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Voorwoord 

Voorwoord 

Hoewel het aanbod op de markt zeer uitgebreid is, is het niet voor iedereen mogelijk om aan de 

zaken te komen die men nodig heeft. Dit kan komen doordat men niet op de hoogte is van wat er 

aangeboden wordt, niet weet hoe men hieraan moet komen of geen middelen heeft die nodig zijn 

om het te ontvangen. Dit geldt ook wanneer het gaat om wonen. Wanneer iemand niet alles 

ontvangt dat men nodig heeft, kan het voorkomen dat iemand optimaal kan wonen. Dit onderzoek 

kan eraan bijdragen dat het aanbod aansluit bij de situatie en vraag van de klant en dat deze alles 

ontvangt dat nodig is om optimaal te kunnen wonen. 

Het afstudeeronderzoek dat voor u ligt vormt de afronding van mijn studie Bouwkunde, richting 

Real Estate Managementand Development, aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens dit 

onderzoek is er een aantal mensen geweest die mij ondersteuning hebben geboden. 

Allereerst wil ik Woningcorporatie Domein bedanken voor de mogelijkheid om na mijn stage ook 

mijn afstudeeronderzoek bij hen te mogen invullen. Ik wil in het bijzonder mevrouw A.D.M. 

Swinkels-van Bommel en mevrouw ir. A.A.P.M. van de Veerdonk van de sector Strategie en Beleid 

bedanken voor de gesprekken en begeleiding tijdens het onderzoek. Zij hebben mij op nieuwe 

ideeën gebracht en de voortgang van mijn onderzoek ondersteund. 

Daarnaast wil ik de andere collega's van de sector Strategie en Beleid bedanken voor hun adviezen 

en de leuke sfeer tijdens mijn stage en afstudeerperiode. Tevens wil ik de andere collega's van 

Domein bedanken die hun medewerking hebben verleend aan mijn onderzoek. 

Ook wil ik de mensen bedanken, die tijd vrij hebben gemaakt om mee te werken aan de 

interviews. 

Vervolgens wil ik de heer drs. J.J.A.M. Smeetsen de heer dr. W.J.M. Heijs erg bedanken voor hun 

tips en kritische opmerkingen tijdens de begeleidings- en telefoongesprekken. Deze hebben 

aanmoedigend gewerkt en het voor mij mogelijk gemaakt om het onderwerp vanuit verschillende 

standpunten te benaderen. 

Ook wil ik mijn ouders, zusje en familie bedanken voor hun interesse in mijn onderzoek. Zij hebben 

mij ondersteund, waardoor ik mijn rapport beter leesbaar heb kunnen maken. Daarnaast wil ik 

mijn vrienden bedanken voor hun enthousiaste en stimulerende gesprekken. Tot slot wil ik mijn 

vriend bedanken voor zijn steun en adviezen. Deze hebben ervoor gezorgd dat ik enthousiast ben 

gebleven over het onderzoek en dat ik mijn onderzoek heb kunnen verbeteren. 

~ndhoven, april2008 

Angela Sweres 
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Samenvatting 

Samenvatting 

Er is een breed aanbod op de markt dat bijdraagt aan het optimaal wonen van mensen. Er is sprake 

van een wisselende samenstelling van behoeften van mensen die gerelateerd zijn aan het wonen en 

daardoor ook van aanbieders. Door een gebrek aan samenwerking en afstemming aan de 

aanbodzijde van de markt, is het aanbod zelden onderling en op de situatie van de klant 

afgestemd. Dit kan ervoor zorgen dat hun leefsituatie niet optimaal is. Om ervoor te zorgen dat 

mensen niet tussen wal en schip belanden is het belangrijk dat het aanbod op maat wordt 

aangeboden. Dit wil zeggen dat het aanbod aansluit bij de vraag en de situatie van de klant. 

Woningcorporatie Domein te Eindhoven (hierna Domein) streeft ernaar te signaleren als bewoners 

tussen wal en schip dreigen te belanden en hier vervolgens iets mee te doen. Ook de overheid wil 

ervoor zorgdragen dat mensen kunnen meedoen in de samenleving en hebben daartoe in 2007 de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. 

In dit onderzoek hebben het deelnemen van mensen in de samenleving en het voorkomen dat 

mensen tussen wal en schip belanden als uitgangspunten gediend. Er is gezocht naar een methode 

waarmee een keten vormgegeven kan worden, die ervoor zorgt dat mensen die daar behoefte aan 

hebben, optimaal kunnen wonen. Om deze methode te kunnen bepalen is eerst de betekenis van 

het 'wonen' benaderd en een basispakket voor het wonen bepaal.d. Vervolgens zijn de wonenden 

beschouwd en is ingegaan op groepen die het risico lopen tussen wal en schip te belanden. Daarna 

is uiteengezet wat een keten is, hoe deze weergegeven kan worden en is de keten voor het wonen 

vormgegeven. De keten die specifiek op alleenstaande moeders gericht is, is vervolgens getoetst 

aan de hand van gegevens uit de literatuur en interviews met alleenstaande moeders. Ten slotte is 

een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

Aan de betekenis van het 'wonen' zijn verschillende onderzoeken gewijd. Een tweetal relaties met 

het 'wonen' komt uit deze onderzoeken naar voren, namelijk de relatie tussen 'wonen' en een 

locatie en de relatie tussen het 'wonen' en 'leven' of 'zijn'. Op basis van onderzoek hebben Felce 

en Perry (1995) een aantalleefdomeinen geformuleerd, die worden gevormd door aspecten die de 

kwaliteit van het leven bepalen. 

Wanneer het 'wonen' wordt benaderd op basis van bovenstaande relaties en de verschillende 

leefdomeinen kan een basispakket worden opgesteld voor het optimaal wonen. Dit pakket bestaat 

uit de aspecten 'Huisvesting', 'Financiën I Inkomen', 'Werk', 'Huishoudelijke taken' en 

'Gezondheid'. Hierbij is een verscheidenheid aan partijen betrokken, zoals: 

Huisvesting Woningcorporaties, makelaars, particuliere verhuurders 

Financiën I Inkomen Sociale Dienst, schuldsaneerders, Centrum voor Werk en Inkomen 

Werk Centrum voor Werk en Inkomen, uitzendbureaus, onderwijsinstellingen 

Huishoudelijke taken Interieurverzorgers, gezinshulpen, strijksters 

Gezondheid Thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gezinshulpen 

Woningcorporaties richten zich, wanneer het gaat om het wonen, in eerste instantie op het aspect 

'Huisvesting'. In het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) zijn kaders gesteld voor de 

prestatievelden waarop corporaties actief dienen te zijn. Hierin is meer opgenomen dan enkel de 
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huisvesting van mensen. Dat corporaties hun werkveld verbreden is mede terug te vinden in de 

doelen die zij zichzelf stellen . Om hun doelen te kunnen behalen, werken veel corporaties samen 

met bijvoorbeeld gemeenten en andere corporaties, maar ook met andere organisaties die 

bijvoorbeeld actief zijn op het gebied van 'Gezondheid'. Deze organisaties hebben daar hun 

kerntaken en -competenties liggen, waardoor zij op deze gebieden meer expertise en kennis 

hebben. 

De groep mensen die woont, is omvangrijk en omvat bijna iedereen, met uitzondering van dak- en 

thuislozen. Deze groep bestaat uit mensen in zeer uiteenlopende situatie en eveneens zeer 

uiteenlopende behoeften en wensen. 

Een gedeelte van deze groep loopt het risico om sociaal uitgesloten te raken. Dit betekent dat zij 

er niet bij kunnen, mogen of willen horen, oftewel dat zij niet kunnen, mogen of willen deelnemen 

in de samenleving. Groepen die een verhoogd risico lopen, omvatten onder andere 

eenoudergezinnen en mensen met een inkomen onder 105 procent van het sociale minimum 

inkomen. 

De eenoudergezinnen vormen een groep die een verscheidenheid aan problemen kent, in omvang 

toeneemt en voor een groot deel gebruik maakt van het aanbod van woningcorporaties, namelijk 

sociale huurwoningen. De groep eenoudergezinnen vormt daarom een belangrijke aandachtsgroep 

voor woningcorporaties . Gezien de complexe vraag die zij kent op het gebied van wonen, is deze 

groep, ingekaderd tot alleenstaande moeders, gebruikt als doelgroep aan de hand waarvan een 

manier is bepaald waarmee een keten voor het wonen wordt vormgegeven. 

Voordat het basispakket voor het wonen vormgegeven kan worden in een keten, zijn eerst het 

begrip 'keten' en verschillende modelleertechnieken onderzocht. Een keten kan worden 

gedefinieerd als een koppeling van verschillende schakels in een proces. Hierbij kunnen 

verschillende 'subketens' parallel aan elkaar lopen en in de hoofdketen samenkomen. Het proces 

kan worden weergegeven door het gebruik van een modelleertechniek. Een veel voorkomende en 

eenduidige modelleertechniek is de toepassing van Petri netten. In deze techniek worden de 

verschillende 'toestanden' in het proces afgewisseld met acties of 'transities' die ervoor zorgen dat 

de volgende toestand in het proces wordt bereikt. Deze techniek wordt in dit verslag toegepast 

voor weergave van de keten voor het optimaal wonen. 

De keten die wordt vormgegeven voor het wonen dient zowel sluitend als passend te zijn. Het 

eerste houdt in dat er geen aspecten ontbreken in de keten die nodig zijn voor de klant. Het 

passend zijn van de keten houdt in dat de keten als het ware op maat gemaakt wordt voor de klant 

en waardoor het aansluit bij de situatie en de vraag van klant. 

Een schakel die in sommige ketens wordt toegepast is een 'integrator' of 'tussenpersoon'. Deze 

tussenpersoon zorgt ervoor dat verschillende stromen of 'subketens' worden gebundeld. Deze 

bundeling zorgt ervoor dat er voor de klant slechts één aanspreekpunt is, namelijk de 

tussenpersoon. Dit is een voordeel voor de klant ten opzichte van de situatie waarin de klant het 

vele verschillende partijen moet benaderen. 

In de keten voor het optimaal wonen kan een tussenpersoon toegevoegde waarde bieden. 

Allereerst beschikt hij over kennis over het marktaanbod dat gerelateerd is aan het wonen. Hij kan 

daardoor klanten in contact brengen met aanbod, waarvan zij niet op de hoogte zijn of waarvan ze 
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niet weten hoe zij hieraan moeten komen. Daarnaast inventariseert hij de vraag met betrekking tot 

de verschillende aspecten die aan het wonen gerelateerd zijn. Hieruit stelt hij de totale vraag 

samen en zoekt hiervoor een match met aanbieders. Doordat de samengestelde vraag wordt 

bekeken, is het mogelijk om het aanbod zowel op de vraag als onderling af te stemmen. Hierdoor 

kan worden voorkomen dat zaken ontbreken of elkaar belemmeren. 

In de keten worden de verschillende aspecten van het wonen parallel geanalyseerd door een 

tussenpersoon die deze aspecten samenbrengt. Vervolgens is deze persoon degene die de klant in 

contact brengt met de aanbieders die de onbeantwoorde vraag van de klant kunnen beantwoorden. 

De aspecten gerelateerd aan het wonen bestaan in deze keten uit het basispakket voor het wonen, 

aangevuld met aspecten die specifiek voor de doelgroep van belang zijn. In de keten die 

gespecificeerd is voor alleenstaande moeders is 'Zorgtaken & Kinderopvang' aan deze aspecten 

toegevoegd. 

De op basis van literatuur opgestelde keten voor alleenstaande moeders is getoetst aan de hand 

van informatie over de praktijksituatie. Deze informatie is verkregen uit landelijke cijfers over de 

situatie van alleenstaande moeders en interviews die zijn afgenomen bij een aantal alleenstaande 

moeders. Gezien de relatie die in onderzoeken is gelegd tussen het 'wonen' en de buurt, kan 

worden gesteld, dat het aspect 'Buurt' aan het basispakket moet worden toegevoegd. 

De aangepaste keten is vervolgens toegepast op drie situaties waarin alleenstaande moeders zich 

bevinden. Omschrijvingen van deze situaties zijn verkregen uit de interviews. Deze situaties zijn 

uiteenlopend en betreffen mensen waarvoor de toepassing van de keten respectievelijk geen of 

weinig gevolgen, enkele gevolgen en veel gevolgen heeft. De uitwerking van deze cases heeft een 

aantal aandachtspunten opgeleverd die van belang zijn bij de toepassing van de keten. 

De methode die in dit onderzoek is gebruikt om ketens vorm te geven die het voor mensen, die 

daar behoefte aan hebben, mogelijk maken om optimaal te wonen, ziet er als volgt uit: 

1. Bepalen van een basispakket voor het optimaal wonen; 

Op basis van literatuur is een basispakket voor het wonen samengesteld, bestaande uit 

1. 'Huisvesting' 

2. 'Financiën I Inkomen' 

3. 'Werk' 

4. 'Huishoudelijke taken' 

5. 'Gezondheid' 

6. 'Buurt' 

2. Weergeven van de keten aan de hand van Petri netten; 

Het basispakket voor het 'wonen' wordt door middel van Petri netten grafisch 

weergegeven. De keten wordt opgezet vanuit het perspectief van de klant en de 

tussenpersoon. 

3. Uitbreiding van basispakket voor een specifieke doelgroep; 

Op basis van een analyse van de landelijke gegevens over situatie van een doelgroep, wordt 

bepaald of aspecten aan het basispakket moeten worden toegevoegd. De benodigde 

aanvullingen worden verwerkt in de grafisch vormgegeven keten. 
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4. Toetsen en aanpassen van de keten aan de hand van praktijksituaties. 

De inhoud van de keten, wordt getoetst aan de hand van een analyse van de landelijke 

gegevens over de situatie van de doelgroep waarop de keten gericht is en interviews met 

huishoudens die behoren tot deze doelgroep. Op basis van deze resultaten wordt de keten 

waar nodig aangepast of uitgebreid. De keten wordt vervolgens, door het toepassen van de 

keten in een aantal cases, getoetst en waar nodig aangepast. 

Figuur 0.1 

-------------------------------------------------------, 
: Basispakket 1 

I : 
I I 
I I 
1 Basispakket voor optimaal wonen 

1 
I 

\, __________________________________________ ------------' 
--------~-~ -- ------------------------------------------, 

: Vormgeving 1 

,-------------~------------~ : 
Vormgegeven keten op basis van 
basispakket 

I 
I 
I 

------------------------------------------- -----------, 
Specificeren 

Analyse van de situatie van de 
doelgroep 

I 
I 

,-------------~------------~1 

Keten voor optimaal wonen voor de 
doelgroep 

I 
I 
I 
I 

I J 

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ -~~~~~~~~~~~: 
Toetsen 

r···~~-~-~~-~~-;~~~-;~~--~~-~-;~~-~--~~~·;·~-;~~;··············· .1 

\ .{ 

Uitwerking cases waarbij keten wordt ) 
toegepast '1-----+l 

Aan praktijk aangepaste keten voor 
optimaal wonen voor de doelgroep 

Getoetste keten voor optimaal 
wonen voor de doelgroep 

Methode voor het vormgeven van een keten, waardoor mensen die daar behoefte aan hebben, na toepassing, 
optimaal kunnen wonen 

Deze methode kan worden toegepast op andere doelgroepen. Deze doelgroepen dienen duidelijk 

omkaderd te zijn, zodat het aantal aspecten dat toegevoegd dient te worden aan de keten, 

beperkt blijft. Wanneer blijkt dat verschillen in situaties binnen een groep te verklaren zijn aan de 

hand van een specifiek kenmerk, dient de groep op basis van dit kenmerk te worden gesplitst. Dit 

voorkomt dat het aantal aan de keten toe te voegen aspecten erg groot wordt. 

Voordat de keten toegepast kan worden voor individuen, dient uitgebreid onderzoek gedaan te 

worden naar de aan het wonen gerelateerde aspecten die van belang zijn voor verschillende 

subgroepen van mensen die wonen. Het totaal van deze groepen dient alle wonenden te omvatten. 

Op deze manier kan een checklist worden opgesteld, die doorlopen kan worden met een individu. 

Op basis van deze checklist kan worden bepaald wat de klant nodig heeft om optimaal te wonen. 
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Bij het toepassen van de methode dient een aantal aandachtspunten in acht genomen te worden: 

- Analyseer of een huishouden behoefte heeft aan ondersteuning. Door een corporatie kan 

bijvoorbeeld aan de hand van beschikbare gegevens over huishoudens zoals inkomen en 

samenstelling, groepen signaleren die risico lopen om niet alles te ontvangen en zich vooral 

preventief richten op deze huishoudens; 

- Behoud of bevorder de zelfredzaamheid van mensen; 

- Analyseer de reden waardoor een vraag onbeantwoord is; 

- Onderzoek wie de rol van tussenpersoon vervult en hoe deze rol wordt ingevuld; 

- Zorg ervoor dat het overzichtelijk is voor klanten wie men waarvoor kan benaderen; 

- Instanties betrokken bij aspecten van het wonen dienen een signaleringsrol te vervullen. 

Dit kan door corporaties bijvoorbeeld worden gedaan door gebruik te maken van signalen in 

bestaande bedrijfsprocessen, zoals de registratie van huurachterstanden; 

- Behoud en vergroot waar mogelijk de kennis van de tussenpersoon. 

Naast deze aandachtspunten betreffende de toepassing van de keten, geldt een belangrijk 

aandachtspunt voor betrokken instanties. Sommige instanties kennen een wachttijd voor mensen 

die gebruik willen maken van het aanbod . Hierdoor is het niet voor alle klanten mogelijk om, op 

het moment dat het nodig is, van het geschikte aanbod gebruik te maken. Bedrijven dienen 

hiervoor intern, waar mogelijk, hun processen te verbeteren. 

In de vormgeving van de keten voor het wonen valt op dat er verschillende ketens parallel aan 

elkaar lopen. In de industrie, waar modelleertechnieken voornamelijk toegepast worden voor het 

weergeven van processen, is er veelal sprake van een opeenvolging van schakels en minder van 

parallellopende processen. Dit komt doordat er bij een product vaak onderdelen op een bepaalde 

volgorde samengevoegd dienen te worden, terwijl er bij het wonen sprake is van verschillende 

aspecten die tegelijkertijd een rol spelen. 

Door toekomstig onderzoek gericht op de toepassing van de keten voor andere doelgroepen, kan de 

methode verder worden ontwikkeld. Hieraan verwant dient onderzoek gedaan te worden naar 

groepen die het risico lopen niet optimaal te kunnen wonen. Hierdoor kan preventief actie worden 

ondernomen. Ook is het belangrijk om naast de vraagzijde, waar dit onderzoek zich vooral op heeft 

gericht, onderzoek te doen naar de vormgeving van de aanbodzijde. Daarnaast dient onderzoek 

gedaan te worden naar de invulling van de tussenpersoon in de praktijk. Er dient onderzocht te 

worden welke partij deze rol in moet vullen en hoe deze rol ingevuld moet worden. Hierbij kan aan 

de hand van cases de meerwaarde van de partij worden bekeken. 

De toepassing van de methode kan eraan bijdragen dat minder mensen tussen wal en schip 

belanden. Het brengt verschillende aanbieders en de vraag op verschillende vlakken bijeen, 

waardoor wordt voorkomen dat mensen voorzieningen niet benutten waar zij wel behoefte aan 

hebben. Door de toepassing kunnen klanten van woningcorporaties niet alleen op het vlak van 

huisvesting worden ondersteund, maar kan er een totaaloplossing voor hen worden geformuleerd 

waardoor zij optimaal kunnen wonen. 
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Inleiding 

1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt eerst de aanleiding van het onderzoek geschetst. Dit wordt gevolgd door een 

toelichting op de doelstelling en de probleemstelling van het onderzoek, waarna wordt ingegaan op 

het belang van het onderzoek. Vervolgens worden de opzet van het onderzoek en het verslag 

toegelicht. Tot slot worden de verwachte resultaten behandeld. 

1.1 Aanleiding 
De aanleiding voor het onderzoek is tweeledig. De eerste aanleiding is de bereikbaarheid en 

afstemming van het aanbod op de markt dat het mogelijk moet maken om optimaal te wonen. De 

tweede aanleiding is de aandacht van onder andere de overheid voor het 'meedoen' van mensen in 

de samenleving. Hier wordt ingegaan op beide onderdelen. 

1.1.1 Aanbod gericht op het 'wonen' 

Wat wordt vandaag de dag verstaan onder wonen? Hoewel 'wonen' een begrip is dat door veel 

mensen gebruikt wordt, is de precieze betekenis niet altijd duidelijk. De meeste mensen zullen in 

eerste instantie de relatie leggen met een woning of de mogelijkheid om in een woning te wonen. 

Niet alleen de betekenis, maar ook wat men nodig heeft om te kunnen wonen, verschilt per 

individu. Dat maakt het lastig om te bepalen wat er nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen 

'optimaal woont'. Voor veel mensen is uitsluitend de woning niet voldoende. Voor hen is een 

'pakket' nodig om ervoor te zorgen dat zij optimaal kunnen wonen. Hierbij kan worden gedacht 

aan uiteenlopende zaken, zoals financiële ondersteuning, woonbegeleiding, thuiszorg en een 

traplift. 

Daarnaast kan de samenstelling van dit pakket per persoon en per situatie waarin deze persoon 

verkeert, verschillen. Iemand zonder werk of met een laag inkomen kan andere zaken nodig 

hebben dan iemand met een fysieke handicap. 

Omdat het antwoord op de vraag 'wat men nodig heeft om te kunnen wonen' per persoon kan 

verschillen, vormt dit een complex vraagstuk. 

Bij woningcorporaties in Nederland is terug te zien dat het wonen een breed begrip is. Primair 

verzorgen de corporaties het onderdak van mensen. Daarnaast breidt de aandacht zich uit naar 

andere vlakken zoals leefbaarheid en zorg, die zijn opgenomen in het wettelijk kader van rechten 

en plichten van woningcorporaties: het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) (VROM, 2005). 

Woningcorporatie Domein te Eindhoven (hierna Domein) heeft haar taken breder opgevat dan enkel 

het bieden van huisvesting voor haar klanten. Een (sub- )doel dat zij zich heeft gesteld, is het 

'streven naar een sluitende keten van maatschappelijke dienstverlening voor haar klanten'. Dit 

betekent onder meer dat zij signaleert wanneer haar huurders tussen wal en schip dreigen te 

belanden en dat zij het initiatief neemt voor samenwerking met organisaties die actief zijn op 

terreinen zoals zorg en welzijn (Domein, 2007). 
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Hoewel bijna iedereen woont, is het niet zeker of iedereen werkelijk optimaal woont. Door een 

gebrek aan middelen of contacten of door het niet op de hoogte zijn van mogelijkheden komt het 

voor dat men niet krijgt wat men nodig heeft om optimaal te kunnen wonen. Hier kan in beperkte 

mate, maar ook in extreme mate sprake van zijn. In deze laatste situatie gaat het om mensen die 

daardoor 'buiten de boot dreigen te vallen'. 

Het kan voorkomen dat iemand door bepaalde kenmerken niet exact weet wat hij nodig heeft om 

te kunnen wonen of dat hij dit, doordat hij beschikt over onvoldoende middelen of vaardigheden, 

niet zelf kan regelen . 

Wanneer een wonende wel zelf weet wat hij nodig heeft om te kunnen wonen en wel over 

voldoende vaardigheden en middelen beschikt om dit te regelen, kan hij hetgeen ontvangen dat 

ervoor zorgt dat hij kan wonen. 

Echter, de verschillende zaken die worden aangeboden, staan vaak los van elkaar. Doordat de 

verschillende dingen die worden aangeboden vaak losstaan van elkaar, zijn ze dikwijls niet op 

elkaar afgestemd. Hierdoor is het mogelijk dat er gaten vallen in het aanbod en dat niet alles wat 

nodig is om te wonen wordt geboden. 

Wanneer alle behoeften met het aanbod worden ingevuld en het aanbod dat nodig is voor een 

bepaald individu onderling op elkaar wordt afgestemd, kan de eindkwaliteit van het gehele aanbod 

worden verhoogd. Het is mogelijk om door afstemming en samenwerking optimaal gebruik te 

maken van sterke punten van het aanbod en van de afzonderlijke aanbieders. Door middel van 

deze samenwerking en afstemming kan worden onderzocht of bepaalde activiteiten of producten 

beter door een andere aanbieder kunnen worden verzorgd. Daarnaast kan worden bekeken waar 

verbetering van de kwaliteit van het aanbod gerealiseerd kan worden. 

Het op maat en aaneengesloten aanbieden van het benodigde aanbod, kan erin resulteren dat zo 

weinig mogelijk mensen buiten de boot vallen wanneer het gaat om het kunnen wonen. 

Dit sluit aan bij de doelstelling van de per 1 januari 2007 ingevoerde Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO). Maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die het mensen mogelijk 

maken om mee te doen in de samenleving. 

1.1.2 'Meedoen' 

De overheid heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met de invoering van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen 'meedoen' in de 

samenleving en voorkomen dat mensen buiten de boot vallen (Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 2008). Aan het ervoor zorgen dat mensen kunnen 'meedoen', zijn in de wet 

verschillende prestatievelden gekoppeld, namelijk: 

2 

- Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en 

buurten; 

- Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van 

ouders met problemen met opvoeden; 

- Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 

• 

• 
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- Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 

- Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig 

functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van 

mensen met een psychosociaal probleem; 

- Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch 

probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van 

hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer; 

- Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang; 

- Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het 

bieden van psychosociale hulp bij rampen; 

- Het bevorderen van verslavingsbeleid. 

Bij de uitvoering van de wet is inspanning van verschillende partijen nodig, zoals van gemeenten, 

inwoners en woningcorporaties. Door deze inzet moet worden bereikt dat mensen kunnen 

'meedoen'. De inzet en de rol van de partijen is afhankelijk van het prestatieveld. Sommige 

woningcorporaties, zoals Domein, hebben zichzelf reeds doelen gesteld die bij deze wet aansluiten 

(Domein, 2007). 

Met de invoering van de wet is het niet de eerste keer dat het 'meedoen' in de samenleving onder 

de aandacht wordt gebracht. Eerder is dit gebeurd in de vorm van aandacht voor het 'niet 

meedoen' van mensen. Hieraan wordt reeds enkele decennia aandacht besteed door de overheid. 

De laatste jaren heeft dit onder andere vorm gekregen in de vorm van onderzoek naar 'sociale 

uitsluiting' vanuit het Sociaal Cultureel Planbureau (Jehoel-Gijsbers, 2004). Hierbij is gekeken naar 

verschillende vlakken waarop mensen 'uitgesloten' kunnen zijn of raken. Daarnaast is een aantal 

kenmerken van personen en huishoudens geformuleerd die een hoger risico om sociaal uitgesloten 

te zijn of te raken met zich meebrengt. 

1.2 Probleemschets 

1.2.1 Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek is als volgt gedefinieerd: 

Het bieden van een methode waarmee een sluitende en passende keten vormgegeven kan 

worden, waardoor mensen die daar behoefte aan hebben, na toepassing ervan, optimaal 

kunnen wonen. 

1.2.2 Probleemstelling 

Voor het onderzoek is de volgende onderzoeksvraag als uitgangspunt gebruikt: 

Hoe kan een sluitende en passende keten vormgegeven worden, waardoor mensen die daar 

behoefte aan hebben, na toepassing ervan, optimaal kunnen wonen? 

