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I. Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeerproject voor de studie Vastgoedbeheer van 
de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). 

Gedurende mijn studie is mijn interesse steeds meer richting de sociale kant van 
vastgoedbeheer gegaan. Mijn afstudeeropdracht heb ik hieraan aangepast. Binnen 
Mitros Wonen Nieuwegein heb ik de mogelijkheid gekregen om het project uit te voeren. 
Het is, naast een erg leerzaam project, vooral een heel leuk project geweest en een 
mooie afsluiting van mijn studietijd. 

Vele mensen hebben een bijdrage geleverd aan het slagen van mijn afstudeerproject. 
Allereerst wil ik mijn begeleiders vanuit de TU/e bedanken. Jos Smeets en Leonie van 
de Ven, voor het bijsturen van het project wanneer dat nodig was, het aandragen van 
ideeën, het kritische inhoudelijke commentaar en de zinvolle discussies die hebben 
bijgedragen aan het ordenen van mijn gedachten. 

Tevens gaat mijn dank uit naar mijn bedrijfsbegeleidster Mireille Jeurnink voor haar 
continue steun voor het project, de waardevolle input, feedback en grote vrijheid bij het 
uitvoeren van mi·jn afstudeeropdracht. Daarnaast gaat mijn dank uit naar de 
medewerkers van Mitros Utrecht en Nieuwegein voor alle benodigde informatie en in het 
bijzonder de medewerkers van de afdeling Portefeuillebeheer Nieuwegein voor hun 
luisterend oor en fijne werksfeer. 

Tot slot wil ik de mensen in mijn naaste omgeving bedanken. Mijn vrienden voor hun 
inbreng en steun tijdens mijn afstudeerperiode. Mijn ouders en zussen in het bijzonder 
voor het vertrouwen en steun die jullie me hebben gegeven, niet alleen in deze 
afstudeerperiode maar gedurende de hele studie. Sam, bedankt voor de steun en begrip 
in de drukke eindfase van het project. 

Bedankt allemaal! 

Denise Schrijvers 
November 2007 
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11. Samenvatting 

De Nederlandse woningmarkt is de afgelopen jaren onderwerp van discussie geweest. 
Er is veel aandacht besteed aan het verbeteren van wijken in Nederlandse steden. Die 
verbeteringen werden voornamelijk aangepakt middels 'herstructurering van wijken. Veel 
herstructureringsprojecten lopen echter veel vertraging op door verschillende redenen. 
De complexe planvorming en het ingewikkelde proces worden als redenen gegeven 
hiervoor. Maar ook het verzet van bewoners tegen de (sloop)plannen van de gemeente 
en corporatie, en het complexe proces leidt tot vertraging van het proces. Door de 
fysieke ingrepen, in het bijzonder sloop en renovatie, bestaat er veel onzekerheid bij de 
bewoners. Verzet van bewoners leidt vaak tot vertraging van het herhuisvestingsproces, 
waardoor de doorlooptijd van het gehele herstructureringsproces groter wordt. Dit 
resulteert weer in een grotere financiële investering, maar ook in het vertragen van het 
bouwen van kwalitatief goede woningen waardoor er minder doorstroom kan 
plaatsvinden. Dit leidt dan ook naar de volgende vraagstelling van het onderzoek: 

Hoe kan een werkwijzer, waarin alle benodigde afspraken vastgelegd zijn, 
ontwikkeld worden die dient om het herhuisvestingsproces zo goed mogelijk te 
laten verlopen? 

Herhuisvesting door de ingrepen sloop en grootschalige renovatie 
Er is een aantal, ingrepen te onderscheiden die bij herstructurering worden gepleegd. In 
het kader van het herhuisvestingsproces zijn maar twee typen ingrepen van belang, 
namelijk sloop met vervangende nieuwbouw en grootschalige renovatie. Deze twee 
typen ingrepen leiden tot het (tijdelijk) herhuisvesten van de zittende bewoners. 
Wanneer bewoners geherhuisvest dienen te worden hebben zij recht op huisvesting in 
een vervangende woning die passend is qua huishouden en inkomen, recht op een 
financiële vergoeding en recht op begeleiding vanuit de corporatie. Om het 
herhuisvestingsproces sneller te laten verlopen krijgen de bewoners tevens een 
urgentiestatus, die hen voorrang geeft op andere woningzoekenden. Enkele corporaties 
in Nederland leggen deze afspraken voor de bewoners die te maken krijgen met 
gedwongen verhuizing vast in een Sociaal Plan. 

Herstructureringsproces 
Het herstructureringsproces wordt ingedeeld in een aantal fasen, die het projectmatig 
werken effectiever maakt. De fasen zijn de initiatieffase, definitiefase, 
planontwikkelingsfase, realisatie, verhuur en verkoop en exploitatie en beheer. Deze 
fasen zijn zowel gericht op het fysieke proces van het ontwikkelen en bouwen van de 
woningen als het sociale proces, dat zich richt op het herhuisvesten van bewoners en 
het overleg met bewonerspartijen. Het herhuisvestingstraject start in de 
planontwikkelingsfase, terwijl de bewonersparticipatie en informatie al in een eerder 
stadium, namelijk in de definitiefase, wordt gestart. Het gehele sociale proces loopt door 
tot de realisatiefase. Loopt het sociale proces vertraging op dan betekent dit dat het 
gehel!e herstructureringsproces ook vertraging oploopt. 

Actoren 
Bij herstructureringsopgaven zijn verschillende actoren betrokken. De belangrijkste 
partijen die deelnemen in het herhuisvestingstraject zijn de gemeente, corporatie en 
bewoners. Gemeenten zijn betrokken vanwege hun publieke functie en corporaties 
vanwege het grote bezit in de te herstructureren wijken. De bewoners hebben een 

TU/e vii 



Afstudeerrapport 8 november 2007 

bijzondere rol in het proces. Enerzijds is de bewoner, huurder van de corporatie. Het 
gaat dan om de garantie voor de bewoners om over een woning te kunnen blijven 
beschikken bij de verschillende ingrepen. Anderzijds kan een bewonerspartij als 
stakeholder van corporatie en gemeente fungeren. In dit geval is de bewonerspartij een 
belangrijke overlegpartner m.b.t. het gehele proces. De wijze waarop de bewoners 
participeren (vorm van bewonersparticipatie) en de mate waarin zij invloed 
(zeggenschap) hebben is dan van belang. 
De verschillende belangen van de drie partijen kunnen leiden tot onenigheid en 
onduidelijkheden wat het proces kan vertragen. Bewoners richten zich immers vaak op 
hun eigen belangen terwijl corporaties en gemeenten in het belang van de wijk en stad 
denken. Daarnaast kijken bewoners veelal naar de gevolgen voor woonomgeving en 
woning terwijl corporaties en gemeenten voornamelijk kijken naar resultaten die op 
lange termijn worden verwacht. Belangrijk is om voorafgaand aan het proces de 
motieven vast te stellen, zodat deze geen struikelblok vormen in een later stadium. 

Sociaal plan 
Een Sociaal Plan is van nut bij het sneller en soepeler laten verlopen van het 
herhuisvestingsproces. Er is veel winst te behalen als een Sociaal Plan wordt opgesteld, 
met name winst in tevredenheid van de bewoners maar ook tijdwinst, besparingen in 
kosten. Een Sociaal Plan dient de gevolgen van gedwongen herhuisvesting voor de 
individuele bewoners op te vangen en/of te verminderen. Het is enerzijds een instrument 
om draagvlak te creëren onder de bewoners, anderzijds dient het als 
communicatiemiddel en middel voor informatievoorziening. Enkele gemeenten en 
corporaties hanteren al een Sociaal Plan, echter over de hele breedte in Nederland 
bestaat er nog geen afdoende sociaal plan. 

Na onderzoek van een aantal bestaande plannen is een structurele opzet gemaakt van 
de afspraken die in een plan wordt opgenomen. De volgende hoofdonderwerpen worden 
onderscheiden: 

• Algemene afspraken 
• Procedure 
• Herhuisvestingsafspraken 
• Financiële vergoedingen 
• Beheer en leefbaarheid 
• Dienstverlening aan de bewoners 
• Hardheidsclausule 

Deze opzet dient als basis voor het model dat in dit onderzoek wordt opgezet. 
Daarnaast zijn enkele belangrijke conclusies getrokken uit de bestaande Sociale 
Plannen. 
• Het Sociaal Plan legt de afspraken met de individuele bewoners vast. Echter in de 

Sociaal Plannen die nu gebruikt worden, worden de procesafspraken met een 
bewonerspartij niet vastgelegd. In het nieuw op te stellen document worden deze 
afspraken meegenomen. 

• Ook is er behoefte aan een algemeen plan dat per gemeente of zelfs landelijk wordt 
opgesteld. Het model dat opgesteld wordt dient hieraan te voldoen . 

• Gezien de huidige ontwikkelingen wordt er te weinig aandacht besteed aan de 
stijging van bewoners tijdens het herhuisvestingstraject. 

• De ingrepen sloop en grootschalige renovatie worden vaak gezien als dezelfde 
ingreep. Een duidelijke rangschikking per ingreep is dan ook van belang bij het 
opstellen van het model. 
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Tevens is een vergelijking gemaakt met Sociaal Plannen van grote bedrijven in 
Nederland. Belangrijkste bevindingen uit deze vergelijking zijn het gebruik van definities 
en begripsbepalingen in een Sociaal Plan en een vertrekstimuleringsregeling voor 
bewoners. 
De bevindingen dienen allen als basis voor het opstellen van het model. 

Sociale proces 
Het sociale herstructureringsproces is in dit onderzoek ingedeeld in twee trajecten. 
Enerzijds het traject voorafgaand aan het herhuisvesten. In dit traject zijn met name de 
afspraken die met een bewonerspartij (procesafspraken) gemaakt worden van belang. 
De belangrijkste afspraken hebben betrekking op: bewonersparticipatie, 
bewonersinspraak, trajectfasen en draagvlak. 
De wijze waarop een bewonerspartij participeert is onder andere afhankelijk van 
verschillende aanpakken die corporaties hanteren omtrent herhuisvesting. In de praktijk 
zijn drie aanpakken te onderscheiden met betrekking tot de participatie van de 
bewoners. Wanneer het sloopbesluit reeds is genomen door de corporatie dan is de 
bewonersparticipatie minder actief dan wanneer de corporatie in overleg met de 
bewonerspartij het sloopbesluit neemt. Voor renovatie geldt alleen de aanpak waarbij in 
overleg met de bewonerspartij het besluit genomen wordt. In het onderstaande schema 
zijn de drie aanpakken schematisch weergegeven. -----Sloop met~"'-bouw GrootschaRge renovatie 

• Sloopbesluit is reeds genomen Intentie ingreep is Sloop Intentie ingreep is Renovatie 

~ ~ ~ 
Bewonersparticipatie is passief Bewonersparticipatie is actief Bewonersparticipatie is actief 

Bewonersorganisatie heeft enkel Bewonersorganisatie heeft inVloed op: Bewonersorganisatie heeft Invloed op: 
invloed op de invulling van het Sociaal • Besluitvorming ingreep sloop • Besluitvorming ingreep renovatie 
Plan en herhuisvestingstraject • Plannen nieuwbouw • Renovatieplannen 

• Invulling van het Sociaal Plan en • Invulling van het Sociaal Plan en 
herhuisvestingstraject herhuisvestingstraject 

Anderzijds het herhuisvesten van de individuele bewoners. 
Voor dit traject worden de afspraken die van belang zijn vastgelegd in een Sociaal Plan. 
De afspraken In de praktijk wordt het herhuisvestingstraject voornamelijk gericht op het 
wonen . Bewoners worden begeleid bij het zoeken naar een passende woning. Echter 
herhuisvesting kan ook gezien worden als kans voor de activering (emancipatie) van 
bewoners. In dat geval dient de corporatie de bewoners in contact te brengen met 
professionele instellingen, zoals maatschappelijk werk, sociale dient, en opbouwwerk, 
om bewoners te activeren (van problemen af te helpen). Deze aanpak is met name 
gericht en gebaseerd op de huidige trend dat bewoners centraal staan en een stijging 
moeten kunnen maken. De twee insteken van herhuisvesting hebben ook hun uitwerking 
op het Sociaal Plan. In onderstaand schema worden de aanpakken schematisch 
weergegeven. 
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• 
Herhuisvestlngstraject gericht op wonen 

Het Sociaal Plan is gericht op: 

*Vinden van passende vervangende 
woonruimte, zowel definitief als tijdelijk 
* Woonwensen bewoners wordt gekoppeld 
aan aanbod vrijkomende woningen 

Model en beslismodel 

• 
Herhuisvestrngstraject gericht op wonen en "emancipatin 

l 
Het Sociaal Plan is gericht op de stijging van bewoners: 

*Vinden van een passende vervangende woning, maar ook 
* Stijging op woningmarkt, wooncarrière 
*Stijging in sociaal opzicht, hulp bij drugsproblemen, 
opvoeding, taallessen etc 
*Stijging in economisch opzicht, hulp bij financiele problemen, 
zoeken naar werk etc 

Het model dat opgesteld is, is een Algemeen Sociaal Document waarin alle afspraken 
die betrekking hebben op herhuisvesting vastgelegd. De modelopzet dient als checklist 
voor de inhoud van een Sociaal Document. Het model betreft een brede opzet van 
mogelijke afspraken die opgenomen kunnen worden in een Sociaal Document. Hierin is 
een indeling gemaakt in drie delen, met de belangrijkste afspraken, (In bijlage 9 is het 
document te zien); 
Deel 1: De Procesafspraken (corporatie- bewonersorganisatie) 
• De wijze waarop bewoners participeren, 
• De inspraak van de bewonerspartij die is ingedeeld op inspraak op het besluit tot 

ingreep, inspraak op de nieuwbouw of renovatieplannen, en de inspraak op de 
invloed van het Sociaal Plan (deel 2 van het model) 

• De trajectfasen 
• Draagvlak. 
Deel 2: Het Sociaal Plan (individuele bewoners) 
• Algemene afspraken 
• Procedure 
• Herhuisvestingsafspraken 
• Vergoedingen 
• Dienstverlening en begeleiding 
• Informatievoorziening 
• Beheer 
• Vertrekstimuleringsregeling 
Deel 3: Hardheidsclausule en geschillenregeling 
Met name de hoofdstukken indeling van deell 2 kan als checklist gebruikt worden om te 
bekijken welke onderwerpen opgenomen moeten en kunnen worden in een Sociaal 
Plan. 

Omdat het Document een heel breed opgezet document is, zijn acht aanpakken die 
corporaties nemen weergegeven in een beslismodel (een overzichtelijke weergave van 
het beslismodel is te zien op bladzijde 90). Het beslismodel biedt geen concrete 
oplossingen maar biedt een inzicht in hoe het Sociaal Plan tot stand komt bij een 
bepaalde aanpak. De verschillende aanpakken leiden ieder tot een gespecificeerd te 
hanteren checklist (Sociaal Document) per aanpak. 

Het Sociaal Document is een Algemeen Document. Dit Algemene Document is reeds 
toegespitst op verschillende aanpakken die corporaties kunnen hanteren. Het is echter 
niet een op maat gemaakt plan maar een richtlijn (checklist) voor corporaties. Per 
specifiek project dient het betreffende algemeen plan op maat gemaakt te worden. 
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1 Inleiding en onderzoeksopzet 

1.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding en de onderzoeksopzet voor dit onderzoek 
omschreven. Aan de hand van de aanleiding is er een probleemstelling en doelstelling 
geformuleerd. In het plan van aanpak zal schematisch te zien zijn hoe het onderzoek 
opgebouwd is. 

1.2 Aanleiding 

" De start van een nieuwe emancipatie" 
(Wil/em Van Leeuwen, november 20061

) 

De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van veel wijken van 
grote en middelgrote steden in Nederland. Die verbeteringen werden veelal grootschalig 
aangepakt door herstructurering van complete wijken. Voornamelijk de naoorlogse 
wijken zijn de laatste jaren onderhevig geweest aan herstructurering. Veel van deze 
wijken worden gezien als kwalitatief slecht, onveilig en onaantrekkelijk. Kenmerkend 
voor deze wijken is dat ze voornamelijk achterstandwijken zijn of op niet al te lange 
termijn met een achterstandspositie te maken zullen krijgen indien er geen acties 
ondernomen worden. 

Het beleid ter vernieuwing en verbetering van steden en wijken is regelmatig van koers 
gewijzigd. In 2003 constateerde Minister Kamp van VROM dat de aanpak van de 
stedelijke vernieuwing niet voorspoedig verliep. Het complexe en tijdrovende proces, en 
de stagnatie in het doorstromingsproces op de woningmarkt werden als de belangrijkste 
redenen voor de vertraging genoemd. De druk werd op het "tempo" gelegd en er werden 
56 wijken geselecteerd die prioriteit kregen. Deze wijken werden door de 30 grote 
steden aangedragen en door het Rijk gedeeltelijk gefinancierd. 

Na evaluatie in 2006 wordt aangenomen dat de aanpak van de 56 wijken zich in 
positieve zin heeft gemanifesteerd. De situatie in de 56 aandachtswijken ontwikkelt zich 
positief. De waarde van het vastgoed in de wijken stijgt, er zijn veel projecten die de 
veiligheid en leefbaarheid in de wijken verbeteren en in veel wijken worden bewoners 
actief betrokken bij de gemeentelijke plannen 
Er is sprake van een brede en integrale aanpak in de wijken. Naast de maatregelen in 
de fysieke sfeer, zoals de woningmarkt en de leefomgeving, zijn er ook voldoende 
maatregelen getroffen op sociaal gebied (VROM, 2006). 

Echter, demissionair Minister Winsemius constateert in november 2006 dat er een 
nieuwe sociale kwestie speelt. Het gaat om de verpaupering van een groot aantal wijken 
in Nederlandse gemeenten. Ongeveer 140 wijken in Nederland dreigen af te glijden 
waarvan 40 wijken zich daadwerkelijk in de gevarenzone bevinden. Deze 40 
probleemwijken hebben geen overlap met de 56 wijken die geselecteerd waren, het 
betreft dus 40 andere wijken die nu specifieke aandacht nodig hebben. 
Volgens Minister Winsemius moet "de turbo erop" bij de corporaties om het aantal 
probleemwijken te reduceren. Er moet meer en breder worden geherstructureerd en de 

1 Willem van Leeuwen is de huidige voorzitter van Aedes, de overkoepelende organisatie voor 
woningcorporaties 
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corporatie moet met haar expertise en kapitaal daarbij een belangrijke rol vervullen. 
Corporaties moeten in de buurten waar nodig zelf initiatieven nemen om met andere 
partijen sociale problemen aan te pakken·2 

De praktijk laat momenteel al zien dat herstructurering, de aanpak en verbetering van 
woningen in de aandachtswijken, vaak de motor is om ook sociale investeringen in 
aandachtswijken van de grond te krijgen. 

