samen (Schnaar, 1998): 

-  Segmentatie vereist immers differentiatie. Om een segment te kunnen bedienen zal de 

aanbieder een voor dat segment onderscheidend product dienen aan te bieden. 

-  Omgekeerd vereist differentiatie geen segmentatie. Producten kunnen verschillend gemaakt 

worden zonder slechts een deel van de markt aan te spreken. Veel gedifferentieerde producten 

worden voor een brede markt gemaakt. 

 
2 

Twaalf kwaliteitscriteria voor levensloopbestendigheid:  

 
1.  Primaire woonruimtes (woonruimte, keuken, berging, toilet, ruimte voor sanitair) op 

begane grond. 

2.   Mogelijkheid van extra woon / slaapvertrek op de begane grond. 

3. Neutrale vertrekmaten zodanig dat verschillende woonfuncties in verschillende 

vertrekken kunnen plaatsvinden. 

4.  Mogelijkheid van zinvolle indelingsvarianten door verplaatsbare of verwijderbare 

(niet dragende) binnenwanden. 

5.  Mogelijkheid van verzelfstandiging van ruimtes binnen een woning ten behoeve van 

werkruimte of inwoning. 

6.   Uitbreidingsmogelijkheden van woningen ten opzichte van een basistype. 

7. Ontsluiting van hoger dan het maaiveld gelegen verdiepingen via rechte 

steektrappen. 

8.  Mogelijkheden voor verschillende plaatsen van keuken en sanitair door een extra 

standleiding, of door centrale plaatsing van de standleiding. 

9.  Mogelijkheid van een ligbad en de sanitaire ruimte en mogelijkheid van een tweede 

sanitaire ruimte. 

10.  Aparte ruimte voor een wasmachine. 

11. Plaatsing van keuken zodanig dat uitbreiding van de keukenruimte en de keuken-

apparatuur mogelijk is. 

12. Rolstoeltoegankelijke maatvoering van vertrekken, gangen en portalen en tenminste 

een rolstoeltoegankelijke ruimte en rolstoeltoegankelijk sanitair op entreeniveau. 
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Enkele toelichtingen: 

In de eerste twee criteria gaat het om de combinatie van primaire woonfuncties en het 

gewenste extra woon- of slaapvertrek. Criterium 1 houdt in dat al de genoemde ruimtes 

zonder liftachtige voorzieningen bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers. 

In criterium 3 en 4 is de wens van flexibiliteit vastgelegd. Binnen een woning zijn nu 

verschillende mogelijkheden voor bewoning mogelijk zonder dat er een ingrijpende 

verbouwing noodzakelijk is. 

In criterium 5 en 6 gaat het om een vergroting van de traditionele woningplattegrond, 

waarin een extra woon-werkvertrek meestal niet is opgenomen. De uitbreiding van de 

begane grond of van een hoger gelegen bouwlaag moet gemakkelijk mogelijk zijn, 

zonder dat de structuur van het bouwblok als geheel wordt verstoord. 

De criteria 7 t/m 11 geven min of meer technische specificaties aan die in de 

schetsontwerpfase moeten zijn voorzien en waarmee verschillende waarborgen worden 

gegeven voor de flexibiliteit van woningplattegronden. Ze zijn niet alle even belangrijk; 

bij een optimale toepassing van de ene wordt een andere wellicht minder noodzakelijk. 

Het laatste criteria stelt in algemene zin dat ruimten zodanig gedimensioneerd moeten 

zijn dat men er met een rolstoel redelijk in kan manoeuvreren. Hiermee voldoet men 

tevens aan de gewenste ruimtelijkheid van woningplattegronden. Vertrekmaten, gangen 

en portalen in woningen moeten niet al te minimaal en met ingewikkelde looplijnen en 

hoeken worden ontworpen. 

Bron VROM, 1999 

 
3 In de praktijk van het gebiedsgericht beheer zien we dit ook gebeuren. De locale overheid 

bewandelt hierbij meerdere wegen, variërend van een traditionele aanpak via een meer 

regisserende rol, tot Publiek Private Samenwerking of zelfs een volledige overdracht aan de markt.  

Bij de traditionele aanpak blijven beleidsbepalende en –uitvoerde taken in één gemeentelijke hand 

(uitvoerderschap). De gemeente kan ook besluiten om de uitvoering gedeeltelijk uit te besteden; ze 

speelt dan meer de rol van opdrachtgever. Wanneer ook andere partijen, zoals een corporatie, 

medeverantwoordelijkheid claimen bij gebiedsbeheer, is een meer regisserende rol gepast. Zowel 

bij de voorbereiding als uitvoering krijgen andere (markt)partijen meer invloed. In zijn regisseursrol 

legt de gemeente wel een aantal randvoorwaarden vast, bijvoorbeeld ten aanzien van het gewenste 

kwaliteitsniveau. Wanneer partijen in hoge mate van elkaar afhankelijk zijn bij gebiedsbeheer, is 

publiek-private samenwerking het meest zinvol (partnerschap). Tot slot zijn er situaties denkbaar 

waarin de gemeente de voorbereiding en uitvoering van beheertaken geheel aan de markt over 

draagt (volgerschap). In de praktijk van het gebiedsbeheer blijkt de regisserende rol van de 

gemeente het meest voor te komen (Van der Schrier & Van Dommelen, 2003). 

 
4 

Als huurdersorganisatie worden een stichting of vereniging aangemerkt ‘die tot doel heeft de 

belangen te behartigen van alle huurders van een verhuurder of de huurders van een specifiek 

wooncomplex.’ Een wooncomplex omvat minimaal 20 woningen en de organisatie 

vertegenwoordigt minstens 50% van de huurders. De huurderorganisatie staat open voor elke 

huurder en het bestuur heeft een informatieplicht ten aanzien van haar achterban. Bij een 

corporatie kan een organisatie op portefeuilleniveau als tegenspeler gelden, bij de overige 
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verhuurders zijn organisaties op complexniveau gesprekspartner. Dit kan bij een corporatie ook als 

men dat wenselijk vindt. 

Huurderorganisaties hebben recht op informatie over het beleid met betrekking tot de 

huurwoningen en de omgeving ervan. Het betreft onderwerpen als het huur(prijzen)beleid, het 

onderhoud en beheer van woningen, het toewijzingsbeleid, het huurcontract, de servicekosten en 

de koop en sloop van woningen. Dit informatierecht geldt niet ‘voor zaken waartegen het 

bedrijfsbelang zich verzet’. 

Het adviesrecht impliceert dat de huurderorganisatie bevoegd is een schriftelijk advies uit te 

brengen over een voorgenomen beleidswijziging. Als de verhuurder dit niet geheel of op 

onderdelen wil volgen is hij verplicht zijn argumenten schriftelijk mede te delen. 

Een corporatie staat dus voor de keuze of ze alleen met een algemene huurderorganisatie wenst te 

werken of ook met organisaties op complexniveau. Ook zal ze moeten kiezen of ze het wettelijk 

verplichte informatieniveau hanteert of ook andere onderwerpen met haar huurders wenst te 

bespreken. 
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9 
De functie van het beheerplan in het 

 assetmanagement 

Het leveren van klantwaarde 
 

9.1 Inleiding 

We zagen in hoofdstuk 1 dat het bij asset management om strategisch beleid op het 

tactisch niveau gaat. Het is gepositioneerd tussen het portfolio management op het 

strategische niveau en het property management op het operationele niveau (zie 

figuur 9.1). Hoewel de beslissingen op elk niveau relatief autonoom genomen 

kunnen worden, is er altijd sprake van een terugkoppeling tussen de diverse 

niveaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9.1: Plaats van het asset management in het strategisch beleid  
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portefeuillebeleid. Op strategisch-tactisch niveau worden de beleidsuitgangspunten 
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in de omgeving geanalyseerd en opties en keuzes geformuleerd. Maar het asset 

management biedt tevens input voor de lange termijn beslissingen op strategisch 

niveau. Het tactisch-operationeel niveau geeft richting aan het property manage-

ment dat de integrale besluitvorming ten aanzien van technische, administratieve en 

financiële activiteiten omvat. Op dit niveau worden strategische keuzes vertaald in 

ingrepen en getoetst op hun haalbaarheid. Ook vanuit het operationele niveau 

wordt waardevolle informatie teruggekoppeld naar het tactische niveau. 

Kortom, het asset management betreft een tweesporenbeleid tussen het 

strategische en operationele niveau. Alvorens hier verder op in te gaan wordt kort 

stil gestaan bij soortgelijke modellen in de literatuur. 

9.2 Het tweesporenbeleid 

In de literatuur worden diverse beleidsmodellen gehanteerd. Deze hebben allen de 

zelfde basisstructuur. Ze definiëren beleid op basis van missie en visie, inventa-

riseren en analyseren de opgave, formuleren opties, onderzoek de haalbaarheid en 

maken definitieve keuzes. Na implementatie en evaluatie begint de cyclus opnieuw.  

- Het procesmodel van het OTB bouwt voort op het model van Van den Broeke 

(1998). Deze onderscheidde vijf fasen (inventarisatie, analyse, strategievorming, 

toetsing en implementatie) en drie niveaus (het operationele complexniveau, het 

tactische product-klant-niveau en het strategische voorraadniveau). In het OTB 

model krijgt met name het formuleren van missie en visie en het formuleren 

ondernemingsdoelstellingen als eerste stap veel aandacht.  

- In het vijflagenmodel van Atrive (2006) krijgen visie en missie, portefeuille-

strategie, voorraadbeleid, beheerplannen en processen in wisselwerking met 

elkaar aandacht.  

- Ook in de beleidsachtbaan van het RIGO (Van Os, 2007) worden twee beleidscycli 

op operationeel en strategisch niveau aan elkaar geschakeld volgens het principe 

van plannen, uitvoeren, evalueren en handelen. De gehanteerde 

procesonderdelen zijn het verkennen van de omgeving, het formuleren van 

doelstellingen, het opstellen van plannen, het verrichten van prestatiemetingen 

en het maken van evaluaties. Het model dient niet alleen als procesmodel maar 

heeft ook de functie van denkmodel. 

In deze studie wordt het tweesporenmodel van Interface als leidraad gebruikt 

(figuur 9.2). Dit model is in de loop der jaren ontwikkeld en toegepast (Dogge & 

Smeets 2001; Smeets, 1997; Smeets, Dogge & Sogelee, 2000). Het model bestaat uit 

diverse stappen, die achtereenvolgens kunnen worden doorlopen. Dit is niet altijd 

nodig. Mintzberg, Raisinghani en Théorêt (1976) noemen zes dynamische factoren 

die verklaren waarom de fasen niet sequentieel doorlopen dienen te worden: 
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1. tijdelijke onderbreken (interrupts);  

2. stappen overslaan (scheduling delays); 

3. vertragen of versnellen (timing delays and speed ups); 

4. terugkoppelen (feedback delays); 

5. opnieuw beginnen na nieuwe informatie of inzichten (comprehension cycles); 

6. opnieuw beginnen na fouten (failure recycles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9.2: Het tweesporenmodel  
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Sommige stappen zullen versneld of vertraagd genomen kunnen worden; anderen 

kunnen overgeslagen worden; soms zal er een pas op de plaats gemaakt dienen te 

worden of zullen zelfs een of meerder stappen teruggezet dienen te worden. 

Besluitvorming wordt gekenmerkt door een continu over- en terugschakelen tussen 

de diverse stappen. Er is bij een stappenplan geen sprake van een lineaire, rechtlijnig 

schakelschema tussen opeenvolgende fasen, maar de volgorde hangt af van 

endogene en exogene situaties, zoals de beschikbaarheid van informatie, het 

ontbreken van draagvlak of veranderende politieke omstandigheden. Ook Bussing 

en De Boer (1999) wijzen erop dat de beleidscyclus geen rustig ‘voortdraaiend wiel’ 

is, maar het wiel” zal soms even moeten worden stopgezet, dan weer versneld en 

niet zelden zelfs worden teruggedraaid, bijvoorbeeld omdat blijkt dat eerder in de 

cyclus bepaalde besluiten zijn genomen zonder voldoende draagvlak” (p. 42).  

Kortom, schijnbaar ongestructureerde besluitvormingsprocessen hebben in 

die zin wel degelijk een ‘normaal’ verloop. Een en ander is mede afhankelijk van de 

beschikbare gegevens en het draagvlak voor de besluitvorming.  

Uiteindelijk resulteert deze in een beleids- en beheerplan. In het beleidsplan 

staan het investeringsbeleid en investeringsplan centraal. Het beleidsplan opgesteld 

op strategisch niveau biedt het kader voor het property management. Dit 

strategische plan omvat de hoofdpunten van het portefeuillebeleid en geeft aan 

waar men in de toekomst naar toe wil. Het beleidsplan omschrijft de 

randvoorwaarden, de eindtermen en doelen voor de ontwikkeling van een 

beheerplan. Het levert criteria voor exploitatie, acquisitie en dispositie en geeft 

richting aan de ontwikkeling van PMC’s. Het beheerplan legt de werkzaamheden 

met betrekking tot een of meerdere woningcomplexen. Hierbij is regelmatig 

terugkoppeling naar het strategisch niveau van het beleidsplan noodzakelijk. 

Beide plannen hebben diverse functies: 

- Het opstellen ervan dwingt tot nadenken over en coördineren van activiteiten. 

- Ze dienen als middel om te communiceren binnen de onderneming en naar 

derden.  

- Ze zijn voor de verschillende afdelingen binnen de onderneming uitgangspunt bij 

het organiseren van activiteiten die leiden tot realisatie van het plan. 

- Ze leiden tot besparing in kosten en tijd omdat de effectiviteit van de bedrijfs-

voering verbeterd wordt. Voor de leiding biedt het plan inzicht in de verwachte 

inspanningen en resultaten.  

- Tevens kunnen ze als toetsmiddel worden aangewend bij controle, feedback, 

evaluatie en bijsturing. 

- Ze dienen als integratiekader voor strategische besluitvorming en operationele 

uitvoering. 
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We zullen in het navolgende ingaan op de stappen voor zover deze nog niet 

besproken zijn in voorgaande hoofdstukken. In paragraaf 9.3 komt het formuleren 

van doelstellingen en uitgangspunten aan de orde. In paragraaf 9.4 de SWOT-

analyse, in paragraag 9.5 de haalbaarheidsstudie en in paragraaf 9.6 de 

implementatie en evaluatie. 

9.3 Doelstellingen en uitgangspunten  

We zagen in hoofdstuk 2 al dat de missie, doelstellingen en activiteiten van een 

corporatie voortdurend veranderen. De actuele invulling vindt plaats tegen de 

achtergrond van de in het BBSH geformuleerde verantwoordingsvelden. Deze 

betreffen het passend huisvesten van de doelgroep, het kwalitatief in standhouden 

van de woningvoorraad, het betrekken van de huurders bij beheer en beleid, het 

waarborgen van de financiële continuïteit, het leveren van een bijdrage aan de 

leefbaarheid en het leveren van wonen en zorg. Deze verantwoordingsvelden zijn 

niet genormeerd en moeilijk meetbaar. 