Om deze onderzoeksvraag optimaal te kunnen beantwoorden, is voorafgaand aan het onderzoek 

een aantal deelvragen geformuleerd, namelijk: 

- Wat wordt verstaan onder 'wonen'? 
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- Op welke deelgebieden kunnen zaken geboden worden, die het mogelijk maken voor 

mensen om optimaal te wonen? 

- Welke personen of instanties zijn betrokken bij het aanbod dat het voor mensen mogelijk 

maakt om optimaal te wonen? 

- Wat is een keten en hoe kan een keten worden vormgegeven? 

- Wat is een sluitende keten? 

- Wat is een passende keten? 

- Hoe kan het aanbod van verschillende partijen aan mensen, die daar behoefte aan hebben, 

worden aangeboden, zodat dit een passende en sluitende keten vormt? 

- Is de methode, die in dit onderzoek wordt gebruikt voor een specifieke doelgroep, 

generaliseerbaar, zodat het voor mensen die niet tot de doelgroep behoren, gebruikt kan 

worden? Zo nee, wat dient er anders gedaan worden, zodat deze methode voor anderen 

gebruikt kan worden? 

De antwoorden op deze vragen zullen gaandeweg het onderzoek aan bod komen. 

1.3 Belang van het onderzoek 
Het afglijden of tussen wal en schip belanden van mensen is de laatste jaren steeds meer onder de 

aandacht gebracht en vormt een belangrijk aandachtspunt voor zowel overheid als organisaties. 

Echter, doordat de situaties van mensen verschillen en er per individu acties van verschillende 

organisaties nodig kunnen zijn, is het voor organisaties moeilijk om zaken zelfstandig op te pakken. 

Er is een aanpak en onderlinge afstemming nodig waaraan verschillende organisaties meewerken. 

Door de wisselende samenstelling van benodigde samenwerkingsverbanden en bestaande 

bedrijfsculturen en -processen is het niet gemakkelijk om hierop in te spelen. 

Een methode die leidt tot de vormgeving van het samenwerkingsproces kan eraan bijdragen dat 

mensen minder vaak afglijden in de samenleving, doordat op deze manier de vraag en het aanbod 

beter onderling en op de situatie van de klant afgestemd kunnen worden. 

1.4 Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek en de rapportage kennen de volgende opzet: 

In hoofdstuk Z wordt een theoretische verkenning van het begrip 'wonen' uiteengezet. Hier wordt 

getracht te komen tot een aantal aspecten, dat gezamenlijk een basispakket vormt voor het wonen 

van mensen. 

Hoofdstuk 3 betreft een omschrijving van één type organisatie die betrokken is bij het wonen van 

mensen, namelijk de woningcorporatie. Het hoofdstuk biedt een korte historische schets en gaat in 

op de relatie die corporaties hebben met het wonen. 

In hoofdstuk 4 komen de mensen die wonen aan bod, oftewel de 'wonenden'. Er wordt een globaal 

beeld geschetst van de wonenden in Nederland, waarna wordt ingegaan op groepen die het risico 

lopen niet optimaal te kunnen wonen. Voor één specifieke doelgroep wordt een keten 

vormgegeven. Voor dit onderzoek is gekozen voor de groep 'alleenstaande moeders'. 

Hoofdstuk 5 biedt de theoretische verkenning van een ander belangrijk begrip voor het onderzoek; 

het begrip 'ketens'. In dit hoofdstuk komen modelleertechnieken aan bod, evenals verschillende 

vormen van ketens die voorkomen in praktijk en literatuur. Het hoofdstuk wordt afgerond met een 
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grafische vormgeving van de keten voor het basispakket voor het wonen en een gespecificeerde 

keten voor alleenstaande moeders. 

In hoofdstuk 6 wordt de keten voor alleenstaande moeders, die is opgesteld op basis van theorie, 

getoetst aan de hand van praktijksituaties. Voor deze toetsing wordt gebruik gemaakt van 

beschikbare gegevens over de landelijke situatie van de doelgroep en van informatie verkregen uit 

interviews. Aan de hand van deze toetsing wordt de opgestelde keten waar nodig aangepast. 

Vervolgens wordt de keten toegepast in de uitwerking van een aantal cases. 

In het afsluitende hoofdstuk 7 worden de onderzoeksvraag en de deelvragen beantwoord en wordt 

een aantal aandachtspunten behandeld die van belang zijn bij de toepassing van de keten. Tot slot 

biedt het hoofdstuk een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

Figuur 1.1 

[ Wonen (Hoofdstuk 2) } r1 ( Corporaties (Hoofdstuk 3) ) J 

[ Risicogroepen (Hoofdstuk 4) ) 

( Ketens, theorie (Hoofdstuk 5) ) 

~ 

( Ketens, vormgeving (Hoofdstuk 5) ) )+-
~ Terugkoppeling 

( Keten en de praktijk (Hoofdstuk 6) ) }-

~ 
[ Conclusies en aanbevelingen (Hoofdstuk 7) J ] 

Onderzoeksopzet 

1.5 Verwachte onderzoeksresultaten 
Naar verwachting moet het wonen verschillend ingevuld worden per individu. Desondanks wordt 

verwacht dat er een aantal aspecten van het wonen is dat voor iedereen van belang is. Naast deze 

basisinvulling van het wonen, kan de keten aangevuld worden met aspecten die voor het individu 

van belang zijn om optimaal te kunnen wonen. 

De methode die in dit onderzoek geboden wordt, biedt de mogelijkheid om het basispakket uit te 

breiden tot een pakket op maat voor een specifieke doelgroep. Naast deze methode biedt het 

onderzoek een aantal aandachtspunten dat van belang is bij de uitvoering van de keten, evenals 

een aantal aanbevingen voor vervolgonderzoek. 
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2 Wonen 

Om te begrijpen wat mensen nodig hebben om optimaal te wonen, is het van belang om het begrip 

'wonen' te definiëren. 

'Wonen' is namelijk een term dat door veel mensen wordt gebruikt. Het is een begrip dat iedereen 

kent, maar waarvan de precieze betekenis voor lang niet iedereen duidelijk is. 

Want wat betekent wonen nu? Volgens Van Dale (1995) betekent 'wonen' "zijn woning hebben, 

verblijf houden, gehuisvest zijn". Van Leeuwen (1980) en Van Wezel (1993) beschrijven het wonen 

als een alledaagse gebeurtenis. De visie van Burie (1972) toont overeenkomsten met hun visies, 

maar hij stelt dat, hoewel wonen zeer alledaags is, het een zeer ingewikkeld verschijnsel is (zie 

ook Smeets, 2006). Volgens hem kan het wonen, afhankelijk van de richting van waaruit het wonen 

wordt benaderd, verschillend worden omschreven. Er is een groot aantal vakgebieden dat zich 

bezig houdt met het wonen, zoals filosofie, bouwkunde, psychologie en sociologie. 

Naast verschillende vakgebieden die zich bezig houden met de inhoud van het begrip wonen, zijn 

er verschillende ervaringen van het wonen. Voor iemand die daadwerkelijk woont, kan het wonen 

een andere betekenis hebben dan voor een instantie die betrokken is bij het wonen (zoals 

woningbouwcorporaties en instellingen die ondersteuning bieden) of degene die de grenzen stelt en 

een kader schept voor het wonen (de overheid). 

Dit hoofdstuk beschrijft eerst de taalkundige oorsprong van het begrip. Daarnaast worden 

verschillende benaderingen van de woning beschreven. De woning wordt namelijk vaak direct 

geassocieerd wordt met het begrip 'wonen'. Vervolgens wordt ingegaan op behoeften die mensen 

hebben. Hierna wordt op basis van de leefdomeinen van Felce en Perry (1995) een basispakket voor 

het wonen geformuleerd. Tot slot wordt kort ingegaan op de verschillende partijen die 

ondersteuning bieden bij het wonen van mensen. 

2.1 Taalkundige oorsprong van het begrip 
Het wonen is door verschillende personen vanuit de taalkunde benaderd (zie Burie, 1972). Volgens 

Tellegen (1965) vallen wonen en bouwen, wat betreft hun herkomst niet samen, maar de betekenis 

van beide woorden vertoont overeenkomsten. Heidegger (1954, in Burie, 1972) ziet in het 

Oudhoogduitse taalgebruik een nauwe band tussen de begrippen 'wonen' en 'bouwen'. Het woord 

'buan' betekende namelijk oorspronkelijk 'bouwen', maar tegelijkertijd betekende het ook 

'wonen'. Daarnaast merkt hij op dat de vormen 'ik ben' (ich bin) en 'jij bent' (du bist) van het 

werkwoord 'zijn' van het woord 'buan' afstammen. 

Tellegen (1965) beschouwt de oude Indogermaanse wortel ••wen' als uitgangspunt voor het begrip 

'wonen'. Dit betekent 'zich behaaglijk voelen' of 'zich lang ergens ophouden', wat terug te vinden 

is in veel andere woorden en talen, zoals 'wonne' (Middelnederlands voor 'zich behaaglijk voelen') 

en het Angelsaksische 'wunian', wat 'blijven' betekent. 'Wunian' is verdwenen uit de Engelse taal. 
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Tegenwoordig wordt 'to live' gebruikt, dat zowel 'wonen' als 'leven' betekent (zie ook Smeets, 

2006). 

In Noord-Europa ontstond het woord 'home' dat in verschillende landen een andere uitspraak 

kende. Het woord kent in deze landen wel eenzelfde betekenis, namelijk het huis, maar ook alles 

erin en eromheen, zowel de mensen als het gevoel van tevredenheid en verbondenheid met het 

huis en alles erin en eromheen (Rybczynski, 1988, zie ook Hayward, 1975). 

In deze taalkundige benadering komen twee belangrijke betekenissen van het begrip 'wonen' naar 

voren. Allereerst wordt de relatie gelegd tussen het begrip 'wonen' en de begrippen 'leven' en 

'zijn'. Daarnaast wordt de relatie gelegd tussen het wonen en een locatie. In dit hoofdstuk wordt 

op beide relaties teruggekomen. 

2.2 De woning 

De relatie tussen het wonen en een locatie kan onder andere worden teruggevonden in de 

betekenissen volgens Van Dale (1995). Hierin is te lezen dat 'wonen' "gehuisvest zijn" betekent, 

maar ook "zijn woning hebben". Een 'woning' betekent "een ruimte waar men woont" en wordt 

ook wel een 'woongelegenheid' genoemd. 

Hayward (1975, zie ook Smeets, 2006) heeft de betekenissen van de woning of 'thuis' verdeeld in 

vijf groepen bestaande uit woorden met vergelijkbare betekenissen. Deze vijf benoemde groepen 

zijn: 
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- 'Home as a physical structure' 

Hierbij gaat het om fysieke kenmerken die de woning omschrijven. Het vereiste voor deze 

woning is dat er ooit iemand woont. 

- 'Home as territory' 

Deze groep omschrijft de woning met termen als een locatie, een buurt of woonplaats. 

- 'Home as locus in space' 

Woorden in deze groep omschrijven de woning als een uitvalsbasis. Er wordt aangenomen 

dat de woning vaak het centrale punt is, van waaruit men vertrekt en weer terugkomt 

(thuiskomt) (zie ook Van Leeuwen, 1980). Hayward geeft aan dat de locatie die beschouwd 

wordt als thuis, de basis bepaalt en als referentiepunt dient in de wereld. Deze benadering 

zie je ook terug bij Saunders en Williams (1988), die stellen dat de woning als het 

'knooppunt' van de samenleving kan worden beschouwd; het punt waarop het individu en 

de samenleving invloed op elkaar hebben. 

- 'Home as self and self-identity' 

Deze groep beschouwt het wonen als een onderdeel van jezelf. De woning kan in deze 

benadering worden gezien als het symbool van iemand of van iemands identiteit. 

- 'Home as social and cultural unit' 

Hierbij ligt de nadruk op familie of samenleving. Hierbij gaat veel aandacht uit naar sociale 

relaties. Ook waarden, ethiek, leefstijlen, normen en moraal spelen hierbij een rol. 
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2.3 Behoeften 
De relatie tussen het 'wonen' en 'leven' of 'zijn', kan worden teruggevonden in de beschouwing 

van het wonen bekeken vanuit het gedrag van mensen. 

Volgens Pennartz (1981) is wonen 'iets doen' en 'een manier van zijn'. Het is een vorm van 

menselijk handelen of ook wel een vorm van gedrag. De betekenis van het wonen is door Burie 

(1972) benaderd vanuit het woongedrag. Hij beschouwt in zijn verkenningen het 'gedrag' in de 

ruimste zin van het woord. Volgens hem omvat het gedrag van een individu zowel het uiterlijk 

waarneembare handelen als de psychische processen denken, voelen en willen. Sociaal gedrag 

omvat daarnaast interactie en communicatie. Burie gaat in hetzelfde boek nog verder met zijn 

specificatie van 'woongedrag'. Hij stelt dat dit gedrag zich kenmerkt door het streven naar de 

bevrediging van behoeften. Hiertoe is een ruimtelijke bundeling van, voor bevrediging van deze 

behoeften, gunstige omstandigheden vereist. Dit is vergelijkbaar met het menselijk gedrag dat zich 

in het algemeen ook richt op het bevredigen van behoeften (Priemus, 1984). Het bevredigen van 

behoeften vereist een nadere toelichting. 

De menselijke behoeften zijn regelmatig het onderwerp van onderzoeken. Een benadering van 

behoeften, die wordt aangehaald om behoeften toe te lichten en het begrip woongedrag uiteen te 

zetten, is de benadering van Maslow (1943, in Burie, 1972, zie ook Priemus,1984). Zoals te lezen is 

in een latere publicatie onderscheidt Maslow (1972) in zijn motivatietheorie vijf fundamentele 

behoeften. Deze behoeften, op de volgorde waarop ze volgens Maslow door veel mensen worden 

bevredigd, zijn volgens hem: 

1. De fysiologische behoeften, zoals honger, dorst en slaap; 

2. De veiligheidsbehoeften, zoals bescherming, beschutting en orde; 

3. De behoefte aan saamhorigheid en liefde, zoals het ergens bij horen en contact met 

anderen; 

4. De behoefte aan achting, zoals succes, erkenning, vrijheid en onafhankelijkheid; 

5. De behoefte aan zelfactualisering, ontplooiing van specifieke eigenschappen van personen. 

Deze motivatietheorie is grafisch vormgegeven. Een veel voorkomende vorm is de piramide waarin 

de behoeften staan weergegeven (zie figuur 2.1 ). Wanneer een behoefte is bevredigd, richt je je 

volgens Maslow (1972) op de bevrediging van de bovenliggende behoefte. 

9 



Naar een sluitende en passende keten voor het wonen 

Figuur 2.1 

veiligheidsbehoeften 

fysiologische behoeften 

Behoeftenpiramide 

Krech, Crutchfield en Ballachey (1962, in Burie, 1972, zie ook Priemus, 1984) brengen de 

motivatietheorie van Maslow anders in beeld (zie figuur 2.2). Zij geven aan dat wanneer een 

behoefte in een bepaal.de mate is bevredigd, al wordt gestreefd naar bevrediging van de volgende 

behoefte. 

Figuur 2.2 
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PsychOJogical development 

Motivatietheorie van Ma slow (Krech, et al., 1962, in Burie, 1972, p. 21) 

Al.derfer (1972) reageert in zijn boek over de Existence, Relatedness and Growth-theorie (E.R.G.

theorie) op de theorie van Maslow. Hij geeft allereerst een alternatieve indeling voor de behoeften 

van Maslow, omdat er wat grijze gebieden zijn als het gaat om de behoefte-indeling die Maslow 

voorstelt. Het voorstel van Alderfer is als volgt: 
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Figuur 2.3 

Maslows categorieën E.R.G. categorieën 

Fysiologisch Bestaan 

Veiligheid (materieel) 

Veiligheid (met personen) Verbondenheid 

Liefde (ergens bijhoren) 

Achting (door personen) 

Achting (zelfbevestiging) Groei 

Zelfactualisering 

Vergelijking theorie van Maslow en E.R.G.-theorie (Alderfer, 1972, eigen bewerking) 

De belangrijkste aanmerking die Alderfer (1972) heeft op de theorie van Maslow, naast een 

aanmerking op de indeling van de behoeften, is de aanwezigheid van hiërarchie in de volgorde van 

bevrediging van behoeften. Alderfer geeft aan dat wanneer er een tekort is aan een 'hoge' 

behoefte, de 'lagere' behoefte wordt vergroot. 

Hoewel bij de theorie van Maslow kanttekeningen gemaakt worden, is de indeling van zijn 

behoeften in meer of mindere mate in verschillende onderzoeken terug te vinden. Een andere 

benadering waarbij behoeften en gedrag een rol spelen, maar die dieper ingaat op specifiekere 

aspecten van 'leven' is de benadering van Felce en Perry (1995). Hier wordt in de volgende 

paragraaf dieper op ingegaan. 

2.4 Basispakket voor het wonen 
Felce en Perry (1995) hebben aan de hand van verschillende onderzoeken een aantal 

'leefdomeinen' gespecificeerd, waarin verschillende aspecten van deze domeinen worden 

genoemd. Deze domeinen zijn van invloed op de kwaliteit van het leven van een persoon (zie ook 

Havermans, 2007). Figuur 2.4 geeft een beeld van de domeinen en subdomeinen. 
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Figuur 2.4 

Leefdomeinen (Fe/ce en Perry, 1995, eigen bewerking) 

De opbouw van deze leefdomeinen vertoont enkele gelijkenissen met de opbouw van de behoeften, 

zoals die gesteld zijn door Maslow (1972). De invulling van het domein 'materieel welbevinden' 

heeft overeenkomsten met de fysiologische behoeften. Hetzelfde geldt voor het 'fysieke 

welbevinden' en de behoefte aan veiligheid, het 'sociaal welbevinden' en de behoefte aan 

saamhorigheid en liefde, het 'emotionele welbevinden' en behoefte aan achting en 'ontwikkeling 

en arbeid' en de behoefte aan zelfactualisering. De subdomeinen omschrijven de zaken die 

bijdragen aan de invulling van de behoeften. 

Om het wonen in te kaderen is een aantal subdomeinen uit figuur 2.4 geselecteerd dat een relatie 

heeft met het wonen. Hierbij is met name gezocht naar een rechtstreekse verbinding met het 

hoofddomein. Deze inkadering leidt allereerst tot een basispakket bestaande uit de aspecten 

'Financiën I Inkomen', 'Gezondheid', 'Werk' en 'Huishoudelijke taken'. Daarnaast is, in verband 

met de relatie tussen 'wonen' en een locatie ofwel een woning, 'Huisvesting' opgenomen bij deze 

subdomeinen. Onderstaand wordt het belang van de subdomeinen voor het wonen toegelicht. 
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2.4.1 Huisvesting 

De woning en het 'wonen' hebben, zoals te lezen is in paragraaf 2.2, een nauwe band; om te 

kunnen wonen is er huisvesting nodig en de huisvesting wordt gebruikt om te wonen. Hieruit is af te 

leiden dat huisvesting een randvoorwaarde vormt om voor het wonen . 

2.4.2 Financiën I Inkomen 

Om te kunnen beschikken over huisvesting, dienen financiële middelen beschikbaar te zijn. 

Huisvesting vindt namelijk voornamelijk plaats in de vorm van woningen en om hier gebruik van te 

kunnen maken, dient men doorgaans te betalen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het betalen van de 

huurprijs of de hypotheeklasten. 

2.4.3 Werk 

Hoewel dit aspect indirect invloed heeft op het wonen, zoals via de hoogte van het inkomen, is het 

mede bepalend voor de hoeveelheid tijd die men in de woning besteed. Daarnaast komt het steeds 

vaker voor dat mensen (ten dele) thuis werken. Dit bepaalt mede hoe er wordt gewoond en welke 

behoeften men heeft met betrekking tot de woning. 

2.4.4 Huishoudelijke taken 

In de woning van een huishouden worden taken verricht, zoals het schoonhouden van de woning, 

het koken en het doen van boodschappen. Het verrichten van deze taken bevordert het 

functioneren van een huishouden onder andere in de woning. 

2.4.5 Gezondheid 

Beperkingen van de gezondheid van mensen, zoals lichamelijke klachten, kunnen de mate waarin 

iemand prettig leeft in een woning beïnvloeden. Mensen die astma hebben, kunnen bijvoorbeeld 

problemen ondervinden in een vochtige woning en kunnen mensen die slecht ter been zijn, kunnen 

worden beperkt in hun bewegingsvrijheid wanneer er drempels en trappen in de woning aanwezig 

zijn. 

2.5 Betrokken partijen 
Gezien de verscheidenheid aan aspecten die gerelateerd zijn aan het wonen, bestaat er tevens een 

grote verscheidenheid aan partijen die betrokken zijn bij deze aspecten. Deze betrokken partijen 

kunnen zowel personen als organisaties zijn. Voorbeelden van partijen die betrokken zijn bij de 

aan het wonen gerelateerde aspecten zijn: 

Huisvesting Woningcorporaties, makelaars, particuliere verhuurders 

Financiën I Inkomen Sociale Dienst, schuldsaneerders, Centrum voor Werk en Inkomen 

Werk Centrum voor Werk en Inkomen, uitzendbureaus, onderwijsinstellingen 

Huishoudelijke taken Interieurverzorgers, gezinshulpen, strijksters 

Gezondheid Thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gezinshulpen 

In deze paragraaf wordt een aantal partijen en hun relatie met de aspecten van het wonen kort 

toegelicht. 
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2.5.1 Overheid 

De overheid is in verschillende vormen en op verschillende manieren betrokken bij mensen die 

wonen . Een aantal vormen waarin de overheid voorkomt als betrokken partij is gemeente, 

provincie, ministerie en overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en het Centrum voor Werk en 

Inkomen. 

De overheid is betrokken bij verschillende aspecten die gerelateerd zijn aan het 'wonen'. 

Allereerst is zij betrokken via het beleid dat zij voert . Dit beleid heeft betrekking op een 

verscheidenheid aan aspecten. Daarnaast is de overheid betrokken bij 'Financiën I Inkomen', 

onder andere door het bieden van tegemoetkomingen, zoals huurtoeslag en uitkeringen. Daarnaast 

is zij betrokken bij 'Werk' bijvoorbeeld door mensen te begeleiden naar werk. 

2.5.2 Woningcorporaties 

Woningcorporaties zijn voornamelijk betrokken bij het aspect 'Huisvesting'. Zij spelen een grote 

rol bij de huisvesting van Nederlandse gezinnen, aangezien ongeveer 35 procent van de woningen 

in Nederland in het bezit van corporaties is. 

Echter de omkadering van het werkvlak staat niet vast, waardoor sommige corporaties ook op 

andere vlakken actief zijn. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op woningcorporaties . 

2.5.3 Woonbegeleiding verlenende instanties 

Er zijn instanties actief in het verlenen van woonbegeleiding voor mensen. Deze instanties bekijken 

het wonen in bredere zin. De breedte van het werkvlak is afhankelijk van de invulling die de 

betreffende instantie hieraan geeft. NEOS, een organisatie actief in de regio Eindhoven, die 

mensen met verschillende problemen helpt, biedt bijvoorbeeld ondersteuning op het gebied van 

'Huisvesting', 'Financiën I Inkomen', 'Huishoudelijke taken' en 'Gezondheid' (NEOS, 2007). 

2.6 Resumé 
Hoewel het begrip 'wonen' door veel mensen wordt gebruikt, is de betekenis van het woord niet 

voor iedereen hetzelfde. Vanuit de oorsprong van het woord zijn er relaties te zien tussen het 

'wonen' en een locatie of een woning en tussen het 'wonen' en 'leven' of 'zijn'. 

Hayward (1975) heeft de betekenis van de woning op vijf verschillende manieren benaderd. Hiertoe 

heeft hij begrippen met vergelijkbare betekenissen in vijf groepen ingedeeld. Deze benaderingen 

variëren van een fysieke omschrijving van de woning tot de woning als een eenheid in de 

samenleving. 

Volgens Burie (1972) speelt de woning een rol bij het bevredigen van menselijke behoeften. Voor 

een omschrijving van de te bevredigen behoeften dient de theorie van Maslow (1972) als leidraad. 

Felce en Perry (1995) hebben aan de hand van onderzoeken vijf domeinen opgesteld die de 

kwaliteit van het leven bepalen. Deze indeling van deze domeinen toont overeenkomsten met de 

indeling van behoeften van Maslow. 

Op basis deze beschouwingen is het mogelijk om een basispakket voor het wonen te formuleren. 

Dit pakket bevat aspecten die de kwaliteit van het leven bepalen en gerelateerd zijn aan het 
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wonen, namelijk 'Huisvesting', 'Financiën I Inkomen', 'Werk', 'Huishoudelijke taken' en 

'Gezondheid'. 

Gezien de verscheidenheid aan aspecten zijn veel verschillende partijen betrokken bij de aan 

wonen gerelateerde aspecten. Deze partijen hebben ieder aandacht voor één of meerdere 

aspecten. De aan het wonen gerelateerde subdomeinen vormen de basis voor het vervolg van het 

onderzoek en worden gebruikt als uitgangspunt voor het vormgeven van de keten voor het wonen. 
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3 Corporaties 
Woningcorporaties vormen een deel van de partijen die zich bezig houden met het wonen. Om een 

duidelijk beeld te kunnen geven van deze organisaties, wordt in dit hoofdstuk een beeld gegeven 

van hun geschiedenis. Daarna wordt ingegaan op de huidige positie die corporaties in Nederland 

hebben. Vervolgens wordt ingegaan op de positie van corporaties en hun rol in het wonen. Tot slot 

wordt ingegaan op één woningcorporatie, te weten op Domein te Eindhoven en wordt van deze 

corporatie een beeld gegeven. 

3.1 Geschiedenis 
Rond 1850 werden de eerste woningcorporaties uit particulier initiatief opgericht met als doel het 

verbeteren van de huisvestingssituatie van arbeiders (Conijn, 2005). De woonomstandigheden van 

arbeiders waren in deze tijd vooral slecht te noemen (Dogge, 2002). 

Met de Woningwet die in 1902 in werking trad (deze wet was in 1901 opgesteld) werd het mogelijk 

voor verenigingen of stichtingen om erkent te worden als 'toegelaten instelling'. Dit kan alleen als 

zij uitsluitend werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting en geen uitkeringen doen, behalve 

op het gebied van volkshuisvesting. Door deze toelating kunnen zij in aanmerking komen voor 

financiële steun vanuit de overheid. Zij dienen zich wel te houden aan de rechten en plichten die 

gelden voor toegelaten instellingen (VROM, 1991 ). 

In en vlak na de Eerste, maar ook de Tweede Wereldoorlog, groeiden het aantal corporaties en hun 

woningbezit sterk. Dit kwam door de wederopbouw van de huisvesting in Nederland en doordat er 

destijds, met het oog op de marktomstandigheden, niet door marktpartijen werd bijgedragen aan 

deze wederopbouw. Ook ten tijde van de oliecrisis in de jaren zeventig werd een beroep gedaan op 

de woningcorporaties. Hoewel de positie van de corporaties in de tussengelegen jaren werd 

bediscussieerd, geven de eerder geschetste situaties het belang van woningcorporaties voor de 

huisvesting in Nederland weer. Vanaf de jaren zeventig is te zien dat er veel woningcorporaties 

fuseren (Conijn, 2005). De redenen voor deze fusies lopen uiteen (Dogge, 2002). Enkele jaren later 

begon de afname van het aantal gemeentelijke woonbedrijven, doordat deze woonbedrijven door 

gemeenten werden afgestoten. 