De stedelijke vernieuwing blijft ook na 2010 urgent. De Nederl1andse wi~ kenaanpak kan 
verschil maken bij het tegengaan van fysieke en sociale problemen. Demissionair 
Winsemius ziet in de toekomst een blijvende betrokkenheid vanuit het Rijk om de 
leefkwaliteit van steden te bevorderen. Stoppen met een bijdrage vanuit het rijk zal 
volgens hem leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal probleemwijken. Als het 
huidige beleid geen extra impuls krijgt zal dit de achteruitgang in de wijken niet kunnen 
stoppen. 
Het reduceren van het aantal aandachtswijken is alleen haalbaar al1s er wordt gekozen 
voor een ambitieuze aanpak met meer sloop en nieuwbouw van woningen en een brede 
sociale aanpak met de nadruk op wonen, werken, leren en veiligheid3 

Willem van Leeuwen is verheugd met de ideeën van minister Winsemius. De aandacht 
wordt vooral gevestigd op de wijken en de mensen die in deze wijken wonen in 
tegenstelling tot het aantal te bouwen woningen. Dit onder het motto van "de start van 
een nieuwe emancipatie" volgens de heer van Leeuwen. 

Die nieuwe emancipatie, wordt in het advies Stad en Stijging (november 2006) 
geïntroduceerd met het begrip "Sociale Stijging". Daarbij gaat het erom dat er 
momenteel nog te veel nadruk op de leefbaarheid en de sociale samenhang ligt, maar 
nog te weinig aandacht is voor de sociale dynamiek die het gevolg is van de aspiraties 
en ambities van huidige en toekomstige bewoners. 
De ambities van de bewoners zouden het vertrekpunt voor het stedelijke 
vernieuwingsbeleid moeten zijn. Het individu moet centraal komen te staan bij stedelijke 
vernieuwing, waarbij de stedelijke vernieuwing een zeer uitgesproken sociaal
economische doelstelling krijgt (Ministerie van VROM, 2006). 

Medio 2007 zijn de aandachtswijken gesprek van de dag, Minister Vogelaar heeft ruim 
40 wijken aangewezen die komende jaren veel aandacht en financiële steun vanuit het 
rijk kunnen verwachten. 

Uit voorgaande tekst komt naar voren dat de aanleiding voor dit onderzoek voortkomt uit 
twee trends die zich momenteel voordoen: 
1. Corporaties moeten steeds vaker hun verantwoordelijkheid en het initiatief nemen bij 

herstructureringsprojecten. Ook dienen corporaties steeds meer haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen naar haar huurders toe. 

2. Het reduceren van het aantal aandachtswijken is alleen haalbaar als er wordt 
gekozen voor een ambitieuze aanpak met meer sloop en nieuwbouw van woningen 
en een brede sociale aanpak met de nadruk op wonen, werken, leren en veiligheid· 

2 Financieel Dagblad - Paarse kabinetten waren desastreus voor sociale woningbouw- Financieel Dagblad 
27-11-2006 
3 Algemeen Dagblad - Ruim 1 miljard euro per jaar voor achterstandswijken, Aanpak wonen, werken, leren 
en veiligheid -AD 1-11-2006 
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1.3 Huidige problematiek 
Herstructurering moet een oplossing bieden om wijken te verbeteren. Echter het proces 
van herstructurering is complex en brengt weer andere problemen met zich mee. 
Herstructurering is een mengeling van urgentie en een lange adem. Het 
vernieuwingstempo is dikwijls lager dan men wenst en de uitvoering vraagt veel tijd. 
Daarbij speelt vaak de vraag: is er wel genoeg draagvlak en financiële middelen om al 
die omvangri~ke plannen te realiseren en om zo grote en middelgrote steden op hun kop 
te zetten? Het creëren van draagvlak naar belanghebbenden is een belangrijk element 
in het herstructureringsproces. 
De complexiteit van het herstructureringsproces met zijn grote dynamiek, een veelheid 
aan thema's, deelprocessen met verschillende doorlooptijden en veelheid aan betrokken 
partijen, vergt naast een integrale benadering ook een heldere ordening en aanpak. 
Twee belangrijke deelprocessen hierbij zijn onder andere de fysieke en de sociale 
processen (Fortuin en Ouwehand, 2003). Fysieke processen zoals sloop, nieuwbouw, 
renovatie, onderhoud en verkoop hebben veel aandacht nodig. Maar daarbij zijn de 
sociale processen, met name de herhuisvesting van bewoners, tijdens het 
herstructureringsproces net zo belangrijk. 

De grote aanpak van de probleemwijken zal leiden tot veel verschillende typen ingrepen 
om een zo krachtig mogelijke wijk op te bouwen. Mede door de huidige demografische 
ontwikkelingen (Ministerie van VROM, 2000) zal in de toekomst de woonbehoefte 
veranderen. Vaak is dan een aanpak van sloop en of grootschalige renovatie 
onvermijdelijk. 

De complexe planvorming en het ingewikkelde proces (verhouding gemeente -
corporaties, onduidelijkheid over de regierol, communicatie met bewoners en eisen van 
interactiviteit) worden reeds aangeven als redenen die kunnen leiden tot grote 
doorlooptijden van het proces (Ministerie van VROM, 2002). 
Daarnaast zit een deel van de vertraging vooral in het verzet van bewoners tegen de 
(sloop)plannen van de gemeente en corporatie (Hogenes e.a. 2003). 

Bewoners kunnen bij sloop en renovatie het herhuisvestingsproces vertragen, waardoor 
de doorlooptijd van het gehele herstructureringsproces groter wordt. Dit resulteert weer 
in een grotere financiële investering, maar ook in het vertragen van het bouwen van 
kwalitatief goede woningen waardoor er minder doorstroom kan plaatsvinden. 

Door de fysieke ingrepen, in het bijzonder sloop en renovatie, bestaat er veel 
onzekerheid bij de bewoners. Voor bewoners van woningen die in het kader van de 
stedelijke vernieuwing gesloopt zullen worden, zijn de toekomstige woonsituatie en het 
herstructureringsproces belangrijke zaken (Klaver, 2003). 

Een belangrijk instrument om het herhuisvestingtraject voor de bewoners die te maken 
krijgen met herstructurerings-, sloop- en vernieuwingsprojecten aantrekkelijker te maken 
is het "sociaal plan". Een sociaal plan is bedoeld om bewoners garantie te bieden voor 
onder meer herhuisvesting, onkostenvergoedingen en sociale begeleiding. In het plan 
staan alle rechten en plichten van huurders die hun woning moeten verlaten vanwege 
sloop of ingrijpende renovatie. Daarnaast dient een sociaal plan om duidelijkheid te 
scheppen en draagvlak te creëren naar de bewoners toe. Een sociaal plan kan tevens 
als communicatie middel tussen verschillende belanghebbenden dienen. 
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1.4 Vraagstelling en doelstelling 
Het herhuisvestingsproces maakt deel uit van het sociale proces van herstructurering. 
Het Sociaal Plan dat de afgelopen jaren steeds meer wordt ingezet door corporaties, is 
een middel om de bewoners garanties te bieden bij het zoeken en het vinden van een 
nieuwe woning. Echter voorafgaand aan het herhuisvestingstraject is een goede en 
duidelijke samenwerking tussen gemeente en corporatie enerzijds en gemeente 
corporatie en bewonersorganisatie anderzijds van groot belang. 

De centrale vraagstelling die voor dit onderzoek opgesteld is wordt als volgt 
geformuleerd. 

Hoe kan een werkwijzer, waarin alle benodigde afspraken vastgelegd zijn, 
ontwikkeld worden die dient om het herhuisvestingsproces zo goed mogelijk te 
laten verlopen? 

Om de vraagstelling op een juiste wijze te benaderen zijn er verschillende 
onderzoeksvragen opgesteld. 

1. Wat is herstructurering? Wat is het beleid en het doel achter herstructurering? 

2. Welke typen herstructureringsingrepen leiden tot herhuisvesting van bewoners, en 
wat houdt herhuisvesting in? 

3. Welke fasen doorloopt een herstructureringsproces? 

4. Welke actoren zijn betrokken bij het herstructureringsproces? Wat is met name de 
positie van de bewoners? 

5. Wat betekent het "Sociaal Plan" in herstructureringsprojecten? 

6. Hoe wordt het sociale proces (herhuisvestingsproces) binnen het herstructurerings
praces georganiseerd? 

Vanuit de vraagstelling kan de doelstelling opgesteld worden. 

Het ontwikkelen van een werkwijzer, waarin de benodigde afspraken vastgelegd 
worden, die dient om het herhuisvestingsproces zo goed mogelijk te laten 
verlopen. 

1.5 Plan van Aanpak 
In onderstaande figuur is het plan van aanpak voor het onderzoek schematisch 
weergegeven . Het onderzoek is in een aantal fasen onderverdeeld. Het eerste deel van 
het onderzoek, de definitiefase, zal een theoretische basis leggen voor het onderzoek. 
Hierbij zal de benodigde informatie vergaard worden met betrekking tot de 
herstructurering met de focus op herhuisvesting. In de analysefase zullen de 
bevindingen binnen het herhuisvestingsproces geanalyseerd worden. De uitgebreide 
analyse wordt als input gebruikt voor het model dat in de designfase opgesteld gaat 
worden . Dit model zal aan de hand van twee casussen van corporatie Mitros getoetst 
worden. Uiteindelijk zullen de resultaten geëvalueerd worden, waaruit conclusies en 
aanbevelingen zullen voortvloeien. 
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Figuur 1.1 Plan van Aanpak 
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1.6 Opbouw Rapport 
Aan de hand van het bovenstaande plan van aanpak is het rapport opgesteld. In 
hoofdstuk 2 wordt allereerst het begrip herstructurering gedefinieerd, waarna de historie 
en het huidige beleid van herstructurering behandeld wordt. In hoofdstuk 3 wordt 
ingegaan op de verschillende typen ingrepen die leiden tot het herhuisvesten van 
bewoners, waarna het herhuisvestingbeleid wordt uitgelegd. Het herstructureringsproces 
en het herhuisvestingsproces wordt in hoofdstuk 4 behandeld . l'n hoofdstuk 5 worden de 
stakeholders, met name de corporatie, gemeente en bewoners, van het 
herstructureringsproces benoemd. De positie van de bewoners zal in dit hoofdstuk apart 
worden toegelic'ht. In hoofdstuk 6 wordt het Sociaal Plan nader toegelicht. De 
bevindingen uit het hoofdstuk worden als uitgangspunt voor het model gebruikt. Het 
sociale proces van herstructurering wordt uitgewerkt aan de hand van 
praktijkvoorbeelden in hoofdstuk 7 . Deze hoofdstukken leiden tot een totaal model dat 
in hoofdstuk 8 wordt gepresenteerd. Het model (Algemeen Sociaal Document) legt de 
afspraken met betrekking tot 1het sociale proces vast. Het model is opgebouwd uit 
enerzijds de procesafspraken die vastgelegd worden met de collectieve bewoners, de 
bewonersorganisatie, anderzijds de afspraken die vastgelegd worden met de individuele 
bewoners in een Sociaal Plan . Het model wordt voor verschillende aanpakken vanuit 
corporatie die weergegeven zijn in een beslismodel, al toegespitst op de verschillende 
aanpakken. 
Aan de hand van de theoretische bevindingen zal het model getoetst worden in twee 
case studies, namelijk sloop/nieuwbouw (Richterslaan) en renovatie (Nijpelsplantsoen). 
In het laatste hoofdstuk worden de conclusies en aanbevel'ingen van het onderzoek 
weergegeven. 
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2 Stedelijke Herstructurering 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt allereerst het begrip herstructurering uitgelegd. Daarna wordt er 
dieper ingegaan op de ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia hebben 
voorgedaan met betrekking tot wijkverbetering en herstructurering. Het huidige beleid 
met de laatste ontwikkelingen omtrent herstructurering wordt tevens in dit hoofdstuk 
belicht. Hoewel dit onderzoek zich voornamelijk richt op herhuisvesting is het toch van 
belang om de achtergrond van herstructurering te behandelen. 

2.2 Wat is herstructurering? 
Dhr. Keeris definieert herstructurering als "een begrip waannee een aantal 
beleidsmaatregelen wordt aangeduid, welke gericht zijn op fysiektechnische aspecten 
met sociaaleconomische gevolgen voor het woonmilieu" (Keeris, 2001) . 

De VROM-raad spreekt over "herstructureren als de stedelijke vernieuwing waar naast 
de fysieke aanpak dwarsverbanden worden gelegd met sociale en economische 
beleidssectoren" (Ministerie van VROM, 2002) . 

Daarnaast wordt het begrip op nog tal van andere manieren gedefinieerd. Wat opvalt, is 
dat het begrip door de jaren heen een andere invulling heeft gekregen. Steeds meer 
worden de sociale en economische aspecten meegenomen in het 
herstructureringsproces als gevolg van het aanpassen van het beleid ten opzicht van 
herstructurering. 

In het kader van dit onderzoek wordt herstructurering gedefinieerd als: "het geheel van 
ingrepen in de woningvoorraad, de woonomgeving en de sociaal- maatschappelijke 
structuur van wijken met als doel die structuur van wijken, en daarmee de vitaliteit van 
de stad als geheel, te verbeteren" (Buys, 1997). 
Het herhuisvestingsproces staat weliswaar centraal in dit onderzoek, toch is het van 
belang om de achtergrond van de gehele herstructurering te kennen . Het 
herhuisvestingsproces is immers een onderdeel van de herstructurering in zijn geheel. 

2.3 Historie van Herstructurering 
Ontwikkelingen door de jaren hebben ertoe geleid dat de overheid haar beleid ten 
opzichte van het verbeteren van de voor en naoorlogse wijken continu diende aan te 
passen. In de afgelopen decennia heeft de overheid daarom verschillende manieren van 
beleid gevoerd om de kwaliteit in en van de wijken te verbeteren. 

2.3.1 Wederopbouw 1950-1960 
In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werd het beleid in Nederland gekenmerkt 
door sanering, krotopruiming en reconstructie. Overal werden 'krotten' in oude wijken 
gesaneerd om plaats te maken voor veelal economische functies, zoals grootschalige 
kantoorpanden, moderne winkelboulevards, verkeersdoorbraken en parkeergarages. 
Belangrijk motief was de drang om de binnensteden tot een economisch centrum te 
ontwikkelen. Deze zogenaamde 'cityvorming' was veel grootschaliger en planmatiger 
dan voor de oorlog. 
De volkshuisvestelijke problemen in de oudere binnenstadsbuurten probeerde men 
vooral op te lossen door middel van afbraak. Sanering gevolgd door nieuwbouw kwam 
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slechts sporadisch voor. Bewoners uit saneringsgebieden verhuisden veelal naar 
nieuwe uitbreidingswijken, bestaande wijken of een volgende saneringswijk. De 
aandacht voor de bewoners was nog bijzonder schaars. Voor zover wel aanwezig ging 
het om een organisatieprobleem: hoe kunnen de woningen in een saneringswijk tijdig 
worden ontruimd (Schaar e.a.1996). 

2.3.2 Stadsvernieuwing 1985 
Stedelijke herstructurering staat in het verlengde van de stadsvernieuwing. Het 
stadsvernieuwingsbeleid vindt zijn wettelijke basis in de Wet op de Stads~ en 
Dorpsvernieuwing ( 1985). 

Bij de stadsvernieuwing werd de nadruk gelegd op het "bouwen voor de buurt". Het 
voornaamste doel was het aanpakken van de grote kwaliteitsachterstand in de verkrotte 
vooroorlogse wijken. Echter nu niet via grootschalige sloop, maar veel meer door de 
verbetering van bestaande woningen. Het behouden van de bewoners voor de wijk, om 
zodoende de leegloop van de vooroorlogse wijken met relatief gedifferentieerde 
eigendomsverhoudingen tegen te gaan en te beperken, was daarnaast ook typerend 
voor de stadvernieuwing. Het stadsvernieuwingsbeleid is dus grofweg gezegd 
voornamelijk gericht op herstel, verbetering en de versterking van de woonfunctie. 

Eind jaren tachtig en begin jaren negentig groeit in Nederland de kritiek op de 
stadsvernieuwing. Voornaamste tegenwerping is dat ondanks betere woningen, de 
kwaliteit van de buurt als geheel niet wezenlijk verbetert. De stadsvernieuwingswijken 
blijven zich handhaven aan de onderkant van de woningmarkt. Dit heeft meerdere 
redenen. 
Ten eerste is, zo luidt de kritiek, de klassieke stadsvernieuwing te eenzijdig 
georiënteerd op de aanwezige lage inkomensgroepen. Het besef ontstaat dat er meer 
gedifferentieerd moet worden gebouwd, onder andere om de selectieve migratie van 
mensen met hoge inkomens uit de stad te kunnen beteugelen. 
Een tweede reden voor de lage positie op de woningmarkt was het onberoerd laten van 
de bestaande, kleinschalige stedenbouwkundige structuur in de oude wijken. 
Een derde reden ligt op het sociale vlak. Ondanks fysieke veranderingen bleven de 
sociale maatschappelijke problemen in de wijk bestaan. Het stadsvernieuwingsbeleid 
was namelijk van oudsher hoofdzakelijk fysiek gemotiveerd: het wegwerken van 
kwaliteitsachterstanden in de voor- en naoorlogse woningvoorraad stond voorop. De 
sociale en culturele dynamiek bleven onderbelicht. Deze waren slechts een afgeleide 
van en werden herleid tot de productie en renovatie van woningen en voorzieningen 
(Reijn en Hagen, 1999). 

In 1992 zet het rijk in het 'Beleid voor stadsvernieuwing in de toekomst', (Belstato) de 
lijnen uit voor het toekomstige stadsvernieuwingsbeleid. 
Stadsvernieuwing wordt binnen het Belstata-project beperkt tot een zodanig 
geïntensiveerde aanpassing van het woon~, werk-, productie- en leefmilieu aan de 
huidige wensen en normen dat de thans nog aanwezige achterstand sprongsgewijs 
wordt ingelopen. Stadsvernieuwing wordt dus eindig. Voor nieuwe achterstandssituaties 
is in het rijksbeleid geen plaats meer, enkel en alleen de thans aanwezige achterstand 
wordt nog aangepakt. Daarbij komt nog dat het rijk af wil van de jaarlijkse bijdragen voor 
stadsvernieuwing. Daartoe wordt de brede omschrijving van "stadsvernieuwing" verlaten 
(Priemus, 1999). 
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Echter naarmate het einde van de stadsvernieuwing in beeld komt en de daling in 
rijkssteun zich begint aan te dienen, wordt steeds duidelijker dat er zich in veel 
naoorlogse wijken grote problemen voordoen waarbij een krachtige aanpak nodig zal 
zijn . De evaluatie van het Belstato-project, onder de naam herijking Belstato, leidt in 
1997 tot de Nota Stedelijke vernieuwing . Het begrip "stedelijke vernieuwing" wordt dan 
door het ministerie van VROM geïntroduceerd. Stedelijke vernieuwing is vanaf nu de 
verzamelaanduiding van de stadsvernieuwing en de herstructurering van stadswijken. 

2.4 Grotestedenbeleid 1995 
Als reactie op de eerder genoemde kritieken en het nieuwe sociale en economische 
beleid ondertekenen vijftien grote steden en het kabinet in 1995 een convenant, dat de 
basis vormt voor het Grotestedenbeleid (GSB). Steden moeten vitaal, veilig en leefbaar 
blijven. Het accent van het Grotestedenbeleid ligt op drie aandachtsgebieden of 'pijlers': 
de fysieke pijler (voornamelijk stedelijke vernieuwing), de economische pijler (werk en 
economie) en de sociale pijler (onderwijs, leefbaarheid, veiligheid, zorg). Getracht wordt 
de stedelijke problematiek op fysiek, sociaal en economisch gebied op een 
samenhangende manier aan te pakken en in goede banen te leiden. 