Het formuleren van doelstellingen heeft meerdere functies. Ze dienen niet 

alleen als leidraad maar hebben ook communicatieve en motiverende functie. Om 

deze functie te kunnen vervullen dienen ze te voldoen aan de SMUR-criteria (speci-

fiek, meetbaar, uitdagend en realiseerbaar). Specifiek duidt op een tijdsaanduiding. 

Om te kunnen toetsen geldt voor iedere doelstelling een planningshorizon. Een 

doelstelling zal bovendien in meetbare resultaten geformuleerd dienen te worden. 

Uitdagend houdt in dat er sprake is van een zekere ambitie om betrokken te 

motiveren. Dit ambitieniveau dient echter ook realistisch te zijn. (Alsem, 1998) 

Andere auteurs hanteren de SMART-criteria: uitdagend wordt ambitieus en het 

criterium ‘tijdsgebonden’ wordt toegevoegd. Naast het expliciet formuleren van 

doelstellingen is het noodzakelijk uitgangspunten vast te leggen om tot het opstellen 

van beleids- en beheerplannen te komen. 

Beleid kernvoorraad 

De kernvoorraad bestaat uit dat deel van de portefeuille dat bij uitstek geschikt is 

voor de aandachtgroepen van het beleid. Het betreft de woningen die of qua 

huurprijs bereikbaar zijn voor de primaire doelgroep of geschikt zijn voor ouderen 

en gehandicapten. De omvang van de kernvoorraad is in hoge mate bepalend voor 

de keuzevrijheid voor deze groepen. Het definiëren van de kernvoorraad impliceert 

een omschrijving van de aandachtsgroepen van beleid en de huurprijsgrenzen van 

bereikbare voorraad. De primaire doelgroep is in het BBSH gedefinieerd, waarbij een 

onderscheid gemaakt wordt naar huishoudgrootte en leeftijd. Deze definitie is 

afgestemd op de huurtoeslaggrens. De overige huishoudens behoren tot secundaire 
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doelgroep. Veel corporaties hanteren echter een ruimere definitie. Reden daartoe is 

dat de doelgroepen van beleid in feite door de markt bepaald wordt. Alle 

huishoudens die niet via de markt in hun woonbehoefte kunnen voorzien behoren 

tot hun doelgroep. In de praktijk betreft dat een ieder die geen toegang heeft tot de 

koopmarkt. Deze is pas vanaf 45.000 euro echt toegankelijk (Dogge & Smeets, 2007). 

De secundaire doelgroep wordt om die reden gedifferentieerd. Naast de BBSH grens 

(max. 26.300 bruto jaarinkomen voor een meergezinshuishouden waarvan het 

hoofd jonger is dan 65 jaar) wordt de voormalige ziekenfondsgrens gehanteerd 

(33.000 euro bruto per jaar). Daarnaast wordt de groep die niet kan kopen als 

subgroep gedefinieerd met een bruto jaarinkomen van 33.000-45.000. 

Een corporatie zal dus dienen te beslissen welk deel van de secundaire 

doelgroep ze tot haar aandachtsgroepen wenst te rekenen alvorens te kunnen 

bepalen hoe groot haar kernvoorraad dient te zijn. Uit eigen onderzoek (Havermans 

& Smeets, 2007) blijkt dat al naar gelang de gehanteerde inkomensgrenzen de 

aandachtgroep van een corporatie varieert tussen de 60% (huurtoeslaggrens), 73% 

(ziekenfondsgrens) of 93% (koopgrens). Het zal duidelijk zijn dat dit vergaande 

consequenties heeft voor het beschrijven van de kernvoorraad en de bijbehorende 

huurprijsgrenzen. 

Kortom, bij het bepalen van de omvang van de kernvoorraad zijn keuzes ten 

aanzien van de inkomens- en huurprijsgrens noodzakelijk. Vaak zal blijken dat niet 

alle prijsklassen in de voorraad voldoende aanwezig zijn. Deze zullen dan door 

middel  van de nieuwbouw  of aankoop aan de kernvoorraad toegevoegd dienen te 

worden.  

Financieel beleid 

Corporaties zijn verantwoordelijk voor de financiële continuïteit van hun organisatie. 

Om die reden zal er voorzichtig omgesprongen moeten worden met de financiële 

reserves. Om aan hun sociale doelstelling invulling te kunnen geven, zullen sociale 

beheerders echter regelmatig onrendabele investeringen moeten doen. Vaak is de 

bedrijfswaarde van een complex (de ‘verdiencapaciteit’) lager dan de stichtings-

kosten (grond-, bouw- en overige kosten). Deze ‘onrendabele’ investeringen zijn 

nodig om de woningen bereikbaar te houden voor haar aandachtsgroepen. De 

omvang ervan dient echter beheersbaar te blijven om de continuïteit niet in gevaar 

te brengen. De bedrijfswaardemethodiek biedt een aantal mogelijkheden om de 

onrendabele toppen te verkleinen. Belangrijke parameters zijn de exploitatietermijn, 

jaarlijkse huurstijging, onderhoudskosten en de disconteringsvoet. Een verlenging 

van de exploitatietermijn (norm 50 jaar), een extra huurstijging (norm streefhuur), 

lagere onderhoudlasten (leeftijdsafhankelijk) en een lagere disconteringvoet (norm 
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6,5%) of tussentijdse verkoop zullen de onrendabele top verkleinen of doen 

verdwijnen. In de praktijk kent dit echter zijn grenzen en blijken onrendabele 

investeringen onvermijdelijk. Naast een goed vermogensbeleid kan de winst uit 

verkoop van bestaande of nieuwe woningen of het verhogen van de huurop-

brengsten in delen van de voorraad uitkomst bieden. 

In het financieel beleid zullen dus uitgangspunten geformuleerd dienen te 

worden ten aanzien van de kostendekkendheid op complexniveau en de compen-

satiemogelijkheden op productgroep-, gebieds- of portefeuilleniveau. 

Huurbeleid 

De meeste corporaties hanteren een streefhuur als grondslag voor hun huurbeleid. 

Deze wordt uitgedrukt in een percentage van de maximaal redelijke huur of als 

puntprijs. Deze streefhuur als vraaghuur licht onder de markthuur en vaak ook 

onder de kostprijshuur. In het laatste geval wordt door de corporatie impliciet een 

objectsubsidie verleend. De streefhuur wordt gebaseerd op het WWS. In de nabije 

toekomst wordt ook de WOZ waarde meegenomen in plaats van de 

omgevingspunten. Bij het streven om het verschil tussen feitelijke huur (Fh) en 

streefhuur (Sh) te dichten heeft een corporatie aantal knoppen om aan te draaien 

(zie ook Van Os, 2007). 

- De jaarlijkse huuraanpassingen per 1 juli. Deze bieden beperkte mogelijkheden 

om de afwijking tussen Fh en Sh te dichten. Bij een grote kloof kan de huur extra 

verhoogd worden. 

- Huuraanpassing bij mutatie. Deze knop biedt meer mogelijkheden omdat in 

principe de huur in een keer mag verhoogd mag worden tot het niveau van de 

streefhuur. Dit kan uiteraard alleen als de Fh<Sh. 

- De aanvangshuur bij nieuwbouw. Om de nieuwbouw betaalbaar te houden 

wordt hierbij niet de streefhuur gehanteerd maar een huur onder de 

aftoppingsgrens. Bovendien kan gedurende een aantal jaren bij mutatie afgezien 

worden van een harmonisatie om de woning in de kernvoorraad te houden. 

Wanneer echter de streefhuur leidraad is dan zal de aanvangshuur stapsgewijs 

op het niveau van de streefhuur gebracht worden, ook wanneer de woning 

daardoor minder toegankelijk wordt voor de primaire en een deel van de 

secundaire doelgroep. 

- De aanvangshuur bij renovatie. De kwaliteitsverbetering leidt tot huurverhoging. 

Hierbij kan het WWS na verbetering als leidraad dienen of de omvang van de 

investering. Wanneer de streefhuur leidraad is licht de eerste benadering voor de 

hand. 
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Een corporatie zou bij haar streefhuur ook rekening kunnen houden met de  

verhuurbaarheid. Hoe beter de verhuurbaarheid des te sneller kan men streven naar 

een streefhuur. Omgekeerd hoe lager de tevredenheid en verhuurbaarheid des te 

langzamer dient de huur verhoogd te worden. 

Een visie op de streefhuur is van belang en het formuleren van de 

uitgangspunten voor het huurbeleid. Is alleen het Woningwaarderingsstelsel lei-

draad bij het bepalen van de prijs/kwaliteitsverhouding of spelen ook andere 

gegevens een rol? 

Onderhoud en additionele investeringen 

De relatie tussen onderhoud en de resterende levensduur van het complex kwam 

reeds in hoofdstuk 8 ter sprake. Er spelen echter nog andere afwegingen een rol bij 

de diverse vormen van onderhoud (klachten-, mutatie- en planmatig onderhoud). 

Zo is er bij het mutatiebeleid in toenemende mate sprake van een markt-

gerichte benadering. De werkzaamheden bij mutatie zijn niet langer alleen gericht 

op het borgen van een basiskwaliteit, maar beogen ook beter in te spelen op 

wensen van woningzoekenden en op de mogelijkheden die de markt biedt 

(dynamisch mutatieonderhoud). De te maken keuze wordt bovendien gestuurd door 

het gegeven dat mutatieonderhoud alleen van toepassing is bij markttechnische 

complexen waarbij niet bij-geinvesteerd wordt. Complexen waarvoor is geconsta-

teerd dat deze onderdeel uitmaken van een structureel overschot of complexen 

waarvoor op basis van andere overwegingen is gekozen voor een strategie waarbij 

additionele investeringen plaats vinden, 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. Is een onderhoudsingreep voor de huurder huurprijsneutraal, 

voorzieningen die leiden tot geriefsverbeteringen kunnen wel in de huur 

doorberekend worden. Dit kan ertoe leiden dat de huurprijs na verbetering boven 

de huurgrens uit de kernvoorraad uitkomt. De woning wordt als het ware uit de 

kernvoorraad ‘getild’. Wanneer dit niet wenselijk is, staan er drie opties open. De 

additionele investeringen worden huurprijsneutraal uitgevoerd en worden als 

onrendabel afgeboekt. Een tweede is dat de voorzieningen meteen of op afbetaling 

met de huurder verrekend worden, waardoor deze verder niet van invloed zijn op de 

huurprijs. De derde optie is dat de additionele investeringen achterwegen blijven. In 

het laatste geval is de vraag relevant of de woning daarmee wel de gewenste 

basiskwaliteit behoudt.  

De te maken keuzes betreffen de vraag in welke mate additionele 

investeringen wenselijk zijn en of deze wel of niet aan de huurder zullen worden 
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doorberekend. In de praktijk worden dergelijke afwegingen afgezet tegen de 

resterende levensduur van het complex. Bij het vaststellen van een basiskwaliteit 

zijn uitgangspunten ten aanzien van gezondheid, veiligheid en energiezuinigheid 

doorslaggevend. 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. 

Verkoop huurwoningen 

Corporaties staan onder druk om een deel van hun woningen te verkopen. Verkoop 

vergroot de kansen voor startende kopers en doorstromers vanuit de huur- naar de 

koopsector of binnen de koopsector. Het betreft hier vooral huurders die liever 

zouden willen kopen. Tevens leeft de opvatting dat het eigen woningbezit de 

leefbaarheid in een bepaald gebied ten goede komt. Verkoop levert volgens die 

redenering een positieve bijdrage hieraan. 

Het kan voor een corporatie aantrekkelijk zijn om een deel van haar bezit te 

verkopen. De verkoop verstekt haar financiële positie en maakt nieuwe 

(on)rendabele investeringen mogelijk. Daarnaast kunnen ook andere motieven een 

rol spelen:  

- differentiatie in het kader van buurtbeheer door koopwoningen aan te bieden in 

een gebied met overwegend huurwoningen;  

- door het afstoten van versnipperd bezit op niet strategische locaties, e.d.  

Verkoop moet echter ook in overeenstemming zijn met de missie en visie van de 

corporatie en mag haar imago niet schaden. Een corporatie die huisvesting van 

ouderen hoog in het vaandel draagt, zal de verkoop van woningen die geschikt zijn 

of geschikt gemaakt kunnen worden voor deze doelgroep, moeilijk aannemelijk 

kunnen maken.  

De verkoop van huurwoningen heeft ook nadelen. De groepen huurders, die 

aangewezen zijn op een huurwoning zien hun kansen op de woningmarkt door de 

verkoop van huurwoningen verkleinen, zeker wanneer het woningen betreft die qua 

prijs of type in potentie geschikt voor hen zijn. Verkoop verkleint de kansen voor 

starters met een smalle beurs of voor doorstromers binnen of naar de huursector 

wensen te verhuizen. Bij de vraag welke woningen een corporatie zou kunnen 

verkopen dient dus rekening gehouden te worden met al deze argumenten. 

Wanneer het complex gelabeld is als zijnde geschikt voor verkoop rijst de vraag 

tegen welke prijs het verkocht zal worden. Verder dient beslist te worden of de 

zittende huurders voorrang krijgen en trouwe huurders korting. Dit laatste beperkt 

de koopprijs en kan conflicteren met het motief tot verkoop. Een tweede vraag die 

speelt is in welke onderhoudsconditie een complex dient te zijn bij verkoop en hoe  
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het onderhoud na verkoop dient plaats te vinden? Vaak hebben huiseigenaren een 

tophypotheek en geen ruimte meer voor (groot) onderhoud. Verkoop van woningen 

met achterstallig onderhoud lijdt dan op termijn tot problemen die de leefbaarheid 

negatief kunnen beïnvloeden. Opknappen voor verkoop beperkt opnieuw het 

rendement bij verkoop. Een derde vraag is hoe om te gaan met gemengde 

eigendomsvormen. Meestal is verkoop ineens niet haalbaar en is er lange tijd sprake 

van een mix van huren en kopen. Dit kan bij complexen met meergezinswoningen 

tot ingewikkelde onderhouds- en beheercondities leiden, die de beheerkosten 

verhogen. Maar ook bij eengezinswoningen met gemeenschappelijke eigendom 

(bijv. een gemeenschappelijke parkeervoorziening) leidt een mix van huren en 

kopen tot een complexe situatie. De vierde vraag die relevant is of een corporatie 

‘onder voorwaarden’ wenst te verkopen, al dan niet met korting. Dit biedt de 

mogelijkheid om de woningen terug te verkopen waarbij weer gekozen kan worden 

uit een terugkoopplicht of terugkooprecht. Terugkoopmogelijkheden zijn aantrek-

kelijk op locaties met een grote toekomstwaarde (nabij centrum, unieke locatie, 

etc.). Verkoopvoorwaarden perken echter de markt bij verkoop in. Met namen 

diegenen die op de vrije koopmarkt niet gemakkelijk aanbod komen zullen de 

verkoopvoorwaarden eerder voor lief nemen.  

Kortom, de te maken afwegingen bij verkoop zijn complex en hebben vaak een lange 

voorbereidingstijd nodig.  