Sinds in 1995 de 'Wet balansverkorting 1995' in werking is getreden, wordt gestreefd naar de 

deregulering en verzelfstandiging van de woonsector. Dit staat ook wel bekend als de 'brutering'. 

Deze actie betekende dat de financiële banden tussen de corporaties en de overheid werden 

doorgesneden, door het vereffenen van uitstaande leningen en te ontvangen subsidies (Kullberg, 

2002, zie ook Smeets, 2007). 

Tot op heden spelen woningcorporaties een grote rol in de volkhuisvesting in Nederland. Zij 

bezitten ongeveer 80 procent van de ongeveer drie miljoen huurwoningen, wat neerkomt op 

ongeveer 35 procent van het totale woningbezit. 
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3.2 Huidige situatie 

3.2.1 Corporaties en de overheid 

Zoals in het voorgaande is geschetst, is er lange tijd een sterke band geweest tussen 

woningcorporaties en de overheid . Deze band was er niet alleen door bijdragen vanuit de overheid, 

maar ook door wet- en regelgeving. Met de brutering van 1995 zijn de financiële banden 

doorgesneden en zijn het verzelfstandigen en de deregulering van de woonsector belangrijke 

doelen geweest. 

Doordat zij beschikken over een relatief groot vermogen en lopende inkomsten hebben, zijn 

corporaties zelfstandig. Zij kunnen zelf beschikken over hun vermogen en kunnen hiermee de 

dingen doen die zij willen , zolang deze binnen de zelfopgelegde kaders, maar ook de formele 

kaders van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) vallen (Deuten en De Kam, 2005). Het 

BBSH kan worden gezien als een uitwerking van de rechten en plichten van woningcorporaties zoals 

deze zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet (VROM, 2005). 

Hoewel woningcorporaties zelfstandig zijn, heeft de overheid hen hard nodig bij de 

maatschappelijke opgaven, die er liggen op het gebied van volkshuisvesting en stedelijke 

vernieuwing. Vanuit dit oogpunt is het van belang voor de overheid dat het vermogen van de 

woningcorporaties wordt ingezet voor het realiseren van deze opgaven. Daarom stimuleert het Rijk 

de corporaties tot het inzetten van hun middelen (VROM, 2001 ). Het sturen van corporaties door de 

overheid vindt onder meer plaats door afspraken en contracten die worden gemaakt. Dit vindt 

zowel op nationaal niveau als op lokaal niveau plaats. In 2007 en 2008 heeft minister Vogelaar van 

Wonen, Wijken en Integratie (directoraat-generaal van het Ministerie van VROM) zich er 

bijvoorbeeld voor ingezet dat woningcorporaties de komende jaren geld investeren in 

probleemwij ken . Hiertoe heeft zij veertig wijken benoemd tot 'krachtwijk', waarin extra 

génvesteerd moet worden door corporaties. Op lokaal niveau worden bijvoorbeeld 

prestatieafspraken aangaan van met gemeenten. Daarnaast vindt het sturen plaats door afdwingen 

van redelijk ruim gestelde regels, zoals deze gesteld zijn in het BBSH (VROM, 2005). 

Het BBSH regelt de toelating, de taken en het toezicht, wanneer het gaat om de sociale 

huursector. Hierin staan onder meer de prestatievelden, waarover de woningcorporaties na 

toelating verantwoording moeten afleggen. Deze prestatievelden zijn (VROM, 2005, hoofdstuk 111) : 

- Passend huisvesten van de doelgroep; 

- Kwalitatief in stand houden van het woningbezit; 

- Betrekken van bewoners bij beleid en beheer; 

- Waarborgen van de financiële continu'iteit; 

- Bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten; 

- Bijdragen aan wonen en zorg. 

Het BBSH hanteert voor de bepaling van de doelgroep, die in het eerste prestatieveld wordt 

omschreven, huishoudens met een inkomen tot de grens die geldt voor de huurtoeslag. Deze 

grenzen zijn afhankelijk van de leeftijd van de leden en de samenstelling van het huishouden. Voor 
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2008 ligt de grens voor meerpersoonshuishoudens op een inkomen van ongeveer € 28.000. Voor de 

andere huishoudens ligt deze grens lager (Belastingdienst, 2008). 

Naast deze doelgroep zijn corporaties gericht op het passend huisvesten van groepen met 

specifieke woonbehoeften of specifieke woonproblemen (VROM, 2005). Hierbij kan worden gedacht 

aan gehandicapten, ouderen en studenten, maar ook aan woonwagenbewoners, dak- en thuislozen. 

In het BBSH stelt de overheid niet alleen de eerdergenoemde prestatievel.den, maar regelt zij ook 

het toezicht op de corporaties. Dit toezicht vindt zowel intern als extern plaats. Het interne 

toezicht wordt veelal door een Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht verricht 

(Kullberg, 2002). Het externe toezicht is in handen van de Minister van VROM en het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting (CFV) (VROM, 2005). 

Ten behoeve van het toezicht moeten de woningcorporaties jaarlijks een lijst met geplande 

activiteiten, een jaarrekening en een jaarverslag opstellen. Daarnaast moeten zij een 

volkshuisvestingsverslag en een overzicht van cijfermatige kerngegevens opstellen (VROM, 2005). In 

het volkshuisvestingsverslag wordt ingegaan op werkzaamheden op het gebied van onder andere 

volkshuisvesting in het algemeen, leefbaarheid, onderhoud en verbetering van hun wooneenheden, 

wonen en zorg en het gevoerde overleg met de gemeenten waar zij werkzaam zijn. 

Financieel gezien kunnen corporaties niet meer terecht bij de overheid, zoals voor bijvoorbeeld 

subsidies. Dit wil niet zeggen dat zij geen subsidies kunnen ontvangen die gerelateerd zijn aan 

projecten die zij realiseren. Voor het aantrekken van leningen kan het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW), een onafhankelijk instituut, voor hen garant staan. Daarnaast kunnen 

corporaties projectsubsidie en saneringssubsidie verkrijgen van het CFV, dit is de financieel 

toezichthouder voor de sector (VROM, 2005). 

3.2.2 Maatschappelijke prestaties 

Woningcorporaties verrichten activiteiten ten behoeve van de samenleving. Wanneer een 

woningcorporatie zich houdt aan de regels die gesteld zijn in het BBSH, is zij maatschappelijk 

bezig. 

De brancheorganisatie Aedes ondersteunt de woningcorporaties die lid zijn bij de invulling van de 

regels van het BBSH. Rond 2005 hanteerde zij een 'format transparantie corporaties' met daarin 

een tiental speerpunten voor de corporaties. Deze schetsen een beeld van de uiteenlopende 

maatschappelijke prestaties van woningcorporaties. Deze speerpunten zijn als volgt (Deuten en De 

Kam, 2005, pp. 13-14): 

1. Het bevorderen van de slaagkansen en keuzemogelijkheden van kwetsbare groepen op de 

woningmarkt. 

2. Het bevorderen van voldoende betaalbare woningen met een daarbij passende kwaliteit. 

3. Het bevorderen van het passend kunnen wonen van dak- en thuislozen, asielzoekers en 

andere speciale groepen (zoals ouderen en geestelijk en verstandelijk gehandicapten). 
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4. Het versterken van de samenhang tussen woon- en zorgdiensten, welzijn en het verbreden 

van het assortiment aan woondiensten. 

5. Het bevorderen van een gedifferentieerd woningaanbod. 

6. Het bevorderen van een goede afstemming met de woonwensen van bewoners. 

7. Het werken aan behoud of verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van wijken en 

buurten en het realiseren van gevarieerde woonmilieus. 

8. Het duurzaam en milieubewust bouwen, verbouwen en onderhouden. 

9. Het bevorderen van de participatie van bewoners bij woning en woonmilieu, zowel bij de 

ontwikkeling van nieuwe woningen als bij het beheer van bestaande. 

10. Het bevorderen van interactieve beleidsvorming met de lokale belangenhouders en een 

transparante verantwoording over de geleverde prestaties. 

Deze prestatievelden laten zien dat het vlak waarop woningcorporaties verwacht worden actief te 

zijn, zeer breed is en meer omvat dan enkel huisvesting of het bieden van betaalbare woningen. De 

prestaties van woningcorporaties zijn gericht op uiteenlopende gebieden (zie ook Deuten en De 

Kam, 2005). Deze prestaties hebben met elkaar gemeen dat ze gericht zijn op een positief effect 

op de samenleving. Daarnaast zijn de prestaties zowel op individuen als op de samenleving gericht. 

3.2.3 Typen corporaties 

Het BBSH legt de woningcorporaties door haar regels een maatschappelijk karakter op, maar er is 

speelruimte. Doordat de regels in het BBSH niet zo specifiek zijn gesteld, is het mogelijk voor 

corporaties om hier hun eigen invulling aan te geven. Deze eigen invulling zorgt ervoor dat de 

doelen, missie, visie en de strategieën van verschillende corporaties uiteen kunnen lopen. 

corporaties, hun aandachtsgebied en werkzaamheden kunnen verschillen. De. 

Deze eigen invulling van de doelen die een corporatie zichzelf stelt, bepalen de invloed die zij kan 

hebben in de maatschappij. Daarnaast bepalen zowel de middelen die zij tot haar beschikking 

heeft, als de mogelijkheden die zij heeft in dat deel van de samenleving waar zij actief is, de 

bijdrage die een corporatie kan leveren aan de maatschappij. De situaties waarin corporaties in 

wijken of buurten actief zijn, kunnen namelijk zeer verschillend zijn. 

De verschillen tussen de corporaties kunnen zichtbaar worden gemaakt in een model dat is 

ontwikkeld door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). In dit model (zie figuur 3.1) 

hebben de verschillende 'typen' corporaties een plaats die wordt bepaald door het rendement 

waar zij zich op richten en de taakopvatting die zij hebben (Deuten en De Kam, 2005). 
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Figuur 3.1 
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Model met verschillende 'typen' corporaties (Deuten en De Kam, 2005) 

Afhankelijk van het standpunt dat zij kiezen, krijgen de verschillende corporaties een plaats in het 

model. Voor een corporatie die zich profileert als emancipatiemachine, is het maatschappelijke 

rendement veel belangrijker dan voor een vastgoedonderneming, die zich vooral richt op het 

financieel-economische rendement. Een corporatie kan haar taak breed opvatten en zich richten 

op mensen, maar een corporatie die haar taak smal opvat, zal zich enkel richten op het vastgoed. 

Op basis van deze indeling kan een beeld worden gekregen van de positie of de gewenste positie 

van een woningcorporatie in de maatschappij en van wat zij hier teweeg wil brengen. 

3.3 Aanbod corporaties op het gebied van wonen 
In het hoofdstuk 2 is aangegeven dat het basispakket voor het wonen bestaat uit verschillende 

aspecten, namelijk 'Huisvesting', 'Financiën I Inkomen', 'Werk', 'Huishoudelijke taken' en 

'Gezondheid'. Aan de hand van activiteiten en aandachtspunten voor corporaties kan worden 

bepaald op welke aspecten corporaties zich (voornamelijk) richten. 

3.3.1 De rol van corporaties op het gebied van wonen 

Zoals eerder vermeld zijn de activiteiten van een woningcorporatie afhankelijk van de doelen en 

de competenties die zij zichzelf stelt. Deze bepalen de breedte van het vlak waarop een corporatie 

actief is. 

Vanuit haar oorsprong zorgen woningcorporaties voor onderdak voor mensen. In hoofdstuk 2 is 

gebleken dat dit een belangrijk onderdeel van het 'wonen' is voor bewoners. Corporaties leggen 

hierbij de nadruk op het bieden van betaalbare woningen van een passende kwaliteit voor hun 

doelgroep. 

Woningcorporaties kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de woonmilieus. De leefbaarheid 

wordt door corporaties beschouwt als een aspect van het wonen. Dit kunnen zij doen door 

bijvoorbeeld herontwikkeling en renovatie, het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed, het 
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bevorderen van diversiteit van het woningaanbod in wijken en buurten en het toezicht houden op 

de samenleving door wijkbeheerders. 

De corporaties richten zich dus vanuit dit oogpunt met name op de invulling van het leefdomein 

'materieel welbevinden', waarbij in het bijzonder aandacht uitgaat naar het aspect 'Huisvesting'. 

3.3.2 Samenwerking 

Woningcorporaties hebben niet tot doel om onafhankelijk van andere partijen omstandigheden te 

bieden waarin mensen kunnen wonen. Het gaat ook om samenwerking met partners die 

bijvoorbeeld actief zijn op het gebied van zorg en welzijn. Deze samenwerking is van belang, 

omdat woningcorporaties het bieden van voorzieningen en diensten op deze gebieden niet als 

kerncompetentie hebben. Dit wordt door de overheid ook niet van hen verwacht. 

Woningcorporaties dienen een bijdrage te leveren aan bijvoorbeel.d leefbaarheid en de combinatie 

tussen wonen en zorg. De samenwerkingspartners hebben over het algemeen wel hun 

(kern)competenties liggen op deze afwijkende gebieden. 

De inzet en samenwerking van woningcorporaties hangen af van de competenties die zij zichzelf 

stellen. Deze bepalen het vlak waarop zij zelf actief zijn en waarvoor zij samenwerking zoeken met 

andere partijen om het 'wonen' aan mensen aan te bieden. 

Door bijvoorbeeld samenwerking is het voor corporaties mogelijk om zich, naast 'Huisvesting', te 

richten op andere aspecten die gerelateerd zijn aan het wonen, zoals 'Gezondheid'. 

3.4 Domein 
Domein is een woningcorporatie die actief is in de regio Eindhoven. Ze heeft een bezit van 

ongeveer zevenduizend verhuureenheden, welke verspreid zijn over de gemeenten Eindhoven, Best 

en Son en Breugel. Domein verhuurt haar woningen, maar verkoopt ook een aantal woningen, zowel 

marktconform als via Koopgarant. Dit laatste geeft mensen die beschikking hebben over weinig 

financiële middelen, de kans om een woning te kopen, omdat via Koopgarant de woning met 

korting wordt aangeboden. Wanneer deze woning weer door de koper wordt verkocht, deelt deze 

partij de waardestijging of -daling met Domein. Waardestijgingen door wijzigingen die de bewoner 

zelf aanbrengt, zijn daarbij voor de bewoner zelf. Daarnaast breidt Domein haar bezit uit door het 

aankopen of ontwikkelen van verhuureenheden. 

Domein ziet zichzelf als een corporatie die meer gericht is op het maatschappelijke rendement, 

dan op het financieel-economische rendement. Daarnaast vat zij haar taken breed op en richt zij 

zich op mensen. In deze opvatting richt zij zich eerder op individuen dan groepen (Nimwegen, van 

en Partners, 2007). 

Domein streeft dus naar een positie in het kwadrant 'maatschappelijk rendement - mensen' in de 

volgende matrix (figuur 3.2). Dit wenst zij te bereiken met de imago's "ambassadeur voor gelijke 

kansen" en "Domein daagt uit om zelf te kiezen" (Domein, 2007). 
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Figuur 3.2 
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Positionering van Domein in model voor verschillende 'typen' corporaties (Deuten en De Kam, 200 5, eigen bewerking) 

De doelen die Domein zich stelt zijn " klanten kansen bieden", "leefbare en levensloopbestendige 

wijken met een eigen identiteit" en een "actieve en maatschappelijke onderneming". De groep 

klanten waar Domein zich primair op richt heeft een inkomen tot € 33.000. Ze heeft ook aandacht 

voor de groep met een inkomen tot € 45.000, omdat ook deze klanten weinig kansen hebben op de 

markt (Domein, 2007). 

Op basis van deze doelen is een aantal subdoelen geformuleerd dat Domein nastreeft (Domein , 

2007): 

- Voldoende betaalbaar aanbod; 

- Voldoende keuzes in kwaliteit, type en eigendomsvorm van de woning; 

- Voldoende inbreng van de individuele klant in de kwaliteit van de woning; 

- Dynamiek in de vastgoedportefeuille; 

- Leveren van prestaties in gemeenten; 

- Klant heeft inbreng in eigen leefomgeving en beheer en beleid van Domein; 

- Streven naar een sluitende keten van maatschappelijke dienstverlening voor haar klanten; 

- Werken aan vitale wijken en buurten. 

Wanneer deze doelen van Domein naast de tien speerpunten voor corporaties (Deuten en De Kam, 

2005) worden gelegd, is te zien dat bijna alle speerpunten aan bod komen bij de doelen die Domein 

zich stelt. Echter, het speerpunt 'duurzaam en milieubewust bouwen, verbouwen en onderhouden' 

komt niet terug in deze doelen, maar 'duurzaamheid' wordt door Domein (2006) in haar 

ondernemingsplan wel als aandachtspunt genoemd. Daarnaast zijn bijna alle prestatievelden uit 

het BBSH (VROM, 2005) terug te vinden in de doelen die Domein heeft benoemd, met uitzondering 

van het 'waarborgen van financiële continuïteit'. In haar ondernemingsplan geeft Domein (2006) 

aan dat haar financiële positie sterk genoeg moet zijn , om te kunnen blijven investeren in de 

doelen die zij zich heeft gesteld en om risico's te kunnen dekken. 
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Vanuit haar geschiedenis is Domein ook gericht op klanten. Zij is namelijk aan het begin van de 

twintigste eeuw opgericht als 'N. V. Bouwmaatschappij Eindhoven Vooruit', met als doel de 

huisvesting van de arbeiders in Eindhoven en de omliggende gemeenten (tegenwoordig opgegaan in 

de gemeente Eindhoven) te verbeteren. Deze bouwmaatschappij werd omgezet in de Vereeniging 

Volkshuisvesting waarbij verschillende ondernemingen een belangrijke rol speelden, zoals textiel-, 

lucifer-, sigaren-, gloeilampen- en stenenfabrikanten (Otten, 1987). 

Wanneer de subdoelen van Domein worden bekeken en naast de leefdomeinen van Felce en Perry 

(1995) worden gelegd, valt een aantal zaken op. Allereerst is te zien dat Domein zich richt op het 

'materiële welbevinden' van haar klanten, door zich te richten op huisvesting, de kwaliteit en 

betaalbaarheid van woningen en op leefbare wijken en buurten. Daarnaast richt zij zich op het 

domein 'ontwikkeling en arbeid'. Domein streeft namelijk naar keuzevrijheid en controle van 

bewoners, maar ook naar een eigen inbreng van haar klanten. Tot slot streeft Domein naar een 

sluitende keten van maatschappelijke dienstverlening en zoekt zij samenwerking met andere 

partijen om dit te bereiken. Door deze samenwerking kunnen ook de andere leefdomeinen aan bod 

komen. 

3.5 Resumé 

Woningcorporaties zijn maatschappelijke instellingen. Sinds het ontstaan van woningcorporaties, 

halverwege de negentiende eeuw, is de rol van de overheid veranderd. De brutering, waarbij de 

financiële banden tussen de overheid en woningcorporaties werden doorgesneden, bevorderde de 

zelfstandigheid van de woningcorporaties. De overheid heeft nog wel invloed op corporaties, vooral 

door de wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld het BBSH en het daarin geregelde toezicht op de 

'toegelaten instellingen'. 

Gedurende de decennia hebben deze toegelaten instellingen een grote invloed gehad op de 

volkshuisvesting in Nederland, met als resultaat dat zij vandaag de dag ongeveer 35 procent van 

het woningbezit in hun portefeuilles hebben. 

De maatschappelijke instelling van woningcorporaties is terug te vinden in het BBSH en in de 

doelen die zij zichzelf stellen. Het gaat hierbij verder dan alleen het bieden van passend, 

betaalbaar en kwalitatief goed onderdak voor haar doelgroep, want het omvat onder andere het 

bijdragen aan de leefbaarheid van gebieden en de combinatie van wonen en zorg. 

De visie van corporaties op wonen is terug te vinden in deze prestatievelden en doelstellingen. Het 

gaat daarbij voornamelijk om kwalitatief goed onderdak en de leefbaarheid van de woonmilieus. 

Daarom kan, met het oog op het wonen en gerelateerde aspecten, worden gesteld dat corporaties 

zich vooral richten op het aspect 'Huisvesting'. 

Woningcorporaties kunnen mensen huisvesting aanbieden en tevens bijdragen aan de leefbaarheid 

in gebieden. Echter, voor sommige aspecten die van invloed zijn op de leefbaarheid, zoals 

veiligheid, levensloopbestendigheid en een schone omgeving, dienen zij een beroep te doen op 

andere partijen zoals politie, zorg- en welzijnsinstellingen en de bewoners zelf. Deze 

samenwerking is van belang, omdat de competenties van woningcorporaties veelal op andere 
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vlakken liggen . Het resultaat kan worden bevorderd, door samenwerking te zoeken met partijen 

die deze competenties wel bezitten. Wanneer de inzet van corporaties wordt beschouwd aan de 

hand van aspecten die gerelateerd zijn aan het wonen, houdt dit in dat de woningcorporaties zich, 

al dan niet in samenwerking met andere partijen, ook richten op de invulling van de andere 

aspecten, zoals het 'Gezondheid' en 'Financiën I Inkomen'. 
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4 Risicogroepen 
Dit hoofdstuk richt zich op degenen die 'wonen' oftewel 'wonenden', waarbij specifiek ingegaan 

wordt op mensen die het risico lopen niet optimaal te kunnen wonen. 

Allereerst wordt een korte omschrijving gegeven van de situatie van huishoudens in Nederland. 

Vervolgens wordt ingegaan op het begrip sociale uitsluiting, een begrip dat al lange tijd aandacht 

krijgt in de maatschappij, maar nog steeds actueel is. In deze omschrijving wordt een aantal 

risicofactoren genoemd, die mede als basis dienen voor de inkadering. Deze inkadering is van 

belang voor het vervolg van het onderzoek. Tot slot wordt de groep besproken die uit deze 

inkadering leidt: alleenstaande moeders in Nederland. 

4.1 Omschrijving 
Onder 'wonenden' wordt in dit onderzoek 'mensen die wonen' verstaan. Alle inwoners van 

Nederland, met uitzondering van de dak- en thuislozen, worden gerekend tot de groep wonenden. 

Deze groep is zeer divers. In deze paragraaf wordt een beknopte schets van de groep gegeven. 

Daarnaast worden de huidige ontwikkelingen van de wonenden in Nederland geschetst. 

4.1.1 Demografische kenmerken 

Nederland heeft in 2007 ruim 16,3 miljoen inwoners. Tot deze inwoners behoren ook de dak- en 

thuislozen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft aan dat deze groep moeilijk 

definieerbaar en meetbaar is (Reep, C., Schmeets, H., Snijkers, G., 2003). Hierdoor zijn er geen 

cijfermatige gegevens over deze groep beschikbaar bij het CBS. 

De samenstelling van de bevolking is op verschillende manieren te omschrijven. Van de 

Nederlandse bevolking is iets meer dan de helft vrouw. Daarnaast heeft ongeveer de helft van de 

bevolking een leeftijd van 40 jaar of ouder. Hiervan is ongeveer één derde ouder dan 65 jaar (CBS, 

2007a). 

Wanneer de burgerlijke staat van de bevolking wordt beschouwd, is te zien dat bijna de helft van 

de totale Nederlandse bevolking ongehuwd is. Daarnaast is 40 procent van de bevolking gehuwd. 

Tot slot is ruim vijf procent van de bevolking verweduwd en een ongeveer gelijk percentage 

gescheiden (CBS, 2007a). 

De leden van de bevolking maken deel uit van huishoudens. Hierin zijn verschillende vormen te 

onderscheiden. Een belangrijk onderscheid is het verschil in deelname aan een particulier 

huishouden (bijna 99 procent van de bevolking) en een institutioneel huishouden (iets meer dan 

één procent van de samenleving). Institutionele huishoudens zijn onder meer verpleeghuizen, 

verzorgingshuizen en psychiatrische inrichtingen (CBS, 2007b). 

Het aantal personen in particuliere huishoudens bestaat voor ongeveer de helft uit 

samenwonenden. Hiervan is de ruime meerderheid gehuwd en heeft ongeveer de helft kinderen. 
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Ruim 15 procent van het aantal personen in huishoudens is alleenstaand en bijna drie procent 

maakt deel uit van een eenoudergezin. Daarnaast is bijna 30 procent van de personen in 

particuliere huishoudens thuiswonend kind (CBS, 2007b). 

De samenleving in Nederland wordt gezien als een multiculturele samenleving. De reden hiervoor is 

terug te vinden in de afkomst van de inwoners. Bijna 20 procent van de bevolking is allochtoon. 

Deze groep bestaat voor iets minder dan de helft uit westerse allochtonen en het resterende 

gedeelte bestaat uit niet-westerse allochtonen. Landen waaruit veel allochtonen in Nederland 

afkomstig zijn, zijn Marokko, Suriname en Turkije (uit elk van deze landen is ruim tien procent van 

de allochtonen afkomstig) en de Nederlandse Antillen en Aruba (ruim zeven procent) (CBS, 2007a). 

4.1.2 Sociaal economische kenmerken 

In Nederland omvatte de beroepsbevolking in 2005 ongeveer 70 procent van de totale bevolking van 

15 tot en met 64 jaar oud. 6,5 procent van de beroepsbevolking was toen geregistreerd als 

werkloos (CBS, 2007c). 

Het gemiddelde besteedbare inkomen in Nederland lag voor huishoudens in 2004 op ongeveer € 

29.000 per jaar. Door het CBS zijn de Nederlandse huishoudens op basis van de hoogte van de 

inkomens ingedeeld in vier even grote groepen (2007d). De gemiddelde inkomens van deze vier 

groepen zijn, van laag naar hoog, ongeveer € 10.900, ongeveer € 20.700, ongeveer € 30.600 en 

ongeveer € 53.900. 

Wanneer aan de hand van deze indeling de verschillende typen huishoudens worden bekeken, valt 

op dat vooral eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen een (veel) lager gemiddeld inkomen 

hebben dan het totale gemiddelde, namelijk respectievelijk ongeveer € 16.900 en € 24.600. Paren, 

al dan niet gehuwd of met kinderen, hebben gemiddeld een hoger inkomen. 

Figuur 4.1 
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Inkomensklassen van verschillende typen huishoudens, 2004 

Bijna 90 procent van de alleenstaanden heeft een inkomen dat zich bevindt in één van de twee 

laagste kwartielen. Bij eenoudergezinnen is dit percentage lager, maar vormt dit nog steeds de 
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meerderheid van de eenoudergezinnen, namelijk 65 procent. Voor paren ligt dit percentage veel 

lager, namelijk op 25 procent (CBS, 2007d). 

4.1.3 Woonsituatie 

In Nederland heeft in 2004 ruim de helft van de particuliere huishoudens een eigen woning. Het 

andere gedeelte heeft een huurwoning tot hun beschikking. Van de huishoudens met een 

huurwoning ontving ongeveer 30 procent huursubsidie (CBS, 2007d). Dit is sinds januari 2006 

omgezet in huurtoeslag. Ongeveer 90 procent van de hoofdbewoners geeft aan tevreden te zijn 

met de woning (CBS, 2007e). 