2.4.1 Stedelijke Vernieuwing 1997 
In de Nota Stedelijke Vernieuwing (Ministerie van VROM, 1997) wordt het begrip 
stedelijke herstructurering geïntroduceerd. Stedelijke herstructurering is een manier om 
de stedelijke woonkwaliteit te verbeteren. In de Nota Stedelijke Vernieuwing wordt het 
begrip stedelijke herstructurering omschreven als: 
"Een middel om via 'een pakket van ingrepen in de gebouwde omgeving een 
kwaliteitsimpuls te geven aan steden met als ambitie om door die ingrepen de vitaliteit 
van buurt en stad te vergroten"" 
De ingrepen waarover hier gesproken wordt kunnen bestaan uit de sloop, nieuwbouw 
van woningen, verkoop van sociale huurwoningen en verbouwing en upgrading (klein en 
grootschalige renovatie) van bestaande woningen. 

Het stedelijke vernieuwingsbeleid richt zich vooral op de fysieke kant van het GSB. Het 
doel is om door middel van fysieke maatregelen de kwaliteit van het stedelijke woon
werk en leefklimaat te verbeteren. Onder fysieke maatregelen vallen onder meer de 
herstructurering van woonwijken, het beheer van de openbare ruimte en grote 
bouwprojecten (Klaver, 2003) . 
Stedelijke herstructurering is een belangrijk onderdeel van het Stedelijke 
Vernieuwingsbeleid. Dit beleid is voornamelijk gericht op vooroorlogse wijken en vroeg 
naoorlogse wijken, met een concentratie van (goedkope) huurwoningen. 
Het doel van het beleid is het verbeteren van wijken door woningdifferentiatie. 
Woningdifferentiatie wordt in de literatuur omschreven als "het slopen of verbeteren van 
sociale huurwoningen en het bouwen van duurdere huur- en/ of koopwoningen". Door de 
bouw van duurdere huur en koopwoningen zal de bewonerssamenstelling van de wijken 
meer divers worden. De onderliggende gedachte hiervan is dat er een betere interactie 
zal ontstaan tussen verschillende inkomensgroepen, door het doorbreken van de fysieke 
en sociale eenzijdigheid van de wijk. 

2.4.2 Nota Wonen 2000 
In de Nota Wonen (2000) wordt het huidige kabinetsbeleid uiteengezet. Het algemene 
hoofddoel van dit beleid is het aantrekkelijk maken van de stad om in te wonen . 
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In deze Nota wordt geconcludeerd dat maatregelen op sociaal en economisch gebied 
net zo belangrijk zijn voor een geslaagde herstructurering als de fysieke kant. Een 
onderlinge samenhang tussen fysieke en sociaal-economische maatregelen is daarbij 
van groot belang. 
Het motto van de nota is "de burger centraal", waarbij er aandacht wordt besteed aan 
meer zeggenschap voor burgers over woning en woonomgeving ; kansen scheppen voor 
mensen in kwetsbare posities; maatwerk in wonen voor mensen die zorg nodig hebben; 
kwaliteit van wonen in steden vergroten; meer ruimte voor 'groene' woonwensen 
(Ministerie van VROM, 2000). 

Er wordt gesteld dat bij het verhogen van de stedelijke woonkwaliteit een combinatie 
nodig is van een aanpak van onderaf en één van bovenaf. De aanpak van wijken kan 
volgens VROM het best worden gebaseerd op de belangen van de zittende bewoners. 
De wijkgerichte aanpak moet echter wel passen binnen een visie op het wonen op de 
hogere schaalniveaus van de stad en de regio. De grote steden hebben hiervoor in het 
kader van het Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) ontwikkelingsvisies en -
programma's opgesteld. De afspraken in deze programma's worden in de Nota Wonen 
gerespecteerd, maar het ambitieniveau en daarmee de woningproductie zal verhoogd 
moeten worden. 
Geconcludeerd werd dat de realisatie van sloop, verkoop en nieuwbouw achterbleef op 
de doelen die in de Nota Wonen zijn opgesteld. In 2001 hebben verschillende partijen 
met de staatssecretaris Remkes het Nationaal Akkoord Wonen gesloten. In dit Akkoord 
werd overeengekomen dat het tempo van de aanpak aangepakt diende te worden . Met 
uitzondering van de aantallen te verkopen huurwoningen was er destijds brede 
consensus (Ministerie van VROM, 2002). 

2.4.3 Stagnatie 2002 
Ondanks deze maatregelen is er in 2002 stagnatie opgetreden. Volgens de toenmalige 
staatssecretaris Dhr. Remkes is de goede verhuurbaarheid en de impopulariteit van 
slopen een belangrijke verklaring voor de achterblijvende stedelijke herstructurering.4 

Het gevoel van haast ontbreekt bij corporaties en gemeenten enerzijds omdat de 
woningen nog goed te verhuren zijn vanwege de schaarste op de woningmarkt, 
anderzijds vanwege het verzet van bewoners op met name sloopplannen. 
Daarnaast worden nog twee belangrijke knelpunten aangegeven (Taskforce 
Woningproductie, 2002). Ten eerste het beleid en regelgeving; knelpunten op het gebied 
van wet- en regelgeving bij Rijk en gemeenten; er is een veelheid aan regelgeving, die 
bovendien vaak complex is. Ten tweede, lokale procedures en procesgang; 
onderhandelingen tussen gemeenten en andere partijen, zoals woningcorporaties en 
bewoners, kosten meer tijd dan men had gedacht; 

Daarnaast kan de vraag naar stagnatie niet los gezien worden van de kwantitatieve 
rjjksambities. Dit deel van de stagnatie is gecreëerd door de sterke nadruk op hoge 
sloop-, verkoop- en nieuwbouwaantallen binnen een gestelde tijdseenheid (tot 2010) 
zonder dat bij het formuleren van deze hoge ambities duidelijk was dat deze haalbaar 
zijn. De rijksambities uit de Nota Wonen zijn beduidend hoger dan de lokale ambities. 
Gemeenten geven de complexe planvorming en het ingewikkelde proces als 
belangrijkste redenen voor de vertraging. Daartoe zijn de ambities in januari 2002 naar 
beneden bijgesteld op grond van praktische haalbaarheid, maar ook dan is er nog een 
kloof tussen wens en werkelijkheid. Door de nadruk op tempo en op hoge aantallen is de 

4 Speech Remkes op ISV-conferentie; -25 april 2001 te Hilversum - in Haasten en Onthaasten 2002. 
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aandacht steeds meer afgeleid van de koers als zodanig. Niet alleen op het tempo moet 
het doel zijn, maar ook het maken van een kwaliteitsslag. Belangrijk is dat de 
woningvoorraad kwalitatief verbeterd wordt. 
Voor sommige wijken en projecten is de stagnatie een probleem, voor vele andere is het 
een zegen. Er zijn namelijk ook wijken waar een snelle herstructurering niet noodzakelijk 
is. In plaats van gestandaardiseerde tijdseenheden meent de raad dat beter onderscheid 
gemaakt kan worden tussen projecten en wijken die urgent zijn en projecten en wijken 
die een gefaseerde aanpak vergen. 

Om de differentiatie naar invalshoek (een fysieke of sociale insteek), en de differentiatie 
naar fasering (snel, resultaatgericht of langzaam, procesgericht) te verduidelijken, is het 

I d h ld volgen .e se erna opgeste ' 

Snel, resultaatgericht Langzaam, procesgericht 
Primair fysieke insteek 1 2 
Primair sociale insteek 3 4 

Tabel 2.1: Aanpak van de herstructurering (VROM, 2002) 

Het blijkt dat het op een hoog tempo aanpakken van de herstructurering door snel veel 
te bouwen, (zie 1 en 2) niet de enige insteek mag zijn . Niet het tempo, maar meer de 
kwaliteit is het doel, en dat kan op verschillende manieren worden bereikt, zowel binnen 
als buiten de fysieke pijler en zowel op korte als op langere termijn. 

Aan de ene kant dwingt de stagnatie tot differentiatie in tijd: meer fasering, niet alles 
tegelijk, maar de mate van urgentie bepalen. Aan de andere kant dwingen de 
marktomstandigheden en de noodzaak van een maatwerkgerichte aanpak tot 
differentiatie in product en proces: een veel groter palet aan ingrepen dan sloop, 
verkoop en nieuwbouw is nodig. Wanneer wijkproblemen vooral gericht zijn op zaken 
zoals de trits 'schoon, heel en veilig' behoren deze ook als eerst alle aandacht te krijgen. 
Soms moet daarbij het volle gewicht eerst op de proceskant (participatie van de 
belangrijke partijen, zoals gemeente, corporatie en bewoners) worden gelegd wat later 
tot andere producten leidt. (Ministerie van VROM, 2002) 

Uiteindelijk zal een integrale aanpak de beste resultaten bieden, omdat de problemen 
zich voornamelijk op fysiek en sociaal vlak bevinden. In de onderstaande tabel wordt 
duidelijk gemaakt hoe de moderne, integrale, aanpak zich onderscheidt van de 
t dl I k ra 1 1one e aanpa 
Type Klassiek Modern 
Vertrekpunt Aanbod van woningen Vraag naar woningen en 

woonomQeving 
Invalshoek Mengen van bevolking Keuze bieden aan bewoners 
Werkt toe naar Stedelijk gemiddelde Verschil en identiteit 
Waardering van de wijk Naar rangorde van inkomen Naar profiel en cohesie 
St u ring_sfilosofie Top down Bottum up 
Woningproductie Vooral (middel-) dure Breed palet in voorraad en 

woningen nieuwbouw 
Horizon Blauwdruk, wijk is "af' Proces, voortgaande 

aanpassing 
Perspectief Spie en span Ruimte voor marginaliteit 

Tabel 2: Twee typen herstructurering (VROM, 2002) 

In 2002 werd geconcludeerd dat de rijksoverheid zich zou moeten inzetten op; de 
verschillen in snelheid en ambitie, de verschillen in product en proces. Tevens werd een 
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aanbeveling gedaan dat er een overgang moest plaatsvinden van een traditione~le naar 
een moderne vorm van herstructurering en een overgang naar sturing van onderop. 

2.4.4 56-wijkenaanpak 2003 
Door de stagnatie werd de nadruk gelegd op de tempoversnelling in de fysieke 
herstructurering. Om de voortgang van de stedelijke vernieuwing te stimuleren werd de 
56-wijkenaanpak gestart. De aanleiding hiervoor was dat in de ogen van het ministerie 
de herstructurering te langzaam verliep. De prioriteitswijken werden gekozen door de 
dertig gemeenten (zie bijlage 1) van het Grotestedenbeleid. Er is vooral gekozen voor 
wijken met een voorbeeldwerking en wijken waar de resultaten op korte termijn zichtbaar 
kunnen zijn. In die keuzes hebben vooral bestuurlijke argumenten een rol gespeeld. In 
de meeste wijken waren gemeenten, corporaties en marktpartijen al actief met de 
stedelijke vernieuwing. Gemeenten hebben zich verplicht tot het maken van concrete, 
meetbare prestatieafspraken met corporaties. In die afspraken is sterk de nadruk komen 
te liggen op fysiek behaalde resultaten, zoals verkoop van huurwoningen, aantallen 
sloop en nieuw te bouwen woningen voor vooral hoge en middeninkomens. Daarnaast 
zijn er prestatieafspraken gemaakt om de ·leefbaarheid in wijken te verbeteren, woningen 
te renoveren, meer en betere voorzieningen te realiseren en meer kwaliteit in de 
openbare ruimte tot stand te brengen. 

Het kabinet Balkende 11 koos ervoor om het Grotestedenbeleid voort te zetten met een 
derde periode, van 2005 tot 2009. Gericht beleid voor de dertig grote steden blijkt 
onverminderd noodzakelijk. Het Grotestedenbeleid wil dat de steden krachtige steden 
worden, waarin zichtbare resultaten worden geboekt. 
Krachtige steden zijn steden die veilig zijn, en die in alle opzichten voldoen aan de 
steeds hogere eisen die bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en recreanten aan 
een stad stellen. Een economisch vitale stad, met hoogwaardige vestigingslocaties en 
een hechte sociale samenhang, die wenk biedt aan wie dat zoekt. Kortom, een stad die 
kansen biedt aan zijn burgers en waar het veilig en prettig is om te verbl ijven (Kieinhans, 
2005) . 

2.4.5 DoelsteUingen 
Om die krachtige stad te realiseren werd een aantal doelstellingen geformuleerd voor 
het Grotestedenbeleid, die in onderlinge samenhang moeten worden ontwikkeld: 
• Het verbeteren van de objectieve en de subjectieve veiligheid; 
• Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving; 
• Het verbeteren van de sociale kwaliteit van de leefomgeving; 
• Het binden van de midden- en hogere inkomensgroepen aan de stad; 
• Het vergroten van economische kracht van de stad. 
Om deze doelstellingen te realiseren maakt het Rijk in januari 2005 met de steden 
gerichte resultaatsafspraken voor vijf jaar. De steden wordt voor die volledige periode 
financiële zekerheid geboden. 

Ondanks het steeds bijstellen van het rijksbeleid is het vergroten van de differentiatie 
van de woningvoorraad en het verhogen van de kwaliteit van die voorraad de primaire 
invalshoek van herstructurering in Nederland gebleven. Dit gebeurt door sloop van 
goedkope woningen, nieuwbouw van duurdere woningen en het verbeteren van 
bestaande woningen. 
Echter voor een succesvolle aanpak is het van belang om de herstructurering niet vanuit 
èèn invalshoek te benaderen, maar vanuit een integrale benadering. 
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Als algemene doelstelling kan worden genomen dat herstructurering een middel is om 
sobere woonmilieus te differentiëren, (verhuisgeneigde) bewoners meer kansen in hun 
wijk te bieden en een wijk een kwaliteitsimpuls te geven· 5 

2.5 Status Quo 2006-2007 
In de huidige praktijk worden grofweg twee perspectieven gehanteerd bij 
herstructurering. Het eerste perspectief zet in op de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit van buurten en wijken, waarbij het accent ligt op 'upgrading' van woningen en 
woonomgeving. Het tweede perspectief beoogt het verbeteren van de sociale kwaliteit 
van het samenleven in een wijk , waar het accent ligt op verbetering van de sociale 
cohesie, de sociale samenhang tussen bewoners in een wijk in relatie tot de verbetering 
van de leefbaarheid in wijken. 

In het advies "Stad en Stijging" (Ministerie van VROM, 2006) geeft de VROM-raad aan 
dat het tijd is om een nieuwe koers in te slaan. Het is tijd voor een nieuwe koers in de 
stedelijke vernieuwing met een lokale gebiedsgerichte vernieuwingsaanpak waarbij 
fysieke ingrepen volgend zijn op een sociaal-economische visie. 

De ambities van bewoners om vooruit te komen zal de komende jaren centraal komen te 
staan in de stedelijke vernieuwing. Het belang van vooruitkomen van (stad)bewoners, 
sociale stijging, zal voor het land en grote steden van groot belang zijn vanuit sociaal
maatschappelijk oogpunt (achterblijvers) maar ook vanuit economisch oogpunt. (de 
economie heeft deze stijgers namelijk nodig) . Deze "sociale stijgers" dienen aan de stad 
gebonden te worden. Zij zijn immers het sociaal kapitaal van de stad en daarmee 
belangrijk voor de sociale stijging van anderen. Nu verlaten velen de stad bij gebrek aan 
alternatieven. 
Stijgen in de stad gaat langzaam en via verschillende routes , waarlangs stedelingen zich 
kunnen ontwikkelen. 
In het advies zijn vier routes geanalyseerd waarlangs de stedelingen vooruit kunnen 
komen: het onderwijs, de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de vrije tijd. 
Bewoners moeten een wooncarrière kunnen maken, met meer variatie aan de onderkant 
van de woningmarkt en betaalbare woningen voor sociale stijgers in stadswijken. 
Stedelijke Vernieuwing zou tevens structureel moeten bijdragen aan meer treden op de 
ladders van onderwijs en arbeidsmarkt. Goed onderwjjsaanbod in achterstandswijken is 
noodzakelijk. Investeren in onderwijstrajecten en stages is een belangrijke stap. Er zal 
ook meer ruimte geboden moeten worden voor goedkope bedrijfsruimte, wat erg 
belangrijk is voor starters. Deze zijn vaak door fysieke herstructurering verdwenen. 

Met het aflopen van het huidige stedelijke vernieuwingsbeleid zijn er kansen om een 
nieuwe richting in te slaan en aan te sluiten bij de vele initiatieven die er in de praktijk al 
zijn ter verbetering van de positie van bewoners (woonwerkprojecten voor jongeren, 
huisvesting voor dak- en thuislozen) . Rijk, gemeenten, corporaties én onderwijs-, zorg
en welzijnsinstellingen moeten structureel de handen ineenslaan. De tijd is rijp voor een 
nieuw stedelijk vernieuwingsbeleid waarin het individu centraal staat. 
Demissionair Minister Winsemius (2006) gaf in reactie op het advies aan dat zich een 
nieuwe sociale kwestie voordeed . Winsemius geeft aan dat corporatie steeds meer het 
initiatief moeten nemen om de sociale problemen in de wijken aan te pakken. Een brede 
sociale aanpak met nadruk op wonen, werken, leren en veiligheid, zal ervoor zorgen dat 
de aandachtswijken verbeterd worden . 

5 Aedes Website, www.aedesnet.nl bezocht op 26-01-2006 
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De corporaties geven aan (Aedes, 2007) dat zij hun inzet zullen intensiveren en 
garanderen op met name andere de wijk en buurtaanpak: 
• Wijk- en buurtaanpak 
De corporaties staan garant voor de noodzakelijke investeringen in woningen en 
maatschappelijk vastgoed in de 140 wijken, maar ook in andere wijken die niet behoren 
tot de 140 wijken. 

Ook huidige minister Elia Vogelaar (2007) erkent de nieuwe sociale kwestie waarover 
Dhr Winsemius spreekt. Per 1 mei 2007 is een definitieve lijst opgesteld van 40 wijken 
(zie bijlage 2), waaraan de komende jaren vanuit de overheid extra financiële middelen 
ter beschikking worden gesteld. De inzet van Vogelaar is meer "focus" in het 
Grotestedenbeleid. In de veertig wijken zal daar bovenop extra inspanningen gedaan 
worden . Die inspanningen spitsen zich toe op de 5 speerpunten, wonen, werken, teren, 
integreren en veiligheid. 
De ljjst is samengestel'd na onderzoek en op basis van achttien objectieve criteria (zie 
bijlage 3). Deze indicatoren zijn geclusterd naar 4 thema's, namelijk: 
• Sociaal-economische achterstanden bij huishoudens, 
• (Sociale) leefbaarheidproblemen, zoals ervaren door wijkbewoners, 
• Fysieke achterstanden in de woningvoorraad en 
• Fysieke problemen volgens de wijkbewoners. 

Vogelaar stelt dat ook de wijken die niet op de lijst staan aandacht krijgen. Een deel van 
de expertise en middelen wendt ze aan voor wijken die buiten de lijst vallen. Voorwaarde 
is dat het gaat om een wijk met verschillende problemen van aanzienlijke omvang. 