Strategische nieuwbouw 

Acquisitie door nieuwbouw is één van de mogelijkheden om in de vraag naar 

woningen te voorzien. In de praktijk is de omvang van de jaarlijkse nieuwbouw 

beperkt (1 à 2% van de portefeuille). Gezien de omvang en de aard van de 

woningnood zijn alleen strategische toevoegingen wenselijk. Uit het oogpunt van 

risicoreductie zal de nieuwbouw zodanig gepositioneerd dienen te worden dat ze 

voldoet aan de woonvoorkeuren van de beoogde doelgroepen. De vraag naar 

woningen zal dan ook afgeleid dienen te worden uit een analyse van de huidige en 

gewenste PMC’s in een bepaald gebied. Uit de strategische analyse zal blijken 

hoeveel woningen per doelgroep zullen moeten worden toegevoegd. Dit geldt ook 

ten aanzien van de eisen die aan de woonomgeving worden gesteld. Dat kan 

betekenen dat ook in de woonomgeving moet worden geïnvesteerd om 

bijvoorbeeld de aanwezigheid van voorzieningen te bevorderen. Naast doelgroep 

specifieke toevoegingen kan ook gekozen worden voor het bouwen van 

levensloopbestendige woningen met een neutrale en flexibele plattegrond. Bij 

nieuwbouw gaan keurmerken, labels en normen een steeds grotere rol spelen. Het 

bekendste landelijke keurmerk is het ‘Woonkeur’. Ook de energie prestatienormen 
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worden steeds belangrijker. Het werken met een keurmerk of label wordt mede 

ingegeven door promotionele overwegingen. 

 Kortom, beslissingen tot nieuwbouw veronderstellen een visie op duurzame  

strategische toevoegingen aan de voorraad.  

Wonen en zorg 

Een van de grootste uitdagingen voor corporaties is de snel groeiende vraag naar 

woonruimte waar ook zorgverlening wordt aangeboden. Het beleid is erop gericht 

ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Beleidsmatig wordt het een en 

ander gestimuleerd door de toevoeging van het prestatieveld Wonen en Zorg in het 

BBSH en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze laatste geeft de gemeente 

meer zeggenschap bij het realiseren van zorg en welzijndiensten.  

De toenemende diversificatie aan de vraagkant vraagt om een gedifferen-

tieerd en flexibel aanbod. De laatste jaren is door corporaties gezocht naar nieuwe 

combinaties van wonen en zorg. Langs twee wegen is een flexibilisering van het 

product mogelijk geworden. Enerzijds is er sprake van een functiegerichte aanpak 

waarbij diverse zorgproducten worden onderscheiden, anderzijds worden wonen en 

zorg gescheiden. Door deze scheiding ontstaat een grotere keuzevrijheid voor de 

klant en een hogere kwaliteit. Door de functiegerichte aanpak en scheiding ontstaan 

nieuwe productcombinaties en exploitatie- en financieringsmogelijkheden voor 

woonzorgdiensten. Om te kunnen inspelen op deze ontwikkeling zullen woningcor-

poraties – in samenhang met hun missie – een zorgvisie dienen te ontwikkelen, 

rekening houdend met de mogelijkheden in hun omgeving. Een zorgvisie bepaalt de 

mate waarin en de wijze waarop zorg en diensten worden aangeboden. Belangrijke 

elementen zijn de inzet van mensen en middelen, de interne organisatie, het werk-

klimaat en het zorg- en dienstverleningsproces. Door het vastleggen van zo’n 

zorgvisie kan duidelijkheid worden verschaft aan cliënten, medewerkers en externe 

partijen. In samenhang hiermee kan de corporatie haar productcombinaties bepalen 

en de gevolgen die dat heeft voor haar portfoliobeleid. In toenemende mate wordt 

geparticipeerd in de ontwikkeling van woon-servicezones. Dit heeft gevolgen voor 

het nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsbeleid in de betrokken gebieden.  

Kortom, ook het verantwoordingsveld ‘zorg en wonen’ veronderstelt een 

expliciete visie van een corporatie en de formulering van heldere uitgangspunten.   

Gebiedgerichte aanpak 

We zagen al dat ook het gebiedsgerichte werken steeds meer geïntegreerd raakt in 

de bedrijfsprocessen van een corporatie. Met name de z.g. wijkregisseur stuurt 

daarbij op de gewenste leefbaarheid in de wijk. Wanneer men de gebiedsgerichte  
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Bron: Kuijpers, 2007 

Figuur 9.3: Gebiedsaanpak als derde spoor in het asset managament 
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aanpak centraal stelt in de organisatie kan het stappenplan uit figuur 9.2 verder 

uitgewerkt woren (Kuijpers, 2007). Naast een visie op de portefeuille wordt ook een 

visie op het gebied richtinggevend in het beleid (zie figuur 9.3). Tevens zullen de 

stappen niet alleen op complex- en portefeuilleniveau maar ook op gebiedsniveau 

doorlopen dienen te worden. Belangrijke keuze is in welke mate de processen vanuit 

het gebied aangestuurd zullen worden. Gebiedsvisie en visie op de optimale 

samenstelling van de woningvoorraad in een gebied kunnen conflicteren met de 

portefeuillevisie en visie op de optimale PMC’s. 

Huurdersinvloed 

Huurders dienen door non-profit beheerders in zekere mate bij het beleid betrokken 

te worden. Vanaf 1998 is de ’Wet op het overleg huurders verhuurder’ in werking 

getreden met als doel dit overleg in zowel de profit als non-profit huursector te 

bevorderen. De wet omschrijft de criteria voor representativiteit en regelt het 

informatie- en adviesrecht en regelt de financiële bijdrage. 

Als huurderorganisatie worden een stichting of vereniging aangemerkt ‘die tot doel 

heeft de belangen te behartigen van alle huurders van een verhuurder of de 

huurders van een specifiek wooncomplex.’ Een wooncomplex omvat minimaal 20 

woningen en de organisatie vertegenwoordigt minstens 50% van de huurders. De 

huurdersorganisatie staat open voor elke huurder en het bestuur heeft een 

informatieplicht ten aanzien van haar achterban. Bij een corporatie kan een 

organisatie op portefeuilleniveau als tegenspeler gelden, bij de overige verhuurders 

zijn organisaties op complexniveau gesprekspartner. Dit kan bij een corporatie ook 

als men dat wenselijk vindt.  

Huurdersorganisaties hebben recht op informatie over het beleid met betrekking tot 

de huurwoningen en de omgeving ervan met betrekking tot de onderwerpen 

huur(prijzen)beleid, het onderhoud en beheer van woningen, het toewijzingsbeleid, 

het huurcontract, de servicekosten en de koop en sloop van woningen. Dit 

informatierecht geldt niet ‘voor zaken waartegen het bedrijfsbelang zich verzet’. 

Het adviesrecht impliceert dat huurdersorganisaties bevoegd zijn een 

schriftelijk advies uit te brengen over een voorgenomen beleidswijziging. Als de 

verhuurder dit niet geheel of op onderdelen wil volgen, is hij verplicht zijn 

argumenten schriftelijk mede te delen. 

Een corporatie staat dus voor de keuze of ze alleen met een algemene 

huurdersorganisatie wenst te werken of ook met organisaties op complexniveau. 

Ook zal ze moeten kiezen of ze het wettelijk verplichte informatieniveau hanteert of 

ook andere onderwerpen met haar huurders wenst te bespreken.  
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9.4 SWOT-analyse 

Naast het in hoofdstuk 8 gepresenteerde beslissingsmodel speelt bij het formuleren 

van opties ook de SWOT analyse een rol.  

De SWOT analyse is een bekend model om de aansluiting van omgeving en 

bedrijf c.q. gebied in beeld te brengen. Het is een manier om een groot aantal omge-

vingsinvloeden op systematische wijze te reduceren tot een begrijpelijk patroon van 

effecten dat als basis kan dienen voor een ingreep (Frambach & Nijssen, 1995). 

Voor een goed begrip moet gekeken worden naar de achterliggende 

gedachte. Hierin spelen twee begrippen een centrale rol: concurrentievoordeel en 

onderscheidende competenties. Het concurrentievoordeel verwijst naar de supe-

rieure positie van de onderneming of het product. Een concurrentievoordeel 

resulteert in een groot marktaandeel, hoge winstgevendheid of grote tevredenheid. 

Een concurrentievoordeel ontstaat niet van zelf maar moet verworven worden. 

Door de inzet van onderscheidende competenties van de organisatie kan een con-

currerende situatie gecreëerd worden, bijvoorbeeld een superieure woonkwaliteit. 

De externe kansen en bedreigingen hebben invloed op het concurrentievoordeel:  

- Kansen zijn gebeurtenissen of trends die potentiële wegen naar een nieuw 

concurrentievoordeel inhouden.  

- Bedreigingen wijzen op externe ontwikkelingen die het huidige concurrentie-

voordeel ondermijnen of die de mogelijkheden om de huidige onderscheidende 

competenties verder te exploiteren verslechteren. 

- Sterkten zijn de ‘distinctive competences’ die gebruikt kunnen worden om 

kansen uit te buiten en bedreigingen te pareren. 

- Zwakten zijn tekortkomingen of beperkingen die in de weg staan bij het komen 

tot een aan concurrenten gelijke of superieure prestatie. 

 

We beperken ons hier tot de kansen en bedreigingen die de marktpositie van een 

wooncomplex beïnvloeden. Kansen en bedreigingen spelen op het macro-, meso- en 

microniveau. De factoren op macro-niveau kunnen met behulp van de DESTEP-

factoren geïnventariseerd worden. Dit acroniem staat voor: demografisch, econo-

mische, sociale, technologische, ecologische en politieke factoren. Op meso-niveau 

spelen de huidige en toekomstige marktfactoren een rol. Op microniveau tenslotte 

de fysieke en sociale omgeving van een wooncomplex (zie figuur 9.4). 

In een SWOT-analyse worden de interne en externe factoren met elkaar geconfron-

teerd. Uit deze confrontatie van kansen en bedreigingen met sterken en zwakten 
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1. Analyse macro niveau  Aspecten Aspecten op complexniveau 

1 Demografisch Trends in leeftijdsopbouw in combinatie 

met migratieprocessen 

Vergrijzing, ontgroening, selectieve 

migratie  

2 Ecologisch Duurzaamheid 

Milieu 

Materiaalkeuze/afvalstromen 

Energiegebruik/stookgedrag 

Stank, lawaai, overstromingsgevaar 

3 Sociaal maatschappelijk Verandering in consumentenvoorkeur 

a.g.v. individualisering /emancipatie 

Diversiteit in leefstijlen 

Mondigheid huurder 

Flexibiliteit en neutraliteit 

Leefstijlattributen 

Woongedrag 

4 Technologisch Telematica 

Miniaturisering 

Nieuwe producten 

Intelligente woningen: energie, beheer, 

informatie, communicatie, 

comfortvergroting, beveiliging en 

dienstverlening 

Telewerk, teleshopping 

Zelfwerkzaamheid 

5 Economisch Rente- en inflatie- ontwikkeling, 

inkomensontwikkeling  

Scenario's 

Vraag naar kwaliteit van woning en 

woonomgeving 

Financiele haalbaarheid ingrepen 

6 Politiek Wet en regelgeving 

'politiek klimaat' 

Voorschriften 

Vergunningen 

Subsidies 

Waarden en normen 

2. Analyse meso niveau     

Concurrentieanalyse Marktaandeel, concurrentiepositie VBI 

Afnemersanalyse Klantentevredenheid Rapportcijfers op onderdelen en geheel 

Sector analyse Sectorverschuivingen Vertrek naar koopsector  

3. Analyse micro niveau      

Analyse omliggende wijken Positieve en negatieve externe effecten Planontwikkeling nabijgelegen gebieden 

 

Figuur 9.4: Kansen en bedreigingen op macro-, meso- en micro-niveau  

 

komen de essentiële strategische aandachtvelden naar voren, de zogenaamde stra-

tegische issues. Bij de interpretatie van een SWOT-matrix is overigens enige 

creativiteit geboden. Legt men het accent op de combinatie van ‘sterke punten’ en 

‘kansen in de omgeving’ of krijgt juist de confrontatie tussen ‘zwakke punten’ en 

‘bedreigingen’ uit die omgeving de nadruk bij het formuleren van een strategie (zie 

o.a. Van der Lee, 1993; Van Aken, 1994). Bovendien spelen in het oorspronkelijke 

model naast de confrontatie tussen externe succesfactoren en interne concur-

rentiemogelijkheden ook de ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ van de 

besluitvormer(s) en de ‘waarden en normen’ van het management, een rol bij de 

keuze van mogelijke strategieën en van de uiteindelijke strategie. Dit wordt in de 

vele populaire versies van dit model wel eens over het hoofd gezien. 
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Figuur 9.5: De SWOT Matrix 

 

Bij de keuze van de meest geschikte strategie uit de mogelijke strategieën 

spelen bovendien de volgende criteria een rol: (Mintzberg et al., 1998) 

- Consistentie: de doelstellingen en voorstellen op basis van de gekozen strategie 

moet intern consistent zijn. 

- Overeenstemming: de strategie moet een adequaat antwoord geven op de 

externe omgeving en op de kritische veranderingen die zich erin voordoen. 

- Haalbaarheid: de strategie moet de beschikbare bronnen niet te veel belasten, 

noch onoplosbare nieuwe problemen creëren. 

- Voordeel: de strategie moet een concurrentievoordeel tot gevolg hebben of in 

standhouden. 

Tevens wordt bij de implementatie door Mintzberg uitdrukkelijk gewezen op de 

noodzaak van een breed draagvlak in de hele organisatie. 

9.5 Haalbaarheidstoets  

Alvorens te beslissen of een strategie geïmplementeerd wordt dient een haalbaar-

heidstoets uitgevoerd te worden. Met name bij de strategieën waarbij additionele 

investeringen plaats vinden is een financiële haalbaarheidstoets noodzakelijk. 
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Figuur 9.6 geeft een voorbeeld van de prestaties die hierbij verhoogd dienen te 

worden. Kiest men voor doelgroep C, dan  hoeven "slechts" vier prestaties te 

worden aangepast. De uiteindelijke keuze voor een strategie is pas mogelijk na een 

haalbaarheidsanalyse en na toetsing aan een beleidsplan. Hierbij zullen bepaalde 

prestaties eenvoudiger te corrigeren zijn dan anderen. Zo is de thermische isolatie of 

beveiliging makkelijker aan te brengen dan een uitbreiding van het casco of het 

plaatsen van een lift. 

 

Sterke punten Zwakke punten  

  A B C D E F G   A B C D E F G 

Ontsluiting X X X X X     aantal slaapkamers X X           

grootte 

woonkamer 

X X X X X 

verwarming X X       

warmte-isolatie X X X X X 

imago X X X X X 

woongedrag X X X X X 

liftvoorziening       X X 

bergruimte         X 

beveiliging         X 

 

Figuur 9.6: Sterke en zwakke punten per doelgroep 

 

Alvorens ook daadwerkelijk tot een ingreep over te gaan is een laatste stap nodig, 

de haalbaarheidstoets. De haalbaarheid van de voorgestelde strategieën wordt 

bepaald aan de hand van de bedrijfswaarde berekening. De bedrijfswaarde geeft de 

toekomstige verdiencapaciteit weer bij een verondersteld rekenpercentage
1
. Het 

verschil tussen de huidige bedrijfswaarde en de bedrijfswaarde na een ingreep geeft 

de investeringsruimte aan.
2
 

In principe kunnen ten aanzien van alle in de PMC's onderscheiden prestaties 

investeringen nodig zijn. Voor een aantal investeringen op woning en gebouwniveau 

kan volstaan worden met het hanteren van normbedragen. Voorbeelden hiervan 

zijn investeringen in: 

- verwarmingsinstallaties; 

- thermische isolatie; 

- inbraakbeveiliging;  

- liftvoorzieningen. 