Het CBS heeft ook onderzoek gedaan naar de woonomgeving van mensen. Hieruit blijkt dat 

ongeveer 20 procent van de personen van 18 jaar en ouder geluidshinder van buren ondervindt en 

ongeveer 30 procent van wegverkeer. iets meer dan 20 procent geeft aan weinig onderlinge 

contacten te ondervinden in de buurt. Tot slot geeft ongeveer 30 procent personen van 12 jaar en 

ouder aan dat er straten of plekken in de buurt of wijk zijn, waar zij 's avonds liever niet alleen 

komen (CBS, 2007e). 

4.1.4 Trends 

Aan de hand van de ontwikkelingen van de bovengenoemde kenmerken van de inwoners van 

Nederland worden beschouwd, is een aantal trends te onderscheiden. 

Garssen (2007) gaat onder meer in op de snel dalende bevolkingsgroei, welke een aantal keer heeft 

geresulteerd in een bevolkingsafname. Deze dalende bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door een 

laag sterftecijfer en een bovengemiddelde vruchtbaarheid aan de ene kant en een hoog negatief 

migratiesaldo. Dit laatste wil zeggen dat er meer emigratie dan immigratie plaats vindt. Hiervan is 

sinds 2003 sprake. Desondanks is er, doordat het geboorteoverschot het vertrekoverschot overtreft, 

nog steeds sprake van een bevolkingsgroei. 

Wanneer het aantal sterfgevallen worden bekeken is te zien dat dit, door de toename van het 

percentage inwoners van 65 jaar en ouder, toeneemt. Deze toename van het percentage inwoners 

van 65 jaar en ouder wordt de vergrijzing genoemd. Dit wordt veroorzaakt doordat de generatie 

die geboren is ten tijde van de babyboom vanaf nu deze leeftijd bereikt (zie figuur 4.2). Het aantal 

inwoners tussen 20 en 65 jaar is redelijk stabiel gebleven. Binnen deze groep is een aantal 

ontwikkelingen te zien. Het aantal vijftigplussers binnen deze groep neemt namelijk vanaf de jaren 

negentig toe. Naast deze toename is vanaf de jaren negentig een afname van het aantal twintigers 

te zien geweest, welke zich vanaf de eeuwwisseling heeft doorgezet in de afname van het aantal 

dertigers. 
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Figuur 4.2 
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De bevolkingsprognose van eind 2006 geeft aan dat rond het jaar 2030 de bevolking van Nederland 

de 17 miljoen inwoners zal passeren. Als gevolg van onder andere de vergrijzing zal enkele jaren 

later de omvang van de bevolking langzaamaan gaan afnemen (Garssen, 2007) . 

Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw is de groei van het aantal niet-westerse allochtonen 

in Nederland afgenomen. De afname van de groei van deze groep is echter minder groot dan die 

van westerse allochtonen en autochtonen. Hierdoor is het percentage niet-westerse allochtonen 

van de totale Nederlandse bevolking toegenomen. Begin 2006 vormden niet-westerse allochtonen 

ruim tien procent van de bevolking. Sinds eind jaren negentig vormen zij een groter aandeel van de 

Nederlandse bevolking dan de westerse allochtonen. De westerse allochtonen vormden begin 2006 

bijna negen procent van de bevolking. 

Wanneer de groepen van de bevolking tot 15 jaar en van 15 tot 30 jaar worden beschouwd, is te 

zien dat een op de zes personen binnen deze groepen rond 2005 een niet westerse achtergrond 

heeft. Over het geheel bekeken is bijna 20 procent van de Nederlandse bevolking allochtoon. Het 

wordt verwacht dat deze groep halverwege de eenentwintigste eeuw is gegroeid tot bijna 30 

procent. De eerste jaren zal de groep niet-westerse allochtonen nog het snelst groeien, maar de 

groei van de westerse allochtonen zal vanaf ongeveer 2010 toenemen (Garssen, 2007) . 

Het aantal huishoudens neemt toe, evenals de omvang van de Nederlandse bevolking. Echter het 

eerste neemt relatief sneller toe dan het tweede en dit zal blijven doorzetten. Doordat er sprake is 

van een afname van de bevolkingsgroei, zal ook de groei van het aantal huishoudens langzamer 

gaan verlopen dan in het verleden . 

De snellere groei van het aantal huishoudens ten opzichte van het aantal inwoners wordt 

grotendeels veroorzaakt door de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, evenals door de 

toename van het percentage eenpersoonshuishoudens ten opzichte van het totaal aantal 

huishoudens (zie figuur 4.3). Deze sterkere groei van het aantal huishoudens ten opzichte van de 

totale bevolking draagt bij aan de afname van de gemiddelde huishoudensgrootte. Naast toename 

van de eenpersoonshuishoudens, levert de toename van het aantal eenoudergezinnen een bijdrage 

aan de afname van de huishoudensgrootte. 

Het aantal paren zal de eerste decennia van de eenentwintigste eeuw licht gaan afnemen. De 

daling wordt in grote mate bepaald door de afname van het aantal gehuwde parenen de toename 

van het aantal ongehuwde paren (Garssen, 2007) . 
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Figuur 4.3 
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Sociale uitsluiting is een thema dat al enkele decennia actueel is en veel aandacht krijgt, hoewel 

soms een andere term is gebruikt. In de jaren tachtig werd bijvoorbeeld de term 'maatschappelijke 

tweedeling' gebruikt. Echter, er werd lange tijd vanuit gegaan dat de betekenis van dit thema 

duidelijk was. De sociale uitsluiting heeft invloed op de vijf leefdomeinen die geformuleerd zijn 

door Felce en Perry (1995). 

4.2.1 Omschrijving 

Jehoel-Gijsbers (2004) is, mede naar aanleiding van de aandacht voor het begrip op verschillende 

beleidsniveaus, op zoek gegaan naar een omschrijving en indicatoren voor 'sociale uitsluiting'. Eén 

van de omschrijvingen van het begrip die zij aanhaalt, is de omschrijving van Schuyt en Voorham 

(2000, in Jehoel-Gijsbers 2004). Zij omschrijven sociale uitsluiting als het 'er niet bij horen', 

waarbij het kan gaan om het er niet bij kunnen, mogen en willen horen. 

Wanneer sociale uitsluiting nader wordt bekeken, valt een aantal zaken op. Allereerst valt op dat 

sociale uitsluiting een toestand kan zijn, namelijk het sociaal uitgesloten zijn, maar ook een 

proces; het sociaal uitgesloten raken. Dit betekent dat er kenmerken zijn voor het uitgesloten zijn, 

maar ook dat er kenmerken zijn die bijdragen aan het sociaal uitgesloten raken. 

4.2.2 Dimensies 

In het sociaal uitgesloten zijn, zijn verschillende dimensies te onderscheiden. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen het sociaal-culturele domein en het economisch-structurele domein. 

Het eerste domein omvat het gebrek aan sociale participatie en integratie. Het tweede domein 

omvat het gebrek aan toegang tot (semi-)overheidsvoorzieningen, zoals huisvesting, onderwijs en 

sociale zekerheid, en het gebrek aan materiële zaken, zoals middelen voor het realiseren van 

primaire levensbehoeften (Jehoel-Gijsbers, 2004), zoals bijvoorbeeld onderdak. Het gebrek aan 

materiële zaken lijkt een belangrijke rol te spelen bij het onderscheid tussen groepen die meer en 

minder risico lopen om sociaal uitgesloten te raken. Hierbij zijn problemen met rondkomen, het 

beschikken over onvoldoende financiële middelen en het beschikken over of kunnen rekenen op 

financiële ondersteuning onderzocht (Jehoel-Gijsbers, 2004). 
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4.2.3 Risicofactoren en -groepen 

De risicofactoren die spelen bij sociaal uitgesloten raken, zijn op verschillende niveaus terug te 

vinden, namelijk van individuele kenmerken tot maatschappelijke ontwikkelingen. 

Risicofactoren die worden onderscheiden zijn leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, familie- en 

gezinssamenstelling, sociale afkomst en etniciteit. Dit zijn persoonskenmerken die niet door beleid 

te beïnvloeden zijn. Daarnaast is er een aantal factoren dat een rol speelt bij sociale uitsluiting en 

dat wel door beleid beïnvloedbaar is. Hierbij gaat het om (zelf- )redzaamheid, gezondheid, 

opleiding, inkomen, arbeidsmarktpositie en de fysieke en sociale leefomgeving (Jehoel-Gijsbers, 

2004). 

Wanneer deze risicofactoren nader worden beschouwd en de verschillende dimensies van sociale 

uitsluiting in beschouwing worden genomen, is een aantal kenmerken van personen, of 

risicogroepen te onderscheiden. Uit het onderzoek van Jehoel-Gijsbers (2004) blijkt dat de 

volgende groepen met het grootste risico dragen uitgesloten te raken: 

- Eenoudergezinnen; 

- Niet-westerse allochtonen; 

- Mensen met een inkomen onder 105 procent van het sociaal minimum; 

- Mensen jonger dan 65 jaar die een uitkering ontvangen; 

- Mensen jonger dan 65 jaar die in de afgelopen vijf jaar werkeloos zijn (geweest); 

- Mensen met een slechte gezondheid en 

- Mensen die beschikken over een gering psychisch welzijn. 

Hierbij heeft zij de afzonderlijke dimensies van sociale uitsluiting benaderd en studenten buiten 

beschouwing gelaten. De risicogroepen kunnen elkaar overlappen. Deze overlap kan zorgen voor 

een verhoogd risico op sociale uitsluiting. Het is van belang om te benadrukken dat deze groepen 

een groter risico lopen om sociaal uitgesloten te raken en dus dat personen die deze kenmerken 

dragen niet noodzakelijk sociaal uitgesloten raken of zijn. 

4.3 lnkadering 
In het onderzoek wordt een methode bepaald, waarmee een sluitende en passende keten 

vormgegeven kan worden, waardoor mensen die daar behoefte aan hebben, na toepassing ervan, 

optimaal kunnen wonen. Om deze methode te kunnen bepalen, dient de groep wonenden te 

worden ingekaderd, aangezien de vraag en het voor beantwoording hiervan benodigde aanbod per 

subgroep kunnen verschillen. Door de methode te bepalen aan de hand van een subgroep en door 

deze methode te generaliseren, kan een methode worden ontwikkeld die voor alle wonenden, die 

daar behoefte aan hebben, gehanteerd kan worden. 

De geselecteerde subgroep moet aan enkele eisen voldoen: 
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- Allereerst moet de groep op het gebied van 'wonen' te helpen zijn. Dat houdt in dat zij, al 

dan niet met behulp van wat aangeboden wordt, moeten kunnen wonen; 

- Vervolgens is het belangrijk dat deze groep voor woningcorporaties relevant is, wat 

betekent dat zij geholpen moet kunnen worden door woningcorporaties of een 

samenwerkingsverband waar corporaties deel van uit maken; 
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- Tot slot moet de geselecteerde groep een complexe vraag hebben, zodat de uitwerking van 

de keten voldoende informatie biedt om een methode te kunnen bepalen, die 

gegeneraliseerd kan worden. 

Wanneer het gaat om groepen die relevant zijn voor corporaties, kan de primaire doelgroep van 

corporaties worden gebruikt als uitgangspunt. Deze groep is alsnog zeer groot en omvat een 

verscheidenheid aan subgroepen met uiteenlopende kenmerken en behoeften. Daarom is het nodig 

deze groep nog verder in te kaderen. 

Voor deze verdere inkadering zijn de bevolkingssamenstelling, -ontwikkelingen en het thema 

sociale uitsluiting meegenomen. Volgens de ontwikkelingen zoals deze te zien zijn in de 

samenleving, neemt de gemiddelde huishoudensgrootte al lange tijd af en zal deze ontwikkeling 

zich door blijven zetten. Deze ontwikkeling is mede het gevolg van de groei van het aantal 

eenpersoonshuishoudens en het aantal eenoudergezinnen. De laatste groep vormt volgens het 

onderzoek van Jehoel-Gijsbers (2004) ook een belangrijke risicogroep wanneer het gaat om het 'er 

niet bijhoren'. 

Naast deze groep ervaart de groep met een inkomen onder 105 procent van het sociaal minimum 

een groot risico om sociaal uitgesloten te raken. Tussen de eerder genoemde eenoudergezinnen en 

lage inkomens blijkt uit gegevens van het CBS (2007d) een overlap, want binnen de groep 

eenoudergezinnen komen veel huishoudens met lage inkomens voor. 

De groep 'eenoudergezinnen' is een groep die duidelijk te onderscheiden is binnen de samenleving 

en die mede hierdoor benaderbaar is. Daarnaast is deze groep een groep die een vraag met 

betrekking tot het wonen kan hebben die uit verschillende onderdelen bestaat. Tot slot lijkt deze 

groep, gezien haar kenmerken, te helpen en relevant voor woningcorporaties. Van de 

eenoudergezinnen huurde in 2002 bijna tweederde deel een woning bij een woningcorporatie (CBS, 

2007f). Voor het vervolg van het onderzoek is deze groep verder gespecificeerd tot 'alleenstaande 

moeders', zodat er geen onderscheid is in geslacht. 

4.3.1 Alleenstaande moeders in Nederland 

Om te schetsen hoe de praktijksituatie van alleenstaande moeders eruit ziet, wordt hier een 

omschrijving gegeven van de situatie, zoals die door landelijke onderzoeken in beeld is gebracht. 

Doordat het merendeel van de gepubliceerde onderzoeken zich heeft gericht op eenoudergezinnen 

of alleenstaande ouders, en dus niet specifiek op alleenstaande moeders, heeft onderstaande 

informatie voornamelijk betrekking op alleenstaande ouders in Nederland. Indien mogelijk is 

specifiek ingegaan op de situatie van alleenstaande moeders. 

Eerder is aangegeven dat eenoudergezinnen een risicogroep vormen wanneer het gaat om sociale 

uitsluiting. Dat is mede te zien in gegevens over de financiële situatie van de doelgroep. Dat deze 

groep een risicogroep vormt, wil niet direct zeggen dat eenoudergezinnen sociaal uitgesloten raken 

of zijn, zij lopen enkel een verhoogd risico. 
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Kenmerken 

De eenoudergezinnen staan al enkele jaren in de belangstelling, omdat zij worden gezien als een 

groep waarin veel sprake is van armoede en die een groter risico loopt om sociaal uitgesloten te 

raken (zie Jehoel-Gijsbers, 2004, Hermans et al., 2006). De groep alleenstaande moeders is hierbij 

aanzienlijk groter dan de groep alleenstaande vaders; ruim 80 procent van de alleenstaande ouders 

is namelijk een alleenstaande moeder (Hermans, Lalta en Portegijs, 2006). 

De laatste jaren is het aantal eenoudergezinnen sterk gegroeid, namelijk met bijna 20 procent 

tussen 2000 en 2007 (CBS, 2007b, zie ook Hermans et al., 2006). De voornaamste oorzaak voor het 

ontstaan van eenoudergezinnen is echtscheiding (Hermans et al., 2006 ). 

Het grootste deel van deze gezinnen is klein en bestaat in ongeveer 60 procent van de situaties uit 

één ouder met één kind en in ruim 30 procent van de situaties uit één ouder met twee kinderen 

(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2007b, zie ook Hermans et al., 2006 ). 

Figuur 4.4 
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Ongeveer één derde van de alleenstaande ouders is van niet-Nederlandse afkomst. Dit geldt ook 

voor de alleenstaande moeders. Een groot deel van de allochtone alleenstaande moeders is 

afkomstig uit Suriname. Bij allochtone alleenstaande ouders is er vaker sprake van alleenstaande 

moeders dan bij autochtone alleenstaande ouders. Bij 90 procent van de allochtone alleenstaande 

ouders is sprake van een alleenstaande moeder. Bij alleenstaande ouders uit de Nederlandse 

Antillen en Aruba ligt dit percentage hoger, namelijk op 95 procent (CBS, 2007b, zie ook Pommer, 

2007, Hermans et al., 2006). 

Huisvesting 

Veel huishoudens die zijn ontstaan door scheiding, ervaren problemen bij het 'splitsen' van het 

oorspronkelijke huishouden. De nieuw ontstane huishoudens gaan er vaak op achteruit wanneer het 

gaat om woonomstandigheden (van Gelder, 1987), dat wil zeggen dat vele huishoudens kleiner of 

goedkoper moeten gaan wonen. Meer dan de helft van de eenoudergezinnen woont in een 

rijtjeswoning, ongeveer eenderde woont in een meergezinswoning (van Gelder, 1987, zie CBS, 

2007f). 

Eenoudergezinnen huren veel vaker dan het gemiddelde Nederlandse huishouden een woning. De 

verhouding tussen huur- en koopwoningen in Nederland is ongeveer 50 procent - 50 procent. 

Wanneer eenoudergezinnen worden beschouwd, blijkt dat bijna driekwart van de huishoudens een 

woning huurt. Twee derde van de eenoudergezinnen huurt een woning bij een woningcorporatie. 
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Figuur 4.5 
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Het grootste deel van de eenoudergezinnen is tevreden met de woning en de buurt waarin zij 

woont, ondanks dat zij er vaak ten opzichte van hun vorige woonsituatie op achteruit is gegaan. De 

meest geuite klachten zijn klachten over de kwaliteit van de woning en de beschikbare ruimte. 

Wanneer het gaat om de buurt betreffen de voornaamste klachten het sociale niveau van de 

buurtbewoners, een tekort aan sociale contacten in de buurt en vandalisme (van Gelder, 1987). 

Financiën 

Onder eenoudergezinnen komen lage inkomens vaak voor; ruim 40 procent van de alleenstaande 

moeders beschikt slechts over een laag inkomen (Hermans et al., 2006, zie ook Josten, 2007). De 

laatste jaren neemt het aantallage inkomens onder eenoudergezinnen af. Desondanks hebben zij 

relatief vaker een lager inkomen dan wat gemiddeld voorkomt bij huishoudens in Nederland (CBS, 

2007d, zie ook Hermans et al., 2006). 

De belangrijkste onderdelen die het inkomen van alleenstaande ouders bepalen zijn kinderbijslag, 

een bijstandsuitkering, huursubsidie (sinds 2006 huurtoeslag), een eenmalige uitkering, loon uit 

betaald werk, (kinder- )alimentatie en een tegemoetkoming in studiekosten (CBS, 2008a, zie ook 

van Gelder, 1987, Pommer, 2007) . Hiervan komen loon uit betaald werk (bijna 80 procent), 

kinderbijslag (ruim 65 procent) en huurtoeslag (ruim 40 procent) bij eenoudergezinnen het vaakst 

voor (CBS, 2008a). Met de invoering van de kindertoeslag (in 2008), kinderopvangtoeslag (in 2006) 

en zorgtoeslag (in 2006) vormen deze toeslagen een aanvulling op het inkomen van mensen met 

een laag inkomen (Belastingdienst 2008b, 2008c, 2008d, zie ook Kasperski en Meuwissen, 2007). 
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Figuur 4.6 
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Het aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt neemt de laatste jaren af. Dit geldt 

ook voor het aantal eenoudergezinnen dat een bijstandsuitkering ontvangt. Dit aantal is sinds 2000 

met ruim 20 procent afgenomen. 95 procent van de ouders in gezinnen die een bijstandsuitkering 

ontvangen, is een alleenstaande moeder (CBS, 2008b). 

Werk 

De afgelopen jaren zijn steeds meer alleenstaande moeders gaan werken. In 1995 werkte iets meer 

dan 35 procent van de alleenstaande moeders. In 2005 is dit opgelopen tot ruim 50 procent 

(Hermans et al., 2006, zie ook CBS, 2008c). Alleenstaande moeders vormen echter een kleiner deel 

van de beroepsbevolking dan alleenstaande vaders (CBS, 2008c( 

Van de moeders met oudere kinderen (12 tot en met 17 jaar) heeft ruim 60 procent een baan van 

12 uur of meer per week. Ten tijde van het onderzoek van Van Gelder (1987) werkte het 

merendeel van de alleenstaande ouders niet. Deze ouders gaven daarvoor als een belangrijke reden 

dat de kinderen nog te jong waren. Uit het onderzoek van Hermans et al. (2006) blijk dat 

alleenstaande moeders meer uren buitenshuis werken dan niet alleenstaande moeders. 

Naast betaald werk, wordt door alleenstaande ouders ook onbetaald werk verricht. Ruim een kwart 

van de alleenstaande moeders geeft aan vrijwilligerswerk te doen (van Gelder, 1987). 

Huishoudelijke taken 

Een ruime meerderheid van alleenstaande ouders ontvangt geen hulp bij het huishoudelijk werk. 

Wanneer thuiswonende kinderen ouder zijn, worden alleenstaande ouders vaker door hen 

geholpen, dan wanneer ze nog jong zijn. In ongeveer 20 procent van de huishoudens kunnen 

alleenstaande ouders rekenen op deze hulp. Niet alleen krijgen deze ouders dan vaker hulp van hun 

kinderen, de kinderen besteden ook meer tijd aan deze hulp (van Gelder, 1987). 

1 Het percentage werkende alleenstaande moeders verschilt met het percentage alleenstaande ouders dat loon uit betaald 
werk ontvangt. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Het CBS rekent de mensen tot de beroepsbevolking wanneer 
zij 12 uur of meer per week werken. Echter wanneer men minder dan 12 uur per week werkt, kan men welloon ontvangen. 
Daarnaast zijn bij figuur 4.6 de inkomens van alleenstaande ouders bekeken, niet van alleenstaande moeders. Het 
percentage alleenstaande ouders dat werkt, ligt hoger dan het percentage alleenstaande moeders . 
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Alleenstaande ouders die werken, krijgen vaker hulp van buiten het huishouden dan niet werkende 

ouders. Deze hulp kan zowel betaald als onbetaald zijn. De werkende ouders hebben vaak meer 

middelen tot hun beschikking om deze hulp te betalen dan niet werkende alleenstaande ouders. 

Daarnaast is er voor werkende ouders ook vaak meer noodzaak om hulp te ontvangen, door de 

beperkte tijd die zij beschikbaar hebben voor huishoudelijke taken. Dit laatste wordt ondersteund 

door het feit dat ouders met een baan niet alleen meer betaalde hulp, maar ook meer onbetaalde 

hulp ontvangen dan ouders zonder baan. Ongeveer 20 procent van de alleenstaande moeders 

ontvangt hulp van buiten het gezin (van Gelder, 1987). 

De meeste hulp in het huishouden die door eenoudergezinnen wordt ontvangen, is onbetaald . Deze 

hulp wordt vooral geboden door de thuiswonende kinderen, maar ook door familie en vrienden. De 

meeste betaalde hulp wordt geboden door gezinsverzorgers, die zowel verzorgende als 

huishoudelijke taken verrichten (van Gelder, 1987). 

De ontvangen hulp bij huishoudelijke taken, zoals dit uit het onderzoek van Van Gelder (1987) 

blijkt, is weergegeven in figuur 4.7. 

Figuur 4.7 
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De meeste hulp in het huishouden is gericht op de woning, zoals het stofzuigen van vertrekken in 

de woning. Dit geldt zowel voor betaalde als voor onbetaalde hulp. Daarnaast wordt er, 

voornamelijk door de thuiswonende kinderen, onbetaalde hulp geboden die zich richt op het doen 

van boodschappen en het verzorgen van maaltijden (van Gelder, 1987). 

Gezondheid 

Uit het onderzoek van Van Gelder (1987) bleek dat ongeveer 20 procent van de alleenstaande 

ouders een ziekte, kwaal of handicap heeft, die hen belemmert bij de dagelijkse bezigheden. Veel 

voorkomende klachten zijn rugklachten, migraine en astma. Een belangrijke oorzaak van deze 

klachten kan stress zijn. Dit kan veroorzaakt worden, doordat alleenstaande ouders de taken 

moeten verrichten die bij een (echt)paar met kinderen door twee personen worden gedaan. De 

klachten komen bij alleenstaande ouders meer voor dan bij paren met kinderen (CBS, 2008c). 

Zorgtaken & kinderopvang 

Ten tijde van het onderzoek van Van Gelder (1987) maakte een groot deel van de alleenstaande 

ouders met betaald werk geen gebruik van kinderopvang. In 2005 geldt dit nog steeds voor het 
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gemiddelde van de Nederlandse huishoudens met kinderen jonger dan 15 jaar, maar het beeld van 

de opvang bij eenoudergezinnen is veranderd. Van de eenoudergezinnen maakt ruim een kwart van 

de ouders geen gebruik van kinderopvang. Het gaat hierbij vooral om ouders met kinderen in de 

leeftijd waarop deze naar de basisschool gaan (te Riele, 2006, zie ook Huynen en Kasperski, 2008). 

Het merendeel van de oppas waar gebruik van gemaakt wordt, is onbetaald, zoals oppas door 

familie (te Riele, 2006, zie ook Huynen en Kasperski, 2008, van Gelder, 1987). Het aantal uren dat 

van oppas gebruik wordt gemaakt, is bij betaalde oppas hoger dan bij onbetaalde oppas (van 

Gelder, 1987). 

Alleenstaande ouders die parttime werken, delen hun werktijden vaak zo in dat deze samenvallen 

met de schooltijden van hun kinderen (van Gelder, 1987). Deze ouders maken vaker gebruik van 

opvang door familie en vrienden dan de ouders die voltijd werken, namelijk ongeveer 40 procent 

van de in deeltijd werkende ouders tegenover ongeveer 30 procent van de voltijd werkende 

ouders. De voltijd werkende alleenstaande ouders maken vaker gebruik van betaalde opvang 

namelijk ongeveer 40 procent ten opzichte van ongeveer 30 procent van de in deeltijd werkende 

ouders (zie figuur 4.8). Het gaat hierbij om opvang door bijvoorbeeld een betaalde oppas of een 

kinderdagverblijf. 

Het verschil tussen in deeltijd en in voltijd werkende ouders kan worden veroorzaakt door de 

beschikbare financiële middelen voor de opvang, want het is aannemelijk dat ouders die in voltijd 

werken meer middelen tot hun beschikking hebben dan alleenstaande ouders die in deeltijd 

werken. 

Figuur 4.8 
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Hulp aan eenoudergezinnen 

De hulp die door het grootste deel van de eenoudergezinnen, namelijk ongeveer 75 procent, wordt 

ontvangen, bestaat uit hulp die is gericht op de opvang van de kinderen . Een kwart van de 

eenoudergezinnen ontvangt hulp bij het halen en brengen van de kinderen. Een ongeveer even 

groot deel van de eenoudergezinnen ontvangt hulp die gericht is op huishoudelijke taken (van 

Gelder, 1987). Een groot deel van deze hulp is onbetaald en wordt geboden door familie en 

vrienden. Voor een kleiner deel van de hulp moet worden betaald. 

Met de invoering van de kinderopvangtoeslag in 2006 is het voor werkende ouders mogelijk om een 

tegemoetkoming te ontvangen voor de kosten die gemaakt worden voor kinderopvang. De hoogte 

van deze tegemoetkoming is afhankelijk van de gemaakte kosten voor de opvang van de kinderen 

en van het inkomen van de aanvrager (Belastingdienst, 2008d). Er zijn ten tijde van dit verslag nog 

geen gegevens beschikbaar over kinderopvang sinds de invoering van deze toeslag, maar mogelijk is 
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er door deze tegemoetkoming een verschuiving van onbetaalde naar betaalde opvang veroorzaakt. 