2.6 Resumé 
Het beleid ten aanzien van herstructuring is gedurende de jaren vaak van koers 
veranderd . Het Grotestedenbeleid richte zich voornamelijk op de fysieke pijler. Met de 
komst van de Nota Wonen wordt geconcludeerd dat maatregelen op sociaal en 
economisch gebied net zo belangrijk zijn voor een geslaagde herstructurering als de 
fysieke kant. Een onderlinge samenhang tussen fysieke en sociaal-economische 
maatregelen is daarbij van groot belang. 
Momenteel gaat de Nederlandse wijkenaanpak gaat nog steeds te veel uit van de 
fysieke aanpak. Er zal komende jaren meer de focus gelegd moeten worden op een 
integrale aanpak. Namelijk een aanpak gericht op fysieke, sociale en economische 
doelstellingen. De individuele bewoner zal centraal komen te staan. 
Corporaties dienen, en geven ook aan dat ze daartoe bereid zijn, steeds meer de 
verantwoordelijkheid en het initiatief te nemen bij herstructureringsprojecten. 
Hoewel de aanpak steeds meer richting de sociale en economische doelstellingen gaat, 
is toch nog steeds de fysieke aanpak van groot belang. De wijken van Vogelaar kennen 
voornamelijk fysieke achterstand. Gezien de fysieke achterstand van de woningen en de 
veranderende wooneisen zal sloop en nieuwbouw, en eventueel ingrijpende 
woningverbetering voor enkele wijken de meest voor de hand liggende optie zijn . 
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3 Typen Ingrepen en herhuisvesting 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt allereerst kort ingegaan op de integrale aanpak van 
herstructurering. Daarna zullen de belangrijkste typen ingrepen behandeld worden. 
Sloop met nieuwbouw en grootschalige renovatie zijn de twee typen ingrepen waar dit 
onderzoek zich op toespitst. Deze typen ingrepen leiden immers tot gedwongen 
verhuizing (herhuisvesting) van bewoners. Het begrip en beleid van herhuisvesting wordt 
tevens geïntroduceerd in dit hoofdstuk. 

3.2 Integrale wijkaanpak 
Huizen bouwen lijkt een fysieke bezigheid, maar vooraf, tijdens en na het bouwen 
spelen ook voortdurend sociale processen en doelen een rol. Herstructurering moet in 
een breder perspectief bekeken worden dan alleen de fysieke ingrepen. Een integrale 
aanpak zal hiervoor nodig zijn. De stedelijke herstructurering is immers een middel om 
de fysieke, sociale en economische problemen die heersen in de wijken op te lossen of 
enigszins te beperken en niet het doel zelf. 

Wat duidelijk wordt uit de beleidsontwikkelingen betreffende herstructurering is dat 
stedelijke herstructurering deel uitmaakt van een multidisciplinaire aanpak. Vaak wordt 
er nog te veel uitgegaan van een fysieke aanpak. Echter uitgaan van een louter fysiek 
werkdoel als uitgangspunt voor herstructurering is een te sterke beperking. In de 
afgelopen jaren heeft het beleid verschillende uitgangspunten aangenomen. Het huidige 
beleid gaat er vanuit dat er naast fysieke doelen ook sociaal en economische doelen 
een positieve uitwerking hebben op het creëren van vitale en sterke wijken en steden. 

De multidisciplinaire aanpak is terug te vinden in het Grotestedenbeleid, zie paragraaf 
2.4.1, waarin de drie pijlers, namelijk de fysieke pijler, de sociale pijler en de 
economische pijler worden geïntroduceerd. De sociale en economische dimensies 
hebben beiden hun uitwerking op de fysieke dimensie. In de volgende paragraven wordt 
een korte toelichting gegeven op de pijlers. 

3.2.1 De Sociale pijler 
Sociale problemen zijn met name problemen met betrekking tot selectieve migratie, 
sociale onveiligheid, verslaving, criminaliteit, vervuiling en spanningen tussen diverse, al 
dan niet etnische, groepen bewoners (Van der Pennen, 2004). 
De sociale pijler moet zorg dragen voor een stad die sociaal, leefbaar en veilig is. De 
pijler dient reële kansen te bieden aan kwetsbare groepen, zoals verslaafden, jeugdige 
delinquenten, langdurig werklozen, alleenstaande ouderen. Ook dient er rekening 
gehouden te worden met sociale binding van bewoners aan de wijk. 

Het begrip sociale cohesie staat centraal in de sociale pijler. Drie samenhangende 
dimensies van sociale cohesie worden onderscheiden, namelijk de mate van sociale 
interactie, de mate van gelijkgerichte opvattingen over de buurt en de identificatie met de 
buurt (Bolt en Torrance, 2005). Binding met de buurt en de wijk en de mensen die in 
deze wijk wonen, moet bijdragen aan een leefbaardere en meer vitale wijk. 
De bewoners vormen het sociaal kapitaal van de wijk en buurt. Sociaal kapitaal is de 
combinatie van alledaagse en vluchtige sociale interacties en wederkerigheid, 
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organisatiegraad, sociale controle, (on)gedeelde normen over het wonen en samenleven 
in de buurt, en vertrouwen. 

Putnam maakt een onderscheid tussen twee soorten sociaal kapitaal, te weten bonding 
capital, de band die je creëert door het socializen met je eigen groep, en bridging capital, 
het sluiten van vriendschappen met mensen uit andere groepen dan je eigen (Putnam, 
2003) . Deze twee soorten zouden elkaar versterken. Met het afnemen van bonding 
capital, een beweging die Putnam beschreef in zijn boek Bowling Alone, neemt ook het 
bridging capital af. 

3.2.2 De Economische pijler 
De economische pijler heeft een economisch vitale stad tot doel, waar werk is voor wie 
dat zoekt en waar voldoende, hoogwaardige vestigingslocaties voor bedrijven zijn. 
Economie in de stedelijke vernieuwing begint met ondernemerschap. Ondernemerschap 
wordt gezien als randvoorwaarde voor de economische vitaliteit in wijken en steden. In 
veel wijken wordt ondernemerschap dan ook actief gestimuleerd. De economische 
opgave in de wijken is echter meer dan het stimuleren van ondernemerschap in de wijk 
en het revitaliseren van een winkelstrip. Denk aan sociaaleconomische activering, 
scholing, arbeidsparticipatie, kans op werk. 

3.2.3 De Fysieke pijler 
De fysieke pijler richt zich op de fysieke verbetering van de stad, waarbij voldaan moet 
worden aan de eisen die bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en recreanten aan 
een stad stellen. De pijler Fysiek richt zich op stedelijke vernieuwing in de breedste zin 
van het woord. Daarmee worden alle op het stedelijke gebied gerichte inspanningen 
bedoeld die strekken tot: 
• verbetering van de leefbaarheid en veiligheid 
• bevordering van een duurzame ontwikkeling en verbetering van de woon- en 

milieukwaliteit 
• versterking van het economische draagvlak 
• versterking van de culturele kwaliteiten 
• bevordering van de sociale samenhang 
• verbetering van de bereikbaarheid 
• verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte. 
Fysieke ingrepen zijn een zeer krachtig instrumentarium om ook de sociale en 
economische doelstellingen te verwezenlijken. Bijvoorbeeld, fysieke ingrepen hebben 
per definitie sociale consequenties, leiden per definitie tot veranderingen in sociale 
omstandigheden en de beleving van ieders levensgeluk. 
Stenen opnieuw stapelen in probleemwijken kan de concentratie van kansarme 
bewoners verminderen. Zo worden de economische en sociale problemen daar 
hanteerbaarder. 

Geconcludeerd kan worden dat de fysieke ingrepen leidend zijn. Voor een integrale 
benadering is de afstemming van sociale, economische en fysieke doelen van belang. 
Wat echter wel opvalt, is dat een fysieke ingreep de fysieke, sociale en economische 
kwaliteit van de omgeving kan verbeteren en versterken. Door fysieke ingrepen kan de 
fysieke, sociale en economische achterstand in de wijken aangepakt worden. Ook al is 
het van belang om de doelstellingen achter een ingreep inzichtelijk te hebben, in dit 
onderzoek zal dit niet ter discussie staan. In dit onderzoek wordt verder ingegaan op de 
fysieke ingrepen en d'e situatie omtrent de herhuisvesting van bewoners op het moment 
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dat er een bepaalde ingreep wordt gepleegd. Op welke wijze er omgegaan wordt met 
het proces van herstructurering en met name herhuisvesting, door corporaties wordt in 
dit onderzoek uitgewerkt. 

3.3 Fysieke Ingrepen 
Zoals reeds eerder aangegeven is de primaire invalshoek van herstructurering het 
vergroten van de differentiatie van de woningvoorraad en het verhogen van de kwaliteit 
van die voorraad. De kwaliteitsverbetering is enerzijds gericht op het op peil brengen 
van de bestaande woningen en de woonomgeving, anderzijds op het doorbreken van de 
uniformiteit in een aantal buurten en het aanbrengen van variatie in woningtypen en 
woonmilieus. (Kieinhans, 2005) De vergroting van het aanbod woningen met een hoge 
kwaliteit wordt bereikt door middel van diverse ingrepen en aanpassingen. De nadruk 
verschuift naar sociaaleconomische programma's. Toch blijven de fysieke programma's 
van essentieel belang. Verhoging van de woningkwaliteit, beter aansluiten bij de 
woonvraag en meer variatie in wijken, worden vooral bereikt door fysieke ingrepen. De 
ingrepen sloop en renovatie voeren, naast verkoop van sociale huurwoningen en 
nieuwbouw in het groen, daarbij de boventoon. 
In het kader van dit onderzoek zijn de ingrepen die leiden tot een gedwongen verhuizing 
van bewoners, namelijk sloop en renovatie, van belang en zullen in de volgende 
paragraven nader toegelicht worden. 

3.3.1 Sloop met vervangende nieuwbouw 
De beweegredenen om tot de ingreep sloop/nieuwbouw te komen kan verschillende 
motieven hebben. Meestal is er een fysieke achterstand te constateren bij de woningen, 
zoals bouwtechnische maar ook woontechnische achterstand. Ook sociale problemen 
kunnen de reden zijn waarom er overgegaan wordt tot sloop. Vaak leidt een combinatie 
van zowel fysieke en sociale (ook sociaal-economische) tot de ingreep sloop met 
vervangende nieuwbouw. 
Daarnaast is tevens het einde van de exploitatieduur van de woningen een belangrijke 
reden, bovenop de heersende problemen, om over te gaan tot sloop. Bij sociale 
huurwoningen wordt uitgegaan van een exploitatieperiode van 50 jaar. lrndien de woning 
of complex de levensduur van 50 jaar nadert, en de woningen hebben te maken met 
fysieke en sociale problemen dan wordt er vaak overgegaan tot sloop. Sloop en 
vervangende nieuwbouw kunnen immers zorgen voor nieuwe woningen met een hogere 
kwaliteit en voor meer differentiatie binnen wijken. 

De ingreep sloop met vervangende nieuwbouw kent een aantal voor- en nadelen. Een 
voordeel van sloop is dat er compleet nieuwe gebouwen tot stand komen, met een 
hedendaagse kwaliteit en met de mogelijkheid om nieuwe vormen en prijscategorieën te 
realiseren. Bewoners krijg.en zo een geheel nieuw woonperspectief (Loos, 2007). 
Sloop is letterlijk een breekijzer als de samenlevingsproblemen in een buurt zo uit de 
hand lopen dat ingrijpen in de bevolkingssamenstelling onontkoombaar wordt. 
Probleemverdunning en verplaatsing vormen zelden een oplossing voor bewoners die 
zelf problemen hebben, maar wordt door bewoners als positief effect gezien van 
herstructurering. Ten derde creëert sloop-nieuwbouw gunstige randvoorwaarden voor 
sociale samenhang in de vernieuwde buurt (Kieinhans, 2007). 

Sloop heeft echter ook een aantal nadelen. Ten eerste heeft het sloop en 
nieuwbouwtraject een lange doorlooptijd van enkele jaren. Daarnaast zullen bewoners 
moeten verhuizen, wat vaak problemen met zich mee kan brengen. Deze problemen, 
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zoals het onbegrip van bewoners betreffende de sloop en het niet willen verhuizen, 
zorgen er voor dat het proces vertraagt kan worden. 
Het slopen van woningen kan voor de betreffende huurders een enorme impact hebben. 
Bijl het initiatief tot sloop moet er dan ook duidelijk gecommuniceerd worden naar de 
bewoners van de te slopen woningen. De beweegredenen zullen niet allleen voor de 
corporatie en gemeente, maar ook voor de bewoners duidelijk moeten zijn. Daarom is 
het betrekken van bewoners in het beginproces en het begeleiden van de bewoners 
tijdens de uitvoering van groot belang. In een sociaal plan (wordt uitgebreid toegelicht in 
hoofdstuk 6) dat in overleg met de corporatie en gemeente en bewoners wordt 
opgesteld, staan alle rechten en plichten van de bewoners, maar ook corporatie, met 
betrekking tot de ingreep. Het is bedoeld om bewoners garantie te bieden voor onder 
meer herhuisvesting, onkostenvergoedingen en sociale begeleiding. Daarnaast dient 
een sociaal plan om duidelijkheid te scheppen en draagvlak te creëren naar de 
bewoners toe. Voor de ingreep sloop is er wettelijk gezien geen regeling opgenomen 
over draagvlak, toch is het van belang om bewoners tevreden te houden. 
Corporaties kunnen er voor kiezen om bewoners zelf te begeleiden en informeren, maar 
kunnen deze expertise ook uitbesteden aan professionele instanties. Van belang is om 
afspraken betreffende het informeren en het herhuisvesten van bewoners wel duidelijk 
vast te leggen. 

3.3.2 Renovatie 
Doel van de renovatie is de kwaliteit van de sociale woningvoorraad te verbeteren. De 
belangrijkste beweegredenen om woningen te renoveren is dat de huidige kwaliteit van 
de woningen niet meer voldoen, enerzijds door de slechte technische staat van de 
woningen, anderzijds doordat de woningen niet meer voldoen aan de huidige eisen en 
wensen van bewoners. Een tweede reden om over te gaan op renovatie (met name 
grootschalige renovatie) is de sociale problemen die heersen in de wijk of complex. 

Bij renovatie kan er een onderscheid gemaakt worden in hoogniveau en 
midden/laagniveau renovatie. Het verschil tussen deze typen is dat bij hoogniveau of 
grootschalige renovatie meestal alleen het casco blijft staan. De ingreep is zo ingrijpend 
dat de bewoners uit huis geplaatst dienen te worden. De bewoners zullen dan (tijdelijk) 
geherhuisvest moeten worden. 
Bij midden en laagniveau renovatie wordt er in bewoonde staat gerenoveerd, wat 
betekent dat er geen herhuisvestingproces zal plaatsvinden. Dit betekent echter wel dat 
de bewoners voorafgaand aan de ingreep een goede impressie moeten krijgen van de 
mate van overlast, de tijdsduur en wat haar rechten en plichten zijn indien zich 
problemen voordoen. 

De ingreep grootschalige renovatie staat in dit onderzoek naast de ingreep sloop met 
vervangende nieuwbouw centraal. De bewoners moeten dan namelijk uit huis geplaatst 
worden, wat betekent dat de corporatie de bewoners dienen te herhuisvesten, al dan 
niet tijdelijk. 

Ook grootschalige renovatie kent enkele voor- en nadelen. Het voordeel van 
grootschalige renovatie is dat de doorlooptijd van het proces korter is dan bij sloop met 
vervangende nieuwbouw. Daarnaast wordt kwaliteit toegevoegd aan de woningen en 
complexen kunnen worden gepositioneerd voor bepaalde doelgroepen. 
Een nadeel van renovatie is dat minimaal het casco van het complex blijft staan. Dit 
levert bepaalde beperkingen op ten aanzien van de vormgeving en indeling van "nieuw" 
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te realiseren woningen. Een ander nadeel is dat renovatie vaak gekoppeld gaat aan 
huurstijging (Loos, 2007). Ten derde hebben de bewoners erg veel overlast van de 
ingreep. De bewoners dienen tijdelijk geherhuisvest te worden in wisselwoningen, wat 
goede voorbereiding behoeft vanuit de corporatie. 

Wat tevens van groot belang is bij renovatie, is dat 70% van de bewoners dienen in te 
stemmen met de ingreep, zoals redelijk wordt geacht in de Huurwetgeving6

. Wanneer 
geen 70% draagvlak is dan zal er niet gerenoveerd worden tenzij de corporatie dit 
aanvecht bij de rechter om vanwege volkshuisvestelijk belang (indien dit ook 
daadwerkelijk zo is) de renovatie te laten doorgaan. 

De communicatie bij grootschalige renovatieprojecten is van groot belang. Bewoners 
zullen goed begeleid moeten worden in het hele proces. Bewoners zullen terugkeren 
naar de gerenoveerde woningen, wat betekent dat ze tijdelijk gehuisvest moeten 
worden, of indien ze dit willen definitief verhuizen naar een andere woning. Dit alles 
vergt een gestructureerde aanpak van corporatie. Door het opstellen van een sociaal 
plan is het mogelijk om bewoners meer garantie te bieden met betrekking tot 
onkostenvergoeding, wisselwoningen etc. In hoofdstuk 6 wordt het Sociaal Plan 
behandeld. 

In de volgende hoofdstukken wordt met de twee meest ingrijpende ingrepen sloop en 
ingri_jpende renovatie verdergegaan. Bij deze twee typen ingrepen worden bewoners 
immers gedwongen hun woning te verlaten, wat veel onzekerheid en verzet kan 
veroorzaken voor en door bewoners. Corporaties dienen in dit geval bewoners 
zekerheid te bieden op het vinden van een nieuwe woning, en onrust weg te nemen. 

3.4 Herhuisvesting 
Herstructurering betekent niet alleen het plegen van ingrepen in de woningvoorraad. Bij 
herstructurering gaat het ook om bewoners van de wijken waar herstructurering 
plaatsvindt. De bewoners van de te slopen woningen krijgen te maken met (gedwongen) 
uitplaatsing, maar ook bewoners wiens woning ingrijpend wordt gerenoveerd dienen 
tijdelijk hun woning te verlaten. 

Indien overgegaan wordt op de ingrepen sloop en nieuwbouw en/of grootschalige 
renovatie dan dienen de zittende bewoners geherhuisvest te worden. Om een beeld te 
krijgen van de typen bewoners die te maken krijgen met herstructurering en gedwongen 
verhuizing wordt onderstaand een aantal varianten geschetst van bewonerstypen en 
verhuisgeneigdheid. 

Kleinhans onderscheidt vijf typen bewonersgroepen bij wie de woonsituatie direct 
beïnvloed wordt na afloop van de herstructurering (zie Klein hans, 2005. p 12-13). Met 
betrekking tot het herhuisvesten van bewoners die gedwongen worden te verhuizen 
door de ingrepen sloop en renovatie zijn in dit onderzoek twee bewonerstypen 
belangrijk, namelijk: 

6 De regeling van 70% draagvlak bij de ingreep renovatie, wordt niet allee111 toegepast in Utrecht. In de 
huurwetgeving, die landelijk geldt, is opgenomen dat bij de ingreep renovatie 70% van de zittende bewoners 
achter de ingreep dient te staan. Voor de ingreep sloop is een dergelijke richtlijn niet opgenomen in de 
huurwetgeving en/of het Burgerlijk Wetboek. 
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• Doorstromers binnen de buurt 
Bewoners die binnen de herstructureringsbuurt zelf zijn verhuisd naar een gerenoveerde 
woning, nieuwbouw óf naar een woning in de oude voorraad. In deze categorie vallen 
ook de bewoners die als gevolg van de sloop hun vorige woning in dezelfde buurt 
moesten verlaten. 
• Vertrekkers 
Bewoners die hun woning en de herstructureringsbuurt vanwege de ingrepen moeten 
verlaten en naar een andere buurt, stad of gemeente verhuizen. 