Andere investeringen zijn echter projectafhankelijk en minder eenvoudig te 

normeren. 
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Voor aspecten als de ontsluiting van de woning, aantal slaapkamers, grootte van de 

tuin, gelijkvloersheid en bij meergezinswoningen de grootte van de woonkamer en 

bergruimte zijn derhalve geen normbedragen vast te stellen. Hier zal per project een 

calculatie dienen plaats te vinden. 

De ingrepen op buurtniveau zijn het moeilijkst te begroten, deels omdat de kennis 

hieromtrent ontbreekt, deels omdat er meerdere oplossingen mogelijk zijn. Vaak 

betreft het ook een combinatie van activiteiten die op de langere termijn pas 

resultaat kunnen opleveren (bv. imago buurt). Wellicht dat op de langere termijn 

hier ook een inschatting van gemaakt kan worden. De investeringen worden bepaald 

op basis van de zwakke punten van een complex. Uiteraard worden deze alleen 

berekend indien er van additionele investeringen sprake is zoals bij de strategieën 

'optimaliseren' of 'specialiseren'.  

Bij de wijze van doorberekening zijn er meerdere varianten mogelijk die elk 

hun eigen financiële gevolgen hebben. De varianten die gehanteerd worden zijn:  

- Tegenover de investering staat geen huurverhoging, wel een evt. levensduur-

verlenging.  

- Investeringen worden (indien de huurprijs deze mogelijkheid biedt) door-

berekend in de huur (max. huur wordt door de afdeling klantbeheer aangegeven) 

waarbij ook een levensduurverlenging kan plaatsvinden.  

- Investeringen worden volledig in de huur doorberekend (kostprijshuur) waarbij 

ook een levensduurverlenging kan plaatsvinden. 

Met behulp van de bedrijfswaardemethode zijn alle huidige en nieuwe bedrijfs-

waarden berekend. In figuur 9.7 wordt de resultante aangegeven van de drie 

onderscheiden scenario’s toegpast bij de Woonstichting Etten-Leur (Dogge & 

Smeets, 2001). 

 

Scenario 1: Tegenover de investering staat geen huurverhoging, wel een evt. le-

vensduurverlenging. 

Scenario 2: Investeringen worden (indien de huurprijs deze mogelijkheid biedt) 

doorberekend in de huur (max. huur wordt door de afdeling klantbeheer aange-

geven) waarbij ook een levensduurverlenging kan plaatsvinden. 

Scenario 3: Investeringen worden volledig in de huur doorberekend (kostprijshuur) 

waarbij ook een levensduurverlenging kan plaatsvinden. 

In het eerste scenario gaat men er van uit dat de kwaliteitsverbeteringen niet aan de 

huurder moeten worden doorberekend. In de berekening van bedrijfswaarde in 

scenario 2 zitten de huurverhogingen zoals aangegeven. In het laatste scenario 

wordt op basis van de investering de bijbehorende huur per marktcomplex 

berekend.  
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  Bedrijfswaarde 

huidig voor 

ingreep 

Bedrijfswaarde 

scenario 1 na 

ingreep 

Bedrijfswaarde 

scenario 2 na 

ingreep 

Bedrijfswaarde 

scenario 3 na 

ingreep 

Totaal 79.808.000 83.595.000 103.618.000 100.813.000 

Toename 

bedrijfswaarde 

  3.787.000 23.810.000 21.005.000 

Investering   21.005.000   21.005.000 

Verschil    17.218.000 

(t.l.v. ABR) 

2.805.000 

(t.l.v. ABR) 

0 

 

Figuur 9.7: Bedrijfswaarde na de verschillende scenario’s 

 

Uiteindelijk kan een definitieve keuze voor een haalbare strategie gemaakt 

worden. In een te maken activiteitenplan kunnen de werkzaamheden op tactisch en 

operationeel niveau vastgelegd worden (planning, instrumenten, activiteiten). 

9.6 Implementatie 

Om tot een succesvolle strategie te komen, is naast het formuleren van duidelijke 

doelstellingen, een goed begrip van de externe omgeving en een uitstekend inzicht 

in de sterke en zwakke punten, een effectieve implementatie van belang. 

Implementatie is het kritieke pad tussen de adoptie van een idee en de 

toepassing ervan, de overgangsperiode waarin betrokkenen in toenemende mate 

deskundiger, consistenter en geëngageerd worden bij de toepassing van een nieuw 

idee. Klein, Sorra en Speer (1996) wijzen er bovendien op dat er bij implementatie 

rekening gehouden moet worden het implementatieklimaat. Een gunstig implemen-

tatieklimaat draagt bij tot het succes van de implementatie. Het stimuleert de 

toepassing en neemt belemmeringen weg. Juridische, economische en politieke 

aspecten bepalen het implementatieklimaat. Met de juridische aspecten worden de 

bestaande wet- en regelgeving bedoeld, met de politieke aspecten het beleid van de 

overheid en met de economische aspecten de financieringsaspecten. In hoofdstuk 2 

is geschetst hoe dit gunstige klimaat ontstaan is. 

De implementatie betreft de inbedding van het strategisch voorraadbeleid in 

het bedrijfsbeleid. Ze heeft betrekking op de wijze waarop de corporatie de beleids-

ontwikkeling en de resultaten ervan in de organisatie verankert. Implementatie 

heeft ook te maken met de vraag wie binnen de organisatie voor welke taken 

verantwoordelijk is. Implementatie wordt gezien als een proces dat in fasen verloopt 

(zie figuur 9.8):  
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Figuur 9.8: Implementatie asset management  

 

Beer, Eisenstat en Spector (1990) onderscheiden er zes. Deze hebben als leidraad 

gediend bij het ontwikkelen van het strategisch voorraadbeheer bij de  

Woonstichting Etten-Leur (Dogge & Smeets, 2001): 

Fase 1: Op basis van eenzelfde diagnose ontstaat overeenstemming over de te 

kiezen oplossing. De organisatie ziet de noodzaak van strategisch voorraadbeheer in 

en er ontstaat een draagvlak. 

Fase 2: Er wordt een gemeenschappelijke visie ontwikkeld en de organisatie raakt 

betrokken bij de (externe) uitvoering van de noodzakelijke stappen en de bijbeho-

rende analyses.  

Fase 3: Vanuit de verschillende afdelingen wordt actief meegedacht over de 

werkzaamheden die nodig zijn in het kader van strategisch voorraadbeheer en 

worden de gewenste vaardigheden ontwikkeld. Er ontstaat overeenstemming en 

men is bereid te leren. 

fase 6
evaluatie

betrekken 
alle afdelingen

aanpassen
assetmanagement

evaluatie
assetmanagement

ontwikkelen visie

gevoel van urgentie
adoptie 

benadering

pilots
om instrumenten

te ontwikkelen 

fase 3
programma

fase 4
voorbereiding

fase 5
implementatie

fase 1
initiatief

fase 2
visie

training  in 
analyse en 

strategievorming

verankering
in dagelijks werk

draagvlak in 

hele organisatie

toepassing
alle complexen 
in portefieulle
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Fase 4: Er wordt een draagvlak gecreëerd in de rest van de organisatie en 

verschillende afdelingen stellen de benodigde gegevens beschikbaar en voeren 

analyses uit. Zo nodig wordt de organisatie aangepast. 

Fase 5: Het strategisch voorraadbeleid wordt in het dagelijks werk verankerd en de 

resultaten worden geïmplementeerd. 

Fase 6: Er vindt voortdurende monitoring plaats en periodieke evaluatie. 

De monitoring heeft betrekking op het bewaken van de uitgangspunten, doelstel-

lingen en resultaten. In een jaarlijkse rapportage kan het strategisch voorraadbeleid 

bewaakt en geëvalueerd worden en zo nodig bijgesteld. De nota strategische 

voorraadbeleid zal elke 3 a 5 jaar bijgesteld en geactualiseerd dienen te worden. 

 

Hoe eenvoudig en elegant het concept ook lijkt, de implementatie is een kunst 

apart. Op het pad van de implementatie kunnen nog heel wat valkuilen voorkomen 

die het idee doen stranden. Belangrijke succesvoorwaarde is een integratie van 

doelen en middelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

Op strategisch niveau dient de samenwerking door alle partijen gedragen te worden 

en dienen visies met elkaar te convergeren. Op tactisch niveau dient de planning van 

elke organisatie op elkaar afgestemd te zijn. Tevens dient het werkapparaat bereid 

te zijn mee te werken en de mogelijkheden hebben de werkzaamheden uit te 

voeren. Kortom, een goede afstemming van strategische, tactische en operationele 

beslissingen binnen en tussen de deelnemende organisaties is de sleutel tot succes. 

Tot zover deze toelichting bij het stappenplan. In het volgende hoofdstuk 

wordt ingaan op de dilemma’s waarvoor corporaties kunnen komen te staan bij de 

toepassing van deze werkwijze. 
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9.7 Noten 

 

 

1 De parameters die hierin gebruikt kunnen worden zijn: (Gruis, 2001) 

huurstijging  2,5% 

kostenstijging  3% 

leegstand  2% 

disconteringsvoet 6,5% 

levensduur  50 jaar vanaf bouwjaar 

2 Haalbaarheidstoets 

 

Aan te passen prestatie 1- en 2-persoons-h.h. gezinnen oplossing 1- en 2-persoons-h.h. gezinnen 

Uiterlijk gebouwde 

omgeving 

  X herstructurering     

Aankledings groen   X   500 500 

Structureel groen X X herinrichting perken     

Speelvoorziening X X inrichten speelveld 500 500 

Afstand tot bushalte   X       

Veligheidsgevoel 

achterpaden 

X X openbare verlichting 450 450 

grootte 

hoofdslaapkamer 

X   verkleinen tweede 

slaapkamer 

2.500   

grootte woonkamer X X maken van open 

keuken 

1.500 1.500 

grootte keuken   X keuken aanbouw   21.000 

Verwarming   X HR + ww 3.000 8.500 

Warmte-isolatie X X dubbelglas 

bovenverdieping 

6.200 3.000 

Sanitaire voorzieningen X X nieuwe douche + 

voorzieningen 

1.200 6.200 

Beveiliging tegen 

inbraak 

X X aanpassing hang- en 

sluitwerk 

  1.200 

Diversen   X sloopkosten / afvoer 1.000 3.500 

Onvoorzien X X     4.000 

           

     investering per 

woning 

26 50.350 

     aantal woningen   26 

      Totaal   139.100 
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10 
Samenvatting en evaluatie 

Dilemma’s bij het sturen op klantwaarde 
 

10.1 Inleiding 

In het voorgaande is de mogelijkheid onderzocht om het asset management aan te 

sturen op klantwaarde. Met het asset management probeert een woningaanbieder 

– rekening houdend met zijn beleidsdoelen – de bedrijfsprocessen zodanig in te 

richten dat de geboden woonkwaliteit in overeenstemming wordt gebracht met de 

vraag in de markt, op korte en middellange termijn. Hierbij worden alle activiteiten 

op zodanige wijze op elkaar afgestemd dat de geboden woonkwaliteit gedurende de 

gebruiksfase voldoende waarde voor de klant creëert tegen een redelijke prijs. De 

waarde voor de klant wordt bepaald door de ervaring gedurende dat gebruik. 

Wonen is immers een ‘high involvement product’, waarbij de woonsituatie dagelijks 

intensief wordt beleefd. Door zijn ervaring tijdens het gebruik, is de klant min of 

meer tevreden met zijn woonsituatie. Het identificeren en analyseren van de door 

de consument ervaren klantwaarde in de gebruiksfase, geïndiceerd door de mate 

van tevredenheid, vormt de basis van het ontwikkelde sturingsparadigma. 

In dit hoofdstuk staat de laatste onderzoeksvraag centraal. Met welke 

dilemma’s worden woningcorporaties geconfronteerd en heeft het oplossen ervan 

gevolgen voor het sturingsparadigma? Hoe duurzaam is dit paradigma? 

Het huidige sturingsparadigma is een gevolg is van een paradigmawisseling die eind 

jaren 80 heeft plaats gevonden.
 
De crisismatige ontwikkelingen in die periode leidde 

tot bezuinigingen in de overheidsuitgaven, versobering in de kwaliteit en verhuur-

baarheidsproblemen voor corporaties. Vanaf de jaren 80 werd het wonen niet 

langer als een ‘merit good’, beschouwd, maar als een consumptiegoed. De huurder 

is niet langer een consument, die het belang van het wonen onderschat, maar wordt 

beschouwd als klant die zijn eigen verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het 

niveau van woonconsumptie. Het rijksbeleid was er niet langer op gericht om de 

kwaliteit over de hele linie te verhogen (door objectsubsidies) en de gelijkmatige 

verdeling ervan te bevorderen (met subjectsubsidies), maar streefde een markt-

gerichte differentiatie en allocatie na. De overheid beperkt zich vanaf die tijd tot een 

ordening van het ‘speelveld’ waarin de klant tegenspeler is van de aanbieder van 

woondiensten (huurders t.o.v. woningcorporaties). 
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Deze paradigmawisseling had ook organisatorische consequenties. De provisie van 

woondiensten wordt niet langer aangestuurd langs drie functionele lijnen (techniek, 

financiën en verhuur) die ‘hoog’ in de organisatie op elkaar worden afgestemd, maar 

taken worden op een lager niveau met elkaar vervlochten in een ‘platte’, horizontale 

procesorganisatie. Dit veronderstelt ook andere informatie-stromen binnen de 

organisatie. In hoofdstuk 2 is geschetst hoe de adoptie en implementatie van dit 

nieuwe besturingsparadigma heeft plaats gevonden. De bestuurlijke 

organisatorische randvoorwaarden zijn als gevolg van de deregulering en 

verzelfstandiging in de jaren 90 ingrijpend gewijzigd, waardoor de paradigma-

wisseling plaats kon vinden. 

Om te kunnen beoordelen of het sturen op klantwaarde ook in de toekomst 

een geschikt paradigma is, zullen we stapsgewijs de methode samenvatten en 

evalueren. In figuur 10.1 wordt de paradigmawisseling nog eens schematisch in 

beeld gebracht. 

10.2 Vraagsturing 

Sturen op klantwaarde is niet synoniem aan vraagsturing. Een vraaggestuurde 

werkwijze is er een waarbij de klant volledige autonoom, competent en bevoegd is 

en waarbij de aanbieder responsief en efficiënt in de woonvraag voorziet. In 

hoofdstuk 1 is er al op gewezen dat dit weinig realistisch is, aangezien de klant niet 

autonoom, competent en bevoegd is, maar een imperfecte beslisser op een 

woningmarkt die niet transparant is. Bovendien is de responsiviteit en efficiency van 

de woningverhuurder beperkt, aangezien het product plaats- en tijdgebonden is, de 

voorraad een ‘common pool resource’ en de gewenste investeringen vaak financieel 

niet haalbaar zijn. 