De lasten van de opvang kunnen namelijk door de toeslag worden verlaagd. Voor mensen met een 

laag inkomen kunnen de kosten van kinderopvang bijna geheel worden vergoed. 

De aandachtspunten van de groep alleenstaande moeders bevinden zich in verschillende 

leefdomeinen van Felce en Perry (1995). De subdomeinen die voornamelijk aan bod komen en 

betrekking hebben op het wonen zijn 'Huisvesting', 'Financiën I Inkomen', 'Werk', 'Huishoudelijke 

taken' en 'Gezondheid'. Daarnaast is voor deze groep 'Zorgtaken & Kinderopvang' een belangrijk 

aandachtspunt. 

4.4 Resumé 
De groep wonenden omvat veruit het grootste deel van de Nederlandse bevolking. De groep die 

niet tot de wonenden gerekend kan worden, vormt een zeer beperkt deel van de bevolking en is 

lastig te onderscheiden aan de hand van de kenmerken die bij bijvoorbeeld het CBS beschikbaar 

zijn. Om deze redenen wordt de gehele Nederlandse bevolking beschouwd, wanneer de kenmerken 

en ontwikkelingen van wonenden onder de loep worden genomen. 

De Nederlandse bevolking is aan ontwikkelingen onderhevig. Sinds enkele jaren is er sprake van een 

vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Hierdoor nemen de leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar in 

omvang toe en vormen zij een groter deel van de bevolking. 

Het aantal huishoudens neemt, net als de bevolkinggrootte, toe, maar in sterkere mate dan de 

laatstgenoemde. Dit komt door de afname van de huishoudensgrootte. Deze afname wordt vooral 

veroorzaakt door de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. Naast 

de toename van deze twee typen huishoudens, neemt ook het aantal ongehuwde paren toe. Dit 

gaat ten koste van het aantal gehuwde paren. Vooral in de groepen alleenstaanden en 

eenoudergezinnen komen lagere inkomens veel vaker voor dan bij paren. 

Het percentage allochtonen in de Nederlandse samenleving bedraagt bijna 20 procent en zal tot 

medio eenentwintigste eeuw blijven groeien tot bijna 30 procent. De komende jaren zal deze groei 

vooral worden veroorzaakt de niet-westerse allochtonen. Vanaf ongeveer 2010 zal de groei van het 

aantal westerse allochtonen sterker gaan stijgen. 

Het merendeel van de Nederlandse huishoudens beschikt in 2004 over een koopwoning . lets minder 

dan de helft heeft beschikking over een huurwoning. Hiervan ontvangt ongeveer 30 procent 

huurtoeslag. Ongeveer 90 procent van de Nederlandse huishoudens is tevreden over haar woning. 

Sociale uitsluiting is een thema wat al lange tijd actueel is. Het gaat hierbij om het 'er niet bij 

kunnen, willen of mogen horen' van mensen. Er zijn verschillende manieren om het te benaderen. 

Allereerst is er het onderscheid tussen sociaal uitgesloten zijn en sociaal uitgesloten raken. 

Daarnaast is er sprake van verschillende dimensies van sociale uitsluiting. Tot slot is er een aantal 

risicofactoren dat een rol speelt bij het sociaal uitgesloten raken. Groepen die een hoog risico 

lopen zijn onder meer eenoudergezinnen en mensen met een inkomen tot 105 procent van het 

sociaal minimum. 
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Gezien de overlap van deze laatstgenoemde groepen en de relevantie van deze groepen voor 

woningcorporaties, is voor het onderzoek gekozen voor een inkadering van de doelgroep van 

wonenden tot alleenstaande moeders. In 2002 huurde de overgrote meerderheid van deze groep 

een woning bij een woningcorporatie. Daarnaast is deze groep goed definieerbaar en te 

onderscheiden, wat van belang is voor het onderzoek. Tot slot heeft deze groep kenmerken die 

kunnen leiden tot een uiteenlopende vraag, waardoor deze groep interessant is om als 

uitgangspunt, voor het opzetten van methode, te gebruiken. De onderdelen die betrekking hebben 

op het wonen worden gevormd door 'Huisvesting', 'Financiën I Inkomen', 'Werk', 'Huishoudelijke 

taken' en 'Gezondheid'. Daarnaast is voor deze groep 'Zorgtaken & Kinderopvang'. Deze aspecten 

vormen de basis voor het vervolg van het onderzoek. 
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Ketens 

5 Ketens 
Voordat een product of dienst zijn uiteindelijke gebruiker of consument bereikt, is er meestal al 

een traject doorlopen. Dit traject bestaat uit stappen die doorlopen moeten worden, voordat iets 

gereed is om gebruikt te kunnen worden. Het is denkbaar dat het product of het pakket 'wonen' 

tevens in de vorm van een keten tot stand komt. 

In dit hoofdstuk wordt de betekenis van ketens toegelicht, wordt ingegaan op modelleertechnieken 

en komen verschillende toepassingen van ketens aan bod. Vervolgens wordt bekeken wat verstaan 

wordt onder een 'sluitende keten' en onder een 'passende keten'. Tot slot zal de keten van het 

'wonen' worden vormgegeven. 

5.1 Achtergrond 
Ketens zijn voornamelijk gebruikt in relatie tot productieprocessen. Het traject dat moet worden 

doorlopen voordat bijvoorbeeld een product bij haar eindgebruiker komt, kan door middel van een 

keten worden vormgegeven. De keten kan worden gebruikt voor weergave en analyse van 

verschillende zaken en processen. 

Een keten moet worden beschouwd als een opeenvolging van verschillende schakels in een proces, 

dat leidt tot het eindresultaat en de eindgebruiker. Dit sluit aan bij het Platform Ketens en 

Netwerken (2007) die stellen dat een keten een reeks opeenvolgende activiteiten is, die als doel 

heeft gezamenlijk een vastgesteld resultaat te bereiken. Het vertrekpunt bij het vormgeven van 

een keten is de klant. 

Het is mogelijk dat er in een proces verschillende subprocessen gelijktijdig verlopen. In dergelijke 

situaties lopen in de keten een aantal subketens parallel aan elkaar. 

Wanneer een keten wordt georganiseerd vanuit de reële vraag, en dus niet op basis van de 

voorspelde behoefte, wordt dit ketenomkering genoemd. Het doel is dan zo goed mogelijk 

tegemoet te komen aan de wens van de klant (Ketens en Netwerken, 2007). 

5.2 Technieken 
Er zijn verschillende technieken die gebruikt kunnen worden om ketens of processen weer te 

geven. Deze technieken worden 'modelleertechnieken' of 'programmeertalen' genoemd. Een veel 

gebruikte techniek voor het weergeven van processen is de toepassing van Petri netten (Petri, 

1980, zie ook Van der Aalst, 1999, Bernstein, et al., 1999, Van der Aalst en Van Hee, 2002, Van der 

Aalst, Busi, Van Dongen en Pinna, 2007, Van der Aalst en Song, 2007). Deze techniek is opgesteld 

als een methode voor het modelleren en analyseren van processen. Door de techniek te gebruiken 

kunnen processen grafisch weergegeven worden. Doordat de techniek is gestandaardiseerd, is het 

voor mensen die bekend zijn met de techniek, gemakkelijk om een met Petri netten vormgegeven 

proces te interpreteren (Van der Aalst en Van Hee, 2002, Desel en Juhás, 2001 ). 

Volgens deze techniek kan een proces worden gemodelleerd aan de hand van 'toestanden' ('states' 

of 'places') en 'transities' ('transitions' of 'tasks') die met elkaar worden verbonden. De 

'toestanden' worden weergegeven door middel van het symbool 0, de 'transities' met het symbool 

0. Deze symbolen wisselen elkaar af in het proces en worden verbonden met het symbool -+. Het 
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is volgens de techniek niet mogelijk om twee 'toestanden' of twee 'transities' met elkaar te 

verbinden. De 'transities' zijn de actieve elementen in de keten die ervoor zorgen dat het proces 

verloopt van de ene toestand naar de andere toestand. Een 'toestand' is een passief onderdeel in 

de keten (Van der Aalst en Van Hee, 2002, Desel en Juhás, 2001 ). 

Een eenvoudig proces kan door toepassing van de Petri net techniek als volgt worden weergegeven: 

Figuur 5.1 
--------------------------------------------------------------------

Een proces vormgegeven door gebruik van Petri net techniek 

In de vormgeving van het proces door middel van Petri netten kan ook worden weergegeven 

wanneer er in een proces meerdere deelprocessen tegelijk lopen of wanneer juist één of een 

aantal deelprocessen wordt of worden verricht. Dit wordt gedaan door middel van splitsingen 

('splits') en het samenkomen van stromen ('joins') (Van der Aalst en Van Hee, 2002). Dit is 

afgebeeld in figuur 5.2. Door het gebruik van deze onderdelen in de weergave van de keten kan 

een uitgebreid proces worden weergegeven. 

Figuur 5.2 
------------------------~------------------------------------------

~[)------>0 

~oc:o 
OF-splitsing Q 

~oe:g 
ENtOF-splitsing 

Q;:menvoeging 

~~0 
q;::envoeging 

~[J--------.0 
~ 

ENtOF-samenvoeging 

Vormgeving van splitsingen en het samenkomen van stromen in Petri netten (Van der Aalst en Van Hee, 2002, eigen 
bewerking) 

Naast een grafische kant hebben Petri netten een wiskundige zijde. Een Petri net kan door middel 

van wiskundige formules worden gedefinieerd. In deze formules kunnen de verschillende 

eigenschappen van de keten worden aangegeven, door gebruik te maken van een aantal symbolen. 

Ze ondersteunen zo de grafische weergave. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beperkingen van 

keten (Petri, 1980, Desel en Juhás, 2001 ). Deze mathematische aspecten zijn voor de 

begrijpelijkheid van de keten waar in dit verslag naar is gestreefd niet noodzakelijk. Daarom wordt 

niet dieper ingegaan op de precieze wiskundige formering van Petri netten. 
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Petri netten zijn in de jaren na de introductie van de techniek verder ontwikkeld. Daardoor kan 

een onderscheid worden gemaakt in verschillende niveaus van complexiteit van gemodelleerde 

processen. Deze complexe modellen worden ook 'high-level' Petri netten genoemd. In deze Petri 

netten is de klassieke techniek uitgebreid met mogelijkheden om de kenmerken van objecten die 

het proces doorlopen aan de duiden, de tijd aan te geven die het duurt om stappen in het proces 

te doorlopen en subprocessen aan te geven. Dit laatste houdt in dat een stap in een hoofdproces op 

een gedetailleerd niveau zelf als een proces weergegeven kan worden. Door de uitbreiding kan dit 

subproces worden weergegeven zonder het hoofdproces onoverzichtelijk te maken. Dit wordt 

weergegeven door een dubbel omrand vierkant in het hoofdnetwerk. Onder dit hoofdnetwerk kan 

het subproces worden gedefinieerd (Van der Aalst en Van Hee, 2002). In figuur 5.3 is een voorbeeld 

van een hoofdnetwerk met een subproces grafisch weergegeven. 