In dit onderzoek staan met name de vertrekkers centraal , namelijk de bewoners die 
vanwege de ingrepen sloop en/of grootschalige renovatie hun woning moten verlaten en 
elders, hetzij binnen de buurt of naar een andere buurt, stad of gemeente verhuizen. 
Er zijn enkele verhuismodellen ontwikkeld die aangeven hoe huishoudens komen tot 
een verhuisbeslissing. In de meeste gevallen gaan deze modellen uit van een vrijwillige 
verhuizing . Echter door onder andere de factoren sloop en grootschalige renovatie krijgt 
de verhuizing een gedwongen karakter. Popp schetst vijf varianten in het 
besluitvormingsproces van een verhuizing, waarbij vaststaat dat een verhuizing zal 
plaatsvinden (Popp 1976: 303-304): 

1. Het huishouden moet uit de woning vertrekken, maar krijgt op hetzelfde moment een 
andere woning aangeboden, accepteert die woning en verhuist; 
2. Het huishouden moet vertrekken, zoekt zelf een andere woning en verhuist; 
3. Het huishouden krijgt een woning aangeboden, besluit dan pas om te verhuizen en 
verhuist; 
4. Het huishouden wil verhuizen, krijgt een woning aangeboden en verhuist; 
5. Het huishouden wil verhuizen, zoekt zelf een andere woning en verhuist. 

De eerste twee varianten voorzien in een verhuizing die als gedwongen ('moet') 
verhuizing ervaren wordt. Deze situatie doet zich voor als de vertrekkers niet willen 
verhuizen omdat ze tevreden zijn over de huidige situatie en/of niet weg willen uit de 
buurt. Uit de 1laatste twee varianten blijkt dat een gedwongen verhuizing niet altijd als 
zodanig ervaren wordt door de bewoners. Vanuit hun perspectief biedt herstructurering 
met de daaraan gekoppelde "urgentiestatus" (zie paragraaf 3.4.3) kansen om 
verhuisplannen sneller te realiseren en mogelijk ook een stap in de wooncarrière te 
maken. De herstructurering biedt deze bewoners een kans om de wens om te verhuizen 
te realiseren en te versnellen. 

Draagvlak zal eerder gecreêerd worden bij de bewoners die willen verhuizen dan bij de 
bewoners waarbij de verhuizing gedwongen wordt ervaren. Voor corporaties is het van 
belang om de verschillende typen bewoners te onderscheiden. 

3.4.1 Herhuisvestingsbeleid 
Huurders van corporaties en commerciële verhuurders genieten huurbescherming uit 
hoofde van het Burgerlijk Wetboek (boek 7, artikel 274). De verhuurder mag de 
huurovereenkomst alleen onder specifieke omstandigheden opzeggen. Vrij vertaald 
schrijft het genoemde wetsartikel dat een verhuurder voor 'dwingend eigen gebruik' in 
verband met sloop en ingrijpende renovatie de huurovereenkomst kan beêindigen. Wel 
zijn de ontbinding van de huurovereenkomst en de herhuisvesting aan strikte 
voorwaarden gebonden. 
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Kleinhans (2005, p202-203) merkt in zijn proefschrift op dat er in beginsel drie zaken van 
toepassing zijn op alle herhuisvestingsituaties bij herstructurering, namelijk: 
1. Allereerst hebben de betrokken huurders recht op herhuisvesting in een passende 

woning. Een passende woning is een woning die in grootte (aantal kamers), type en 
eigendomsvorm vergelijkbaar is met de woning die wordt verlaten. 

2. Ten tweede hebben de huurders recht op een tegemoetkoming in de gemaakte 
verhuiskosten. In het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is opgenomen dat 
de vergoeding, die per 1 januari 2007 is vastgesteld op minimaal €5055, geheel voor 
rekening van de woningcorporaties komt. 

3. Ten derde komen bewoners die gedwongen worden te verhuizen door de ingrepen 
sloop en grootschalige renovatie in aanmerking voor begeleiding, bijvoorbeeld 
ondersteuning bij het zoeken naar een andere woning. Lokale beleidsvarianten zijn 
toegestaan mits ze niet tornen aan deze basisprincipes. 

3.4.2 Woonruimteverdelingsysteem 
Bewoners hebben recht op herhuisvesting in een passende woning. Een uitleg van het 
woonruimteverdelingsysteem is van belang hiervoor. In de meeste 
woningmarktgebieden wordt (nog altijd) het aanbodmodel gebruikt, ondanks de 
aanzwellende kritiek op dit verdelingssysteem. Beschikbare huurwoningen worden in 
een woonkrant en/of op internet geadverteerd. Ingeschreven woningzoekenden die 
geïnteresseerd zijn, kunnen hierop reageren. Vaak wordt de woning toegewezen aan de 
woningzoekende met de langste inschrijvingsduur of woonduur in de huidige 
huurwoning, mits het huishouden aan de gebruikelijke toewijzingseisen betreffende 
huishoudensgrootte en inkomen voldoet (Kullberg, 2001). Kortom, het aanbodmodel 
vereist dat de woningzoekenden zelf actie ondernemen om aan een sociale huurwoning 
te komen. In grote lijnen gaan de richtlijnen van het aanbodmodel ook op voor 
vertrekkers die een andere woning moeten zoeken als gevolg van herstructurering . Ook 
hier wordt in beginsel uitgegaan van een eigen initiatief van de vertrekkers. 

Er zijn een aantal factoren te noemen, dat bepaalt in welke woning een te herhuisvesten 
huishouden uiteindelijk terecht komt, zoals te zien in figuur 3.1 

Vrangvanfc 
herhulsvesten 
huishoudens 

Vlll38factoren: 

• \Voomvensen 

• Inkomen 

.~ 
• UITEINDELIJKE 

WONING 

~ 
... I W·-·~ I 
Aanbodfactoren: 

• Nieuwbouwaanbod 

• Aanbod vlijkomende woningen 

• Hcrlmisvestingsbelcid corporatic 

Figuur 3.1 Factoren die bepalen in welke woning een te herhuisvesten huishouden terecht 
komt (Breejen, 2005) 

De vraagfactoren zijn de woonwensen van het huishouden, die gekoppeld worden aan 
het inkomen van het huishouden. De woning die bewoners ambiêren, dient namelijk wel 
overeen te komen met het inkomen dat gerelateerd is aan de woning . De woning dient 
dus passend te zijn qua inkomen, maar ook qua huishoudenssamenstelling. 
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De vraagfactoren worden gekoppeld aan de aanbodfactoren. Enerzijds is het 
nieuwbouwaanbod en het aanbod van de vrijkomende woningen van belang, anderzijds 
is het herhuisvestingsbeleid van de corporatie een maatstaf voor het aanbod van de 
woningen. 
Grofweg zijn er twee regelingen die corporaties volgen voor herhuisvesting: 
1. Bewoners moeten zelf met hun urgentiestatus reageren op woningen; 
De bewoners moeten zelf reageren op een woning die aangeboden wordt in de 
woonkrant of op internet. De corporatie kan wel bemiddelen in het vinden van een goede 
passende woning, door bijvoorbeeld het houden van spreekuren om bewoners te helpen 
met of informeren over de vrijgekomen woningen. 
2. Bewoners krijgen een woning aangeboden van de corporatie; 
In dit geval hoeven bewoners zelf niet te reageren maar biedt de corporatie de bewoners 
een woning aan die aansluit op de woonwensen en het inkomen. 

3.4.3 Urgentiestatus 
Om het herhuisvesten van bewoners soepel te laten verlopen, krijgen bewoners van te 
slopen woningen een urgentiestatus toegekend. De urgentiestatus geeft bewoners 
voorrang op reguliere woningzoekenden in de sociale huursector. De reikwijdte van de 
urgentiestatus is begrensd. De gedwongen verhuizers moeten net als reguliere 
woningzoekenden voldoen aan de gebruikelijke toewijzingscriteria, zoals 
huishoudensgrootte en inkomen. Bovendien is de urgentiestatus meestal alleen geldig 
voor woningen die vergelijkbaar zijn met huidige woning (aantal kamers en type). Deze 
beperking vloeit voort uit het zoekprofiel, waarin de corporatie de reikwijdte vastlegt van 
de herhuisvestingsmogelijkheden. Kortom, het 'voorrangsvoordeel' is beperkt tot de met 
de huidige woning vergelijkbare sociale huurwoningen (Kieinhans & Kruythoff, 2002). 
In sommige steden gelden voor herstructureringsurgenten ook eisen voor 
gelijkwaardigheid7

. Het hanteren van criteria voor passendheid en gelijkwaardigheid 
beperkt de keuzevrijheid van de bewoners bij het verkrijgen van nieuwe woonruimte. 

Dat neemt niet weg dat de vertrekkers toch kunnen reageren op een woning die buiten 
het zoekprofiel valt. In een dergelijke situatie is de inschrijvings- of woonduur het 
belangrijkste toewijzingscriterium, en niet de urgentie. De betrokken woningcorporatie 
kan de vertrekkers ook een direct woningaanbod doen. Het kan gaan om een woning in 
de bestaande woningvoorraad in het bezit van de corporatie. Het kan ook zijn dat 
belangstellende vertrekkers voorrang krijgen voor een woning in een nieuwbouwproject 
van de corporatie. In die situatie moeten de vertrekkers voldoen aan de toewijzingseisen 
die voor het nieuwbouwproject gelden. 

3.5 Resumé 
Het huidige herstructureringbeleid is gericht op een integrale aanpak. Deze integrale 
aanpak is gericht op een de fysieke, de sociale en de economische pijlers. 
De sociale pijler moet zorg dragen voor een stad die sociaal, leefbaar en veilig is. De 
pijler dient reële kansen te bieden aan kwetsbare groepen, maar dient ook rekening te 
houden met sociale binding van bewoners aan de wijk. 
De economische opgave in de wijken is naast het stimuleren van ondernemerschap in 
de wijk en het revitaliseren van een winkelstrip ook gericht op sociaaleconomische 
activering, scholing, arbeidsparticipatie, kans op werk. 

7 In Utrecht bijvoorbeeld krijgen bewoners met een urgentiestatus alleen voorrang op een woning van 
hetzelfde type als de woning die achtergelaten wordt. Bewoners van een bovenwoning mogen dan niet 
reageren op een benedenwoning. 
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De fysieke pijler richt zich op de fysieke verbetering van de stad, waarbij voldaan moet 
worden aan de eisen die bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en recreanten aan 
een stad stellen. 

Dit onderzoek richt zich voornamelijk op het herhuisvestingstraject, op het moment dat 
er een ingreep wordt gepleegd. Twee typen fysieke ingrepen zijn in dit kader van belang. 
De twee ingrepen sloop met vervangende nieuwbouw en grootschalige renovatie zorgen 
er immers voor dat bewoners hun woning (tijdelijk) moeten verlaten. Dat betekent dat de 
betreffende bewoners geherhuisvest moeten worden naar nieuwe of tijdelijke woningen. 

Betreffende de herhuisvesting zijn een drietal zaken van toepassing: Allereerst hebben 
de betrokken bewoners recht op huisvesting in een vervangende woning die passend is 
qua huishouden en inkomen, Daarnaast hebben de bewoners recht op een vergoeding. 
Ten derde hebben bewoners recht op begeleiding vanuit de corporatie. 
Om de herhuisvesting van de bewoners die te maken krijgen met gedwongen 
herhuisvesting beter/sneller te laten verlopen wordt tevens een urgentiestatus 
afgegeven aan de betreffende bewoners. Deze urgentie zorgt ervoor dat bewoners 
voorrang hebben op andere woningzoekenden. Echter het hanteren van passendheid en 
gelijkwaardigheid beperkt de keuzevrijheid van de bewoners bij het verkrijgen van 
nieuwe woonruimte. Hierdoor kan de herhuisvesting vertraging oplopen. 
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4 Herstructureringsproces 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven uit welke fasen het herstructureringsproces 
kan bestaan, waarna in paragraaf 4.4 een tweetal managementmethodes beschreven 
worden om het herstructureringsproces te kunnen managen. 

4.2 Het proces 
Herstructurering is een complex proces met een lange looptijd om de bestaande situatie 
binnen een wijk en het perspectief voor de komende jaren een wending ten goede te 
geven. De situatie in een wijk is niet statisch, door de fysieke veroudering van de wijk en 
de bewoners, zal die zich los van de herstructureringsingrepen ook wijzigen. Daarnaast 
spelen factoren van buitenaf een grote rol. Ingrepen in andere wijken beïnvloeden de 
situatie in stad en regio, maar ook meer algemeen sociaal-economische ontwikkelingen 
laten hun sporen na op de ontwikkelingen en woonbehoeften binnen een wijk (Ministerie 
van VROM, 2003). 

Onder herstructureringsproces wordt het volgende verstaan: "realiseren van meer 
gevarieerde woonmilieus, tegengaan van eenzijdigheid en het tegengaan van sociale 
problemen". Er worden dus zowel fysieke als sociale processen mee bedoeld. Het 
betreft permanent proces dat voortdurend grote en kleine bijstellingen van zowel sociale 
als fysieke aspecten behoeft (Expertteam GSB, Zunderdorp B&M, 2005). 

Herstructureringsprocessen zijn intensieve en vaak langjarige processen. Ze verlopen 
niet lineair, maar hebben een cyclisch karakter. Dit betekent dat er continu een 
terugkoppeling en evaluatie moet plaatsvinden tussen de fasen van het proces. 
Inzicht in nieuwe ontwikkelingen, nieuwe partijen, nieuwe wensen, kunnen aanleiding 
zijn bepaalde stappen uit het proces opnieuw te doorlopen. Gebrek aan belangstelling 
van de markt (geen vraag) kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat men de definiëring van 
de opgave heroverweegt. Ook kunnen andere partijen nieuwe inzichten geven in het 
denk en werkproces. Deze inzichten kunnen bijvoorbeeld zijn: een herformulering van 
de opgave, andere inzichten over benodigde expertise of bij veel belangstelling een 
vervolg selectieronde met interessante potentiële partners. 

Onderstaande figuur illustreert het cyclische karakter van het herstructureringsproces. 
(Fortuin en Ouwehand, 2003) 

Figuur 4.1: Cyclisch karakter van het herstructureringsproces 

Omdat het herstructureringsproces een complex proces is zal een duidelijke structuur en 
goed overzicht van belang zijn om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. 
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4.3 Fasering 
Het herstructureringsproces is zoals alle andere bouwprocessen een uniek en vaak 
complex proces. De locatie is steeds anders, de opgave wisselt en de betrokken partijen 
hebben vaak een andere samenstelling. Daarom is het verstandig om het proces in te 
delen in verschillende fasen. Op deze manier komt er een duidelijke structuur in het 
proces. ledere corporatie of gemeente kan een bepaalde fasering hebben ontwikkeld. 
Toch zullen de meeste faseringen niet veel van elkaar verschillen. De meest gebruikte 
indeling is de volgende, zoals weergegeven in figuur 4.2. 

Initiatief 

Initiatieffase 

Realisatie 

Verhuur en ver-Koop 

Exploitatie en 
beheer 

Figuur 4.2 Vastgoedproces (Ven van de, 2003) 

In de initiatieffase neemt een partij het initiatief voor een bouwproject. Een 
woningcorporatie kan bijvoorbeeld vanuit haar maatschappelijke rol het initiatief nemen 
voor het project. In deze fase is het al belangrijk om contact te leggen met de gemeente 
en eventueel andere partijen om te bepalen wie de regierol over het project neemt. 
In de initiatieffase worden de eerste globale ideeën over locatie, product, prijs en 
doelgroep geformuleerd. Meestal wordt een marktonderzoek verricht en een ruwe 
financiële raming gemaakt. In een globaal masterplan worden dan de bevindingen 
getoond, waarna het initiatief verder uitgewerkt kan worden. 
Daarnaast is het van belang om in deze fase of misschien nog wel voorafgaand aan 
deze fase (pre-initiatieffase) een visie te vormen, die later met de betrokken partijen 
uitgewerkt kan worden. 

Definitiefase 
In de definitiefasewordt het globale masterplan verder uitgewerkt naar een programma 
van eisen (PVE). De doelstellingen die gerealiseerd dienen te worden, worden in het 
programma van eisen opgenomen. Dit is van belang om verantwoording te kunnen 
afleggen naar derden, om het ontwerp te kunnen toetsen en om uitgangspunten te 
kunnen vast leggen. In deze fase wordt gewerkt met een grove opzet, die in de volgende 
fasen steeds fijner wordt ingekleed en uitgewerkt. In deze fase kan een 
grondovereenkomst gesloten worden voor de ontwikkeling van de grond. 

Planontwikkelingsfase 
In de planontwikkelingsfase wordt een haalbaarheidsonderzoek verricht waarin met 
name markttechnische-, juridische-, bouwkundige- en financiële gegevens worden 
onderzocht. De ontwikkelaar verzamelt de benodigde informatie bij onder andere 
corporatie, gemeente en adviseurs om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 
haalbaarheid van het ontwikkelingsproject. Op basis van een definitief programma van 
eisen wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt verder uitgewerkt met 
bestektekeningen, tot een definitief ontwerp. 
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Vanuit het definitieve ontwerp kunnen alle voorbereidingen getroffen worden voor de 
volgende fase. Om de benodigde vergunningen te verkrijgen kunnen procedures bij de 
overheid in gang gezet worden. Intern kan er een definitieve planning en financiële 
raming gemaakt worden op basis van het definitieve ontwerp. 

Realisatiefase 
In deze fase worden alle voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. Dit houdt onder 
meer in dat de contractvorming met andere partijen in deze fase geregeld moeten 
worden. Het is dan ook van belang om vooraf duidelijk te hebben welke partijen bij het 
project betrokken zijn en wie wanneer verantwoordelijk is. Het project kan dan 
gerealiseerd worden binnen het bestek en de voorwaarden. 
In deze fase kan er een onderscheid gemaakt worden naar deelnemers die een actieve 
rol in het proces vervullen en belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen gevolgen 
ondervinden van het proces en dienen daarom ook continu op de hoogte gesteld te 
worden van de ontwikkelingen in het proces 
Aan het einde van de realisatiefase, na de oplevering zal het project geëvalueerd 
moeten worden. Dit is verstandig om :knelpunten en verbeterpunten te constateren, 
zodat een soortgelijk volgend project hiervan de vruchten kan plukken. 

Verhuur en verkoop 
Vaak is een vooraf bepaald percentage voorverhuur of voorverkoop het criterium op 
grond waarvan tot daadwerkelijke realisatie wordt overgegaan. Hierdoor wordt vaak al 
voor de bouw van het project begonnen met verhuur en/of verkoop van het project. 