Om die redenen is alleen een vraaggerichte werkwijze mogelijk. Hierbij is er 

sprake van een samenspel tussen drie relatief autonome processen. In navolging van 

de WRR (2004) wordt gesproken over drie logica’s. Van Mourik (1995) typeerde dit 

samenspel al eerder als het marktmodel, waarin partijen helder van elkaar te 

onderscheiden rollen spelen. 

In hoofdstuk 2 zagen we dat er niet één vastgoedlogica is maar dat er in 

toenemende mate sprake is van diversificaties. Vastgoedondernemingen sturen 

vooral op bouwproductie en financieel rendement. Voorzieningcorporaties hebben 

zich vooral gespecialiseerd op de bouw en beheer van maatschappelijk vastgoed en 

leggen verantwoording af over de mate waarin dit wordt bereikt. Emancipatie- 

machines streven naar individuele en/of collectieve empowerment van hun 

huurders en leggen verantwoording af op dit vlak. Wijkregisseurs sturen op de mate 

waarin de gewenste leefbaarheid, vitaliteit en waardeontwikkeling in de wijk wordt 
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bereikt. Vooral klantencorporaties sturen op klanttevredenheid. Het zijn met name 

de corporaties met een dergelijke vastgoedlogica voor wie de in deze studie 

ontwikkelde methode relevant is. Ze kunnen hiermee inspelen op de wensen van de 

klant en op zijn rol als stakeholder. De door de overheid gestelde randvoorwaarde 

(BBSH, Wet Huurders-Verhuurders) zijn zowel voorwaardenscheppend als 

voorwaardenstellend.  

 

Paradigma aanpassing 

t.a.v. 

Van  naar 

Aannames Gunstgoed:  

onderschattingsmotief 

Consumptiegoed:  

keuzevrijheid 

Visie op klant Uniforme consument Klantgroepen 

Definiëring wonen Product met externe effecten 

Taak overheid 

individueel 

consumptiegoed 

Definiëring doelgroepen breed smal 

gerichtheid voorraad klant 

Taken Functionele arbeidsdeling Procesmatige vervlechting van functies 

Interne coördinatie Hoog in de organisatie Op alle niveaus binnen de organisatie 

management Productie  en groei Asset management 

Sturing Op productie Op klantwaarde 

Rol gemeente planning facilitering 

 

Figuur 10.1: Paradigmawisseling  

 

10.3 Klantwaarde en klanttevredenheid 

De complexiteit van de woonsituatie weerspiegelt zich in de veelheid van aspecten 

die een rol spelen bij tevredenheid met een woonsituatie. In dergelijke woon-

situaties wordt gedurende het gebruik waarde voor de klant gecreëerd, geïndiceerd 

door klanttevredenheid. Hoe hoger de tevredenheid des te meer klantwaarde.  

In hoofdstuk 5 is onderzocht welke kwaliteiten van doorslaggevend belang 

zijn bij deze tevredenheid. Op het niveau van de woning blijkt de factor ‘technische 

staat’ de belangrijkste factor te zijn. Isolatie, ventilatiemogelijkheden, ‘afwerking en 

onderhoud’ en beveiliging blijken belangrijke achterliggende variabelen. Daarnaast 

spelen de factoren ‘voorzieningen’ en grootte’ een belangrijke rol. Opvallen is ook  
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Figuur 10.2: Vraaggericht werken: het marktmodel  

 

het grote belang van de factor ‘achterpaden’, het semi-openbare domein bij een-

gezinswoningen. Op het niveau van het woondomein als geheel is het belang van de 

kwaliteit van woningaspecten echter aanzienlijk kleiner. Hier blijken de factoren 

‘sociale veiligheid’ en ‘bewonerssamenstelling’ de belangrijkste variabelen te zijn. 

Ook speelt de visuele kwaliteit een relatief belangrijke rol.  

Om waarde te creëren voor zijn klant zal de corporatie een aantal strate-

gische prestaties dienen te leveren, alleen of samen met de huurders en andere 

belanghebbenden. Deze strategische prestaties impliceren een mix van fysieke en 

sociale inspanningen. 

Het marktcomplex is de plaats waar tevredenheid met de woonsituatie ontstaat en 

waar tijdens de bewoning klantwaarde wordt gecreëerd. In het marktcomplex krijgt 

het wonen zijn betekenis. Het is het materiële kader waarbinnen de sociale 

interactieprocessen worden gestructureerd. Hier krijgen de relaties tussen huurder 

en verhuurder, tussen huurder en wooncomplex en huurders onderling vorm. Het is 

voor de verhuurder het kader voor property management. Op basis van de diverse 

analyses vindt een interventie in de woonkwaliteit plaats. De huurders in deze 

marktcomplexen zijn echter niet alleen passieve consumenten, maar ook actieve 

beïnvloeders van hun woonsituatie.  

 

 

de klant-
gerichte

woningverhuurder

de huurder
als klant
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de kader-
stellende

rijksoverheid 
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10.4 Strategische stuur- of operationele hulpvariabele? 

In hoofdstuk 7 werd aangetoond dat tevreden klanten niet altijd trouwe klanten zijn. 

De relatie tussen tevredenheid en klantentrouw is complex. Klantentrouw ontstaat 

gedurende het hele verhuurproces. Bovendien speelt commitment een belangrijke 

rol, Huurders met een groot commitment in de gebruiksfase zijn niet geneigd te 

verhuizen en zullen de buurt aan andere aanbevelen. De variabele ‘aanbevelen’ 

blijkt hoog te correleren met tevredenheid met de woonsituatie. De verhuisgeneigd-

heid daarentegen correleert laag en de correlatiecoëfficiënt is negatief (-.23). 

Wanneer de relatie tussen tevredenheid en verhuisgeneigdheid meer in detail 

bekijken ontstaat een nog complexer beeld: tevreden klanten zijn wel en niet 

verhuisgeneigd en omgekeerd. Het grootste deel van de huurders is tevreden en 

niet verhuisgeneigd (de z.g. apostelen). Een klein deel is niet verhuisgeneigd terwijl 

ze wel ontevreden zijn. Het percentage z.g. gegijzelden is ca 5%. De rest van de 

huurders is verhuisgeneigd. De ‘huurlingen’ onder hen zijn tevreden (20%) en de 

‘terroristen’ zijn ontevreden (6%). Gezien deze complexe relaties is het niet zinvol 

alleen op klanttevredenheid te sturen. Klanttevredenheid is geen strategische 

stuurvariabele, maar slechts een van de operationele hulpvariabelen. Er zal ook 

rekening gehouden dienen te worden met variabelen die trouw en commitment 

indiceren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10.3: Sturen op tevredenheid 
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Met dat doel is een zogenaamde verhuurbaarheidsindex ontwikkeld die inzicht geeft 

in de mate van trouw en commitment in elke fase van het verhuurproces. 

Naast deze verhuurbaarheidsindex speelt ook de prijs/kwaliteitsverhouding 

een rol in de beleving van klantwaarde. Tevens indiceert deze de mogelijkheid om te 

investeren waarbij tevens de huur verhoogd kan worden.  

Om die reden is in hoofdstuk 8 een meer-dimensionele beslissingsmethodiek 

geïntroduceerd bij het selecteren van de gewenste strategieën op complexniveau. 

Met behulp van een beslissingstabel worden de resultaten uit de strategische 

analyses doorvertaald naar strategische opties. Een dergelijke beslisboom is bij 

uitstek geschikt zijn om ‘semi-gestructureerde’ beheerproblemen aan te pakken.  Als 

output van deze tabel worden een aantal strategische opties voor het asset 

management gegenereerd ter ondersteuning van het strategische management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10.4: Mogelijke generieke ingrepen 
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met aanpassingen in de woonomgeving (bijv. woonzones voor senioren) is een 

differentiatie in de kwaliteit van de woonsituatie mogelijk. 

In hoofdstuk 8 is er verder op gewezen dat deze generieke strategieën 

aangevuld dienen te worden met informatie over de resterende levensduur van het 

wooncomplex. Met name bij strategieën zonder extra investeringen is een adequate 

afstemming op het onderhoudsbeleid geboden. Wanneer er investeringen plaats 

vinden kan het onderhoudsbeleid integraal meegenomen worden. Uit de analyse 

blijkt echter ook dat ingrepen die een grotere klanttevredenheid tot gevolg zullen 

hebben, niet per se zullen leiden tot een groter commitment en klanttrouw.  

10.5 Segmentatie 

Het erkennen van de verschillen tussen klanten is de sleutel tot succesvolle 

marketing, aangezien het kan leiden tot een betere match tussen de voorkeuren van 

de klant en de geboden producten en diensten In hoofdstuk 6 worden er 

verschillende manieren van segmenteren besproken: a priori of post hoc 

segmentatie.  

In deze studie is gekozen voor een a priori segmentering op basis van fase in 

de huishoudenscyclus (leeftijd van de hoofdbewoner, aantal leden van huishouden 

en aanwezigheid van kinderen). Waar mogelijk is ook een onderscheid gemaakt 

tussen de zogenaamde primaire doelgroep en de overige doelgroepen. De gekozen 

werkwijze leidt tot segmenten die niet alleen voldoende groot zijn, identificeerbaar, 

bereikbaar en voldoende responsief zijn, maar ook voorspelbaar wat betreft hun 

toekomstige omvang. 

Stapsgewijs is voor de geselecteerde marktsegmenten zogenaamde product-

marktcombinaties ontwikkeld (zie hoofdstuk 6) Ook bij het ontwikkelen van PMC’s 

speelt de tevredenheid een centrale rol. Uit de analyse bleek dat, op het niveau van 

de woning, de belangrijkste verschillen tussen de onderscheiden doelgroepen vooral 

de grootte van de woning betreft (aantal kamers, grootte woonkamer) Ook het 

verschil tussen de primaire en secundaire doel groep betreft vooral het aantal 

kamers, de grootte van de woonkamer en de grootte van eerste slaapkamer.  

De primaire en secondaire doelgroep verschillen vooral ten aanzien van de 

eisen die gesteld worden aan de bereikbaarheid van voorzieningen en de visuele 

kwaliteit van gebouwen.  

De methode geeft voor de geselecteerde variabelen een beeld van de over-, 

norm- of onderprestaties in relatie tot de onderzochte doelgroep. De mismatch 

vorm een aanknopingspunt voor een ingreep in het wooncomplex ten einde de 

kwaliteit van het woondomein te verbeteren. Door diverse normen te hanteren kan 

het model ook als simulatie model dienen.  
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In geaggregeerde vorm geeft het op portefeuilleniveau inzicht in de mate van 

geschiktheid voor de onderscheiden marktsegmenten. Ook hierbij kunnen 

verschillende normen gehanteerd worden. Het model is geschikt om richting te 

geven aan ingrepen en is daarom vooral op het niveau van het asset management 

zeer bruikbaar. De prognosticeerbaarheid van de omvang van de doelgroepen maakt 

een zekere dynamisering van deze PMC’s mogelijk. 

10.6 Het beheerplan in het kader van het asset management 

Bij het managen van een woonsituatie speelt het beheerplan een cruciale rol. Het 

opstellen ervan dwingt tot nadenken over en coördineren van activiteiten. Tevens 

dient het als middel om te communiceren binnen de onderneming en naar derden. 

Het is voor de verschillende afdelingen binnen de onderneming uitgangspunt bij het 

organiseren van activiteiten die leiden tot realisatie van het plan. Tevens dient het 

als integratiekader voor strategische besluitvorming en operationele uitvoering. 

Voorwaarde is wel dat een aantal heldere keuzes gemaakt worden ten 

aanzien van beleidsdoelstellingen en uitgangspunten. Na de optionele keuze van 

een generieke strategie vindt nog een haalbaarheidstoets plaats waarna de gekozen 

strategie in een actieplan wordt geïmplementeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10.5: Plaats van het asset management in het strategisch beleid  
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De geschetste werkwijze is prescriptief. De werkelijke besluitvorming kan 

‘chaotischer’ verlopen omdat allerlei sprongen en terugkoppelingen nodig blijken. 

Bij de toepassing van de beslissingsmethodiek blijkt dat in de meeste gevallen 

volstaan kan worden met het continueren van het beleid. Dit is niet verwonderlijk 

aangezien de woonsituatie in veel gevallen naar tevredenheid van de huurders is en 

de verhuurbaarheid goed. In de overige gevallen zijn meer ingrijpende maatregelen 

nodig, deels met en deels zonder additionele investeringen. De toepassing leidt tot 

een grotere differentiatie van de woonkwaliteit in de portefeuille van een woning-

verhuurder. 

10.7 Dilemma’s bij de verdere ontwikkeling van het paradigma 

Hoewel de geschetste werkwijze succesvol kan worden toegepast, komt een 

corporatie toch nog voor dilemma’s te staan, die bij de verdere uitwerking opgelost 

dient te worden. Deze dilemma’s kunnen gezien worden als uitdagingen om te 

veranderen. Een dilemma dwingt een organisatie om kritisch na te denken over zijn 

werkwijze en legt de basis voor verdere ontwikkeling. Organisaties zijn vaak geneigd 

om dilemma’s te vermijden. Door standaard procedures toe te passen denken ze 

problemen het hoofd te kunnen bieden, althans op de korte termijn. Op langere 

termijn is het echter noodzakelijk om deze dilemma’s onder ogen te zien (March, 

1988). 

In het navolgende zullen we zeven dilemma’s bespreken, die op termijn 

opgelost zullen moeten worden om het besturingsparadigma te kunnen blijven 

hanteren.  

1. De woning in enge zin versus het wonen in ruime zin 

Uit het onderzoek blijkt dat door een configuratie van existentiële, residentiële en 

expressieve kwaliteitaspecten waarde voor de klant gecreëerd wordt. Op 

woningniveau speelt het binnenklimaat een belangrijke rol, op het niveau van de 

semi-openbare ruimte en de openbare ruimte de veiligheid. Daarnaast is de 

bewonerssamenstelling van belang. De visuele kwaliteit is eveneens van betekenis, 

maar minder dan voorgaande aspecten.  

Hierbij staat de woningcorporatie voor het dilemma dat zij in eerste instantie 

verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het privé en semi-openbare domein, terwijl 

de bewoner ook de woonomgeving mee neemt in de beoordeling van de kwaliteit. 

Zij zal dus aandacht dienen te hebben voor het product wonen in ruime zin en niet 

de woning in enge zin. In termen van de schillen benadering: niet alleen voor de 

productkern en het basisproduct maar voor het volledige product. In de verschuiving 

van de woning als basisproduct naar het wonen als volledige product verschuift de 
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belangrijkste uitdaging voor woningbeheerders. Bij deze verschuiving mogen de 

tekortkomingen in het basisproduct echter niet het oog verloren worden. Met name 

aspecten van het binnenklimaat (o.a. geluidsisolatie) verdienen onverminderd 

aandacht.  