Figuur 5.3 

~~~~0 
.·· ··········· 

Hoofdnetwerk met subproces weergegeven door gebruik van Petri netten 

Een andere modelleertechniek is de toepassing van 'Event-driven Process Chains' (EPCs) of 

'gebeurtenisgestuurde procesketens'. Deze techniek wordt door veel personen gebruikt die 

betrokken zijn bij het ontwerpen van bedrijfsprocessen. De techniek is een afgeleide van Petri 

netten (Desel en Juhás, 2001 ). In de EPCs wordt gebruik gemaakt van drie soorten knopen in de 

keten om een proces weer te geven, namelijk van 'events', 'functions' en 'connectors'. 

Proces weergegeven door gebruik van EPCs 

De 'functions' die hierin worden gebruikt zijn activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Deze 

activiteiten zijn vergelijkbaar met de 'transities' die worden gebruikt in Petri netten. De 

activiteiten worden verbonden door 'events'. Deze 'events' in EPCs beschrijven de situatie voor 

en/ of na het verrichten van de activiteit en zijn vergelijkbaar met de 'toestanden' die in Petri 

netten worden gebruikt (Van der Aalst, 1999). Dit leidt tot de volgende vertaling die kan worden 

gemaakt tussen de beide modelleertechnieken: 
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Figuur 5.5 

<=> ___. 0 
Event Toestand 

l ___. D 
'-=F=-u-n"""'c t,..,.io-n---' Transit i tie 

Vertaling van elementen van een ECP naar elementen van een Petri net (Van der Aalst, 1999, eigen bewerking) 

Voor EPCs geldt een beperking met betrekking tot de verbindingen in het model, die vergelijkbaar 

is met een beperking die geldt voor verbindingen in Petri netten: 'events' mogen niet rechtstreeks 

met elkaar worden verbonden en 'functions' mogen niet rechtstreeks met elkaar worden 

verbonden. 

Hoewel EPCs worden beschouwd als gemakkelijker begrijpbaar dan Petri netten, zit er ook een 

belangrijk nadeel aan deze techniek. Er is namelijk geen sprake van een eenduidige betekenis van 

een met EPCs weergegeven proces. Dit gebrek aan eenduidigheid wordt veroorzaakt doordat één 

van de 'connectors' die gebruikt worden bij EPCs verschillende betekenissen kan hebben. Dit 

beïnvloedt de begrijpelijkheid van een proces negatief (Desel en Juhás, 2001 ). Er zijn reeds 

onderzoeken verricht naar het formaliseren van EPCs, zoals door Van der Aalst (1999). Echter, 

doordat het onduidelijk is of deze formaUsatie door alle gebruikers wordt toegepast, is er nog geen 

sprake is van eenduidigheid. 

In verband met de toepasbaarheid, de uniformiteit en de diversiteit aan mogelijkheden voor het 

weergeven van processen en ketens wordt in dit verslag de Petri net techniek toegepast voor het 

grafisch weergeven van ketens. 

5.3 Toepassing van ketens 
De keten is een concept; een wijze waarop de totstandkoming van resultaat omschreven kan 

worden. Dit concept is op veel verschillende manieren terug te vinden. Hier wordt een aantal 

toepassingen van het concept omschreven. 

5.3.1 Logistieke keten 

De weg die door de grondstoffen wordt afgelegd tot en met de eindgebruiker, wordt ook wel de 

logistieke keten genoemd. Vaker wordt de Engelse term 'supply chain' gebruikt. Voor elk product is 

een keten weer te geven die heeft geleid tot het eindresultaat. 

De schakels van de keten worden gevormd door de verschillende 'behandelingen' of 

'veranderingen' die het product in het proces ondergaat en de toestand van het product. 
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Figuur 5.6 

Voorbeeld van een grafisch weergegeven logistieke keten 

5.3.2 Netwerk 

Een netwerk is uitgebreider dan een keten. Een netwerk kan bijvoorbeeld bestaan uit organisaties 

die zich met eenzelfde thema bezighouden. In veel gevallen komen er verschillende ketens voor in 

een netwerk. Voor sommige producten zijn vaak verschillende onderdelen nodig die door 

gespecialiseerde ondernemingen worden geboden. Vervolgens kan door een andere onderneming 

het eindproduct worden samengesteld, maar het is ook denkbaar dat de leveranciers van de 

onderdelen ook leveren aan andere ondernemingen. 

Figuur 5.7 

Grondstof Grondstof in fabriek Gereed product Product in Oe Product in winkel 
Grondstofwinning : Vervoer ~aar fabriek ; Productie product: Vervoer, naar oe Vervoer naar winkel: Klant koop,t product 
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Voorbeeld van een onderdeel van een netwerk 

5.3.3 Integrator 

Een integrator is een schakel in een keten en kan worden gezien als een tussenpersoon. Deze 

schakel zorgt ervoor dat in bepaalde benodigdheden wordt voorzien . De integrator is voor de 

afnemer het aanspreekpunt en handelt zaken af met leveranciers. Figuur 5.8 toont de integrator 

als een schakel in een keten. 
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Figuur 5.8 
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Er kunnen verschillende redenen zijn om een integrator of tussenpersoon op te nemen in een 

keten. Allereerst kan een integrator taken op zich nemen, waar een onderneming zich niet primair 

op wil richten of die niet tot de kerntaken van de onderneming behoren. Dit kan werknemers 

binnen de onderneming tijd besparen, zodat deze zich kunnen richten op zaken die door de 

onderneming van groter belang worden geacht. Daarnaast kan een integrator meer expertise 

hebben of verkrijgen van de zaken die ingekocht moeten worden. Deze expertise is bij de 

onderneming waaraan de integrator levert, vaak niet of in mindere mate aanwezig. De integrator 

kan de expertise gebruiken bij het samenstellen van het aanbod aan de onderneming. Het kan hier 

gaan om expertise op het gebied van beschikbare alternatieven, kwaliteit en voorraden . Een 

andere reden voor het toepassen van een integrator kan het schaalvoordeel zijn dat de integrator 

kan behalen . De integrator kan door de plaats in de keten, een belangrijke schakel zijn in een 

netwerk. Het koopt producten op verschillende plaatsen in, maar kan ook aan meerdere klanten 

leveren. Hierdoor kan de totale vraag naar een bepaald product groter zijn, waardoor 

schaalvoordelen behaald kunnen worden , waar de klanten van kunnen profiteren. 

5.4 Sluitende en passende keten 
Een keten bestaat uit verschillende schakels. Wanneer de keten wordt benaderd vanuit de klant, 

kan een keten worden opgesteld die voor de klant compleet is. Een keten die wordt aangeboden, 

wordt in dit onderzoek als zijnde 'sluitend' beschouwd, wanneer de verschillende schakels van de 

keten op elkaar aansluiten en er dus geen belangrijke schakels ontbreken. Dit onderzoek heeft als 

doel het ontwikkelen van een methode waarmee een sluitende keten vormgegeven kan worden , 

zodat er in het aanbod aan de klant geen essentiële onderdelen ontbreken. 

Het aanbod in de vorm van de keten moet, wanneer een optimaal resultaat wordt nagestreefd, 

aansluiten bij de wens van de klant. Dit aanbod kan voor een aantal klanten ongeveer gelijk zijn , 

maar kan voor anderen juist meer uiteenlopen. De vraag hangt af van de situatie van de klant. Het 

aanbod kan daarom (in bepaalde mate) worden aangepast aan de klant , zodat een keten geboden 

kan worden die past bij de vraag van de klant. In dit onderzoek wordt onder een 'passende keten' 

een keten verstaan die aansluit bij de situatie en de vraag van de klant. 
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5.5 Vormgeving van de keten van het wonen 

Het wonen is een breed begrip en omvat een diversiteit aan zaken. Dit is in hoofdstuk 2 geschetst. 

Voor de benadering van het begrip 'wonen' zijn onder meer de leefdomeinen van Felce en Perry 

(1995) gebruikt. Deze domeinen zijn beperkt tot een aantal subdomeinen die van toepassing zijn op 

het wonen, namelijk 'Huisvesting', 'Financiën I Inkomen', 'Werk', Huishoudelijke taken' en 

'Gezondheid'. 

Voor het 'wonen' bij de eindgebruiker, de wonende, is, doorloopt het een proces. Dit kan, zoals in 

dit hoofdstuk uiteen is gezet, worden weergegeven door middel van een keten. Wanneer voor het 

'wonen' de keten gedetailleerd wordt weergegeven, resulteert dit in een zeer uitgebreide keten. 

Een mogelijke invulling van (een gedeelte van) deze keten is afgebeeld in figuur 5. 9. In de 

toelichting wordt de specifieke invulling voor een willekeurige klant toegelicht. 

Figuur 5.9 
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Een belangrijk gegeven dat uit deze keten blijkt, is dat het 'wonen' gefragmenteerd aan de klant 

wordt geboden en dat het verkrijgen van de onderdelen van het 'wonen' parallel aan elkaar 

verloopt. De klant benadert de instanties waarvan hij denkt iets nodig te hebben, afzonderlijk. Er 

is dus geen sprake van verbindingen of afstemming tussen de verschillende soorten aanbod die 

uiteindelijk tot het 'wonen' leiden. In tegendeel, het aanbod komt gesegmenteerd bij de klant. 

Hierdoor loopt de klant ten eerste het risico dat hij niet alle onderdelen van de keten die hij nodig 

heeft, ontvangt. Daarnaast loop hij het risico dat de delen die hij ontvangt, niet op elkaar 

afgestemd zijn. 

De keten kan uitgebreid worden met een integrator of tussenpersoon. In dat geval gaat de klant 

eerst naar een tussenpersoon. Deze tussenpersoon heeft expertise van wat er wordt aangeboden op 

het gebied van wonen of heeft toegang tot deze expertise en bekijkt de vraag en de situatie van de 

klant. Hij bekijkt op verschillende vlakken die relevant zijn voor het wonen, allereerst de huidige 

situatie en vervolgens of er bij de klant een vraag is. Deze verschillende vlakken omvatten de 
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aspecten 'Huisvesting', 'Financiën I Inkomen', 'Werk', 'Huishoudelijke taken' en 'Gezondheid', 

aangevuld met andere benodigde aspecten. Indien er sprake is van een vraag analyseert de 

tussenpersoon dit (C2 t/m C16 in figuur 5.1 0). Vervolgens voegt hij de diverse vragen van de klant 

samen om zo tot een samengestelde vraag te komen en zoekt een match tussen de vraag en de 

aanbieders op de markt. De vraag van de klant wordt door de tussenpersoon voorgelegd aan de 

instanties die het aanbod leveren en die de vraag van de klant kunnen beantwoorden . Hierna 

definiëren de instanties de exacte vraag van de klant en bepalen of zij aanbod hebben dat aansluit 

bij de vraag (C19 tl C33 in figuur 5.10). De afzonderlijke instanties leveren het aanbod vervolgens 

aan de klant. Indien zij de klant niet kunnen helpen bij het beantwoorden van de vraag wordt dit 

teruggekoppeld naar de tussenpersoon. Wanneer het aanbod geboden is, wordt bekeken of de 

tussenpersoon opnieuw benaderd moet worden en wordt, indien nodig, het traject opnieuw 

doorlopen. De keten komt er als volgt uit te zien (zie ook bijlage 1.a): 

Figuur 5. 10 
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De tussenpersoon in de keten kan door haar expertise en haar positie in het netwerk ervoor zorgen 

dat het aanbod op de vraag van de klant aansluit. Hierdoor kan complete keten worden 

vormgegeven die aansluit bij de situatie en de vraag van de klant. Deze tussenpersoon kan namelijk 

bepalen wat er naast deze zaken specifiek nodig is voor een doelgroep of persoonlijke situatie. 

Uit de analyse van de doelgroep alleenstaande moeders in hoofdstuk 4 blijkt dat voor deze 

doelgroep met name de 'Huisvesting', 'Financiën I Inkomen', 'Werk', 'Huishoudelijke taken' , 

'Gezondheid' en 'Zorgtaken & Kinderopvang' een belangrijke rol spelen. Hierdoor ziet de keten die 

zich richt op eenoudergezinnen er als volgt uit (zie ook bijlage 1.b): 
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Figuur 5.11 
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De keten van het aanbod van het 'wonen' gericht op alleenstaande moeders 

5.6 Resumé 
De keten is een manier waarop de totstandkoming van iets vormgegeven kan worden. Voor de 

vormgeving van deze ketens of processen zijn verschillende technieken, zogenaamde 

modelleertechnieken, ontwikkeld. Een veel gebruikte techniek is de toepassing van Petri netten. 

Deze techniek gaat uit van een aaneenschakeling van 'toestanden' en 'vervormingen' of 

activiteiten. De 'toestanden ' worden vormgegeven door middel van het symbool 0, de 'transities' 

met het symbool 0. Deze symbolen wisselen elkaar af in het proces en worden verbonden met het 

symbool --7. In de vormgeving komen behalve deze symbolen ook splitsingen en het samenkomen 

van stromen voor. Op deze manier kan een complex proces worden vormgegeven. 

Een belangrijk uitgangspunt bij ketens is de klant. Door het product vanuit het gebruik van de klant 

te benaderen, is het mogelijk om het aanbod beter aan te passen aan de wens van de gebruiker. 

Dit perspectief maakt het tevens beter mogelijk om een keten samen te stellen die zowel passend 

als sluitend is. Dat wil zeggen dat de keten aansluit bij de wensen en de situatie van de klant en 

dat er in deze keten geen schakels ontbreken. 

Een manier om deze passende en sluitende keten te realiseren is het positioneren van een 

tussenpersoon in de keten. Deze tussenpersoon heeft expertise op het gebied van het aanbod en 

kan daardoor de vraag van de klant beter matchen met het aanbod . De klant heeft zelf vaak 

minder expertise of contacten, waardoor de klant vaak minder goed in staat is om zelfstandig een 

passende en sluitende keten vorm te geven. Daarnaast is er voor de klant één aanspreekpunt voor 

het aanbod dat de tussenpersoon regelt. Deze kan het totale aanbod dan onderling en op de 

situatie en de vraag van de klant afstemmen. 
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Het vervolg van het onderzoek richt zich op de keten voor het wonen gericht op alleenstaande 

moeders. Voor deze groep spelen met name de 'Huisvesting', 'Financiën I Inkomen', 'Werk', 

'Huishoudelijke taken', 'Gezondheid' en 'Zorgtaken & Kinderopvang' een belangrijke rol. 

De keten voor alleenstaande moeders, zoals deze in dit hoofdstuk is opgezet op basis van 

literatuur, wordt aan de hand van informatie verkregen uit interviews getoetst en waar nodig 

aangepast. 
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6 Keten en de praktijk 

Aan de hand van de voorgaande hoofdstukken is een keten opgesteld, die het voor mensen die daar 

behoefte aan hebben, mogelijk moet maken om optimaal te kunnen wonen. De keten is 

gedetailleerd voor alleenstaande moeders. De keten is aan hun situatie aangepast en uitgebreid 

met het onderdeel 'Zorgtaken Et Kinderopvang', omdat dit in belangrijke mate hun woonsituatie 

bepaalt. 

Het model, dat is opgesteld op basis van literatuur, wordt getoetst door deze naast de 

praktijksituatie te leggen. De praktijksituatie is afgeleid uit landelijke gegevens over de situatie 

waarin alleenstaande moeders zich bevinden (zie hoofdstuk 4) en uit informatie verkregen uit 

interviews die zijn gedaan met alleenstaande moeders. De afgenomen interviews zijn in dit 

hoofdstuk uiteengezet. 

Vervolgens is aan de hand van de praktijksituatie bekeken of de keten aangepast of aangevuld 

moet worden en wat aandachtspunten zijn met betrekking tot de keten. Op basis hiervan is de 

keten aangepast. Tot slot is de toepassing van de keten uitgewerkt voor drie huishoudens waarmee 

interviews zijn afgenomen. 

6.1 Keten 
Op basis van literatuur over ketens en wonen is in het voorgaande hoofdstuk een keten opgebouwd 

voor alleenstaande moeders. De toepassing van deze keten moet het mogelijk maken dat zij 

optimaal kunnen wonen. De keten is opgenomen in bijlage 1.b. 

6.1.1 Inhoud/invulling 

De vraag van alleenstaande moeders wordt op een aantal verschillende gebieden die gerelateerd 

zijn aan het wonen, geanalyseerd. Deze verschillende gebieden bestaan uit 'Huisvesting', 

'Financiën I Inkomen', 'Werk', 'Huishoudelijke taken', 'Gezondheid' en 'Zorgtaken Et 

Kinderopvang' (zie hoofdstuk 5) .0p de vlakken waar de alleenstaande moeder een vraag heeft, 

wordt aanbod verleend dat deze vraag beantwoordt. 

6.2 lntervievv 
Om de toepasbaarheid van de opgestelde keten op alleenstaande moeders in de praktijk te 

toetsen, is gekozen om naast het literatuuronderzoek over eenoudergezinnen en alleenstaande 

moeders (zie hoofdstuk 4) interviews met alleenstaande moeders af te nemen. Deze alleenstaande 

moeders en hun gezin vormen de onderzoekseenheid voor het interview. 

6.2.1 Doel 

Het doel van het interview is het winnen van informatie, waaruit blijkt of en hoe de opgestelde 

keten voor alleenstaande moeders moet worden aangepast. De keten moet voor alleenstaande 

moeders met een uiteenlopende vraag toepasbaar zijn. 
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6.2.2 Variabelen 

De informatie die met de interviews vergaard moet worden, vormt de basis voor het interview. 

Deze informatie bestaat uit de kenmerken van de situatie waarin een alleenstaande moeder en 

haar gezin zich bevinden, kenmerken van het aanbod dat zij ontvangen, de vraag die zij hebben en 

de visie die zij hebben op beschikbaar aanbod. Dit kan als volgt worden weergegeven in een model: 

Figuur 6.1 

Kenmerken 

Aantal kinderen, leeftijd van gezinsleden, afkomst 
van de moeder, reden voor alleenstaand zijn. 

Kenmerken van het huidig 
ontvangen aanbod 

Omschrijving, bereikbaarheid, bekendheid, 
aanbieder, reden voor ontvangst, afstemming. 

Onderzoekseenheid = 
Alleenstaande moeder en haar gezin 

Model voor opbouw van interview met alleenstaande moeders 

6.2.3 Type interview 

Vraag 

Gewenste (wijzigingen van de) situatie. 

Het interview is mondeling afgenomen, waarbij gebruik is gemaakt van een vragenlijst. Deze 

vragenlijst die is opgebouwd aan de hand van de keten voor alleenstaande moeders. 

De interviews zijn vis-à-vis met de geïnterviewden afgenomen. Hier is voor gekozen, omdat in het 

interview het verduidelijken van vragen en het doorvragen een belangrijke rol spelen en omdat 

non-verbale signalen op te vangen zijn tijdens het interview. 

De gehanteerde vragenlijst zorgt voor structuur in het interview. Daarnaast zorgt de vragenlijst 

ervoor dat de vragen in elk interview op een gelijke volgorde worden afgenomen en dat aan alle 

geïnterviewden dezelfde vragen worden gesteld. 

6.2.4 Structuur vragenlijst 

Allereerst wordt een aantal vragen gesteld over algemene kenmerken van het eenoudergezin, te 

weten het aantal kinderen, de leeftijd van de verschillende gezinsleden, de nationaliteit (en 

afkomst) van de alleenstaande moeder, de reden voor het alleenstaand zijn en het al dan niet van 

toepassing zijn van co-ouderschap. 

Deze vragen worden gevolgd door vragen over het huidig ontvangen aanbod, de vraag en de visie op 

beschikbaar aanbod. Deze vragen zijn geclusterd per onderdeel van het wonen, te weten 
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'Huisvesting', 'Financiën I Inkomen', 'Werk', 'Huishoudelijke taken', 'Gezondheid' en 'Zorgtaken 

& Kinderopvang'. Vervolgens worden vragen gesteld over welk aanbod men nog meer ontvangt, 

waarvan men vindt dat men dit nodig heeft om te kunnen wonen. 

Hierna wordt gevraagd of wat zij ontvangen, al dan niet is afgestemd op hun situatie en op elkaar. 

Vervolgens wordt gevraagd waarvoor dit geldt en wat beter op elkaar afgestemd moet worden. Tot 

slot wordt gevraagd of men nog problemen ervaart of op bepaalde vlakken hulp of wijzigingen 

wenst en waarvoor dit dan geldt. Aan het einde van het interview heeft de geïnterviewde de 

mogelijkheid om opmerkingen te maken, die meegenomen kunnen worden in het onderzoek. De 

complete vragenlijst is opgenomen in bijlage 3.a. 

6.2.5 Proefinterview 

Vooraf is een proefinterview afgenomen bij een alleenstaande moeder. Aan de hand hiervan is een 

aantal vragen anders geformuleerd en lof verduidelijkt. Dit heeft vooral betrekking op de vragen 

over betrokken organisaties. Daarnaast is een aantal vragen toegevoegd aan het interview. Deze 

hebben voornamelijk betrekking op het onderdeel 'Zorgtaken & Kinderopvang', waarbij dieper is 

ingegaan op de zorgtaken. Maar ook de vragen over 'Financiën I Inkomen' en over de betrokken 

organisaties zijn uitgebreid. Bovendien is gebleken dat het voor de génterviewde handig kan zijn 

een rekenmachine te hebben tijdens het interview. Dankzij het proefinterview was het mogelijk 

om een betere schatting te maken van de tijd die nodig is voor het interview. Dit laatste was erg 

belangrijk om aan te kunnen geven bij het maken van afspraken met alleenstaande moeders. 

Voorafgaand aan afnemen van het interview is nogmaals aangegeven hoe lang het interview 

ongeveer duurt. Doordat het interview open en uitgebreid is, is de geschatte tijd die benodigd is 

voor een interview, ongeveer anderhalf uur. 

6.2.6 Respondenten 

De respondenten zijn alleenstaande moeders die een woning huren. Allereerst is bij Domein een 

selectie gemaakt van alleenstaande moeders. Vervolgens is met hen telefonisch contact 

opgenomen, waarbij is gevraagd of ze nog wel alleenstaand zijn en of zij een aantal vragen willen 

beantwoorden die te maken hebben met hun situatie op het gebied van wonen. Er is aangegeven 

dat het gesprek ongeveer anderhalf uur zal duren en dat het gesprek bij hen zelf thuis plaats kan 

vinden. 

De tijd die nodig is voor het interview blijkt voor mensen een belangrijke reden te zijn om niet 

deel te nemen aan het interview. Hierdoor hebben mensen, van zowel Nederlandse als niet

Nederlandse afkomst, aangegeven niet mee te willen doen. Zij hebben aangegeven dat zij het erg 

druk hebben en daardoor geen tijd hebben om zoveel tijd aan een interview te besteden. Een 

andere reden om niet deel te nemen voor mensen van niet-Nederlandse afkomst, is dat zij bang 

zijn om dingen te moeten vertellen die zij te persoonlijk vinden. Voor mensen van Nederlandse 

afkomst is het gegeven dat het interview voor een afstudeeronderzoek is een reden om wel deel te 

nemen aan het interview. 

Uiteindelijk is met tien alleenstaande moeders een afspraak gemaakt voor een gesprek. Een aantal 

van deze alleenstaande moeders woont in Eindhoven en een aantal woont in Best. 

Voor het onderzoek is het belangrijk om alleenstaande moeders in uiteenlopende situaties en met 

een gevarieerde vraag te interviewen. De situaties en de vraag worden duidelijk naarmate de 
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interviews vorderen. Om uiteenlopende situaties in het onderzoek op te kunnen nemen, is ervoor 

gekozen om tien interviews af te nemen. Wanneer dit niet resulteert in uiteenlopende situaties, 

worden nieuwe afspraken voor interviews gemaakt, die het beeld moeten completeren. 

6.2.7 Afname van interviews 

De interviews met de alleenstaande moeders zijn bij de mensen thuis afgenomen. Vooraf is 

aangegeven dat de informatie anoniem verwerkt wordt en dat de geïnterviewde het aan kan geven, 

wanneer zij een vraag liever niet wilt beantwoorden. Tijdens de interviews heeft geen van de 

geïnterviewden aangegeven een vraag niet te willen beantwoorden. 

Bij het proefinterview is gebleken dat de antwoorden, mede door de opzet van de vragenlijst, 

tijdens het interview gemakkelijk te noteren zijn. Hierdoor is het niet noodzakelijk geweest om het 

gesprek op te nemen. Doordat de aanwezigheid van een recorder de sfeer van het interview en 

daardoor wellicht de antwoorden van de geïnterviewde kan beïnvloeden, is ervoor gekozen om 

geen gebruik te maken van een recorder. 

Wanneer er sprake is van een onduidelijk antwoord, is de geïnterviewde opnieuw gevraagd naar het 

antwoord of naar wat men met een antwoord bedoelt. Daarnaast is tijdens het interview het 

antwoord van de geïnterviewde in veel gevallen herhaald, zodat het duidelijk is dat het antwoord 

goed is verstaan en geïnterpreteerd. Dit heeft geïnterviewden vaak de mogelijkheid gegeven om 

hun antwoord aan te vullen, indien zij dit nodig vinden. 

Bij sommige vragen is door de interviewer extra toelichting gegeven, zodat het voor de 

geïnterviewde duidelijk is hoe en hoe breed de vraag opgevat moet worden. Dit heeft in een aantal 

gevallen gezorgd voor een aanvulling op het antwoord dat in eerste instantie is gegeven door de 

geïnterviewde. 

6.2.8 Resultaten 

Algemene kenmerken 

De leeftijd van de geïnterviewde alleenstaande moeders varieert van 26 tot 45 jaar. Negen 

moeders hebben de Nederlandse nationaliteit. Eén van hen heeft naast de Nederlandse 

nationaliteit ook de Turkse nationaliteit. De tiende moeder heeft de Antilliaanse nationaliteit. Vier 

moeders met een Nederlandse nationaliteit zijn afkomstig uit een ander land dan Nederland, 

namelijk Duitsland, Dominicaanse Republiek, Indonesië en Soedan. 

Het aantal kinderen per gezin is wisselend en bedraagt één tot drie kinderen. De leeftijd van deze 

kinderen loopt uiteen van 0 tot 16 jaar. 

De reden waardoor de geïnterviewden alleenstaand ouder zijn geworden varieert. Er zijn geen 

geïnterviewde moeders alleenstaand geworden door het overlijden van de partner. 
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Figuur 6.2 

Aantal kinderen in een huishouden 
Eén kind 

Twee kinderen 

Drie kinderen 

Huishoudens met kinderen met een leeftijd van ... * 
0 tot 4 jaar 

4 tot 12 jaar 

12 jaar of ouder 

Alleenstaand door ... 
Echtscheiding 

Uit elkaar gegaan (niet getrouwd) 

Overlijden van partner 

Bewust alleenstaand 

Co-ouderschap 
Ja 

Nee 
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• In één huishouden kunnen kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën voorkomen 

Algemene gegevens van de geïnterviewden en hun gezin 

Huisvesting 

Alle geïnterviewde moeders huren een woning bij een woningcorporatie. Dit komt doordat de 

geïnterviewden zijn benaderd aan de hand van het huurdersbestand bij een woningcorporatie. Acht 

geïnterviewden wonen in een eengezinswoning, twee wonen in een appartement. Deze woningen 

hebben ieder twee of drie slaapkamers en een huurprijs die varieert van € 278,01 tot € 531,84 per 

maand. 

Figuur 6.3 

Aantal slaapkamers 
Twee slaapkamers 

Drie slaapkamers 

Huurprijs 

€ 250- € 350 

€ 350- € 450 

€ 450- € 550 

Kenmerken van de huisvesting van de geïnterviewden en hun gezin 

2 

8 

4 
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De verdeling van de huishoudens over de woningen kan worden bekeken op basis van de 

huishoudensgrootte en het aantal slaapkamers in de woning (zie figuur 6.4). In het figuur is te zien 

dat de twee woningen met twee slaapkamers worden bewoond door eenoudergezinnen met één 

kind. De andere huishoudens wonen in een woning met drie slaapkamers. Dit geldt ook voor het 

huishouden met drie kinderen, wat betekent dat in dit huishouden niet ieder lid zijn of haar eigen 

slaapkamer heeft. 
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Figuur 6.4 

Aantal leden van 
het huishouden 

2 

3 

Aantal slaapkamers 
2 3 

2 

0 

3 

4 

4 0 

Grootte van het huishouden afgezet tegen de grootte van de woning 

Een partij die bij alle geïnterviewden een rol speelt, is de woningcorporatie. Deze partij beheert, 

verhuurt en onderhoudt de woningen van de geïnterviewden. Een aantal geïnterviewden geeft 

verschillende manieren aan waarop de woningcorporatie meer voor hen zou kunnen betekenen. Zij 

geven de volgende suggesties: 

- Meer rekening houden met de persoonlijke situatie van haar huurders. 

- Regelen van een klusjesman die tegen een (gereduceerde) vergoeding zwaardere klussen 

doet. 

- Beter of eerder onderhouden van de woning. 

- Ter beschikking stellen van de technische tekeningen van de woning. 

Naast de woningcorporatie is bij twee geïnterviewden een hulpverlenende instelling betrokken die 

de moeders heeft begeleid naar een zelfstandige woonsituatie. Tot slot zijn er bij één 

geïnterviewde twee corporaties betrokken geweest, zodat woningruil plaats heeft kunnen vinden. 

Een aantal geïnterviewden is tevreden met hun woonsituatie en wilde hier geen wijziging in. De 

wijzigingen die door andere geïnterviewden zijn aangegeven, hebben betrekking op de woning en 

op de directe omgeving van de woning. Een veel gewenste aanpassing die betrekking heeft op de 

woning, betreft de kwaliteit van de woning en het voldoen ervan aan de huidige woonwensen. Dit 

houdt bijvoorbeeld in dat mensen een tweede toilet willen of een logischere indeling van de 

woning. De klachten die betrekking hebben op de directe omgeving, betreffen onvrede met de 

buurt en overlast van buren. 

Financiën 

Bijna alle geïnterviewden geven aan dat het jaarinkomen van hun huishouden minder is dan 

€ 22.000. Deze grens is gebaseerd op het sociaal minimum voor alleenstaande ouders (Ministerie 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2008). Eén moeder geeft aan dat haar jaarinkomen tussen 

€ 22.000 en € 28.000 ligt. Deze tweede grens is gebaseerd op de inkomensgrens voor de 

huurtoeslag (Belastingdienst, 2008a). De meeste geYnterviewden geven aan dat hun inkomen 

bestaat uit een uitkering, salaris of beiden. Sommigen geven aan dat zij hiertoe ook toeslagen, 

kinderbijslag of alimentatie hebben gerekend. 
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Figuur 6.5 

Inkomen 
Minder dan € 22.000 

€ 22.000 - € 28.000 

9 

Kenmerken van de financiële situatie van de geïnterviewden en hun gezin (1) 

Alle geïnterviewden ontvangen zorgtoeslag. Huurtoeslag en kindertoeslag worden niet door alle 

geïnterviewden ontvangen, maar degene die dit niet ontvangen hebben hier wel recht op. Zij zijn 

niet of recent op de hoogte gebracht van de mogelijkheden. Het gaat hierbij om één moeder die 

beide toeslagen niet ontvangt en om twee moeders die één van beide toeslagen niet ontvangen. De 

moeders die recent op de hoogte zijn gebracht, zijn in de meeste gevallen bezig met het regelen 

van de toeslag. Slechts één geïnterviewde ontvangt kinderopvangtoeslag. De andere moeders 

hebben hier geen recht op, omdat ze geen gebruik maken van formele opvang voor de kinderen of 

omdat in sommige situaties de kinderen zelfstandig zijn en geen oppas meer nodig hebben. 

Figuur 6.6 

Huurtoeslag 
Wel ontvangen 

Niet ontvangen , 
maar wel rech t op 

Zorgtoeslag 
Wel ontvangen 

Niet ontvangen, 
maar wel recht op 

Kindertoeslag 
Wel ontvangen 

Niet ontvangen. 
maar we l recht op 

Kinderopvangtoeslag 
Wel ontvangen 

Niet ontvangen, 
maar wel recht op 
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Kenmerken van de financiële situatie van de geïnterviewden en hun gezin (2) 

Alle moeders ontvangen kinderbijslag, één uitgezonderd. Bijna alle moeders ontvangen een 

bijstandsuitkering. Dit is voor hen de belangrijkste inkomensbron of het vult het salaris van de 

werkende moeders aan. Slechts twee geïnterviewden maken gebruik van een aanvullende 

bijstandsregeling die in de betreffende gemeente geldt. De moeders die hier geen gebruik van 

maken, zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden hiervan. Twee alleenstaande moeders geven 

aan dat zij een tegemoetkoming ontvangen voor alleenstaande moeders. Eén geïnterviewde geeft 

aan dat ze een tegemoetkoming ontvangt als herintredende vrouw. Slechts drie van de tien 

geïnterviewde alleenstaande moeders ontvangen alimentatie. 
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Figuur 6.7 