Exploitatie en beheer 
Zodra de opgeleverde woningen in gebruik genomen worden begint het verloop van de 
"levenscyclus" en kunnen de woningen geëxploiteerd worden. 
Het beheer van de woningen moet niet alleen na, maar ook voor en tijdens het proces 
van herstructurering plaatsvinden. Tijdens processen van sloop bijvoorbeeld zullen er 
ook (tijdelijke) beheerplannen opgesteld dienen te worden. 
Het beheer omvat het technische beheer (onderhoud, in stand houden van vastgoed), 
het commerciële beheer (verhuren en verhuurd houden van het vastgoed) en het 
administratief beheer (huuradministratie). 
Ook kan er nog een andere vorm van beheer aan toegevoegd worden, namelijk het 
sociaal beheer. Hier moet onder andere gedacht worden aan huismeesters en 
buurtbeheerders die in de wijk rondlopen, en aanpassingen ter verbetering van de 
leefbaarheid. 

Sociale Proces versus Fysieke proces 
Bovenstaande uitleg van het herstructureringsproces is gericht op zowel het fysieke als 
het sociale proces van herstructurering. Het fysieke proces is met name gericht op de 
visievorming , planvorming en uiteindelijk het bouwen en het beheer. Het Sociale proces 
is enerzijds gericht op het informeren van de bewoners, de bewonersparticipatie met 
betrekking tot het herstructureringsproces en het creëren van draagvlak onder de 
'bewoners. Anderzijds is het sociale proces gericht op het herhuisvesten van bewoners 
die te maken krijgen met gedwongen verhuizing door de ingrepen sloop en vervangende 
nieuwbouw en grootschalige renovatie. Kuiten heeft in zijn afstudeerverslag het sociale 
en het fysieke proces uitgewerkt (Kuiten, 2005). Geconcludeerd kan worden dat het 
fysieke en het sociale proces parallel lopen aan elkaar. Het herhuisvestingstraject van 
bewoners die geherhuisvest dienen te worden start al in de planontwikkelingsfase, terwijl 
de bewonersparticipatie en informatie al in een eerder stadium, namelijk in de 
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definitiefase, wordt gestart. Het gehele sociale proces kan doorlopen tot de realisatie 
wanneer bewoners terug willen keren naar de nieuwbouw of de gerenoveerde woning. 

In dit onderzoek staat het herhuisvesten van bewoners centraal. Het sociale proces 
wordt in dit onderzoek omschreven als enerzijds het herhuisvestingsproces zelf. 
Hiermee wordt bedoeld het traject dat corporatie met alle bewoners moet doorlopen bij 
het vinden van een passende vervangende woning, op het moment dat er besloten 
wordt om over te gaan tot sloop of renovatie. Anderzijds is maken van afspraken met 
gemeente en bewonersorganisatie en het betrekken van bewonersorganisatie 
voorafgaand aan het herhuisvestingtraject deel van het sociale proces. In de volgende 
hoofdstukken worden de twee trajecten van het sociale proces uitgebreider uitgewerkt. 

Loopt het sociale proces vertraging op dan betekent dit dat het gehele 
herstructureringsproces ook vertraging oploopt. Belangrijk is enerzijds om een goede 
afstemming te maken tussen beide trajecten, anderzijds is het van belang om de 
trajecten afzonderlijk goed te organiseren. 

4.4 Managementmethode 
Voor het aansturen van het herstructureringsproces worden in de literatuur veelal een 
tweetal managementmethoden beschreven, namelijk projectmanagement en 
procesmanagement Beide managementmethoden zijn in te zetten bij 
herstructureringsprojecten. In paragraaf 4.4.1 en 4.4.2 wordt respectievelijk de 
projectmanagement en procesmanagementmethode uitgelegd. 

4.4.1 Projectmanagement 
De projectaanpak kent een drietal met elkaar verweven componenten, die het 
eindresultaat steeds duidelijker maken en de samenwerking vergemakkelijken; namelijk 
faseren, beheersen en beslissen. 
Faseren omvat het bepalen van het beoogde eindresultaat, de daarvoor noodzakelijke 
activiteiten en het uitvoeren daarvan. De fasering dient van grof naar fijn te gebeuren. 
In paragraaf 4.3 is reeds uiteengezet in welke fasen een bouwproject ingedeeld kan 
worden. De fasen hebben allen een eindproduct, dat steeds een go/no go -
beslissingsmoment met zich meebrengt. Dat betekent dat er op deze momenten een 
beslissing wordt gemaakt of er doorgegaan wordt met het project. 
Beheersen omvat alle (management)activiteiten die ervoor dienen om de inhoudelijke 
werkzaamheden, die noodzakelijk zijn om het resultaat te realiseren, plaats te kunnen 
laten vinden. De beheerscomponent is onder te verdelen in vijf beheersaspecten: Tijd 
(wanneer}, Geld (hoe rendabel}, Kwaliteit (hoe goed}, Informatie (op basis waarvan) en 
Organisatie (voor en door wie). 
Beslissen is de integratie van faseren en beheersen. Bij beslissen wordt er enerzijds 
goedgekeurd en vastgelegd wat er al gerealiseerd is, anderzijds wordt er besloten wat 
nog gerealiseerd dient te worden. De beslissing hangt af van de vijf beheersaspecten. 
De invloed die uitgeoefend kan worden op de aspecten daalt gedurende het verloop van 
het project. 

In figuur 4.3 is geïllustreerd hoe de componenten faseren, beheersen en beslissen 
samenhangen. 
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Initiatief Definitie Ontwerp Voor
bereiding 

Realisatie Nazorg 

(Idee) 

Project
opdracht 

(Wat) 

Project
programma 

(Hoe) 

Project
ontwerp 

(Hoe te 
maken) (Maken) 

Realisatie
programma 

(In stand 
houden) 

Nazorg
programma 

Figuur 4.3: Fasering, beslissingsmomenten en beheersaspecten (Wijnen, 1997). 

4.4.2 Procesmanagement 
Procesmanagement is gebaseerd op een procesbenadering. De nadruk van de 
procesaanpak 1ligt op de wijze waarop tot samenwerking en besluitvorming wordt 
gekomen. Procesmanagement is "de inzet om processen mogelijk te maken, op gang te 
brengen en op gang te houden, waarbij conflicterende claims op ruimte worden 
samengebracht in verzoenende verkenningen van nieuwe, meer gezamenlijke 
inrichtingsvoorstellen" (Teisman, 2001). 

De procesaanpak heeft vooral betrekking op de eerste fasen van een project, zoals 
weergegeven in figuur 4.4. 

lnHiatle 

Huisvestingsfase 

Figuur 4.4 Procesmanagement ten opzichte van de fasering (Dirne e.a 2005) 

Door de Bruijn e.a. (1999) worden zes argumenten genoemd die pleiten voor het 
gebruiken van procesmanagement 
1. Het creëren van draagvlak 
2. Het genereren van informatie 
3. Verrijking 
4. Het opnemen van dynamiek 
5. Het transparant maken van de besluitvorming 
6. Het depolitiseren van de besluitvorming . 

Een procesontwerp of anders gezegd de inrichting van het totstandkomingsproces dient 
recht te doen aan een viertal kernelementen, namelijk Openheid, Veil~gheid (ook wel 
bescherming van de core values), Voortgang en Inhoud. De elementen hoeven niet 
allemaal prominent aanwezig te zijn, de nadruk kan best liggen op een of twee 
elementen (Esselbrugge, 2003). 
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• Openheid: 
De centrale gedachte hierbij is dat alle relevante partijen betrokken worden bij het 
proces en dat vooraf zo min mogelijk inhoudelijke beperkingen aan het 
besluitvormingsproces worden opgelegd. Dit betekent dat een initiatiefnemer 
beslissingen niet eenzijdig neemt, maar een open houding aanneemt. Andere partijen 
worden in de gelegenheid gesteld de besluitvorming mede richting te geven. 
• Veilïgheid: 
Naast een open houding zullen partijen die zich committeren aan een proces voldoende 
bescherming van de eigen positie moeten krijgen. Van geen enkele deelnemende partij 
kan worden gevraagd dat tegen de eigen centrale belangen in wordt gehandeld. Partijen 
zullen slechts bereid zijn om in een proces te participeren, wanneer zij er zeker van 
kunnen zijn dat hun belangen en of eigen kernwaarden niet worden aangetast. Hierdoor 
wordt het proces voor hen een veilige omgeving. 
• Voortgang: 
De kernelementen openheid en veiligheid zijn niet voldoende voor een goed 
besluitvormingsproces. Voortgang in het proces is van belang om ook duidelijke 
resultaten te leveren. 
• Inhoud: 
De partijen die participeren in een open proces moeten voldoende bescherming van de 
eigen positie krijgen, terwijl er tegelijkertijd een voldoende garantie moet zjjn, dat het 
besluitvormingsproces voortgang heeft. Daarnaast dient deze voortgang ook te voldoen 
aan de eis van de kwaliteit. Belangrijk is dan ook dat het proces voldoende inhoudelijke 
elementen heeft. Er moet worden voorkomen dat een proces enkel en alleen draait om 
procedures. Deze eis van inhoud is belangrijk omdat een ontwerpproces in de regel 
wordt gebruikt bij ongestructureerde problemen: objectieve oplossingen zijn niet 
mogelijk. Bij dergelijke problemen is er altijd het risico dat de betrokken partijen van deze 
mogelijkheid misbruik maken. 

4.4.3 Verschil tussen project- en procesmanagement 
Het managen van processen verschilt enigszins van projectmanagement. De volgende 
verschillen kunnen worden onderscheiden (Bruijn, Heuvelhof, i.n het Veld, 1999). 
• Procesmanagement is naast doelreikend ook doelzoekend georiënteerd. In het 

procesontwerp zal daarom veel meer aandacht zijn voor deze zoekfunctie; 
• Veranderende posities van partijen en daarmee samenhangende fluctuaties in de 

mate van participatie krijgt aanzienlijk meer aandacht; 
• Het wordt aanvaard en mogelijk zelfs bevorderd dat er meerdere opdrachtgevers en 

referenten zijn; 
• In algemene zin wordt aanvaard dat het object van management minder grijpbaar is 

dan bij projectmanagement en dat een hogere graad van flexibiliteit gewenst en 
mogelijk is. 

De verschillen tussen project en procesmanagement wordt door Esselbrugge (2003) als 
volgt omschreven: 
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Dimensie Projectmanagement Procesmanagement 
Focus Op een goed inhoudelijk Op de belangrijkste partijen en 

onderbouwd projectvoorstel hoe je hen bij elkaar krijgt en 
houdt (procesontwerp en 
begeleiding). 

Kernelement ontwerp Een inhoudelijke oplossing van Een beschrijving van een proces 
de problematiek dat moet leiden tot een oplossing 

van de problematiek. 

Draagvlak Door de inhoud van het initiatief: Door het proces: de partijen 
het is zo goed dat het iedereen wordt invloed gegeven op de 
overtuigt. vormgeving van het initiatief, 

waardoor het voor hen 
aantrekkelijker wordt. 

Omgaan met dynamiek Door daadkracht. Snelle en Door het open houden van 
duidelijke besluitvorming opties: voor actoren moet het 
waardoor veranderende initiatief aantrekkelijk zijn en 
omstandigheden geen grip meer blijven. 
hebben op het initiatief. 

Communicatie Is actoren vooral uitleggen en Is een proces van overleggen en 
overtuigen van de kwaliteit van onderhouden. Besluitvorming is 
het plan en volgt na het resultaat hiervan. 
b.esluitvorming. 

Belangrijkste probleem Uitkomst wordt in onvoldoende Acceptatie van proces en 
mate geaccepteerd procesregels kost tijd 

Tabel 4.1: Verschillen tussen proJect en procesmanagement 

In onderstaande tabel worden de accentverschillen per aangrijpingspunt van de 
verschillende managementmethodes naast elkaar gezet (Esselbrugge 2003). 

Projectmanagement Procesmanagement 
Wie Er is een team. Een veelheid aan relaties 

Rollen worden benoemd. Relaties worden gestructureerd. 
Wat Er is een probleem. Een probleemperceptie is tijdelijk 

(reflecteren; confronteren). 

Inhoudelijke verkenning. Gemeenschappelijke beeldvorming. 
Probleem scherp afbakenen. Probleem breed formuleren. 

Hoe Randvoorwaarden worden bepaald en "Negotiated"randvoorwaarden. 
zijn hard (contract, procedurering). 
Planning (decompositie, stellen van Procesafspraken worden gemaakt en 
deadlines). zonodig aangepast. 
Uitvoering is een project via een Uitvoering is het voortdurend koppelen 
duidelijke planning. van problemen en oplossingen. 

Tabel 4.2: Verschillen per aangrijpingspunt tussen project en procesmanagement 

De beide managementmethoden worden ingezet bij herstructureringsprojecten. 
Procesmanagement wordt vooral ingezet in de eerste fasen van een project. 
Projectmanagement wordt toegepast gedurende alle fasen van het 
herstructureringsproces. Bij projectmanagement ligt de focus vooral op de inhoud, terwijl 
het procesmanagement gericht is op het proces. Een open houding, creëren van 
veiligheid, de inhoud en voortgang van het proces zijn van belang voor een goed 
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procesontwerp. Het goed organiseren van het proces in de beginfasen zal het gehele 
proces van herstructurering ten goede komen. Beide methoden kunnen bijdragen aan 
het creëren van draagvlak, de een doordat de inhoud overtuigend genoeg is, de ander 
doordat partijen invloed wordt gegeven op de vormgeving van het initiatief. 

4.5 Resumé 
Het herstructureringsproces wordt ingedeeld in verschillende fasen, voor een efficiëntere 
manier van werken. De fasen worden ingedeeld in de initiatieffase, de definitiefase, de 
planontwikkelingsfase, de realisatiefase, verhuur en verkoop en exploitatie en beheer. 
De indeling in fasen is zowel gericht op het fysieke als het sociale proces binnen het 
herstructureringsproces. Beide processen lopen parallel aan elkaar. Het sociale proces 
is enerzijds gericht op het informeren van de bewoners, de bewonersparticipatie met 
betrekking tot het herstructureringsproces en het creëren van draagvlak onder de 
bewoners. Anderzijds is het sociale proces gericht op het herhuisvesten van bewoners 
die te maken krijgen met gedwongen verhuizing door de ingrepen sloop en vervangende 
nieuwbouw en grootschalige renovatie. 

Er worden veelal twee managementmethoden ingezet bij herstructureringsprocessen, 
namelijk het projectmanagement en het procesmanagement Van belang is om beide 
methoden toe te passen op het proces van herstructurering. Ten aanzien van het 
totstandkomingsproces ligt de focus van de procesmanagementaanpak op de initiatief
en de definitiefase. Hierin staat het doelbevindingsproces centraal en wordt het "wat" 
van de herinrichting van het gebied bepaald. Zodra dit bepaald is kan er meer 
doelgericht gewerkt worden, waardoor er een verschuiving van proces naar 
projectmanagement plaatsvindt. Fasering van het proces maakt de projectmatige manier 
van werken effectiever en overzichtelijker. 
Met betrekking tot draagvlak zijn beide managementmethoden van belang. Een open 
proceshouding zorgt ervoor dat het proces wordt gedragen. Oe inhoud van het 
projectmatige werk dient anderzijds draagvlak te creëren. 
Procesmanagement is noodzakelijk voor het voortraject van het herstructureringsproces. 
Naarmate de plannen vorderen en meer concreet worden dan kan projectmanagement 
worden toegepast. 
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5 Actoren in het herstructureringsproces 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de actoren die betrokken kunnen zijn in het 
herstructureringsproces. Met name de corporaties, gemeenten en bewoners spelen een 
belangrijke rol in het herhuisvestingsproces. De bewoners of huurders vormen een 
aparte groep belanghebbenden. In paragraaf 5.3 wordt de rol van de huurder uitgewerkt 
en toegelicht. 

5.2 Actoren 
Herstructurering is een proces, maar ook een samenklontering van een groot aantal 
deelprocessen, waar veel verschillende partijen bijl betrokken zijn. Die partijen hebben 
verschillende belangen in de wijk en het proces van herstructurering en ze zijn in de loop 
van de tijd ook in wisselende mate bij het proces betrokken. 

De voornaamste actoren bijl het realiseren van herstructurering zijn de gemeentes en de 
corporaties. Gemeentes vanwege hun publieke functie en corporaties vanwege hun 
eigendomspositie. lln veel herstructureringsprojecten werken zij samen met 
marktpartijen, zoals projectontwikkelaars of beleggers. Deze samenwerking krijgt in de 
praktijk vorm in publiekprivate samenwerkingsverbanden. Deze drie partijen zijn 
momenteel volop bezig om samenwerkingsverbanden aan te gaan, waarbij naast visie
en planvorming veelal de grondexploitatie het onderwerp is van de samenwerking. 
Deze partijen, samen met architecten en aannemers etc. richten zich voornamelijk op de 
fysieke processen binnen het herstructureringsproces. Er zijn echter ook genoeg partijen 
die van belang zijn om de sociale/economische problemen en processen positief te 
benaderen, te denken aan welzijnsinstellingen, de woonbond. Daarnaast is de groep 
bewoners een groep die een belangrijke rol speelt in het herstructureringsproces. 

5.2.1 Woningcorporatie 
Woningcorporaties hebben van oorsprong een volkshuisvestelijke taak. Deze taak is 
gericht op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Tegenwoordig 
houden woningcorporaties zich ook bezig met het bouwen van koopwoningen en het 
verbeteren van de leefbaarheid van de buurten waar hun woningen staan. Bovendien 
zorgen zij voor de huisvesting van ouderen, gehandicapten en personen die zorg of 
begeleiding behoeven. Kortom corporaties hebben enerzijds de zorg voor huisvesting 
van zwakkeren op de woningmarkt, anderzijds zijn ze gericht op de verhuurbaarheid en 
soms zelfs de verkoopbaarheid van hun bezit. Naast de volkshuisvestelijke taak wordt 
van de corporaties steeds meer verwacht dat zij een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid jegens hun huurders kennen. 

Woningcorporaties zijn doorgaans de vaste partner van de gemeente bij de invulling van 
een herstructureringsopgave. Daarnaast kan het voorkomen dat corporaties zonder de 
gemeente besluit te gaan ingrijpen in het woningbezit, de zogenaamde standalone 
projecten.8 Dit betreft voornamelijk kleinschalige projecten waarbij sloop of renovatie de 
enige logische optie is op complexniveau. 

8 Standalone projecten zijn met name sloopprojecten waarbij de corporatie het project regisseert, zonder 
daarbij de gemeente te betrekken. Meestal zijn dit kleinschalige sloopprojecten waarbij de ingreep sloop niet 
te vermijden is. 
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De volkshuisvestelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid vloeit ook voort in de 
herstructureringsopgave. Zij hebben veelal een omvangrijk bezit in de 
herstructureringsgebieden. Dit onderzoek wordt verder vanuit het oogpunt van een 
corporatie geschreven. 

5.2.2 Gemeente 
Gemeenten letten op het belang van de wijk in stedelijk verband en zijn verantwoordelijk 
voor de openbare ruimte. In het Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005 is afgesproken 
dat gemeenten regisseur worden bij de realisering van de woonopgave op lokaal niveau 
(Lieveling, 2003). 
Bij herstructurering is de gemeente altijd betrokken vanuit haar publiekrechtelijke rol. Zij 
blijft verantwoordelijk voor de wettelijke publiekrechtelijke procedures. Met betrekking tot 
het herhuisvestingsproces is de samenwerking met de gemeente vanzelfsprekend. 
Afspraken over sloopbesluit, urgentieverklaringen, toewijzingsbeleid en sociaal plan 
worden met de gemeente gemaakt. 
De gemeente zal vaak de voorloper moeten zijn bij de stedelijke ontwikkeling. Zij wil 
immers een krachtige kwalitatieve stad, waarin het goed wonen en leven is. Echter de 
gemeente zal zonder de corporaties weinig kunnen beginnen. De woningvoorraad in de 
naoorlogse wijken die aan herstructurering onderhevig is, is voornamelijk onder beheer 
en ontwikkeling van woningcorporaties. De participatie en samenwerking van de 
gemeente en corporatie wordt dan ook steeds belangrijker. 