Naast de utilitaire kwaliteit verdient de sociale en esthetische prestaties 

aandacht. Het sociale woonklimaat is vooral resultante van het gedrag van 

bewoners zelf (directe buren, buurtbewoners). Hier komt de bewoner als 

coproducent in beeld.  

Ook is meer aandacht voor esthetiek wenselijk
1
. Na een periode waarin het 

functionele denken heeft gedomineerd en de vormgeving weinig aandacht kreeg, 

lijkt er een omkering te hebben plaats gevonden. Een hernieuwde aandacht voor de 

‘ esthetiek’ van het wonen mag echter niet ten koste van de functionaliteit gaan. De 

uitdaging is juist het vinden van evenwicht tussen beiden. 

2. Het ruimtegebonden marktcomplex versus de sociale dynamiek  

Om de ‘woonsituatie’ te kunnen onderzoeken is in deze studie het ‘marktcomplex’ 

als ruimtelijke eenheid gebruikt. Marktcomplexen zijn de ruimtelijke kaders voor 

een woonsituatie. Het zijn ‘plekken’ die de woonsituatie begrenzen, bemiddelen en 

betekenis geven.  

De geografische begrenzing van het marktcomplex maakt het woonklimaat 

beheersbaar, voor de verhuurder maar ook voor de bewoners zelf. Het 

wooncomplex is het kader voor sociale verbanden in de buurt. In een aantal gevallen 

is de dynamiek echter groot en bepalen ‘terroristen’ en ‘huurlingen’ het beeld. Naar 

verwachting zal deze dynamiek alleen maar groter worden. Corporaties staan in de 

toekomst voor het dilemma dat beheerplannen vaak op geografische eenheden 

gericht zijn terwijl de woonsituatie steeds ‘dynamischer’ zal worden. Het omgaan 

met deze dynamiek stelt nieuwe eisen aan beheerinstrumenten. Het begrip 

commitment en trouw gaat uit van een grote stabiliteit in een wooncomplex. Naast 

de traditionele visie op sociale cohesie is een nieuwe visie op samenhang nodig. De 

opvattingen van Putnam (2000) over bonding en bridging kunnen hierbij 

interessante aanknopingspunten bieden. Naast trouw en commitment zullen in de 

toekomst indicatoren als ‘interactie’ in toenemende mate van belang worden. 

3. Labelen voor specifieke doelgroepen of keuzevrijheid 

Een andere dilemma is ‘de labelling voor specifieke doelgroepen’ versus ‘de 

keuzevrijheid voor de klant’. Bij labelling kan gewerkt worden met product-markt-

combinaties om de meest geschikte afstemming te bepalen. Gevaar is dat deze 

PMC’ s een woonsituatie fixeren. Het bieden van keuzevrijheid heeft als voordeel 
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dat beter recht gedaan wordt aan de consumentenvoorkeuren, maar  als nadeel dat 

de voorraad suboptimaal gebruikt wordt. Bovendien kunnen onwenselijke 

concentraties van leefstijlen ontstaan. Mogelijke oplossing is om in plaats van  

speciale woonwensen te matchen met specifieke woonvormen,  te streven naar 

neutraliteit, flexibiliteit en aanpasbaarheid bij de ontwikkeling van nieuwe 

producten. Flexibiliteit in de ontwerpspecificaties en een neutraal woonprogramma 

laat diverse inrichtingsmogelijkheden toe, waardoor de woning op veel verschillende 

manieren bewoond kan worden. Dit principe kan ook leidraad zijn bij de 

(her)inrichting van de woonomgeving. Door een grote diversiteit van voorzieningen 

en diensten aan te bieden kan tegemoet gekomen worden aan uiteenlopende 

wensen. Het bekende concept van de levensloopbestendige woonmilieus kan als 

grondslag dienen voor een dergelijke benadering (zie o.a. Smeets, 2006). 

4. Smalle of ruime zorgbreedte 

De mate waarin een goed woonklimaat tot stand komt is mede afhankelijk van de 

wijze waarop een corporatie  met het vierde dilemma omgaat: bedient ze  vooral de 

primaire doelgroep of wordt de markt breder gedefinieerd. We zagen reeds dat in 

het verleden een ruime zorgbreedte veel voordelen bood: 

- corporaties konden voortdurende de woonstandaard verhogen; 

- lagere inkomensgroepen kregen ruimere keuze op de woningmarkt; 

- er vond geen stigmatisering van de allerarmste huishoudens plaats; 

- er ontstonden grotere financiële reserves voor beheerders en meer mogelijk-

heden om een professioneel werkapparaat in stand te houden. 

Het creëren van klantwaarde voor diverse doelgroepen is dan ook niet alleen het 

effect van een goede bedrijfsvoering maar maakt deze ook mogelijk. Met name in 

complexen met veel ‘apostelen’ is deze positieve feedback goed te realiseren. Een 

hoge mate van tevredenheid in combinatie met een groot commitment en een hoge 

loyaliteit zijn succesfactoren bij het creëren van klantwaarde.  

5. Consument versus belangenhouder 

Een veel gehoorde klacht is dat de marketingbenadering de huurders tot ‘klanten’ 

heeft gemaakt (zie o.a. van Toledo, 1985). De laatste jaren groeit het inzicht dat de 

afnemer ook co-producent is van zijn woonsituatie. In deze visie is er niet alleen 

sprake van een eenzijdige klant-leverancier relatie, maar heeft de vrager als 

belangenhouder ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij krijgt een actieve rol in het 

proces van dienstverlening toegedacht. Als stakeholder of belangenhouder heeft de 

gebruiker belang bij het beleid van zijn verhuurder en de gevolgen ervan voor de 

woonsituatie. Hij kan invloed uitoefenen op de kwaliteit van de woonsituatie en op 
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het beleid van de verhuurder. Dit veronderstelt wel de juiste kennis en toegang tot 

informatie en overleg. Tevredenheidsonderzoek is een van de instrumenten om de 

invloed van de klant te vergroten. De feitelijke impact varieert van een charmant 

gebaar richting bewoners via een betere informatievoorziening tot directe 

participatie.  

6. Sturen op tevredenheid of op technische levensduur 

De toepassing van de methode leidt meestal tot de interventie ‘continueren’. 

Klanten zijn meestal tevreden en trouw, ook in de oudere wooncomplexen. Een 

dilemma is dan ook dat het sturen op klanttevredenheid kan leiden tot een 

portefeuille waarvan de ‘houdbaarheidsdatum’ verstreken raakt. Een woning staat 

gemiddeld 80 jaar, maar ook oudere woningen voldoen vaak nog aan de wensen van 

bepaalde groepen klanten. In de hier uitgewerkte methode wordt de resterende 

levensduur meegenomen bij de uiteindelijke keuze van een strategie (hoofdstuk 8). 

Dit biedt de beheerder de ruimte om zelf te variëren op de resterende levensduur. 

Hiermee wordt een integratie van technische en functionele levensduren mogelijk 

en krijgt de verhuurder de mogelijkheid te sturen op het tempo van vervanging van 

zijn woningvoorraad. 

7. Asset management versus netwerk-management 

In de sociale taakstelling van woningcorporaties is een ontwikkeling te zien naar 

verbreding waardoor het raakvlak met andere beleidssectoren groter wordt. Dat 

blijkt uit de toenemende aandacht voor leefbaarheid, veiligheid, welzijn en zorg in 

de context van het wonen. Het belang van deze sectoren voor de kwaliteit van het 

wonen is onomstreden. 

Naarmate corporaties nadrukkelijker hun taak in de woonomgeving 

oppakken, wordt de noodzaak groter ook andere belangenhouders een formele rol 

als overlegpartner te geven. Het asset management is steeds minder toereikend en 

er ontstaat de behoefte aan netwerk-management waarbij diverse betrokken 

middels partnerships of strategische allianties aan de organisatie gebonden kunnen 

worden.
2
 Knelpunt hierbij kan zijn dat veel bij het beheer betrokken partijen hun 

technische rationele benadering moeten loslaten en inruilen voor een meer 

procesmatig handelen in een netwerk van actoren. De mate waarin een corporatie 

succesvol zal zijn is mede afhankelijk van haar ‘coöpetitieve’ manier van denken en 

handelen.  
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10.8 Duurzaam paradigma? 

Om de waarde te kunnen creëren moeten een woningcorporatie een tweeledig 

proces doormaken van interne reorganisatie en externe samenwerking. Ze kan dus 

niet alleen volstaan met het ‘herontwerpen’ van haar interne structuur maar zal ook 

oog moeten hebben voor de stakeholders buiten hun organisatie. Ze zal niet alleen 

de relaties met hun directe afnemers moeten beheren maar ook met de 

belanghebbenden in de omgeving: gemeentelijke instanties, organisaties van 

huurders en toeleveranciers. Ook met deze stakeholders zal ze een duurzame relatie 

dienen op te bouwen. Het bestaande besturingsparadigma is niet adequaat en  

behoeft een aantal aanpassingen. In figuur 10.6 worden een aantal suggesties 

gedaan. Deze kunnen binnen het bestaande paradigma ingepast worden. Een 

paradigma is volgens Kuhn (1970) immers voldoende ‘open’ om aan de 

beroepsbeoefenaren die het paradigma toepassen, ruimte te bieden voor het 

oplossen van allerlei problemen. 

 

Paradigma aanpassing 

t.a.v. 

Van  Via Naar 

Aannames Gunstgoed:  

onderschattingsmotief 

Consumptiegoed:  

keuzevrijheid 

Goed in buurt:  

medeverantwoordelijk 

Visie op klant Uniforme consument Klantgroepen Naast  klant, een van de 

belangenhouders 

Definiëring wonen Product met externe 

effecten 

Taak overheid 

individueel 

consumptiegoed 

Woning in buurt 

Medeverantwoordelijkheid 

bewoners 

Definiëring doelgroepen breed smal breed 

gerichtheid voorraad klant gebiedsgericht 

Taken Functionele arbeidsdeling Procesmatige vervlechting 

van functies 

Keten -georiënteerd 

Interne coördinatie Hoog in de organisatie Op alle niveaus binnen de 

organisatie 

Integratie op alle niveaus  

van belangenhouders 

management Productie  en groei Asset management Gebiedsgericht, 

belangenhouders 

management 

Sturing Op productie Op klantwaarde Op waarden 

belangenhouders, etc 

Rol gemeente planning facilitering samenwerking 

 

Figuur 10.6: Gewenste aanpassingen in besturingsparadigma 
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10.9 Noten 
 

 
1 De Vreeze (1993) wijst op de enkele algemene samenhangende principes waarin de waarde van 

architectonische esthetiek tot uitdrukking komt. Het eerste aandachtspunt is zorgvuldigheid op alle 

niveaus van het ontwerp: de stedenbouwkundige inpassing, de gebouwcompositie in de context 

van een stedelijke morfologie, de ordening van functies en vertrekken in woningen en 

woongebouwen en de zorg voor de vormgeving. Het tweede algemene principe is de aandacht voor 

architectonische vormgeving in relatie tot de stedenbouwkundige context. Het gaat daarbij vooral 

om de passendheid van de architectonische vormen in de sfeer van de locatie. Betreft het eerste 

principe meer een werkwijze, het tweede zal al snel tot discussies over de vraag wat wel of niet 

passend is leiden. De ‘typische’ brabantse woning-met-kap wordt door menig architect niet als een 

kwaliteit beschouwd. Belangrijk aandachtspunt is de afstemming van strategische nieuwbouw op de 

stedenbouwkundige plannen van de locale overheid. Met name het verkavelingplan is cruciaal. In 

dit verkavelingplan worden beslissingen vastgelegd ten aanzien van aantallen, woonvorm 

(aaneengesloten, gestapeld, e.d.), bouwhoogte, minimale kavelbreedte, minimaal en maximaal 

aantal woningen aaneen, etc. Dit veronderstelt echter dat de vastgoedbeheerder in een vroeg 

stadium – op zijn laatst in de programmafase- bij de nieuwbouwplannen betrokken is. 

 
2 Het betreft met name:  

1. De gemeente c.q. bestuur, diensten en politie. De gemeente heeft als kerntaken het beheer 

van de openbare ruimte en de zorg voor de openbare orde. De gemeente heeft hierbij een 

veelheid van rollen. Ze voert regie, houdt toezicht, is partner, co-producent of uitvoerder.  

De bewoner en zijn vertegenwoordiging. Ook de bewoner kan in diverse hoedanigheden 

opereren. Als toezichthouder, co-producent of uitvoerder levert deze een belangrijke 

bijdrage aan het woonklimaat.  

De organisatie belast met de distributie van woningen: deze zijn in hoge mate bepalend voor de 

wijze waarop de distributie en promotie geïntegreerd kan worden in de marketing mix. 

De vereniging van (wijk)eigenaren: met name in wijken met gemengd eigendom spelen deze in 

toenemende mate een rol. 
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In deze bijlage wordt het onderzoek naar de tevredenheid over eengezinswoningen 

in Eindhoven uit 2003 besproken.  

De eengezinswoning: het privé domein 

Uit de eerste analyse op woningniveau bleken 8 factoren een rol te spelen: 

- Technische staat (6 variabelen: tocht, warmte-isolatie, vocht, onderhoudstaat 

buitenkant, ventilatiemogelijkheden, afwerking interieur en inbraak beveiliging).  

- Grootte (5 variabelen: aantal slaapkamers, grootte woonkamer, grootte 

hoofdslaapkamer, grootte tweede slaapkamer en grootte berging in de woning). 

- Indeling (4 variabelen: woonkamer t.o.v. keuken, , hoofdslaapkamer t.o.v. natte 

cel, woonkamer t.o.v. slaapkamer, woonkamer t.o.v. tuin). 

- Voorzieningen (5 variabelen: verwarming, warmwatervoorziening, plaats c.v. 

ketel, capaciteit elektra, plaats aansluiting voor de wasmachine). 

- Keuken ( grootte en voorzieningen in de keuken). 

- Veiligheid (kwaliteit hang- en sluitwerk, beveiliging tegen inbraak). Ook de 

variabele ‘ventilatiemogelijkheden’ laad op deze factor. Waarschijnlijk om dat 

laten open staan van ramen om te ventileren samenhangt met het gevoel van 

onveiligheid.  

- Sanitaire voorzieningen (3 variabelen grootte badkamer en voorzieningen in de 

badkamer en hoofdslaapkamer t.o.v. toilet). 

- Geluid (geluidsisolatie en overlast geluid). 

- Privé buiten ruimte (grootte tuin en grootte bergruimte buiten).  

 

Deze geobserveerde variabelen en latente factoren zijn gebruikt als input voor het 

model. Om tot een acceptabele fit te komen is het aantal factoren teruggebracht 

naar vier als gevolg van de volgende stappen: 

- De variabele geluidsisolatie bleek in hoge mate te correleren met warmte isolatie 

en is verplaatst naar de factor technische staat. De zelfstandige factor 

akoestische privacy is hiermee vervallen. 

- De variabele kleurstelling buitenkant woning correleerde in hoge mate met 

onderhoudsstaat buitenkant woning en is geschrapt. 