Ontvangen uitkeringen 

Kinderbijslag 

Bijstandsuitkering 

Aanvullende uitkering 

WW-uitkering 

Ziektewet 

(Kinder)alimentatie 

Wel ontvangen 

Niet ontvangen 

Financiële begeleiding 

Wel ontvangen 

Niet ontvangen 
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Kenmerken van de financiële situatie van de geïnterviewden en hun gezin (3) 

Er is een diversiteit aan instanties die betrokken bij de financiële situatie van de geïnterviewde 

moeders. De instanties die zijn genoemd, zijn: 

- De gemeente. 

- Instanties die verantwoordelijk zijn voor het uitbetalen van de uitkeringen, zoals de Sociale 

Dienst, de dienst Werk Zorg en Inkomen (WZI), Uitvoeringsinstituut 

WerknemersVerzekeringen (UWV) en de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI). 

- Instellingen die ondersteuning bieden bij financiële zaken, zoals bij het aflossen van 

schulden en het omgaan met financiën. 

De belangrijkste aandachtspunten die hierbij door de moeders worden aangegeven, zijn dat de 

regelingen bij de gemeente soms omslachtig zijn en dat de vergoedingen te laag zijn in verhouding 

tot de kosten die gemaakt moeten worden. 

De meest voorkomende gewenste wijzigingen in de financiële situatie van de geïnterviewde 

moeders zijn een hoger inkomen en een vast inkomen. Daarnaast wensen sommigen de toeslagen 

en/ of uitkeringen te ontvangen waar zij recht op hebben en die zij in sommige gevallen al aan het 

regelen zijn. 

Werk 

De helft van de geïnterviewde moeders heeft een betaalde baan. Deze banen zijn allemaal 

deeltijdbanen voor ongeveer 20 uur per week. Deze moeders willen graag meer werken, ander 

werk of een andere functie. Eén van de geïnterviewde moeders loopt stage voor haar studie. Dit 

neemt ongeveer 20 uur per week in beslag waarvoor ze niet betaald krijgt. De andere moeders 

hebben geen baan, maar willen wel bijna allemaal een betaalde baan. Eén alleenstaande moeder 

doet vrijwilligerswerk. De tijd die haar dit kost varieert en hangt af van wat er te doen is en of ze 

er tijd voor heeft. 
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Figuur 6.8 

Betaald werk 

Ja, minder dan 12 uur per week 

Ja, 12 tot 18 uur per week 

Ja, 18 tot 24 uur per week 

Ja, 24 uur of meer per week 

Nee, verricht geen betaald werk 

Onbetaald werk 

Ja, vrijwilligerswerk 

Nee, verricht geen onbetaald werk 
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Kenmerken van het werk dat verricht wordt door de geïnterviewden 

Bij de moeders die geen werk hebben, zijn voornamelijk organisaties betrokken die hen helpen bij 

het vinden van werk, zoals de CWI en uitzendbureaus. Een deel van deze moeders wil van de 

organisaties graag een meer actieve houding. De betrokken organisaties zijn merendeels door de 

geïnterviewden zelf benaderd. Bij twee moeders met een baan is een detacheringsbureau 

betrokken waarbij zij in dienst zijn. Bij de moeder die stage loopt is naast het bedrijf waar ze 

werkt tevens de onderwijsinstelling die de opleiding verzorgt betrokken . 

Huishoudelijke taken 

Slechts twee van de tien alleenstaande moeders ontvangen hulp bij het verrichten van 

huishoudelijke taken. Deze hulp is informeel geregeld en wordt geboden door familieleden. 

Figuur 6.9 

Ontvangen hulp 

Ja, informeel geregelde hulp 

Ja, formeel geregelde hulp 

Nee, ontvangt geen hulp 

Hulp bij huishoudelijke taken ontvangen door de geïnterviewden 
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De moeders die geen hulp ontvangen, wensen ook bijna allemaal geen hulp. Een reden die hiervoor 

wordt gegeven, is dat zij liever geen vreemde over de vloer hebben, maar de taken liever zelf 

doen. Slechts één moeder heeft aangegeven, dat zij wel hulp zou willen. Zij wil graag hulp van 

iemand die haar uitlegt hoe ze het huishouden moet aanpakken. Zij heeft dat liever dan iemand 

die de klussen uitvoert. 

Gezondheid 

Geen van de geïnterviewde moeders heeft langdurige problemen met haar gezondheid die haar 

belemmeren bij het wonen. 

Zorgtaken en kinderopvang 

Alle geïnterviewde moeders geven aan dat ze zorgtaken verrichten voor de kinderen en dat deze 

zorgtaken continu tijd kosten. Wanneer de kinderen naar de basisschool gaan, kosten deze 

zorgtaken hoofdzakelijk tijd na schooltijd en in de weekenden. Naarmate de kinderen ouder zijn, 

geven de moeders aan minder intensief bezig te zijn met de zorgtaken. Twee moeders van 

kinderen die al op de middelbare school zitten, geven aan dat de kinderen zelfstandiger zijn dan 
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vroeger en dat het zorgdragen minder intensief is. Desondanks geven ze aan er nog continu mee 

bezig te zijn. Slechts één moeder geeft aan dat zij naast het zorgen voor haar dochter van 16 jaar 

ook zorgt voor een andere familielid, namelijk voor haar moeder. 

Bij alle gezinnen gaat er minstens één kind naar school, namelijk naar de peuterspeelzaal, de 

basisschool, de middelbare school of het speciaal onderwijs. De moeders geven aan dat alle 

basisscholen de mogelijkheid tot overblijven bieden. Een aantal geeft ook aan dat via school 

buitenschoolse opvang (BSO) geregeld is. 

Figuur 6.10 

Huishoudens waarbij minstens één kind een ... bezoekt * 
Peuterschool 2 

Basisschool 

Middelbare school 

Speciaal onderwijs 

Opvangmogelijkheden geregeld op I via basisschool 

Overblijven 

Buitenschoolse opvang 

• -Binnen één huishouden kunnen kinderen verschillende scholen bezoeken 
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Onderwijs van de kinderen van de geïnterviewden en opvangmogelijkheden op school 

In bijna alle gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar wordt wel eens gebruik gemaakt van opvang 

voor de kinderen, met uitzondering van de moeder met drie kinderen. Deze laatste moeder geeft 

aan dat haar kinderen altijd bij haar zijn en zij ze overal mee naartoe neemt. De opvang waar de 

andere moeders gebruik van maken, is in bijna alle situaties informeel geregeld, voornamelijk via 

familie. Daarnaast maakt één moeder gebruik van formeel geregelde opvang, in de vorm van een 

kinderdagverblijf. De moeders die gebruik maken van opvang, zijn de moeders die werken en de 

moeder die stage loopt. De vier moeders onder hen die wijziging willen van de opvangsituatie, 

willen graag formeel geregelde kinderopvang. De moeder met kinderen onder 12 jaar die geen 

gebruik van opvang maakt, zou graag informele opvang willen, bij voorkeur geboden door vrienden. 

Figuur 6.11 

Oppas voor het kind I de kinderen 

Ja, informeel geregeld 

Ja, formeel geregeld 

Nee, heeft geen oppas 

Geregelde oppas voor de kinderen van de geïnterviewden 
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Naast de opvang voor de kinderen, is er bij de situaties van de geïnterviewden nog een aantal 

andere partijen betrokken die zich richten op de zorg voor de kinderen. Voor de kinderen tot en 

met vier jaar betreft dit het consultatiebureau dat zich richt op de gezondheid en opvoeding van 

de kinderen. Daarna wordt de zorg voor de gezondheid van de kinderen overgedragen aan de GGD. 

Daarnaast zijn bij een aantal gezinnen nog andere organisaties actief, zoals Bureau Jeugdzorg en 

een interne begeleider en een zorgteam op school. Deze instanties zijn gericht op de ontwikkeling 

en het gedrag van de betreffende kinderen. Drie kinderen ontvangen een 'rugzakje', wat ervoor 
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moet zorgen dat zij, ondanks eventuele moeilijkheden die zij op school ondervinden, gewoon 

kunnen deelnemen aan regulier onderwijs en niet zijn aangewezen op speciaal onderwijs. Dit 

'rugzakje' is een financiering, waarmee middelen worden verkregen die gericht zijn op de 

specifieke situatie van het kind. 

Eén moeder die niet afkomstig is uit Nederland wil graag dat haar dochter, die pas kort in 

Nederland woont, meer ondersteuning krijgt bij het leren van de Nederlandse taal en het wegwijs 

worden in Nederland. 

Andere betrokken instanties 

Een aantal moeders geeft aan dat, naast de eerder genoemde organisaties, nog andere partijen die 

zich richten op wonen, betrokken zijn bij hun situatie. Het gaat hierbij om instanties die zich 

richten op de omgeving van de woning, zoals buren, politie, gemeente en buurtcommissies. Een 

buurtcommissie is een organisatie die zich bezig houdt met het organiseren van activiteiten voor de 

bewoners van de buurt, maar zij komen ook op voor de belangen van de buurtbewoners, zoals in 

een vergadering met de gemeente, politie en woningcorporaties. Deze vergaderingen kunnen 

bijvoorbeeld gaan over voorzieningen die aangebracht moeten worden in de buurt. 

Bereikbaarheid van aanbod 

De geïnterviewde moeders geven aan dat zij vooral zelf het contact met organisaties hebben 

gelegd. Ze kenden de organisaties doordat deze bijvoorbeeld zichtbaar aanwezig waren in de buurt 

of in de media of zij zijn via-via op de hoogte gebracht van de organisaties. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor de kinderopvang en de woningcorporatie. 

In een aantal situaties zijn de moeders in contact gekomen met een organisatie via een andere 

organisatie of persoon die hen al ondersteunde bij hun situatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor het 

contact met een bureau dat bemiddeld bij het zoeken naar werk, dat is gelegd via een 

uitkeringsinstantie. Een aantal moeders is door een instantie die hen ondersteunt bij het 

zelfstandig gaan wonen, in contact gebracht met instanties op het gebied van onder meer 

huisvesting en financiën. School vormt voor veel moeders een belangrijke instantie, die hen in 

contact brengt met organisaties die gericht zijn op kinderopvang en op andere zorgtaken voor 

kinderen. 

Afstemming 

Op de vraag of het aanbod is afgestemd op de situatie van de geïnterviewde zijn de reacties 

verdeeld. Een aantal vindt dat dit wel het geval is. De moeders die aangeven het hier niet mee 

eens te zijn, geven aan dat het beschikbare budget niet past bij de kosten die zij moeten maken 

als alleenstaande moeder. Hun beschikbare budget wordt mede bepaald door bijdragen die zij 

ontvangen van de overheid en de gemeente. Deze bijdrage zou hoger moeten zijn. Hierbij gaat het 

bijvoorbeeld om de hoogte van de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Dit wordt ook als aandachtspunt 

gegeven wanneer het gaat om een gewenste afstemming van het aanbod onderling; de huur en de 

huurtoeslag zouden namelijk beter op elkaar afgestemd moeten worden. 

Voor de afstemming van zaken, zowel onderling als bij de persoonlijke situatie, ligt er volgens twee 

geïnterviewden een belangrijke taak voor woningcorporaties. De corporaties moeten volgens hen 

meer rekening te houden met persoonlijke situaties van mensen die een woning willen huren. De 

twee geïnterviewden zijn mensen die een woning toegewezen krijgen en niet zelf reageren op 
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woningaanbod. Zij vinden dat de corporatie in die situatie meer moet kijken naar bijvoorbeeld de 

afstand tussen de woonlocatie en de school van de kinderen. 

Een aantal mensen heeft zelfstandig geregeld dat een aantal onderdelen van het totale aanbod op 

elkaar afgestemd is, zoals werktijden en kinderopvang. Echter, veel geïnterviewden ervaren het 

aanbod niet als onderling op elkaar afgestemd. Eén geïnterviewde geeft aan dat de onderlinge 

afstemming van het aanbod voor een belangrijk deel in de handen van de mensen die het aanbod 

nodig hebben, zelf ligt. 

Ervaren moeilijkheden 

Wanneer de geïnterviewden wordt gevraagd welke moeilijkheden of problemen, gerelateerd aan 

het wonen, men verder heeft, geeft maar een beperkt aantal aan andere problemen te hebben. 

Een aantal keer gaat het om de omslachtige manier waarop tegemoetkomingen vanuit de overheid 

geregeld moeten worden of waarop wijzigingen moeten worden doorgegeven. Voor verschillende 

tegemoetkomingen dient een wijziging soms namelijk meerdere malen aan dezelfde instantie 

doorgegeven te worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Toeslagen die worden verzorgd door 

Belastingdienst. 

De lange wachttijden bij kinderopvang en bij woningcorporaties worden eveneens als 

ongemakkelijk ervaren. Hierdoor is het niet of nauwelijks mogelijk om, wanneer dit hard nodig is, 

op korte termijn van het benodigde aanbod gebruik te maken. 

De urgentieregeling die bij de woningcorporaties geldt, kan volgens een geïnterviewde in veel 

gevallen ook niet bijdragen aan een aanbod op korte termijn. Zij geeft aan dat ze het idee heeft 

dat urgentie verder is aangescherpt en verkeerd geregeld is. Het is daardoor volgens haar moeilijk 

geworden om aanspraak te maken op deze regeling en zo sneller aan een woning te komen. 

Tot slot geven twee geïnterviewden aan dat er door de woningcorporaties meer rekening gehouden 

moet worden met de samenstelling van bewoners van verschillende afkomst in een 

appartementencomplex of in een buurt. Allereerst moet er gekeken worden of mensen van 

bepaalde verschillende afkomst wel naast elkaar kunnen leven. Daarnaast moeten de corporaties er 

rekening mee houden dat in bepaalde buurten niet te veel mensen van buitenlandse afkomst samen 

komen te wonen en de mensen van Nederlandse afkomst uit de buurt vertrekken. 

6.3 Keten en praktijk tegen elkaar afgezet 
De eerder in dit hoofdstuk beschreven keten (zie bijlage 1.b) is ontworpen om toegepast te worden 

in de praktijk en alleenstaande moeders en hun gezinnen de zaken te bieden die het voor hen 

mogelijk maken te wonen. De praktijksituatie in Nederland is uiteengezet en er is ingegaan op een 

aantal uiteenlopende situaties waarin alleenstaande moeders zich bevinden. In deze paragraaf 

wordt de relatie gelegd tussen de keten en de praktijk en wordt geanalyseerd hoe de keten 

verbeterd kan worden. 

66 



Keten en de praktijk 

6.3.1 Aanpassing van schakels 

De keten benadert de vraag op de vlakken 'Huisvesting', 'Financiën I Inkomen', 'Werk', 

'Huishoudelijke taken', 'Gezondheid' en 'Zorgtaken & Kinderopvang'. 

Voor de onderdelen 'Financiën I Inkomen' en 'Zorgtaken & Kinderopvang' zijn de situaties en de 

vraag van alleenstaande moeders zeer uiteenlopend. In bijna alle gesprekken met alleenstaande 

moeders zijn deze onderwerpen uitgebreid aan bod gekomen en de informatie die uit deze 

gesprekken is gekomen, is zeer divers. Deze onderwerpen zijn van groot belang voor de doelgroep 

en verdienen aandacht in de keten die wordt doorlopen. 

'Huisvesting' en 'Werk' zijn twee onderwerpen die van belang zijn, maar waarbij de vraag en de 

huidige situatie niet ver uiteen lopen. Op deze gebieden zijn vooral wensen tot wijziging van de 

situatie geuit. Deze onderwerpen dienen mede daarom ook in de keten opgenomen te zijn. 

Ondanks dat uit de landelijke cijfers blijkt dat ongeveer 20 procent van de alleenstaande ouders 

gezondheidsklachten heeft, zijn er door de geïnterviewde moeders geen klachten over hun 

gezondheid geuit. De klachten die landelijk worden geuit, zijn voornamelijk klachten die 

veroorzaakt kunnen worden door stress. Enkele van deze klachten kunnen belemmerend zijn bij de 

dagelijkse bezigheden in de woning. Daarom is het van belang om het onderdeel 'Gezondheid' in 

de keten op te nemen. 

'Huishoudelijke taken' worden door de geïnterviewden het liefst zelf verricht, indien nodig met 

hulp van familie of vrienden. Deze informele hulp sluit aan bij het landelijke beeld dat de meeste 

hulp in de huishouding informeel wordt geregeld, namelijk door hulp van thuiswonende kinderen, 

familie of vrienden. Gezien de directe relatie van deze taken met het wonen en de woning, vormen 

'Huishoudelijke taken' een belangrijk onderdeel van de keten. 

Naast de aan wonen gerelateerde vlakken die in de keten zijn opgenomen, is er in de 

praktijksituatie aandacht voor een ander aspect, namelijk voor de 'Buurt'. Partijen die gericht zijn 

op de omgeving waarin mensen hun woning hebben, worden door diverse geïnterviewde personen 

gezien als partijen die betrokken zijn bij hun woonsituatie. Hierbij gaat het om partijen als 

buurtcommissies en politie. Wanneer de door geïnterviewden gewenste wijzigingen worden 

beschouwd, komt ook het belang van de omgeving van de woning naar voren. Zij wensen 

bijvoorbeeld minder overlast in de buurt. De landelijke klachten die gericht zijn op huisvesting, 

omvatten klachten over vandalisme en een gebrek aan sociale contacten in de buurt. Een aantal 

geïnterviewden gaf aan dat zij voor de corporatie een bredere rol ziet, waarin zij zich niet alleen 

richt op de woning, maar tevens op persoonlijke situaties van huurders en de buurt waarin zij 

woningen heeft. Uit deze bevindingen onder alleenstaande moeders blijkt dat dit onderwerp 

aandacht verdient. Daarom vormt 'Buurt' een belangrijke aanvullende schakel in de keten. 

Wanneer hoofdstuk 2 nogmaals wordt bekeken, is te zien dat in verschillende onderzoeken een 

relatie wordt gelegd tussen het wonen en de buurt, zoals door Felce en Perry (1995) en Hayward 

(1975 ). Dit onderdeel is dus niet in het bijzonder voor alleenstaande moeders van belang. Het dient 

als een aspect van het 'wonen' toegevoegd te worden aan het basispakket. In bijlage 1.d is de 

keten opgenomen, waarin het aspect 'Buurt' is toegevoegd aan de basispakket. 
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6.3.2 Tussenpersoon 

Bij een drietal geïnterviewde moeders is een organisatie betrokken, die hen op verschillende 

vlakken, waaronder 'Financiën I Inkomen' en 'Huisvesting', hulp biedt. Deze organisaties hebben 

voor de geïnterviewden contacten gelegd of hen verwezen naar andere partijen die hen 

aanvullende benodigde ondersteuning of diensten kunnen bieden. Over de hulp van deze 

organisaties zijn de geïnterviewden positief. Zij geven aan zowel de directe hulp die de 

organisaties bieden, als de verwijzingen naar andere organisaties, als zeer nuttig te ervaren. De rol 

die deze partij speelt voor de geïnterviewden is zowel hulpverlenend, als vergelijkbaar met de rol 

van de tussenpersoon die opgenomen is in de opgestelde keten. De organisatie weet hierbij wat het 

marktaanbod is en zorgt er vervolgens voor dat de vraag en het aanbod bij elkaar worden gebracht. 

Deze positieve houding tegenover de organisaties en het feit dat sommige mensen niet op de 

hoogte zijn van het marktaanbod, ondersteunen de aanwezigheid van een tussenpersoon in de 

keten. 

6.3.3 Aangepaste keten 

Met behulp van bovenstaande bevindingen kan de eerder opgestelde keten beter aan de praktijk 

worden aangepast. De belangrijkste, en in de keten zichtbare, wijziging is de toevoeging van het 

onderdeel 'Buurt'. Na het aanpassen van de schakels in de keten ziet die keten er als volgt uit (zie 

ook bijlage 1.c). 

Figuur 6.12 
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De aangepaste keten van het aanbod van 'het wonen' gericht op eenoudergezinnen 
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6.4 Toepassen van de keten 
De toepassing van de keten kan voor de ene klant weinig gevolgen hebben, terwijl het voor een 

andere klant meer gevolgen heeft. Dit is geïllustreerd aan de hand van de uitwerking van de keten 

en de gevolgen hiervan op de situatie van een aantal geïnterviewden. 

Voor de uitwerking zijn drie delen van de keten behandeld, namelijk 1. de huidige situatie, 2. de 

onbeantwoorde vraag en de door de tussenpersoon ondernomen stappen om de vraag te 

beantwoorden en 3. de nieuwe situatie van de klant (zie figuur 6.13). 

Figuur 6.13 
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Uitwerking aan de hand van drie onderdelen ter illustratie van de toepassing van de keten 

6.4.1 Case 1; Weinig tot geen gevolgen 

Het eerste huishouden betreft een Nederlandse alleenstaande moeder met één kind. Ze is 

alleenstaand geraakt door echtscheiding. Er is in deze situatie wel sprake van co-ouderschap, maar 

omdat de dochter al16 jaar oud is, is er minder sprake van dan vroeger. 
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Figuur 6.14 
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0 Niet doorlopen 'toestand' 

D Niet doorlopen 'transitie' 

0 Wel doorlopen 'toestand' 

D Wel doorlopen 'transitie' 

Wel doorlopen 'OF-splitsing' met antwoord 'Ja' 

Wel doorlopen 'OF-splitsing' met antwoord 'Nee' 

Toepassing van de keten voor case 1 

1. Huidige situatie 

Het gezin woont in een appartement met twee slaapkamers . 

Het inkomen van het gezin bestaat uit loon uit betaald werk, alimentatie, kinderbijslag en huur-, 

zorg- en kindertoeslag en bedraagt minder dan € 22.000 per jaar. 

De alleenstaande moeder verricht 18 uur per week betaald werk. 

De huishoudelijke taken verricht mevrouw zelf en ze heeft geen langdurige problemen met haar 

gezondheid . 

Ze is continu bezig met de zorgtaken voor haar kind, die naar de middelbare school gaat. Ze hoeft 

hier nu minder tijd aan te besteden dan toen haar dochter jong was, want ze is nu zelfstandiger. 

2. Vraag en door de tussenpersoon ondernomen stappen 

De vraag van de klant, voor zover deze nog niet is beantwoord door het huidig ontvangen aanbod, 

betreft : 

1) Meer uren werken. 

2) Een betere verkeersveiligheid en minder overlast van hangjongeren in de buurt. 

Mevrouw maakt zelf een afspraak met haar leidinggevende om te praten over mogelijkheden om 

meer te gaan werken. Daarnaast neemt ze contact op met de buurtcommissie die zich actief inzet 

voor de buurt. 

3. Nieuwe situatie 

Uit het overleg met haar werkgever is gebleken dat het mogelijk dat mevrouw meer uren per week 

gaat werken. Ze gaat nu 24 uur per week werken. 
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Uit het gesprek met de buurtcommissie blijkt dat bewoners in de buurt problemen ervaren die 

vergelijkbaar zijn met de problemen die mevrouw ervaart. De commissie heeft daarom besloten 

zich hiervoor in te zetten en met de gemeente en de politie te gaan kijken naar een oplossing. 

6.4.2 Case 2; Enkele gevolgen 

Het tweede huishouden betreft een uit Soedan afkomstige alleenstaande moeder met drie 

kinderen. Zij alleenstaand geraakt door een echtscheiding. Er is in deze situatie geen sprake van 

co-ouderschap. 

Figuur 6.15 
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Toepassing van de keten voor case 2 

1. Huidige situatie 

0 Wel doorlopen 'toestand' 

D Wel doorlopen 'transitie' 

Wel doorlopen 'OF-splitsing' met antwoord 'Ja' 

Wel doorlopen 'OF-splitsing' metantwoord 'Nee' 

Het gezin woont sinds 7 jaar in een eengezinswoning met drie slaapkamers. 

Het inkomen van het gezin bestaat uit een bijstandsuitkering, kinderbijslag, zorg-, huur- en 

kindertoeslag en bedraagt tussen €: 22.000 en €: 28.000 per jaar. Bij de betaling van de uitkering is 

de Sociale Dienst betrokken. 

Mevrouw verricht geen betaalde of onbetaalde arbeid en doet zelf de huishoudelijke taken. Zij 

heeft geen problemen met haar gezondheid. 

Mevrouw is continu bezig met de zorg voor haar drie kinderen. Haar jongste kind gaat naar de 

peuterschool en de twee oudere kinderen gaan naar de basisschool. De basisschool van de oudste 

kinderen, biedt de mogelijkheid tot overblijven. Het oudste kind ontvangt ondersteuning bij het 

rekenen van een interne begeleider op school, omdat het hier moeilijkheden mee heeft. 
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2. Vraag en door de tussenpersoon ondernomen stappen 

De vraag van de klant, voor zover deze nog niet is beantwoord door het huidig ontvangen aanbod, 

betreft: 

1) Een woning met meer slaapkamers, zodat de moeder en elk kind een eigen slaapkamer hebben. 

2) Een hoger inkomen, zodat het gezin meer middelen tot haar beschikking heeft. 

3) Informele hulp in de huishouding, echter dit is zeer beperkt nodig. Ze heeft bij voorkeur geen 

'vreemde' in huis die haar helpt bij het verrichten van huishoudelijke taken. 

4) Formeel geregelde kinderopvang, voor incidentele gelegenheden waar de moeder haar kinderen 

niet mee naartoe kan of wil nemen. 

De tussenpersoon is er na doorvragen achter gekomen dat het huishouden graag in de buurt blijft 

wonen en neemt contact op met de woningcorporatie over de beschikbaarheid van grotere 

woningen in de buurt. Daarnaast bekijkt de tussenpersoon de mogelijkheden voor meer financiële 

middelen, waarbij eerst aandacht wordt besteed aan regelingen die er zijn vanuit de overheid en 

de gemeente. Voor informele hulp van de vrienden van de geïnterviewde kan de tussenpersoon 

niets betekenen. De tussenpersoon is wel op de hoogte van de mogelijkheden voor incidentele 

oppas van kinderdagverblijven in de omgeving van de woning van het huishouden en brengt 

mevrouw hiervan op de hoogte. 

3. Nieuwe situatie 

Het gezin woont nog in dezelfde woning. De woningcorporatie is bezig met de voorbereidingen voor 

de herstructurering van de buurt waarin de woning staat. Mevrouw vindt het erg prettig wonen in 

de buurt. Zij wil er graag blijven wonen en wacht daarom het woningaanbod in de buurt na de 

herstructurering af. 

Mevrouw benadert zelfstandig vrienden wanneer ze behoefte heeft aan hulp bij huishoudelijke 

taken. 

Via een kinderdagverblijf is het mogelijk om incidentele opvang van de kinderen te regelen. 

Na een analyse van de situatie van het gezin blijkt dat zij recht hebben op kinderopvangtoeslag, 

via de Belastingdienst. Mevrouw gaat deze toeslag zelfstandig regelen vanaf het moment dat ze 

gebruik gaat maken van de kinderopvang. 

6.4.3 Case 3; Veel gevolgen 

Het derde huishouden betreft een Antilliaanse moeder met één kind. Zij is bewust alleenstaand. In 

deze situatie is geen sprake van co-ouderschap. 
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Figuur 6.16 
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Het gezin woont sinds een maand in een eengezinswoning met twee slaapkamers. Deze woning 

heeft ze van een woningcorporatie toegewezen gekregen na een woonbegeleidingstraject van een 

dienstverlenende stichting. 

Het inkomen bestaat uit loon uit betaald werk, kinderbijslag en zorgtoeslag en bedraagt minder 

dan € 22.000 per jaar. Doordat haar situatie net veranderd is, is ze nog bezig met de aanvraag van 

een aanvullende uitkering en huurtoeslag. Ze is ook bezig met het aanvragen van kindertoeslag. 

Doordat zij niet op de hoogte was van de mogelijkheden had ze dit nog niet geregeld. Er zijn twee 

organisaties betrokken bij haar financiële situatie: een hulpverlenende organisatie die haar helpt 

beter met haar financiën om te gaan en een organisatie die haar helpt bij het aflossen van haar 

schulden. Deze organisaties zijn hierbij betrokken, omdat mevrouw vindt dat ze begeleiding nodig 

heeft bij haar financiële situatie. 

Mevrouw verricht ZO uur per week betaald werk via een detacheringsbureau. 

Doordat er geen middelen beschikbaar zijn voor hulp bij huishoudelijke taken, verricht mevrouw 

deze taken zelf. Ze heeft geen problemen met haar gezondheid die haar belemmeren. 

Ze is, naast haar werk, veel tijd kwijt aan het zorgen voor haar zoon, die naar de basisschool gaat. 

Haar zoon kan op school overblijven. Wanneer ze oppas nodig heeft voor haar zoon, passen haar 

ouders op haar kind, omdat ze geen geld beschikbaar heeft voor formele kinderopvang. Dit is 

enkele dagen per maand nodig. 

Op school is een interne begeleider betrokken bij de situatie van haar zoon vanwege zijn extreem 

drukke gedrag. 
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2. Vraag en door de tussenpersoon ondernomen stappen 

De vraag van de klant, voor zover deze nog niet is beantwoord door het huidig ontvangen aanbod, 

betreft: 

1) een woning in een andere omgeving, omdat de huidige omgeving van de woning haar niet bevalt 

en omdat de locatie van haar woning ver verwijderd is van de basisschool die haar zoon bezoekt. 

2) een hoger inkomen, zodat het gezin meer middelen ter beschikking heeft. 

3) een andere functie bij het bedrijf waar ze gedetacheerd is. 

4) formeel geregelde kinderopvang voor haar zoon. 

Uit nadere analyse door de tussenpersoon van de vraag van mevrouw en waarom deze vraag niet is 

beantwoord, blijkt dat kosten voor een verhuizing momenteel niet op te brengen zijn. Mevrouw 

heeft zelf contact gelegd met het detacheringsbureau en het bedrijf waar ze gedetacheerd is en 

heeft afspraken gemaakt voor gesprekken met hen. Hiervoor is geen tussenkomst van de 

tussenpersoon nodig. De tussenpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden voor incidentele 

oppas van kinderdagverblijven in de omgeving van de woning van het huishouden en brengt 

mevrouw hiervan op de hoogte. De tussenpersoon weet dat het mogelijk is voor mevrouw om 

kinderopvangtoeslag aan te vragen, wanneer ze gebruik maakt van kinderopvang en legt deze 

mogelijkheden voor aan de alleenstaande moeder. 

3. Nieuwe situatie 

Doordat het gezin pas sinds kort in de woning woont, heeft mevrouw besloten om voorlopig in de 

woning te blijven wonen. Een belangrijke reden hiervoor zijn de kosten die een verhuizing met zich 

mee brengt. Mevrouw heeft zich wel ingeschreven bij woningcorporaties die actief zijn in de 

gemeente en ze houdt het aanbod van huurwoningen in de nabijheid van de school van haar zoon in 

de gaten . 

Mevrouw is in gesprek gegaan met de leidinggevende van het bedrijf waar ze gedetacheerd is. Uit 

het gesprek is gebleken dat zij, voor de functie die zij graag wil invullen, een vast contract bij dit 

bedrijf nodig heeft en een specifieke opleiding moet volgen. In overleg met het bedrijf en het 

detacheringsbureau is een traject opgesteld, zodat mevrouw de studie kan volgen en over enkele 

jaren de functie kan invullen . 

Voor haar zoon is via een kinderdagverblijf enkele dagen per maand oppas geregeld. In verband 

met de opleiding die mevrouw gaat volgen, zal het aantal uren oppas toenemen en zal haar zoon 

het kinderdagverblijf meer bezoeken. 

De huurtoeslag, kindertoeslag en aanvullende uitkering zijn inmiddels geregeld. Nu haar zoon bij 

een kinderdagverblijf wordt opgevangen, kan mevrouw kinderopvangtoeslag aanvragen bij de 

Belastingdienst. Zij is dit aan het regelen. Zij ontvangt nog steeds financiële begeleiding die haar 

ondersteunt en haar helpt met het aflossen van haar schulden. 

6.4.4 Aandachtspunten 

Uit de cases is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. 

Allereerst is het voor de toepassing van de keten belangrijk dat er behoefte is aan ondersteuning. 

In de eerste case heeft de alleenstaande moeder slechts een beperkte onbeantwoorde vraag. Deze 
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persoon kan er zelfstandig voor zorgen dat haar vraag wordt beantwoord. Voor haar is 

ondersteuning niet nodig. Zij heeft hier ook geen behoefte aan. 

Een ander belangrijk aandachtspunt bij de invulling en uitvoering van de rol van tussenpersoon is 

dat deze de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen niet negatief beïnvloedt. Dat wil 

zeggen dat mensen ook zelf zaken moeten kunnen en blijven regelen. Dit wordt ook door een 