5.2.3 Welzijnsinstellingen 
Zeker in herstructurering van achterstandswijken is de samenwerking met 
welzijnsinstellingen een meerwaarde. Het doel van welzijnsinstellingen is het bevorderen 
van welzijn van de bewoners in een bepaald gebied. 
De inspanningen zijn gericht op de hele bevolking en met name op groepen en 
individuen die niet of minder goed in staat zijn om invulling te geven aan zelfontplooiing, 
integratie of participatie. 
Bij het bereiken van haar doelstellingen wil een welzijnsinstelling over het algemeen: 
• Mensen in staat stellen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun welzijn en het 

welzijn van hun omgeving; 
• Mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij opvangen, helpen en 

begeleiden, zodat zij zoveel mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) functioneren in de 
maatschappij; 

• Problemen in de samenleving signaleren en analyseren en daardoor oplossingen 
vernieuwingen en verbeteringen ontwikkelen. 

5.2.4 Bewoners 
De bewoners zijn een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste partij, als het gaat om 
wijkvernieuwing. De betrokkenheid van bewoners is essentieel voor het slagen van 
stedelijke vernieuwingsprocessen. Huidige bewoners zijn de ervaringsdeskundigen bij 
uitstek als het gaat over de kansen en tekortkomingen van een wijk. De groep bewoners 
is dan ook een belangrijke stakeholder in herstructureringsprojecten. 
Er worden drie elkaar versterkende motieven gegeven waarin de rol van stakeholder 
voor bewoners in herstructureringsprocessen duidelijk wordt; 
1. Het draagvlak onder de bewoners wordt vergroot, wat ten goede komt aan het 

verdere verloop van het proces. Bewoners kunnen namelijk, wanneer er een gering 
draagvlak bestaat voor plannen, op basis van hun juridische bezwaarmogelijkheden 
en hun contacten met politieke partijen het planproces vertragen en zelfs uitstellen. 
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2. De betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk of buurt wordt vergroot cq. 
gehonoreerd (bij dat wat van jezelf is ben je meer betrokken, ook in termen van 
sociaal en fysiek beheer) 

3. De kwaliteit van de plannen wordt vergroot wanneer wordt uitgegaan van de 
specifieke kennis, wensen, behoeften en problemen van de bewoners. Het zijn 
immers de bewoners die het beste weten wat er in hun wijk gaande is. 

Duidelijke communicatie tussen de beide partijen is dan ook van groot belang. De 
inbreng van bewoners kan via verschillende wegen plaatsvinden. De meest gangbare 
vormen van bewonersparticipatie zijn via deelname van bewonerscommissies, via 
individuele participatie en via projectgroepen en werkgroepen. 

De zeggenschap van de bewoners zal een discussiepunt blijven en per project en 
corporatie verschillen. Voor een onderscheid in de mate van participatie kan gebruik 
worden gemaakt van verschillende participatieladders. Een mogelijke indeling in treden 
is: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, (mee)beslissen (Hofman, 2000). In 
het laatste geval is de invloed van de bewoners het grootst, er is gelijkwaardigheid 
tussen de partijen. De bewoners beslissen zelf, binnen de gestelde randvoorwaarden, bij 
coproductie doen ze dat gezamenlijk. Bij adviseren en raadplegen mogen deelnemers 
wel meepraten maar in beide gevallen beslist een bestuur. Bij adviseren kunnen 
deelnemers alternatieven inbrengen. Bij raadplegen kan alleen een mening worden 
gegeven. Dit zit dicht tegen inspraak aan. 

De huurder heeft echter een specifiek, van andere stakeholders te onderschei'den 
belang vanwege het belang van de woning voor het voorzien in een primairre 
levensbehoefte. In het kader van dit onderzoek is het van belang om de verschillende 
belangen en posities van de bewoners uitgebreid te behandelen. In paragrraaf 5.3 zal 
hier verder op ingegaan worden, tevens zal de zeggenschap ter sprake zal komen in 
paragraaf 5.3. 

5.2.5 Woonbond 
De Nederlandse Woonbond is de landelijke veren1g1ng van huurders en 
woningzoekende. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in 
leefbare, veilige wijken en sterke huurderorganisaties. De Woonbond helpt, ondersteunt 
en adviseert huurders met problemen. Zij verdedigt bij herstructurering de belangen van 
huurders en hun organisaties. De bond wordt ingezet door zowel bewonersorganisaties 
als gemeenten en corporaties. 

5.2.6 Overige partijen 
Naast de bovenstaande partijen zijn ook marktpartijen betrokken bij het 
herstructureringsproces. Voor woningcorporaties kan het interessant zijn om 
samenwerkingsverbanden aan te gaan op het gebied van de bouwexploitatie. Het BBSH 
stelt namelijk beperkingen aan de mogelijkheden voor woningcorporaties om woningen 
in het duurdere segment te ontwikkelen indien dit niet direct bijdraagt aan de in het 
BBSH benoemde prestatievelden, of wanneer hier grote risico's aan verbonden zijn. 
Beleggers of ontwikkelaars zouden in een samenwerkingsverband juist dit segment voor 
hun rekening kunnen nemen. Daarnaast zijn ook partijen als een stedebouwkundige en 
architect die het nieuwe gebouw ontwerpt en de aannemer die het project gaat uitvoeren 
van belang bij het proces. Echter met betrekking tot de herhuisvesting van bewoners in 
de sociale huursector is zijn deze partijen minder van belang. 
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5.3 De positie van de huurder 
Bewoners die te maken krijgen met herstructurering hebben een aparte status en 
verschillende belangen in het proces van herstructurering. In deze paragraaf wordt 
ingegaan op de verschillende posities van de bewoners of huurders van woningen die 
geherstructureerd worden. 

De positie van de huurder laat zich onderscheiden naar verschillende typen relaties met 
de belangrijkste andere betrokken partijen, namelijk de verhuurder, corporatie, enerzijds 
en de overheid, rijk en gemeenten, anderzijds. 
In de eerste plaats is de huurder contractpartij van de verhuurder. Daarnaast is de 
huurder, individueel of in huurderorganisaties, stakeholder van de verhuurder en 
overheid (Commissie Leemhuis, 2005). 

5.3.1 De huurder als contractpartij van de verhuurder 
Bij de positie als contractpartij van de verhuurder gaat het om een individuele relatie. De 
positie van de huurder daarbij is wettelijk verankerd in het Burgerfijk Wetboek en 
aanvullend in de "Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte", de Uitvoeringsregeling en 
"het Besluit huurprijzen woonruimte". 
In het huurcontract zijn de wederzijdse verplichtingen nader geregeld . Wet- en 
regelgeving en het afgesloten huurcontract moeten huurders voldoende zekerheid 
geven om in de gehuurde woning te kunnen blijven wonen. 
Bij herstructurering gaat het om de garantie om over een woning te kunnen blijven 
beschikken. In het geval van herstructurering kan er sprake zijn van sloop of ingrijpende 
renovatie waarbij de woning moet worden verlaten. Het recht op (al dan niet tijdelijke) 
vervangende huisvesting is goed verankerd in wetgeving. Huurders die moeten 
verhuizen, hebben ook een voorrangspositie (urgentie) bij de woningtoewjjzing. 

In de positie als contractant van de verhuurder wordt de zeggenschap van de huurder, 
de mogelijkheid om invloed uit te oefenen, vooral bepaald door algemene regelgeving 
(burgerlijk wetboek) en door de inhoud van het huurcontract. Hierin zijn de verplichtingen 
van de individuele huurder enerzijds en van de verhuurder anderzijds geregeld. 
Ook is in het burgerlijk wetboek en met name het huurcontract geregeld welke vrijheden 
huurder en verhuurder hebben ten aanzien van het gebruik van en het aanbrengen van 
veranderingen aan het gehuurde. 

5.3.2 De huurder als stakeholder van de verhuurder 
Naast het primaire belang van huurders met betrekking tot de beschikbaarheid van de 
woning is er een belang bij het beleid van de verhuurder en de gevolgen daarvan voor 
de woning en woonomgeving. Daarbij kan gedacht worden aan veranderingen in het 
beleid met betrekking tot voorzieningen aan woningen of directe woonomgeving, in het 
toewijzing- en verhuurbeleid, in de algemeen te hanteren voorwaarden van de 
huurovereenkomsten, in het huurprijzenbeleid, in het pakket van de dienstverlening, het 
aangaan van fusies of de overname van het bezit van de verhuurder, en niet te vergeten 
verkoop, sloop en renovatie van woningen. 
De positie van de huurder als stakeholder van de verhuurder kan onderscheiden worden 
in een individuele positie en een collectieve positie, waarbij een huurderorganisatie de 
belangen van de huurder behartigt. Temidden van alle stakeholders nemen huurders 
een specifieke positie in, vanuit het grote belang van de woning voor het voorzien in een 
primaire levensbehoefte. 
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Vormen bewonersparticipatie 

In de dagelijkse praktijk zijn er tal van bewoners actief in de belangenbehartiging of het 
geven van hun mening over ontwikkelingen. Onderstaand worden de drie meest 
gebruikelijke georganiseerde bewonersvormen uitgelegd. Vaak wordt een of meerdere 
van deze drie vormen gebruikt om met de bewoners te communiceren. De wijze waarop 
een bewonerspartij deelneemt in het traject is van belang- voor de totstandkoming van 
het besluit tot ingrepen. 

1. Een groep/ verzameling individuen 
Deze groep wordt ook wel "k/ankbordgroep" genoemd. Kenmerken van de deelnemer: 
• heeft kennis van wat er leeft in het gebied 
• neemt deel op persoonlijke titel 
• levert een inhoudelijke inbreng, in elk geval aangaande de visieontwikkeling en het 

opstellen van scenario's 
• adviseert 
• werkt zonder opdracht van een achterban 
2. Een groep namens een achterban 
Ook wel"platform" genoemd. De deelnemer van een platvorm heeft als kenmerken: 
• werkt met een globale omschreven opdracht van hun achterban 
• rapporteert aan de achterban 
• levert een inhoudelijke inbreng vanuit de achtergrond en belangen van de 

organisatie waaruit men voortkomt 
• adviseert "zwaarwegend" 
3. Een groep met een formele achterban 
Deze groep wordt ook wel een vertegenwoordiging genoemd. Kenmerken van de 
deelnemer: 
• is door de achterban benoemd/gekozen 
• er is een concreet omschreven achterban van (individuele) bewoners 
• werkt vanuit een nauwkeurige omschreven opdracht. 
• koppelt terug naar deze achterban m.b.t. de resultaten en om een volgende 

nauwkeurige opdracht mee te krijgen 
• op complexniveau bestaat er de mogelijkheid tot een overgedragen 

instemmingsrecht 
• op buurt- wijk- en stedelijk niveau een gekwalificeerd adviesrecht 

Zeggenschap bewoners 
Als stakeholder van de verhuurder is sprake van individuele en collectieve zeggenschap. 
De zeggenschap van de huurder of huurdersorganisatie wordt vooral bepaald door 
regelgeving in de vorm van een aantal rechten (Mitros, 2003): 

1. Adviesrecht: 
• De bewonersorganisatie kan te allen tijde een advies uitbrengen over een onderwerp 

dat binnen de opdracht van het betreffende overleg valt. Dit advies maakt deel uit 
van de beraadslagingen en de besluitvorming. 

• De bewonersorganisatie ontvangt schriftelijk het antwoord dat van argumenten is 
voorzien. Dit kan ook in de vorm van een gespreksverslag. 

2. Zwaarwegend adviesrecht 
• Dit advies wordt altijd schriftelijk, en met argumenten onderbouwd, uitgebracht en 

twee weken tevoren aangekondigd. 
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• Er wordt schriftelijk en binnen vier weken gereageerd op het uitgebrachte 
zwaarwegend advies. Een reactie is voorzien van argumenten. 

3. Gekwalificeerd adviesrecht 
1. Dit advies wordt altijd schriftelijk uitgebracht en twee weken tevoren aangekondigd. 
2. Het gekwalificeerde advies is met argumenten onderbouwd. Hierbij kunnen ook de 

stemverhoudingen worden aangegeven 
3. Een gekwalificeerd advies wordt in principe overgenomen, tenzij dit onaanvaardbare 

financiële, personele of organisatorische consequenties heeft voor andere partijen; 
het advies op onaanvaardbare wijze indruist tegen de belangen van andere 
bewoners, of in bredere zin de doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid . 

4. Er wordt schriftelijk en binnen vier weken gereageerd op het uitgebrachte 
zwaarwegend advies. 

5. Indien het gekwalificeerd advies niet overgenomen wordt, zal opnieuw overleg 
gevoerd worden op basis van een nieuw voorstel. 

• Indien het hernieuwde overleg niet tot inhoudelijke overeenstemming leidt, is er 
sprake van een inhoudelijk geschil. Deze procedure laat een gang naar de rechter 
onverlet. 

Het adviesrecht heeft de minste invloed van de drie hierboven beschreven 
adviesrechten. Met het gekwalificeerd adviesrecht kan de meeste invloed uitgeoefend 
worden. Naast deze drie rechten bestaat er nog een vierde recht, het instemmingsrecht. 
Dit recht heeft echter betrekking op de individuele huurder. 
4. Instemmingsrecht 
• Het instemmingsrecht is in principe voorbehouden aan de individuele huurder en 

heeft betrekking op onderwerpen die juridisch of contractueel geregeld zijn . 

5.3.3 De huurder als stakeholder van de overheid 
Rijks- en gemeentelijk beleid kunnen bepalend zijn voor de positie van huurders. Bij het 
rijk gaat het vooral om regelgeving en het externe toezicht op naleving daarvan, die 
huurders in een voldoende sterke positie moeten brengen. Bij gemeenten kan vooral het 
beleid op het terrein van wonen belangrijke gevolgen hebben voor de positie van 
huurders. Dit geldt in het bijzonder voor de nieuwbouw- en herstructureringsplannen, de 
doelstellingen ten aanzien van de samenstelling van de woningvoorraad in de gemeente 
en de toewijzing van huurwoningen. 
Ook als stakeholders van de overheid hebben huurders een specifiek, van andere 
stakeholders te onderscheiden belang, omdat voor hen de primaire levensbehoefte van 
een woning in het geding is. 

De zeggenschap van huurders ten aanzien van het beleid van de rijksoverheid loopt 
vooral via de Woonbond en het Landelijk Overleg Huurders Verhuurders, waarin de 
Woonbond namens de huurders participeert. Dit komt voornamelijk door het feit dat er 
geen afzonderlijke regeling bestaat voor de zeggenschap van huurders ten aanzien van 
het beleid van de gemeentelijke overheid. Dit betekent dat de zeggenschap van 
huurders en huurdersorganisatie afhankelijk is van rechten die voor alle inwoners van 
een gemeente gelden en van de gelegenheid die aanvullend voor huurders vanuit hun 
speciale positie als stakeholder door gemeenten wordt geboden zonder dat daar een 
wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Daarbij kan gedacht worden aan 
vroegtijdige informatievoorziening of betrokkenheid bij plannen voor herstructurering of 
om de betrokkenheid van huurdersorganisatie bij het overleg van gemeenten met 
verhuurders over het maken van prestatieafspraken. 
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Gemeenten en corporaties specifiek hechten veel waarde aan de belangen van de 
huurders. Met name in herstructureringsprojecten is het van belang om de huurders 
vooraf garanties te bieden en hen in een vroegtijdig stadium te informeren en te 
betrekken. Zo kan de onzekerheid die huurders hebben bij herstructurering worden 
gereduceerd. 

5.4 Relatie gemeente-corporatie-bewoners 
Met betrekking tot het maken van afspraken betreffende herhuisvesten zijn drie partijen 
van belang, namelijk de gemeenten, corporaties en bewoners. De samenwerking tussen 
deze partijen verloopt niet altijd goed. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de 
verschillende belangen die de partijen hebben. 

Bewoners richten zich vaak op hun eigen belangen terwijl corporaties en gemeenten in 
het belang van de wijk en stad denken. Ook is de termijn waarop de bewoners denken 
over het algemeen korter dan de termijn van de corporaties en gemeenten. Namelijk 
corporaties en gemeenten kijken voornamelijk naar resultaten die op lange termijn 
worden verwacht. (tien tot vijftien jaar). 

Vanwege de uiteenlopende belangen is goede communicatie van groot belang. Vooral 
de communicatie met de bewoners is van belang, aangezien de belangen van de 
bewoners het meest afwijkt van die van de corporatie en gemeente. De belangen van de 
bewoners worden vaak vertegenwoordigd door een bewonerspartij. De betrokkenheid 
van de bewoners zal door de gemeente en corporatie bevorderd dienen te worden, 
echter hangt natuurlijk ook af van de motieven van de corporatie en gemeente. Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat er informatie nodig is van bewoners, of dat er draagvlak gecreëerd 
moet worden bij de bewoners. De verschillende motieven blijken in de praktijk bepalend 
voor het moment waarop bewoners bij het planproces worden betrokken. (In hoofdstuk 7 
wordt hier meer aandacht aan besteed) Bewoners vinden het belangrijk om in een vroeg 
stadium mee te kunnen denken, maar professionals (gemeente en corporatie) hebben 
naar eigen zeggen vaak goede redenen om hen pas in een later stadium bij het 
planproces te betrekken. In sommige situaties kan snel en zichtbaar resultaat meer 
prioriteit hebben dan een uitvoerige inventarisatie van de wensen van bewoners. Een 
andere reden om bewoners relatief laat in te schakelen is omdat zij soms de kennis en 
ervaring ontberen om goed mee te kunnen praten. In een enkel geval blijkt de invloed 
van bewoners niet verder te reiken dan de formele inspraak (Marissing , 2005) . 

Volgens Hofman (2000) zijn de motieven vanuit corporaties en gemeenten voor 
bewonersparticipatie grofweg uit te splitsen in vier categorieën : 

1. Het verhogen van de kwaliteit van het plan 
Meer inzichten, kennis, oplossingsideeën en een betere afweging tussen alle 
planvariabelen). 
2. Praktische redenen 
Er is veel straatkennis en inzet bij bewoners van de buurt en de wijk/dorp. Waardoor er 
veel en snel achter de schermen van de wijk gekeken kan worden en ook snel zaken 
geregeld kunnen worden met bewoners -uitnodigen versturen, gesprekken regelen. 
3. Strategische redenen 
Draagvlak, geld en tijdwinst. Dit zijn de zelfgunstige procesredenen. Omwille van de 
snelheid en kwaliteit van het proces is de bewonersdeelname een pré. 
4. Inspelen op maatschappelijke verantwoordelijkheid van de betrokken groepen 
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De bewoner is medemaker van de samenleving. Dit is een politieke opvatting die er 
vanuit gaat dat bewoners het recht hebben om hun eigen buurtsamenleving mee vorm 
te mogen geven, maar ook inspelend op de alledaagse werkelijkheid dat bewoners door 
hun gedrag meer bepalend zijn voor die samenleving dan instanties. 