- De variabele bergruimte buiten en bergruimte binnen hingen samen. De 

variabele bergruimte buiten is toegevoegd aan de factor grootte. De variabele 

grootte tuin is in eerste instantie eveneens toegevoegd aan de factor grootte. De 

zelfstandige factor buitenruimte is daarmee vervallen. Om het model beter 

passend te krijgen is de variabele grootte tuin verwijderd, omdat deze 

Bijlage 3 Case eengezinswoningen Eindhoven 
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correleerde met de variabele bergruimte buiten. De variabelen bergruimte 

binnen en buiten bleken bovendien sterk te correleren en zijn samengevoegd tot 

een variabele. 

- Ook de variabelen grootte badkamer en grootte keuken toegevoegd aan de 

factor grootte. De variabele ligging hoofdslaapkamer t.o.v. het toilet is 

toegevoegd aan de factor indeling. De beide variabelen voorzieningen keuken en 

voorzieningen badkamer zijn uit het model gehaald, waarmee de zelfstandige 

factoren badkamer en keuken zijn komen te vervallen. Uiteindelijk zijn er nog vier 

factoren over (zie fig. 5.1.a)  

In het net passende model (CFI.889; RMSEA 0.57) levert de technische staat de 

grootste bijdrage aan de tevredenheid op woningniveau, gevolgd door de 

voorzieningen aan de woning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Interface enquête 2003 

 

Figuur 1: Factoranalyse eengezinswoning- woning 
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De eengezinswoning: het semi-openbare domein 

In de eerste case laden de volgende 7 variabelen op het semi-openbare domein: 

verlichting, veiligheid, onderhoud, waterafvoer, toegankelijkheid, afsluitbaarheid 

van de achterpaden en de variabele ‘tevredenheid met de bewoners waarmee u de 

achterpaden deelt’. Waterafvoer correleerde in hoge mate met onderhoud. Om het 

model passend te krijgen (CFI .989 RMEA .047) zijn de variabelen verlichting en 

veiligheid samengevoegd tot een nieuwe variabele en is de variabele onderhoud uit 

het model verwijderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: Interface enquête 2003 

 

Figuur 2: Factoranalyse eengezinswoning: woonvorm 

 

In de tweede case laden eveneens de bovengenoemde 7 variabelen op het semi-

openbare domein. Om het model passend te krijgen (CFI .985; RMSEA .050) zijn 

alleen de variabelen verlichting en veiligheid samengevoegd tot een nieuwe 

variabelen.  

De eengezinswoning: het openbare domein 

Startpunt is weer een factoranalyse op omgevingsniveau. Ook bij de tweede case is 

eerst een factoranalyse gemaakt. Dit leverde 9 factoren op:  

1. Nabijheid voorzieningen: buurt- of wijkcentrum, sportvoorzieningen, basisschool, 

medische voorzieningen, winkels, kerk en postkantoor of bank. 

2. Bewoners: levensstijl bewoners, sociale controle in de buurt, leeftijdsopbouw 

bewoners in de buurt, het gedrag van overige buurtbewoners en het gedrag van 

directe buren. 

3. Veiligheid: gevoelens van onveiligheid ‘s avonds, het gedrag van jongeren, 

vandalisme en gevoelens van onveiligheid overdag.  
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4. Uitstraling buurt. Kwaliteit en bereikbaarheid groen voorzieningen, kwaliteit van 

bestrating, kwaliteit uiterlijk van gebouwen straten en pleinen,last van onkruid, 

last van vervuiling, kwaliteit parkeervoorzieningen, kwaliteit straatverlichting en 

overlast huisdieren van anderen. 

5. Lawaai/stank. Stank of lawaai van cafe’s en stank of lawaai van industrie. 

6. Drugs. Hierop laadden de variabelen hennepteelt en druggebruik en handel. 

7. Verkeer. Verkeersgevaar, fout geparkeerde auto’s en overlast verkeerslawaai. 

8. Speelvoorzieningen. Kwaliteit en bereikbaarheid speelvoorzieningen. 

9. Bereikbaarheid. Bereikbaarheid centrum, bereikbaarheid uitvalswegen en bereik-

baarheid bushalte. 

 

Om het model passend te maken zijn de volgende aanpassingen gedaan in de data 

set. 

- De variabelen ‘last van onkruid’ en ‘last van huisdieren van anderen’ covarieren 

in hoge mate met de variabele vervuiling. De eerste twee zijn geschrapt. 

- De variabele parkeervoorzieningen en overlast van parkeren bleken eveneens 

sterk samen te hangen. De variabele parkeervoorzieningen is eruit gehaald. 

- Eveneens bleken buurt- en wijkvoorzieningen en sportvoorzieningen sterk te 

covarieren. Sportvoorzieningen zijn geschrapt.  

- De bereikbaarheid van uitvalswegen en de bereikbaarheid van het centrum 

bleken ook sterk samen te hangen. De bereikbaarheid van uitvalswegen is 

geschrapt en de variabele bereikbaarheid centrum en bushalte zijn toegevoegd 

aan de factor nabijheid. De factor bereikbaarheid is vervallen.  

- Speelvoorzieningen hingen samen met groenvoorzieningen. De variabelen speel-

voorzieningen en de bijbehorende factor zijn geschrapt. Op deze wijze blijkt het 

model passend (CFI .900, RMSEA .052). 

- De factor veiligheid blijkt het belangrijkst. Met name de onveiligheid ‘s avonds is 

van belang. Daarnaast speelt ook de factor bewoners een rol, evenals de 

uitstraling van de buurt.  

Tevredenheid met de woonsituatie  

In de volgende stap is een volgende factoranalyse gemaakt. Figuur 4 laat het 

resultaat zien. De CFI van dit model is .918 en RMSEA .059.  

Hierin zijn alle aspecten op woning-, woongebouw- en woonomgevingsniveau 

meegenomen. De analyse laat zien dat de tevredenheid met de woonsituatie de 

resultante is van een complex van factoren. De utilitaire, sociale en expressieve 

aspecten spelen alleen een rol. Het relatieve belang van de onderscheiden aspecten 

is echter verschillend. 
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Bron: Interface enquête 2003 

 

Figuur 3: Factoranalyse eengezinswoningen: woonomgeving  
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bijdrage aan de tevredenheid van de bewoner. Bij een matige tevredenheid zal het 

verbeteren van deze kwaliteitsaspecten een relatief groot effect hebben. Op het 

niveau van de openbare ruimte is de factor veiligheid eveneens van groot belang. 

Opvallend is de lage invloed van de factor nabijheid van voorzieningen. Hier kunnen 

twee zaken een rol spelen. De hoge voorzieningen dichtheid in de regio en de grote 

automobiliteit van de huishoudens. 
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Bron: Interface enquête 2003 

 

Figuur 4:  Factoranalyse eengezinswoning: hele woonsituatie  

 

Tot slot blijkt in het model nog een drietal co-varianties een rol te spelen. Op woning 
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ruimte samen een rol bij de tevredenheid van de bewoners. Tot slot correleren de 

factor bewoners op semi-openbaar en openbaar niveau met elkaar. Ook dat is niet 

onbegrijpelijk omdat de sociale woonomgeving door beide niveaus bepaald wordt.  

 

medegebruik

veiligheid

nabijheid voorz

bewoners

uitstraling

lawaai/stank

drugsoverlast

toegankelijkheid

grootte

voorzieningen

veiligheid

waterafvoer

afsluitbaarheid

techn. staat

indeling

woning

woonvorm

woon-
omgeving

woon-

situatie

.67

.85

.66

.68

.54

.32

.62

.56

.78

.51

.70

.58

.65

.65

.80

.45

.42

.68

.28

.30

verkeer

.57



___________________________________________________________________________Bijlagen 

 

 287 

Bijlage 4 Quick Scan woonsituatie 
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Steering on customer value 

Tools  for customer-oriented asset management by housing associations 

1 Introduction 

Dutch housing associations operate increasingly customer oriented and strive to 

manage their housing portfolio by steering on customer perceived value. This 

steering is the consequence of a paradigm shift that took place during the 1980s. 

Although this change towards a customer orientation has been frequently identified 

in the housing literature, it has not been discussed as a paradigm shift. Moreover, 

relatively little is known about steering on customer value, about the determinants 

of customer perceived value and how it is created. 

A paradigm shift usually follows a fixed pattern of crisis, incubation, diffusion 

and support. The crisis in the 1980s led to a cut in public spending, retrench in 

quality and problems of lettability for housing associations. Since the 1980s the 

dwelling is no longer considered as a merit good – a consumption which should be 

encouraged - but as a consumer good. The policy of the government did no longer 

aim at an overall upgrading of the housing quality (by subventions) and a uniform 

distribution among households (by housing allowance), but was targeted at market-

oriented differentiation and allocation. Since then, the government has restricted 

itself to the ordering of the playing field between housing associations, tenants and 

local authorities. During the incubation phase, insemination with new ideas from the 

outside takes place. Especially insights based on marketing and management 

theories proved fruitful. Not surprisingly, these business concepts were helpful in 

organizing and streamlining new tasks, obtained after the privatization of the 

housing associations in the 1990s. The paradigm shift also had consequences for the 

organization. In the past, the provision of housing services took place along 

functional paths (technical, financial, commercial) and was coordinated by the top of 

a hierarchical organization. Now these tasks are interwoven and coordination takes 

place at a lower level in a more process-oriented organization. This implies another 

dissemination of information inside the organization and between the organization 

and its environment. 

The central focus of this thesis is whether it is possible to manage a housing 

portfolio by steering on customer perceived value. Housing is a high involvement 

product. Customer value is created during the use of the product. The underlying as- 
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 sumption of this thesis is that by creating customer value tenants will be satisfied. 

Thus, tenant satisfaction is seen as an indication of customer value. The main 

research question is:  

 

Is it possible for a housing association to steer its strategic asset management on 

customer perceived value? More extensively: is it possible for a housing association 

to formulate strategic options and to make strategic choices at the property level 

based on the identification and analysis of customer perceived value, to ensure that 

the housing stock meets needs and standards of residents now and in the future in 

the most efficient way, taking into account the objectives of the housing manager 

and the conditions set by the central government? 

 

The research questions that are addressed are:  

1. Which are the conditions laid down for non-profit housing management? 

2. How is the role of the tenant defined? 

3. Which quality characteristics of the residential situation are relevant in the 

creation of customer perceived value and what is the weight of these charac-

teristics?  

4. Are, beside customer satisfaction, other parameters relevant for strategic ana-

lyses on behalf of asset management? 

5. In which way can insights from strategic analyses be applied in the formulation of 

options and choices for management interventions?  

6. Which dilemmas do housing managers face and does the solution of these have 

consequences for the steering paradigm? Is the paradigm sustainable? 

2 The changing role of the tenant  

Chapter two explores how the views about the tenant has changed continuously 

during the development phases of the housing associations. During all periods the 

tenant was a contracting party for the housing association. 

 

Phase Role of the tenant 

Until 1925 Member of a social or religious group 

1925-1968 Receiver 

1968-1984 Merit good consumer 

1984-1995 Customer 

1995- now  Customer and stakeholder 

 

Figure 1: Changing view on tenants 
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During the first phase, since the implementation of the Housing Act, the tenant has 

been viewed as a member of a social or religious group as a consequence of the 

‘pillarization’. Allocation of the dwelling took place in accordance with the self-

interest of the compartmentalized system. During the prewar and early postwar 

periods the development of housing associations came to a standstill and the social 

housing system was dominated by the municipal housing companies. The tenant had 

no exit-option and had to accept the solution offered by the system. In the late 

1960s the activities of the housing associations revived and the number of dwellings 

increased considerably. Especially during the seventies, the dwelling was seen as a 

merit good and the tenant was no longer a ‘member’ or a ‘receiver’, but became a 

consumer, who was entitled to a dwelling. In the course of the eighties, the housing 

market became increasingly more saturated and a privatization and deregulation of 

housing associations took place. At the end of the eighties, the standard of living 

started to increase again and since the early nineties the dwelling has been viewed 

as a ‘consumer good’ instead of a ‘merit good’. The tenant was no longer a rightful 

claimant but became a customer who should make his own choice. The allocations 

system was liberalized. The modern customer was seen as ‘sovereign’ in choosing 

the kind and amount of housing services. Customers assess whether the offered 

dwelling features satisfy their preferences as a dwelling seeker. If the assessment is 

negative, a customer may use his exit-option and leave the social housing sector. 

However, one came to see that it is not only a matter of a one-sided customer-

supplier relation, but that the tenant also bears responsibility for his dwelling 

situation. After 1995, the role of the tenant as stakeholder was heavily discussed. As 

a stakeholder, the tenant is involved in the policy of the housing association and its 

consequences for the residential situation. 

The housing organizations became increasingly responsive to the wishes and 

preferences of the tenant. The housing organizations evolved into more hybrid 

organizations that combine public and market activities and cooperate with many 

stakeholders. Housing associations develop, rent, manage and sell dwellings and 

provide an extensive package of housing products and services. They guarantee the 

availability of affordable, good quality housing for the primary and secondary target 

group as well. 

3 Customer perceived value  

To explore the relevant features of the residential situation a multi-level approach is 

used in which three levels are distinguished:  

- the private level of the dwelling: private rooms and private outdoor space;  
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- the semi-public level: the shared spaces in apartment buildings and the backdoor 

alleys around terrace houses; 

- the public level: the living environment that is open for anyone.  

A set of indicators reflects the existential, residential and expressive function of the 

dwelling at all three levels. Existential: the dwelling situation offers shelter and 

privacy and facilitates all kinds of activities of the household. Residential: The 

possibilities for a household to regulate the interaction with its social environment is 

also important. Expressive: the dwelling has also an aesthetic dimension which 

shows the external characteristics of the situation. In chapter 3, the set of used 

indicators is presented. Two surveys were conducted in 2003 and 2007 among the 

tenants of housing associations to explore customer perceived value. These two 

datasets are analysed using several statistical methods, such as PCA and Structural 

Equation Modeling to get insight into the complex interrelationships of several 

quality aspects and their importance. The analysis shows that satisfaction with the 

living situation is determined by a configuration of existential, residential and 

expressive qualities. 

The model shows the interrelation between manifest variables and latent 

factors, and indicates the impact of one variable on another. To increase the 

satisfaction a housing association can manipulate only the manifest variables. The 

assumption is that by influencing these variables, the total dwelling situation may be 

improved. At the level of the dwelling the indoor climate is very important. Aspects 

like thermal insulation, moisture & draught and sound insulation are also important. 

Next, the size of the dwelling influences satisfaction as do the size of the living room, 

kitchen en bedrooms. In the case of a single family dwelling, security also plays an 

important role, especially the quality of the hinges & locks and of the safety 

measures. Interventions with regard to the quality of indoor climate are most 

effective, possible by manipulating thermal insulation, moisture & draught and 

sound insulation. All interventions at the dwelling level can be done by housing 

management organization them self. At the level of the dwelling type, there is a 

difference between single and multifamily dwellings. In the single family dwelling 

the maintenance and the lockability of the alley are important. In multi-family 

dwellings security in halls, corridors and walkways is very important. Prevent or 

contend feelings of insecurity, vandalism, contamination or inconvenience are very 

effective. To improve the satisfaction at this level the housing association needs the 

cooperation of the residents of the estate.  