aantal geïnterviewde moeders als belangrijk aandachtspunt aangegeven. Een tussenpersoon kan 

mensen daarom uitleggen hoe men bepaalde zaken moet regelen of hen in contact brengen met 

organisaties, in plaats van alles op een presenteerblaadje aan te reiken. In de tweede case wil de 

alleenstaande moeder graag hulp in de huishouding van haar vrienden. Om de zelfstandigheid van 

de klant te bevorderen, laat de tussenpersoon de vrouw deze vraag zelf beantwoorden. 

Tot slot is het belangrijk dat de tussenpersoon de reden bekijkt waarom de vraag van een klant 

niet is beantwoord. Er kan namelijk sprake zijn van onderliggende moeilijkheden waardoor de 

vraag niet wordt beantwoord, zoals het gebrek aan geld om in een grotere woning te wonen. In de 

derde case woont de alleenstaande moeder in een omgeving waar ze liever niet wil wonen. De 

reden waarom zij niet dichter bij de school woont, is dat zij geen geld heeft om te verhuizen. Zij 

heeft dus naast een vraag op het gebied van 'Huisvesting', een vraag op het gebied van 'Financiën 

I Inkomen', die eerst dient te worden beantwoord. 

6.5 Resumé 
In het vorige hoofdstuk is voor alleenstaande moeders een keten opgesteld die het voor hen 

mogelijk moet maken om optimaal te wonen. In de keten wordt de vraag op verschillende 

onderdelen bekeken die gerelateerd zijn aan het wonen, namelijk 'Huisvesting', 'Financiën I 

Inkomen', 'Werk', 'Huishoudelijke taken', 'Gezondheid' en 'Zorgtaken & Kinderopvang'. Om te 

bepalen of deze keten in de praktijk toepasbaar is en of de keten wellicht aangepast moet worden, 

is de praktijksituatie van alleenstaande moeders in Nederland benaderd op basis van literatuur en 

interviews. 

De vraag en de situaties van alleenstaande moeders in Nederland lopen zeer uiteen. Doordat zij 

taken alleen moeten doen, die bij paren met kinderen door twee personen gedaan kunnen worden, 

moeten zij meer verschillende taken combineren. Sommige alleenstaande moeders krijgen bij hun 

situatie hulp van personen of organisaties. De meeste hulp die landelijk aan alleenstaande moeders 

wordt geboden, is gericht op kinderopvang en op het halen en brengen van de kinderen. Daarnaast 

krijgen alleenstaande moeders vaak hulp bij huishoudelijke taken, zoals het schoonmaken van de 

woning en het doen van boodschappen. Het grootste deel van de hulp die zij ontvangen is 

informeel geregeld en afkomstig van familie, vrienden en thuiswonende kinderen. In mindere mate 

wordt er gebruik gemaakt van formele hulp. De formele hulp die wordt ontvangen richt zich vooral 

op kinderopvang. Instanties die hierbij betrokken zijn, zijn voornamelijk kinderdagverblijven. De 

informatie uit de interviews geeft een vergelijkbaar beeld van deze hulp, echter de geïnterviewde 

moeders ontvangen nagenoeg geen hulp bij huishoudelijke taken. 
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Een andere vorm van hulp die alleenstaande moeders ontvangen, is financiële ondersteuning van de 

overheid. Deze moeders hebben vaak een laag inkomen en worden daarom ondersteund door de 

regelingen van de overheid. Het gaat hierbij onder andere om kinderbijslag, huurtoeslag, 

kinderopvangtoeslag en een (aanvullende) bijstandsuitkering. Niet alle alleenstaande moeders die 

recht hebben op deze tegemoetkomingen, maken hier gebruik van, vooral omdat zij niet op de 

hoogte zijn van de mogelijkheden. De inkomens van de geïnterviewde moeders bestaat 

voornamelijk uit loon uit werk, een bijstanduitkering, toeslagen en alimentatie. 

De huisvesting van alleenstaande moeders in Nederland wordt vooral bepaald door huurwoningen 

die voor een groot deel bestaan uit rijtjeswoningen en appartementen. Veel eenoudergezinnen zijn 

ontstaan door scheiding en gaan er na deze splitsing wat betreft huisvesting op achteruit. De 

klachten die over de woonsituatie worden geuit, hebben vooral betrekking op de grootte van de 

woning (te klein), de kwaliteit van de woning en de kwaliteit van de omgeving (vandalisme en 

gebrek aan sociale contacten in de buurt). De resultaten van de interviews geven een vergelijkbaar 

beeld, zowel over de situatie als over de klachten. 

Hoewel de literatuur aangeeft dat ongeveer één op de vijf alleenstaande ouders problemen heeft 

met zijn of haar gezondheid, hebben de geïnterviewde moeders deze problemen niet. 

Op basis van de praktijksituatie is geconcludeerd dat aan de keten het onderdeel 'Buurt' 

toegevoegd moet worden. Klachten over de huisvesting hebben namelijk in een aantal gevallen 

betrekking op de omgeving van de woning. Daarnaast blijkt uit de interviews dat een aantal 

geïnterviewde moeders organisaties die op de buurt gericht zijn, zien als organisaties die bij hun 

woonsituatie betrokken zijn. In hoofdstuk 2 is te lezen dat in een aantal onderzoeken een relatie is 

gelegd tussen het 'wonen' en de buurt. Daarom dient het aspect toegevoegd te worden aan het 

basispakket voor het 'wonen'. 

Een belangrijk aandachtspunt bij het toepassen van de keten is allereerst dat er behoefte aan 

ondersteuning moet zijn. 

Daarnaast is de invulling en uitvoering van de rol van de tussenpersoon van belang. Bij een aantal 

geïnterviewden is een organisatie betrokken die naast de rol van dienst- of hulpverlener de rol van 

tussenpersoon op zich neemt. Hij of zij zorgt ervoor dat de geïnterviewden in contact komen met 

de aanbieder van het voor hen benodigde aanbod. Deze geïnterviewden zijn positief over de rol van 

deze organisaties in hun situatie. Bij de rol die tussenpersoon invult, moet erop gelet worden dat 

de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van mensen wordt behouden of bevorderd en niet wordt 

verminderd. 

Tot slot is het voor de toepassing van de keten belangrijk om te weten wat de reden is, waarom er 

niet wordt voldaan aan de vraag van het huishouden. Bij het beantwoorden van enkel de vraag, kan 

het gebeuren dat er geen aandacht aan de mogelijk onderliggende moeilijkheden wordt besteed. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een methode waarmee een keten kan worden vormgegeven. 

Deze keten maakt het, na toepassing ervan, mogelijk voor mensen die daar behoefte aan hebben, 

om optimaal te wonen. Deze methode kan corporaties en andere ondersteunende instanties helpen 

bij het vormgeven van hun aanbod en moet eraan bijdragen dat minder mensen tussen wal en schip 

belanden en de woonsituatie van mensen waar mogelijk verbeteren. 

Dit hoofdstuk beantwoordt de deelvragen en de probleemstelling zoals deze zijn geschetst in 

hoofdstuk 1. Vervolgens worden de beperkingen van het onderzoek beschreven, waarna 

aanbevelingen worden gedaan voor toekomstig onderzoek. Het hoofdstuk sluit af met een 

slotbeschouwing over het onderzoek. 

7.1 Conclusies en aanbevelingen 
De doelstelling die aan het onderzoek ter grondslag ligt is als volgt: 

Het bieden van een methode, waarmee een sluitende en passende keten vormgegeven kan 

worden, waardoor mensen die daar behoefte aan hebben, na toepassing ervan, optimaal 

kunnen wonen. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is voorafgaand aan het onderzoek een aantal deelvragen 

geformuleerd, namelijk: 

- Wat wordt verstaan onder 'wonen'? 

- Op welke deelgebieden kunnen zaken geboden worden, die het mogelijk maken voor 

mensen om optimaal te wonen? 

- Welke personen of instanties zijn betrokken bij het aanbod dat het voor mensen mogelijk 

maakt om optimaal te wonen? 

- Wat is een keten en hoe kan een keten worden vormgegeven? 

- Wat is een sluitende keten? 

- Wat is een passende keten? 

- Hoe kan het aanbod van verschillende partijen aan mensen, die daar behoefte aan hebben, 

worden aangeboden, zodat dit een passende en sluitende keten vormt? 

- Is de methode, die in dit onderzoek wordt gebruikt voor een specifieke doelgroep, 

generaliseerbaar, zodat het voor mensen die niet tot de doelgroep behoren, gebruikt kan 

worden? Zo nee, wat dient er anders gedaan worden, zodat deze methode voor anderen 

gebruikt kan worden? 

Deze vragen worden in deze paragraaf beantwoord. Daarnaast wordt ingegaan op aandachtspunten 

die zijn afgeleid uit toepassing van de keten op een aantal cases. 
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Voor een keten voor het 'wonen' vormgegeven kan worden, is eerst gedefinieerd welke aspecten 

een rol spelen bij het 'wonen'. In de literatuur is het 'wonen' vanuit verschillende gezichtspunten 

benaderd en kent het vele verschillende betekenissen. Geconcludeerd kan worden dat, ondanks dat 

het begrip door veel personen wordt gebruikt, er geen eenduidige betekenis van het begrip 

'wonen' is. 

Mede doordat persoonlijke situaties onderling verschillen, waardoor voor de invulling van het 

'wonen' voor personen uiteen loopt, is het niet gemakkelijk om vast te stellen wat men nodig heeft 

om te wonen . Om een handvat te bieden voor wat mensen nodig hebben, is het 'wonen' in dit 

onderzoek benaderd op basis van verschillende aspecten die een leefsituatie omschrijven. Hieruit 

is een basispakket samengesteld voor het 'wonen'. 

Dit pakket bestaat uit: 

1. 'Huisvesting' 

2. 'Financiën I Inkomen' 

3. 'Werk' 

4. 'Huishoudelijke taken' 

5. 'Gezondheid' 

6. 'Buurt' 

Op basis van een analyse van de landelijke gegevens over situatie van een doelgroep of van de 

persoonlijke situatie van een individu, kan worden bepaald of aspecten aan het basispakket moeten 

worden toegevoegd . Voor een alleenstaande moeder vormt bijvoorbeeld 'Zorgtaken &: 

Kinderopvang' een belangrijke toevoeging. 

'Zaken' die geboden worden en betrekking hebben op deze deelgebieden van het 'wonen', bestaan 

uit zowel materiële als immateriële zaken. Dit kan bijvoorbeeld een huis zijn, maar het kan ook 

hulp in de huishouding zijn. Op al deze deelgebieden is aanbod mogelijk. 

Gezien de verscheidenheid aan aspecten die te maken hebben met het 'wonen', is er tevens een 

verscheidenheid aan instanties betrokken bij het 'wonen'. Evenals de invulling van het 'wonen' 

voor een individu, verschillen de instanties die betrokken bij het wonen zijn per individu. 

Onderstaand is per basisaspect van het wonen een aantal betrokken instanties opgesomd. 

Huisvesting Woningcorporaties, makelaars, particuliere verhuurders 

Financiën I Inkomen Sociale Dienst, schuldsaneerders, Centrum voor Werk en Inkomen 

Werk Centrum voor Werk en Inkomen, uitzendbureaus, onderwijsinstellingen 

Huishoudelijke taken Interieurverzorgers, gezinshulpen, strijksters 

Gezondheid Thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gezinshulpen 

Buurt Gemeente, buurtcommissies, buurtbewoners 

Optimaal wonen kan worden beschouwd als een resultaat van een proces dat doorlopen moet 

worden. Dit proces wordt grafisch weergegeven door toepassing van de Petri nettechniek. Dit is 

een veel gebruikte modelleertechniek waarbij een proces met 'toestanden' en 'transities' wordt 

weergegeven. Een 'toestand' is hierbij de fase of de staat waarin het 'product' zich bevindt. Een 

'transitie' is een actie of bewerking die plaatsvindt waardoor het 'product' van de ene naar de 

volgende fase gaat. Deze 'toestanden' en 'transities' wisselen elkaar af in een proces. Daarnaast 
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biedt de techniek mogelijkheden om complexe processen weer te geven, zoals splitsingen en het 

samenkomen van stromen in een keten. 

De Petri net techniek wordt veelvuldig gebruikt en is een eenduidige modelleertechniek. Daarnaast 

biedt het mogelijkheden voor een grafische uitwerking van processen die voor veel mensen te 

begrijpen is. Om deze redenen is de toepassing Petri netten een geschikte techniek voor de 

weergave van de keten voor het optimaal wonen. 

Het is van belang dat de keten zowel sluitend als passend is voor de klant. 

Van een sluitende keten wordt gesproken wanneer er sprake is van een aanbod waarbij geen zaken 

ontbreken. Dit betekent dat het aanbod compleet is en er geen belangrijke schakels missen. Door 

een sluitende keten aan te bieden, waardoor mensen optimaal kunnen wonen, wordt voorkomen 

dat mensen een aantal voorzieningen niet volledig benutten, terwijl hier wel behoefte aan is. 

Wanneer het aanbod niet sluitend is, kunnen er facetten ontbreken die voor mensen van belang 

zijn om optimaal te kunnen wonen. 

Een passende keten is een keten die aansluit bij de persoonlijke situatie en behoeften van een 

individu. Het doel hiervan is dat het totale aanbod aangepast is aan de behoeften van de persoon. 

Er wordt bij het aanpassen van het aanbod aan de situatie van de klant ook wel gesproken van het 

bieden van een aanbod 'op maat'. Het belang van een passende keten waardoor mensen optimaal 

kunnen wonen, is dat ervoor wordt gezorgd dat het aanbod optimaal aansluit bij wat een persoon 

nodig heeft. Het kan voorkomen dat iemand aanvullende zaken nodig heeft die voor hem een 

belangrijke invloed hebben op het optimaal wonen, terwijl hij andere zaken juist niet nodig heeft. 

Het aanbod dat voor bepaalde mensen niet nodig is, kan voor anderen noodzakelijk zijn. Het is om 

die reden dus niet mogelijk om één standaard aanbod aan te bieden waarmee iedereen optimaal 

kan wonen. 

Door de verscheidenheid aan aspecten die voor mensen nodig zijn om optimaal te wonen én door 

de verschillen in de behoeften van individuen, is er een grote verscheidenheid aan partijen die in 

wisselende samenstelling betrokken zijn bij het optimaal wonen van mensen. Dit maakt 

samenwerking tussen betrokken partijen vaak lastig, omdat samengewerkt moet worden in 

verschillende samenwerkingsverbanden. 

Wanneer samengewerkt wordt, wordt gezamenlijk naar een doel gestreefd. Wanneer de 

samenstelling van het samenwerkingsverband gelijk blijft, is het mogelijk om processen of 

procedures in bedrijven hierop aan te passen. Echter, wanneer het doel van de samenwerking en 

de partners in het proces niet constant zijn, is het moeilijk om bedrijfsprocessen hieraan aan te 

passen. Een tussenpersoon die zich bevindt tussen de klant en de aanbieders, kan een rol op zich 

nemen, waarbij hij de vraag van de klant en het aanbod van diverse partijen op elkaar afstemt. 

Daarnaast voorziet de tussenpersoon een individu, indien nodig, van aanvullende informatie waar 

de klant zelf niet over beschikt. Dit zorgt ervoor dat de klant in aanraking komt met het aanbod 

waar hij (of zij) niet van op de hoogte was of waarvan hij niet wist hoe dit verworven moet 

worden. Dit leidt ertoe dat de klant een compleet pakket aan zaken ontvangt dat past bij zijn 

situatie, waardoor hij optimaal kan wonen. 
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De inhoud van de keten die is opgezet aan de hand van literatuur, wordt getoetst aan de hand van 

een analyse van de landelijke gegevens over de situatie van de doelgroep waarop de keten gericht 

is en interviews met huishoudens die behoren tot deze doelgroep. 

De interviews zijn opgesteld op basis van de inhoud van de keten. In het interview staan vragen 

over de huidige situatie, de gewenste situatie en het beschikbare marktaanbod. Op basis van deze 

resultaten wordt de keten waar nodig aangepast of uitgebreid. De keten wordt vervolgens, door 

het toepassen ervan op een aantal cases, getoetst en waar nodig aangepast. 

De methode die in dit onderzoek wordt gebruikt om een keten vorm te geven waardoor 

alleenstaande moeders optimaal kunnen wonen, kan als volgt worden omschreven: 

- Allereerst is op basis van literatuur een basispakket voor het wonen bepaald. 

- Daarna is het basispakket als keten vormgegeven door de toepassing van Petri netten. 

- Vervolgens is aan de hand van literatuur de situatie van alleenstaande moeders in 

Nederland geanalyseerd, waarna het pakket voor het wonen met het voor hen relevante 

aspect 'Zorgtaken & Kinderopvang' is uitgebreid. 

- Aan de hand van beschikbare informatie in de literatuur, landelijke cijfers en interviews 

met alleenstaande moeders is bekeken of de keten sluitend en passend is voor 

alleenstaande moeders in verschillende situaties. De aanvullingen en aanpassingen die 

nodig zijn, zijn verwerkt in de keten. 

- Tot slot is de keten getoetst door deze toe te passen op situaties van verschillende 

alleenstaande moeders. Hieruit leiden aandachtspunten voor de toepassing van de keten en 

eventueel benodigde aanpassingen van de keten. 

Deze methode (zie figuur 7.1) kan tevens gebruikt worden voor andere doelgroepen, mits deze 

groepen voldoende specifiek zijn. Wanneer de doelgroep niet specifiek genoeg is, kan het nodig 

zijn om veel verschillende aspecten die van belang zijn voor mensen die behoren tot de doelgroep, 

toe te voegen aan de basisketen voor het wonen. Wanneer blijkt dat verschillen in situaties binnen 

een groep te verklaren zijn aan de hand van een specifiek kenmerk, dient de groep op basis van dit 

kenmerk te worden gesplitst. Door de groep verder te specificeren kan het aantal benodigde 

toevoegingen worden beperkt. 

Voor een keten, die gel.dt voor alle mensen die wonen, dient uitgebreid onderzoek te worden 

gedaan naar verschillende specifieke subgroepen. Hiervoor dient de groep 'wonenden' te worden 

verdeeld in een aantal duidelijk gespecificeerde doelgroepen. Het totaal van deze subgroepen 

dient iedereen die tot de groep 'wonenden' behoort, te omvatten en niemand uit te sluiten. Op 

deze wijze kan een compleet overzicht worden gerealiseerd van aspecten die gerelateerd zijn aan 

het wonen. Er kan een soort 'checklist' worden opgezet, die voor individuen doorlopen kan worden 

en aan de hand waarvan hun vraag op het gebied van wonen kan worden gedefinieerd. 
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Figuur 7.1 
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Toepassing van de keten voor alteenstaande moeders 

Bij de toepassing van de keten op verschillende situaties van alleenstaande moeders en hun 

gezinnen, is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. De drie uitgewerkte cases laten 

verschillende situaties zien waarbij de toepassing van de keten verschillende gevolgen heeft. Ook is 

er een verschil zichtbaar in de mate waarin toepassing van de keten gevolgen heeft voor de klant 

en de mate waarin hulp van de tussenpersoon nodig is. 

In de eerste case blijkt de alleenstaande moeder slechts een beperkte onbeantwoorde vraag te 

hebben. De vraag die zij heeft, kan zonder hulp van de tussenpersoon worden beantwoord . Deze 

persoon wil bij voorkeur alles zelf regelen en is hiertoe in staat. Voor haar is ondersteuning van de 

tussenpersoon niet nodig. Bovendien heeft zij hier geen behoefte aan. 

In de tweede case wil de alleenstaande moeder graag informeel geregelde hulp in de huishouding, 

bij voorkeur van haar vrienden. Deze vraag is niet beantwoord, maar aangezien de klant 

aangegeven heeft dat zij hulp van vrienden wil, stimuleert de tussenpersoon haar om dit 

zelfstandig regelen. Het is belangrijk dat de klant zaken zelfstandig blijft regelen en bijvoorbeeld 

niet afhankelijk wordt van de tussenpersoon die haar zaken voor haar regelt . 
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In de derde case woont de alleenstaande moeder in een omgeving waar ze liever niet wil wonen, 

omdat deze locatie ver van de school van haar zoon gelegen is. Wanneer wordt gekeken naar de 

reden waarom ze niet dichter bij de school woont, blijkt dat ze net is verhuisd en geen geld heeft 

om opnieuw te verhuizen. Om te kunnen verhuizen heeft zij, naast de beschikbaarheid van een 

woning dichter bij de school, een vraag op het gebied van 'Financiën'. Ze heeft namelijk meer 

financiële middelen nodig om de verhuizing te kunnen bekostigen. Daarom moet eerst de vraag op 

dit vlak worden beantwoord. 

Aanbevelingen 

Het is bij het implementeren van het model van belang om een aantal aandachtspunten in acht te 

nemen. Ten eerste gelden de aandachtspunten die bij de toepassing van de keten op een aantal 

cases aan het licht zijn gekomen, namelijk: 

... Het is van belang om bij de toepassing van de keten te bepalen of er wel behoefte is aan deze 

ondersteuning. Bij woningcorporaties kan een eerste selectie kan gemaakt worden door 

risicogroepen te benaderen aan de hand van gegevens die zij tot hun beschikking hebben bij de 

inschrijving van huurders. Deze gegevens omvatten namelijk het inkomen en de samenstelling van 

een huishouden. Op basis van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld eenoudergezinnen, 

alleenstaanden en huishoudens met een laag inkomen worden gesignaleerd . 

... De onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van mensen moet worden behouden of bevorderd. Het 

is belangrijk om op te passen dat de klant niet afhankelijk wordt van een instantie, terwijl 

gestimuleerd kan worden om zaken zelfstandig te regelen . 

... Het is belangrijk om de reden waarom een vraag niet beantwoord is, te analyseren. Dit kan 

namelijk worden veroorzaakt, doordat de vraag op een ander vlak nog niet is beantwoord. 

Daarnaast is nog een aantal andere aandachtspunten van belang, namelijk: 

... Er zijn in de praktijk organisaties actief, die een rol invullen die vergelijkbaar is met de rol van 

de in dit onderzoek genoemde 'tussenpersoon'. Naast deze rol vervullen zij veelal een 

dienstverlenende rol. Voor het implementeren van de rol dient te worden bekeken hoe en door wie 

deze rol van tussenpersoon ingevuld wordt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een 

uitbreiding van de taken van bestaande organisaties, zoals een woningcorporatie, of het oprichten 

van een nieuwe organisatie. 

Een belangrijke overweging die hierbij gemaakt moet worden, heeft betrekking op het werkveld en 

de kerntaken van een organisatie. Het is mogelijk dat de kerntaken van bestaande organisaties 

voor het uitvoeren van een dergelijke rol moeten worden uitgebreid, wanneer zij zich eerder niet 

hebben gericht op de invulling van vergelijkbare taken. Een andere mogelijkheid is het laten 

invullen van de rol door organisaties die al beschikken over de kerntaken die voor de invulling van 

de rol van tussenpersoon nodig zijn. Wanneer een nieuwe organisatie wordt opgericht, kan zij zich 

primair richten op de kerntaken die nodig zijn voor de invulling van de rol van tussenpersoon . 

... Momenteel zijn er verschillende loketten beschikbaar voor mensen, waar zij informatie kunnen 

halen, zoals het Centrum voor Jeugd & Gezin en het loket voor Wonen, Welzijn & Zorg. Door het 

toevoegen van een instantie die de rol van 'tussenpersoon', zoals deze in de keten voorkomt, op 

zich neemt, komt er een contactmogelijkheid bij. Dit maakt het voor klanten niet overzichtelijker, 

eerder onoverzichtelijker. Daarom dienen de mogelijkheden tot integratie van loketten en de 
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communicatie naar de klant over taken van loketten, te worden bekeken. Een mogelijkheid is het 

onderbrengen van de rol van tussenpersoon bij loketten voor Wonen, Welzijn en Zorg, waardoor 

hun taken worden uitgebreid met begeleidende of ondersteunende taken. 

-+ In de vormgegeven keten benadert de klant de tussenpersoon zelf. In de praktijk is het 

belangrijk dat de betrokken instanties een signaleringsfunctie hebben. Op deze manier worden 

problemen gesignaleerd en kunnen de tussenpersoon en de klant gezamenlijk naar een oplossing 

voor het probleem zoeken. Een manier waarop woningcorporaties aan de hand van bestaande 

bedrijfsprocessen klanten kunnen signaleren die mogelijk ondersteund moeten worden, is door 

huishoudens met huurachterstanden te benaderen. 

-+ Voor een overzichtelijk aanbod dienen ondernemingen hun werkveld duidelijk af te bakenen. 

Hierdoor wordt onduidelijkheid over welke organisatie het geschikte aanspreekpunt is voor bepaald 

aanbod verminderd of uitgesloten. 

-+ Voor een optimale invulling van de rol dient de tussenpersoon zijn kennis, zowel met betrekking 

tot vraag als tot het marktaanbod, op peil te houden en te vergroten. Door communicatie tussen 

instanties onderling en met de tussenpersoon wordt deze kennisvergroting bevorderd. 

Voor een succesvolle toepassing van de keten geldt een belangrijk aandachtspunt dat een aantal 

betrokken instanties betreft: 

-+ Sommige instanties kennen wachtlijsten en, daaraan verwant, wachttijden voor mensen die 

gebruik willen maken van het aanbod. Dit leidt ertoe dat mensen niet op korte termijn geholpen 

kunnen worden, zodat zij niet optimaal kunnen wonen. Om dit op te lossen, dient er gekeken te 

worden naar het proces binnen de instantie. Een tussenpersoon kan door de aanwezigheid van 

wachttijden op het betreffende vlak geen toegevoegde waarde leveren. Hieraan dient door de 

betreffende onderneming intern aandacht besteed te worden. 

De aanwezigheid van wachttijden heeft invloed op de afstemming van het aanbod op de situatie 

van de klant, zowel in wat men nodig heeft, maar ook wanneer men dit nodig heeft. 

7.2 Beperkingen van het onderzoek 
Een aantal opmerkingen dient geplaatst te worden ten aanzien van het onderzoek. 

In dit onderzoek is voor het toetsen van de op basis van literatuur opgestelde keten gebruik 

gemaakt van tien interviews. De geïnterviewden behoren tot de doelgroep alleenstaande moeders, 

waar in dit onderzoek dieper op in is gegaan. Voor het toetsen van de keten is het belangrijk dat de 

situaties van de geïnterviewden uiteen lopen. Echter, doordat de geïnterviewden zijn benaderd aan 

de hand van informatie die beschikbaar is bij Domein, huren alle geïnterviewden een woning . De 

situaties van alleenstaande moeders in een koopwoning kunnen, naast huisvesting, op verschillende 

vlakken afwijken van de situaties van de geïnterviewde moeders. Hierdoor kunnen hun antwoorden 

tevens afwijken van de verkregen resultaten. Een toetsing die zich mede richt op alleenstaande 

moeders met een koopwoning kan leiden tot resultaten die afwijken van de verkregen resultaten . 

Het aantal situaties waarop de toetsing gebaseerd is, is beperkt tot tien. Op verschillende vlakken 

komen de situaties van de tien geïnterviewden overeen, bijvoorbeeld op het gebied van het 

ontvangen van zorgtoeslag, het beschikken over een gering inkomen en het niet ervaren van 
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langdurige problemen met hun gezondheid. Deze overeenkomsten kunnen het gevolg zijn van het 

beperkt aantal interviews. Het is te verwachten dat, bij het vergroten van het aantal interviews, 

meer uiteenlopende resultaten verkregen worden. Echter, het is aannemelijk dat een groter aantal 

interviews niet bijdraagt aan de verscheidenheid van de hoogte van inkomens. Dit is waarschijnlijk, 

omdat de geïnterviewden huurders zijn van een woningcorporatie en deze organisatie zich primair 

richt op mensen met een laag inkomen. 

7.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

In het onderzoek is een keten gespecificeerd en getoetst voor alleenstaande moeders. Deze 

doelgroep is voor dit onderzoek gebruikt, omdat zij een groep vormt die in omvang toeneemt, veel 

gebruik maakt van huisvesting die aangeboden wordt door woningcorporaties en vaak een 

gecompliceerde situatie en vraag heeft. In toekomstig onderzoek kan de keten voor verschillende 

andere doelgroepen worden gespecificeerd en getoetst. Op deze manier wordt de methode verder 

ontwikkeld . 

Door de groep wonenden in een hoeveelheid subgroepen te verdelen die duidelijk afgebakend zijn 

en vervolgens de aspecten te onderzoeken die voor hen van belang zijn voor het wonen, kan een 

soort checklist worden opgesteld. Deze checklist kan door individuen worden doorlopen. 

Alleenstaande moeders vormen een groep die het risico lopen om niet alles te ontvangen dat zij 

nodig hebben op het gebied van het wonen. Dit is een groep die het risico loopt om sociaal 

uitgesloten te raken . Om de keten gericht toe te passen op doelgroepen, is het belangrijk om 

onderzoek te doen naar de groepen die een risico lopen om op het gebied van het wonen niet alles 

te ontvangen dat zij nodig hebben. Dit onderzoek kan kenmerken van huishoudens bieden die een 

verhoogd risico met zich mee kunnen brengen. Op basis hiervan kunnen huishoudens die het risico 

lopen om niet optimaal te wonen, worden gesignaleerd en kan de keten preventief worden 

toegepast. 

De opgezette keten laat zien hoe het proces, vanaf de benadering van de tussenpersoon door de 

klant tot en met het verkregen aanbod, doorlopen wordt. Echter, dit onderzoek heeft zich vooral 

gericht op het bepalen van de samengestelde vraag van klanten. Er is niet nader ingegaan op hoe 

het aanbod vormgegeven dient te worden . Een vervolgonderzoek gericht op de aanbodzijde van de 

keten, kan een verrijking vormen voor de toepassing van de keten in de praktijk. 

In de praktijk is te zien dat mensen niet altijd het aanbod ontvangen dat zij nodig hebben of dat 

het aanbod dat zij ontvangen niet op elkaar of op hun situatie is afgestemd. Uit het onderzoek 

blijkt dat er hier waarde kan worden toegevoegd door een tussenpersoon. Deze tussenpersoon 

onderzoekt de situatie en de vraag van de klant en brengt hem of haar in contact met het 

marktaanbod . Daarnaast heeft hij een overzicht van de totale situatie van de klant. Voor de 

invulling van deze rol van tussenpersoon dient nog een aantal vragen te worden beantwoord, zoals 

wie de rol vervult en welke taken deze persoon op zich neemt. Een vervolgonderzoek kan hierover 

duidelijkheid bieden, bijvoorbeeld door de rol van tussenpersoon op verschillende manieren in de 

praktijk te brengen. Aan de hand van cases kan vervolgens worden bekeken of de invulling van de 

rol een meerwaarde biedt voor klanten. 
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7.4 Slotbeschouwing 
De aanleiding voor het onderzoek is dat mensen erbij kunnen, mogen en willen horen. Dit 

onderzoek heeft zich daarbij specifiek gericht op aspecten die gerelateerd zijn aan het wonen. De 

methode die in dit onderzoek wordt geboden, signaleert of mensen tussen wal en schip belanden 

en kan eraan bijdragen dat mensen mee kunnen en mogen doen. 

In het onderzoek is gebleken dat het wonen een complex begrip is, wat terug te zien is in de 

vormgeving van de keten. Hoewel voor veel producten het proces voornamelijk bestaat uit een 

opeenvolging van stappen, lopen bij het wonen verschillende subketens parallel aan elkaar. 

Door toepassing van de ketenbenadering kan worden gerealiseerd dat partijen die betrokken zijn 

bij het 'wonen' van mensen, ook wanneer het gaat om aanbod, bij elkaar worden gebracht. 

Woningcorporaties, waarvan de klanten veelal een onbeantwoorde vraag op meerdere aspecten 

gerelateerd aan het 'wonen' hebben, kunnen er door de toepassing van de keten voor zorgen dat 

hun klanten optimaler kunnen wonen. 

Hoewel de methode dus bij kan dragen aan het erbij kunnen en mogen horen, bepalen mensen zelf 

of zij dit ook willen. Wanneer mensen besluiten dit ook te willen, ligt er aldus een methode die het 

voor hen mogelijk kan maken erbij te horen. 
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