At the level of the environment the residents attach much importance to the 

living climate. The environment should be free of annoyance and danger. At this 

level the efforts of the renter and residents are not enough and cooperation with 

many different stakeholders (police, civil service, and community work) is often 
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necessary. In sum, if housing associations wish to create satisfied customers they 

need to take care of the living situation as a whole. If they wish to increase the 

satisfaction of their tenants, they need to deliver a mixture of physical (including 

aesthetical) and social efforts. Besides measures at the level of private and the semi-

public space, they need to intervene at the public level to create the desired 

customer value. 

4 Product market combinations (PMC’s) 

In chapter six, it is shown that the appreciation of dwelling quality varies for 

different target groups. In exploring these differences an a priori segmentation was 

made. Based on the concept of life cycle (indicated by age of the head of the 

household, number and presence of children) ten types of households are 

distinguished:  

1 and 2 persons  singles <30 year 

   singles 30-54 year 

   couples <30 year 

   couples 30-54 year 

Families  two parents <30 year 

   two parents 30-54 

   single parent 

Seniors   singles 55-74 year 

   couples 55-74 year 

   singles or couples >74 year 

 

The result is a segmentation of households into segments that are substantially 

large, identifiable, accessible, responsive and predictable in size. Step by step 

product market combinations are developed. First, a selection of relevant quality 

aspects was made. Next, at the level of an estate the selected quality aspects were 

measured. During step three, the preferred performance of the ten types of 

households is determined. The assumption is that 70% of the households in the 

selected target group should be satisfied with the performance offered. However, 

they differ not only in their preference but also in the weight they put on the 

different quality aspects. In step four, these weights are determined. The β-

coefficient of a stepwise regression analysis can be viewed as an indicator for this 

weight. The match between supplied and preferred performance is examined in step 

five. By applying this method an overview of the suitability of an estate for one or 

more of the distinguished target groups is presented. 
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The analysis shows that at the level of the dwelling the most significant difference 

concerns the size of the dwelling (number of rooms, size of living room). The 

difference between the primary and secondary target group also relates to the 

number of rooms, size of the living room and the main bedroom. These two income 

groups vary also in regard to their demands for the accessibility of facilities and the 

appearance of the built environment. 

The method gives insight into the over-, standard- or underperformance for 

the distinguished target group. Any mismatch forms a lead for an intervention in the 

estate in order to improve its quality. By aggregation estates an overview of the 

suitability of product-groups or of the whole portfolio comes into being. The 

predictability of the size of the target group allows a dynamic approach in the 

development of product market combinations. Thus, the method is adequate to lead 

interventions in the framework of the asset management. 

5 Loyalty and commitment 

The analysis in chapter seven shows that satisfied customers are not necessarily 

highly committed and loyal. Loyalty arises during the letting process in phases 

(orientation-, entry-, consumption- and exit-phase). The relationship between 

satisfaction and loyalty is complex and mediated by commitment. Tenants with a 

high commitment in the consumption-phase are not inclined to move and are 

recommending the neighborhood. They are loyal and will stay long in the dwelling. It 

is shown that the variable ‘recommending the neighborhood’ strongly correlates 

(.66) with satisfaction with regard to the total dwelling situation. The relationship 

with the tendency to move on the other hand is weak and negative (-.23). Looking 

more closely to the relationship between satisfaction and the tendency to move, a 

complex picture emerges: satisfied tenants can have a high commitment as well as a 

low and the other way around. The majority of the tenants (the so-called ‘apostles’) 

is satisfied and does not intend to move (in the case Eindhoven 63% and in the case 

Mierlo-Hout almost 70%) A small part of the tenants does not intend to move in 

spite of their dissatisfaction. This subset of ‘hostages’ amounts to approximately 5%. 

The rest intends to move: the hirelings among them are satisfied (20%) and the 

‘terrorists’ are dissatisfied (6%). 

Being aware of this complexity, the information about commitment and 

loyalty can be used as one of the parameters in the decision process. For that 

purpose, a so called rentability index is developed. For each stage of the letting 

process an indicator can be used to indicate the intensity of the relation between 

the tenant and the housing association: 

- in the orientation phase indicators like taking an entry-option are available; 
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- in the entry phase indications like the degree of acceptation can be used; 

- in the consumption phase the duration of stay and the tendency to recommend 

are useful; 

- in the exit phase an indication like the tendency to move becomes relevant. 

The index, together with other parameters, can be used in making strategic choices.  

6 Steering on tenant’s satisfaction 

In chapter eight, three related dimensions of strategy formulation are distinguished: 

differentiating, positioning and cooperation. Differentiating and positioning may 

improve the position of the dwelling in the market. Often there is a need for 

cooperation. In practice, there are eight strategic options as represented in Figure 2 

All these options imply a certain degree of cooperation, especially with the local 

authority and the tenant organizations. When the dwelling can be sold, there are 

four options: selling with or without investments and selling to existing tenants or to 

new dwellers.  

Chapter 8 shows that it is not enough to analyze satisfaction and the strength 

of the relation alone in choosing a strategy at the estate level. Two other parameters 

are important. Financial parameters are relevant to determine whether there is an 

opportunity for additional investments and technical parameters are critical to 

explore the remaining life span of the dwelling. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Strategic options at the estate level 
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select a specific strategy for an estate the remaining life span of the dwelling (< 5 

year, 5-15 year, > 15 year) should be taken into account.  

The output of this decision table shows that in most cases regular 

management (‘continue’) is sufficient. It implies that the marketing mix can be 

implied as usual and no additional investments are necessary. In other situations, 

strategies with or without additional investments will be advisable. 

7 Asset and property management 

In chapter nine, a step by step plan is presented by which several analytical tools are 

mutually connected. In this plan, a two-track policy is presented: one track 

structures the decision-making process at the strategic-tactical level (the asset 

management), the other the decision process at the tactical-operational level (the 

property management). In the step-by-step plan, activities concerning asset and 

property management are mutual organized. The first step is the determination of 

goals and assumptions. The second one is the classification of the stock into so 

called market estates, since steering on customer value takes places at the level of a 

residential property, an estate. Furthermore, the gathered data can be compared at 

the portfolio level. The tenants in the estates are not only passive customers, but 

also active controllers and interpreters of their situations. Thus, managing these 

estates implies not only an intervention in the physical structure, but also in the 

social interaction between the tenants and the way residential quality is perceived. 

Next, households are divided into segments. The fourth step is a SWOT-

analysis which gives insight in the strengths and weaknesses, and opportunities and 

threats at the organizational as well as the property level.  

The DESTREP is used to scan developments in the macro-environment of the 

organization. Its distinctive competences enable an organization to take advantage 

of the opportunities and to cope with the treats. At the estate level the PMC-

analysis gives insight in the strength and weakness. 

In the following two steps, the starting point with respect to several policy 

issues and their interdependence, are determined: 

- the determination of the size of the stock on behalf of the primary target group; 

- the financial policy in relation with the development of the capital growth; 

- the rents policy, especially the target rent in relation to rent asked and the 

market rent; 

- the maintenance and refurbishment policy in relation to additional investments 

and rents policy;  

- the policy on selling of a part of the housing stock under market or other 

conditions; 
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- the policy in regard to the strategic expansion of new dwellings and the 

replacement of existing ones; 

- the policy on care for elderly, disabled households or other special niches; 

- the vision on residential differentiation and on an areal based approach in 

managing housing estates; 

- the policy on tenants influence and their empowerment. 

 

In the fifth step, strategic options are formulated and choices are made as pointed 

out already. Next, a feasibility study is conducted before an ultimate decision to 

intervene is taken. At the end, the last stage of the implementation takes place.  

This two-track step-by-step implementation plan is obviously prescriptive. In 

the management practice some steps are speeded up or left out, extra feedbacks 

are necessary after reformulating the policy assumptions, failure recycling is 

necessary and steps are delayed because of missing information or major changes in 

the environment. In practice, the decision making process is not linear, but rather its 

sequences depends of exogenous and endogenous factors such as the availability of 

information, the lack of support or changing circumstances. However, the step-by-

step plan is useful as a broad outline of the decision-making process. 

Both plans in the two-track model have different functions. The formulation 

obliges the managers to reflect on their activities. It is a mean for coordination of 

and communication about the several activities within and outside the organization. 

The plans are the basic principles for different departments of their activities that 

contribute to the implementation. They provide management with improved insight 

in the necessary efforts, expected results and savings in time and money because of 

a greater effectiveness. The plans make it also possible to check, evaluate and adjust 

the plans. Both plans are also the framework for integrating strategic decision 

making and operational management. 

7 Dilemmas 

In chapter ten, some dilemmas are discussed that may appear during the 

implementation of the approach. Such dilemmas should not be seen as a necessary 

evils and should not been avoided, but should rather trigger the organization to 

reflect on the process. They are challenges that foster organizational change and 

provide a foundation for explaining future actions and decisions. Seven dilemmas 

are discussed: 

1. Defining the housing situation in a restricted sense or in a broader way. 

First of all, the management organization is responsible for the quality of the house. 

However, the tenant considers a complex configuration of the dwelling, the semi-
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public part and the public environment in his appreciations of a residential situation. 

For the household, the total ‘package deal’ is relevant. Should the housing asso-

ciation take responsibility for the core product (the dwelling) or for the total product 

(residential situation)? This choice has consequences for the housing association at 

all levels. If the association feels responsibility for the total package a more area-

based management approach is vital. Also, the association has to decide to what 

extent it wishes to give attention to the wider living situation, without raising false 

expectations.  

2. Managing the geographical fixed estate or facilitating dynamic tenants. 

The geographical demarcation of the estate makes the living situation manageable, 

for the landlord as well as the tenants. However, in some cases mobility is quite 

high, especially when ‘hirelings’ and ‘terrorists’ set the scene. The general 

expectation is that mobility will become greater. In the future, a housing association 

has to face the dilemma that management plans focus on demarcated units, 

whereas the situation becomes more dynamic. To deal with this new situation, new 

management tools or concepts are required. Concepts like commitment and loyalty 

presume a great stability in the estate. Beside this traditional view, new concepts 

are necessary. These concepts should reflect the tenant’s dynamic as a variable as 

‘attitude towards newcomers’ or ‘interaction between tenants’. 

3. Labeling dwellings for specific groups or offering freedom of choice. 

Another dilemma is the labeling of dwellings for specific target groups or leaving the 

choice to individual households. In the first case, product market combinations are 

appropriate to tune estates to the requirements of target groups. The disadvantage 

of this approach is that the dwelling situation is seen as fixed. The freedom of choice 

approach implies a response to the different preferences of households but bears 

the risk that the allocation of the dwelling stock will become suboptimal. A solution 

could be to develop more neutral, flexible and adaptable dwellings instead of a rigid 

translation of particular wishes in a specific program. Also at the level of the 

environment such an approach is possible by offering a diversity of facilities and 

services which meet the requirements of different target groups. Thus, when a 

housing association (re)develops new products, it has to choose between a niche 

specific approach and a more flexible type of dwelling situation. A life course-proof 

approach implies certain forms of neutrality and flexibility at the dwelling as well as 

the environmental level. 

4. Focusing on a narrow or broad target group. 

The fourth dilemma refers to the question whether a housing association wants to 

provide housing services to the primary target group or to a broader spectrum of 

households. Arguments in support of the second option are manifold. First, they can 

continuously upgrade the quality standard of their dwellings by building for higher 
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income groups as well. This approach gives lower income groups also more freedom 

of choice in the market and reduces the risk of stigmatization. Also, the cash flow 

will be bigger which allows building up a greater reserve. Furthermore, this makes it 

possible to keep up a more professional apparatus. Thus, a broad target group offers 

many advantages for asset- and portfolio management. Such an approach offers 

better opportunities to create customer perceived value than one that focuses on a 

narrow target group. 

5. Serving customers or managing stakeholders  

The marketing approach is often criticized as ‘reducing’ human beings to 

‘customers’. Should a housing association define his tenant as a ‘reduced’ customer 

or in a broader way as a ‘stakeholder’ or even as a ‘citizen’? In recent years, 

managers recognize that their relation to the tenant is not a one-sided customer-

provider relationship, but that it is a more ‘dialectical’ one, in which the tenant as a 

stakeholder has is own responsibility. He should play a more active role in the 

provision of services. As stakeholder the tenant should be involved in the housing 

policy and management. By doing this he can have a positive effect on management 

decisions and therefore influence his own living situation. However, this implies 

access to information and possibilities for consultation.  

6. Steering on customer perceived value or on technical life span. 

The output of the decision table shows that in most estates regular management is 

appropriate. This method carries the risk that the functional life span of a dwelling 

estate will exceed the technical one. Given a restricted technical lifespan of a 

dwelling (for example 80 years) the speed of replacement will be dropped to a level 

that heavily burdens management in the long run. An integration of technical and 

functional assessment is necessary. In chapter 8, integration is suggested. The 

applied classification of lifespan is flexible and gives the housing association the 

opportunity to manage to speed of replacement of its stock. 

7. Asset management versus network management. 

The challenge is to offer a bundle of quality aspects. The complexity and 

interdependency of these aspects induce the housing organization to look for cross-

border solutions in creating customer value. Stakeholders outside the organization 

deliver a vital contribution to the realization of the desired performances. Asset 

management is becomes increasingly less adequate and there is a need for network-

management, in which several parties are involved. Various kinds of partnerships 

(strategic contractors, alliances) are necessary to deliver housing services. The 

bottleneck is that housing managers have to break with their product-oriented 

approach and make way for a more process-oriented approach in a network of 

stakeholders. Success in the future will depend on this ‘coöpetitive’ approach.  
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8 To conclude 

Is another paradigm shift necessary to overcome these dilemmas? The answer is no.  

After all, a paradigm is ‘open’ or as Kuhn argued a “Paradigm describes a scientific 

achievement that is sufficiently unprecedented to attract an enduring group of ad-

herents away from competing modes of scientific activity. Simultaneously, it is suf-

ficiently open-ended to leave all sorts of problems for the redefined group of prac-

titioners to resolve”. To create customer perceived value a housing association has 

to undergo a twofold process of internal reorganization and external cooperation. 

 

Paradigm adaptations  

with respect to 

From Towards 

Assumptions Consumer good: freedom of 

choice 

Common good: co-responsibility 

View on the client Segments of customers One of the stakeholders 

Defining residential situation  House  Dwelling 

Orientation  Customer oriented Also: areal based.  

Defining target group Small Broad 

Tasks Interwoven functions  Chain and network oriented 

Coordination At the lower levels in the 

organizations 

Integration at all policy-levels of 

stakeholders 

Management Asset management  Areal based, stakeholder 

management 

Steering On customer perceived value  On stakeholders value 

Local authority  Facilitating Partnering 

 

Figure 3: Required adaptations in the steering paradigm 

 

A re-design of the internal structure is not enough. Associations should also pay 

attention to their stakeholders outside the organization. Stakeholder management 

in regard to governmental agencies, tenant organizations and suppliers is necessary. 

To make the existing steering paradigm more adequate it needs some adaptations. 

Figure 3 provides an overview of the required adaptations in the steering paradigm. 
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