Ook aan bewonerskant zijn er motieven om mee te doen. 
1. Binnenhalen van wensen en verlangens voor een betere buurt, 
2. Persoonlijke winst voor bewoners, namelijk erkenning , meedoen, 

ontwikkelingskansen, leren, bij de groep horen, machtsbehoud, etc. 

Onenigheid tussen gemeenten en corporatie enerzijds en de bewoners anderzijds, kan 
leiden tot vertraging in het gehele proces van herstructurering. Daartoe zal getracht 
worden om een goede samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Juist het feit dat de 
belangen van de bewoners afwijkt van de andere partijen vraagt om een goede 
communicatie en afstemming. Belangrijk is om voorafgaand aan het proces de motieven 
vast te stellen, zodat deze geen struikelblok vormen in een later stadium . Verschillende 
belangen van de partijen kunnen immers voor vertraging in het proces zorgen . 
Daarnaast is het van belang om duidelijke afspraken met bewonersorganisatie te maken 
over de inspraak die ze wel of niet hebben. Voor sommige projecten zal inspraak een 
meerwaarde zijn voor het uiteindelijke resultaat, echter voor de zogenaamde standalone 
projecten waarbij bij voorbaat duidelijk is dat er gesloopt of gerenoveerd gaat worden, is 
bewonersinspraak niet van belang of gewenst. 

5.5 Resumé 
Bij herstructureringsopgaven zijn verschillende actoren betrokken. Gemeenten zijn 
betrokken vanwege hun publieke functie en corporaties vanwege het grote bezit in de te 
herstructureren wijken. Daarnaast zijn partijen als de woonbond en welzijnsinstellingen 
betrokken bij het proces vanwege de integrale aanpak, maar ook partijen als de architect 
en de aannemers zijn betrokken bij het real iseren van nieuwe woningen. De bewoners 
hebben een bijzondere rol in het vernieuwingsproces. Enerzijds zijn de individuele 
bewoners huurder van de corporatie. Het gaat dan om de garantie voor de bewoners om 
over een woning te kunnen blijven beschikken bij de verschillende ingrepen. Anderzijds 
kan een bewonerspartij als stakeholder van corporatie en gemeente fungeren. In dit 
geval is de bewonerspartij een belangrijke overlegpartner m.b.t. het gehele proces. De 
wijze waarop de bewoners participeren (vorm van bewonersparticipatie) en de mate 
waarin zij invloed (zeggenschap) hebben is dan van belang. 
Met name de relatie en de verschillende belangen tussen corporaties, gemeenten en 
bewonersorganisatie zijn punt van aandacht bij herhuisvesting. Bewoners richten zich 
immers vaak op hun eigen belangen terwijl corporaties en gemeenten in het belang van 
de wijk en stad denken. Daarnaast kijken bewoners veelal naar de gevolgen voor 
woonomgeving en woning terwijl corporaties en gemeenten voornamelijk kijken naar 
resultaten die op lange termijn worden verwacht. 
De verschillende belangen van de partijen kunnen leiden tot onenigheid en 
onduidelijkheden wat het proces kan vertragen. Van belang is om een goede 
communicatie en afstemming te realiseren voor het goed verlopen van het proces. 
Motieven en inspaakmogelijkheden voorafgaand vastleggen is meerwaarde voor de 
voortgang van het proces. 
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6 "Sociaal Plan" 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving gegeven over een Sociaal Plan dat 
wordt gebruikt in herstructureringsopgaven. Er wordt uitgelegd wat een Sociaal Plan kan 
betekenen voor het herstructurering- en herhuisvestingsproces en uitgelegd welke 
afspraken er zoal worden vastgelegd in een Sociaal Plan. Daarnaast worden een aantal 
Sociaal Plannen die gebruikt worden bij reorganisaties in grote bedrijven in Nederland 
bestudeerd en vergeleken met de Sociaal Plannen in herstructureringsopgaven. Hieruit 
kan een aantal conclusies getrokken worden hetgeen tevens uitgelegd wordt in dit 
hoofdstuk. 

6.2 Sociaal Plan bij herstructurering 
In dit onderzoek staat het niet ter discussie wat de aanleiding is om over te gaan tot het 
herstructureren van een wijk, buurt of complex. Wel wordt onderzocht in hoeverre het 
herhuisvestingsproces sneller kan verlopen of zo min mogelijk weerstand oplevert op het 
moment dat er besloten wordt om over te gaan tot de fysieke ingreep. Een drastische 
fysieke ingreep zoals sloop en/of ingrijpende renovatie kan grote gevolgen hebben voor 
de bewoners. Draagvlak creëren bij bewoners is daarom van groot belang voor het goed 
en snel verlopen van het herhuisvestingsproces. Een belangrijk instrument dat door 
verschillende corporaties reeds wordt ingezet bij het herhuisvestingsproces is het 
Sociaal Plan. 

Een Sociaal Plan is een set afspraken tussen corporaties, overheid en bewoners, over 
de positie van bewoners tijdens de herstructureringsoperatie. 
Enerzijds geeft het Sociaal Plan informatie over (stedelijk) geldende regels, zoals de 
verhuiskostenvergoedingen en de rechten van de bewoners die noodgedwongen hun 
huis moeten ver,laten. Anderzijds beschrijft een sociaal plan de afspraken die speciaal 
voor een plangebied zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld afspraken met betrekking tot de 
informatieverstrekking of terugkeermogelijkheden9

. 

Het Sociaal Plan treedt in werking als er een besluit is genomen op complexniveau en 
richt zich dus voornamelijk op de positie van de individuele bewoner tijdens d'e 
herstructurering. Het doel van een sociaal plan is het voorkomen of verminderen van 
onzekerheid bij bewoners door in een vroeg stadium informatie te geven en afspraken te 
maken over allerlei praktische zaken. Om onzekerheden en onduidelijkheden weg te 
nemen bij bewoners, worden rechten en plichten vastgelegd in een Sociaal Plan voor de 
bewoners die hun woning moeten verlaten vanwege sloop of ingrijpende renovatie. 

Een Sociaal Plan schept voorwaarden voor het uitvoeren van de stedelijke 
vernieuwingsoperatie. Bovendien kan het helpen het draagvlak voor de stedelijke 
vernieuwing te vergroten. Bewonersparticipatie maakt het mogelijk dat voor de 
herstructureringsplannen in algemene zin draagvlak van bewoners kan ontstaan. Een 
goed sociaal plan kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren (KEI, 2006) . 

9 Zie ook: Projectbureau Stedelijke Vernieuwing Delflandplein-/Staalmanpleinbuurt - Het Sociaal 
Plan en het herstructureringsplan deel 6 pagina 85 in Vernieuwingsplan Delflandplein/Staalman 
pleinbuurt -Maart 2002, Amsterdam 
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6.3 Inhoud Sociaal Plan 
Hoewel corporaties volgens Aedes, de overkoepelende organisatie voor 
woningcorporaties, niet verplicht zijn om een Sociaal Plan op te stellen, zijn er toch 
enkele corporaties die al verscheidene jaren gebruik maken van een Sociaal Plan . 
Steeds meer corporaties zien het Sociaal Plan als een meerwaarde voor het 
herhuisvesti ngsproces. 
Om een juist beeld te creëren van welke afspraken zoal vastgelegd zijn in een Sociaal 
Plan zijn enkele Sociaal Plannen bestudeerd, namelijk van de Woonbond , Woonpunt in 
Beek, Steunpunt Wonen in Rotterdam, Parkstad Westelijke Tuinsteden Amsterdam, 
Delftwonen in Delft, Stichting Jutphaas in Nieuwegein en Mitros in Utrecht10

. 

De Woonbond heeft in samenwerking met verscheidene bewonerscommissies in 2002 
een basis opgesteld voor een Sociaal Plan. Dit Plan is een globaal concept dat voor 
verscheidene projecten gebruikt kan worden. Ook de plannen van Woonpunt, Steunpunt 
Wonen en Parkstad Westelijke Tuinsteden zijn algemene plannen. De plannen van 
Jutphaas en Mitros zijn opgesteld voor specifieke sloopprojecten in de gemeenten. 

Hoewel de plannen een verschillende opzet hebben, komen veel onderwerpen in alle 
plannen aan bod. De plannen zijn naast elkaar gezet in een matrix die te zien is in 
bijlage 4. De matrix geeft per plan weer welke afspraken wel en niet zijn opgenomen, en 
welke afspraken overeenkomen met de afspraken in de overige plannen. In de matrix is 
tevens een structuur aangebracht, aangezien de plannen niet eenzelfde opzet hanteren. 
Uit de matrix kan afgeleid worden dat de volgende onderwerpen in de meeste plannen 
worden opgenomen. Dit neemt niet weg dat plannen verschillend kunnen worden 
ingevuld of andere punten meer benadrukt worden. 

6.3.1 Algemene afspraken 
Meestal wordt een korte inleiding gegeven op het Sociaal Plan, waarin een aantal 
afspraken zijn opgesteld van algemene aard. De algemene zaken die in een sociaal plan 
opgenomen dienen te worden zijn voornamelijk de datum en de ingang van het Sociaal 
Plan. Het moment waarop een Sociaal Plan in werking treedt, de peildatum, is vaak op 
het moment dat er overeenstemming is gevormd over het Sociaal Plan door de 
corporatie, gemeente en bewoners(commissie). Daarnaast is het van belang om 
duidelijk te omschrijven voor wie het Sociaal Plan geldt. Voor bijvoorbeeld illegale 
bewoners of kinderen boven de 23 zullen de afspraken niet gelden en vergoedingen 
worden bijvoorbeeld maar per huishouden uitgekeerd en niet per persoon. 

6.3.2 Procedure (per ingreep) 
Voor de algemeen Sociaal Plannen worden de typen ingrepen die kunnen plaatsvinden 
en waarvoor het Sociaal Plan geldt kort uitgelegd. Aan de hand van de ingrepen kan een 
passend sociaal plan opgesteld worden. Meestal wordt een grove indeling gemaakt in 
de ingrepen. Met sloop wordt vaak de ingrepen sloop en grootschalige renovatie, waarbij 
bewoners (tijdelijk) moeten verhuizen , bedoeld en met renovatie de renovatie
werkzaamheden die in bewoonde staat gepleegd worden. Voor iedere soort ingreep 
wordt de procedure vastgelegd van bekendmaking en inspraak. 

10 Nederlandse Woonbond - Model Sociaal Statuut bij Wijkvernieuwing - 2001; Woonpunt- Sociaal Plan -
Beek- juli 2005; Steunpunt Wonen -Basis voor een Sociaal Plan- Rotterdam september 2003; 
Parkstad Amsterdam - Sociaal plan Westelijke Tuinsteden Parkstad - februari 2002; Delftwonen - Sociaal 
Plan Poptahof, herstructurering woningen - maart 2003; Woonstichting Jutphaas - Sociaal Plan Oud 
Jutphaas -april2006; Mitros Utrecht- Sociaal Plan sloop- 2006 
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6.3.3 Herhuisvesting 
Bij sloop en grootschalige renovatie wordt het huurcontract ontbonden. Bewoners zijn 
dan genoodzaakt om hun huis definitief of tijdelijk in de vorm van een wisselwoning te 
verlaten. Het is noodzaak om de bewoners te herhuisvesten naar een passende woning 
elders. Met het opnemen van bepalingen over een urgentieverklaring, kan geregeld 
worden dat bewoners, eventueel onder bepaalde omstandigheden, voorrang krijgen bij 
de toewijzing van een andere sociale huurwoning. In de huisvestingsverordening voor 
alle regio's is opgenomen dat bewoners die genoodzaakt zijn hun woning te verlaten in 
ieder geval recht hebben op een volkshuisvestelijke indicatie. Deze indicatie, ook wel 
urgentie genoemd, wordt afgegeven door de gemeente of de corporatie zelf nadat 
overeenstemming is bereikt over het Sociaal Plan door corporatie, gemeente en 
bewoners(commissie). Ook is in veel sociale plannen een terugkeergarantie 
opgenomen, die regelt dat bewoners terug kunnen keren naar de nieuwbouw of 
gerenoveerde woning. 
De belangrijkste afspraken met betrekking tot herhuisvesting die over het algemeen 
vastgelegd worden in het Sociaal Plan zijn: 
• Gemeentelijke regels 
Dit zijn regels over de verdeling van goedkope woningen en voorrangregels (urgentie) 
voor noodgedwongen verhuizing die worden vastgelegd. Ook dient opgenomen te 
worden wat het zoekprofiel is voor een nieuwe passende woning. 
• Terugkeergarantie 
Voor sloop en grootschalige renovatie is het mogelijk om bewoners terug te laten keren 
naar de nieuwbouw of de gerenoveerde woning of complex. De bewoners dienen dan 
eerst naar een wisselwoning geherhuisvest te worden. Deze mogelijkheid is alleen van 
toepassing op het moment dat de bewoner voldoet aan de eisen van de 
nieuwbouwwoning of gerenoveerde woning, bijvoorbeeld inkomenseis. In de praktijk 
wordt bij grootschalige renovatie veelal teruggebouwd voor de bestaande doelgroep, 
waardoor een groot percentage van de bewoners terugkeert naar de gerenoveerde 
woning. 
• Spijtoptantenregeling 
Een spijtoptantenregeling wordt veelal in een sociaal plan opgenomen om de bewoners 
de mogelijkheid te bieden alsnog terug te keren naar de nieuwbouw (bij ingreep sloop en 
nieuwbouw), ook al hebben ze eerder aangegeven dit niet te willen. 
• Wisselwoningen: 
Indien bewoners verhuizen naar een wisselwoning is het van belang om afspraken met 
betrekking tot de wisselwoningen vast te leggen. Hoe wordt een wisselwoning 
bijvoorbeeld opgeleverd en hoe hoog is de huurprijs van deze woning. 
• Individuele bewonersbegeleiding: 
Ook wordt in het algemeen aandacht besteed aan individuele bewonersbegeleiding. 
Indien nodig kunnen bewoners begeleid worden bij het hele herhuisvestingtraject 
Senioren kunnen bijvoorbeeld extra begeleiding krijgen, in de vorm van maatwerk. 
Echter, de bewonersbegeleiding komt bij de dienstverlening aan de bewoners tevens 
aan de orde. 

6.3.4 Financiële vergoedingen 
Het plegen van ingrepen in de woning, of dat nou kleinschalige renovatie, grootschalige 
renovatie of sloop betreft, gaat gepaard met voorziene of onvoorziene uitgaven voor 
bewoners. Het dient goed geregeld te worden hoe bewoners in hun kosten tegemoet 
gekomen worden. Het is van groot belang om de afspraken die gemaakt worden over de 
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financiële regelingen vast te leggen in het Sociaal Plan. De volgende onderwerpen 
worden over het algemeen opgenomen: 
• Algemeen: 
Hierin wordt beschreven wie aanspraak maakt op een vergoeding, hoe de uitbetaling 
verloopt (bijvoorbeeld in meerdere termijnen) en wanneer de uitbetaling plaatsvindt. 
• Verhuis- en inrichtingskosten: 
In het Besluit Beheer Sociale Huursector BBSH is vastgelegd dat bewoners die te 
maken krijgen met een gedwongen verhuizing recht hebben op een verhuisvergoeding. 
De minimale vergoeding is wettelijk vastgelegd en bedraagt per maart 2007 €5055,- per 
huishouden. 
• Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen: 
Zelf aangebrachte voorzieningen (ZA V) die in overeenstemming met de verhuurder en 
voordat bekend werd dat er gerenoveerd of gesloopt ging worden zijn aangebracht door 
de huurder kunnen vergoed worden. In dit artikel worden dan alle voorwaarden 
opgesteld waaraan voldaan moet worden om een vergoeding te krijgen. Ook de hoogte 
en de waarderingswijze wordt hierin opgenomen. 
Bewoners maken van hun woningen vaak "paleisjes" met het idee om hier een lange 
periode van hun leven te blijven wonen. Het levert vaak weerstand op als bewoners te 
horen krijgen dat hun woning wordt aangepakt. Een tegemoetkoming voor de gemaakte 
kosten is dan ook niet meer dan logisch om op te nemen in het sociaalplan. 
• Andere vergoedingen: 
Naast de bovengenoemde vergoedingen kunnen tevens afspraken gemaakt worden 
over de huur nadat een besluit is genomen tot ingrijpen, bijvoorbeeld dat de huur wordt 
bevroren of dat er geen dubbele huurlasten zijn. Ook vergoedingen voor registratie 
woningzoekende kunnen door de verhuurder betaald worden. 

6.3.5 Beheer/leefbaarheid 

Om de leefbaarheid tijdens de vernieuwingsoperatie op peil te houden wordt er 
aandacht besteed aan het beheer. De meeste Sociaal Plannen hebben enkele 
onderwerpen met betrekking tot de leefbaarheid en het beheer opgenomen, echter in de 
meeste gevallen is het enigszins summier. Met name het Sociaal Plan van de Westelijke 
Tuinsteden hecht wel veel waarde aan dit onderwerp. De volgende subonderwerpen 
worden hierin behandeld. 
• Onderhoud van de woningen: 
De verhuurder zal moeten overwegen in hoeverre er nog onderhoud gepleegd wordt aan 
de woningen. In de meeste gevallen wordt met het oog op de veiligheid alleen het 
noodzakelijke onderhoud nog uitgevoerd. 
• Onderhoud en beheer van de woonomgeving: 
In geval van sloop zal er extra aandacht besteed moeten worden aan het beheer van de 
woonomgeving. In dit geval wordt vaak met politie en andere instanties afspraken 
gemaakt. 
• Tijdelijke verhuur of leegstaan van de woningen: 
Verhuurders moeten de overweging maken of ze in geval van sloop de woonruimtes 
tijdelijk gaan verhuren, of leeglaten. In het geval van tijdelijk verhuren zullen afspraken 
gemaakt moeten worden met instanties die tijdelijke verhuur organiseren . Ook kan er 
besloten worden om de woningen leeg te laten maar extra toezicht, door bijvoorbeeld 
een huismeester of politie, te laten plaatsvinden. 

Uitgangspunt bij het beheer van de woningen en de woonomgeving is om de kwaliteit 
van het wonen in de buurt zo goed mogelijk te houden. Dit betekent enerzijds dat er 
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gevaarlijke situaties vermeden worden, anderzijds dat er extra aandacht is voor 
gebreken aan de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving . 

6.3.6 Dienstverlening aan de bewoners 
Op het moment dat de woning of het wooncomplex ingrijpend wordt aangepakt zal de 
dienstverlening aan de bewoners een belangrijk aandachtspunt zijn, dat niet weg te 
denken is in het Sociaal Plan. De volgende onderwerpen worden veelal opgenomen: 
• Individuele bewonersbegeleiding: 
Bij sloop en grootschalige renovatieprojecten waarbij bewoners hun woning moeten 
verlaten kunnen bewoners rekenen op individuele bewonersbegeleiding vanuit de 
verhuurderskant Dit kan betekenen dat bewoners geholpen worden bU het zoeken naar 
een vervangende woning. 
• lnspanningsverplichting: 
Veelal wordt opgenomen dat de verhuurder, maar ook de huurder zelf een 
inspanningsverplichting hebben naar elkaar toe. Dit betekent dat beide partijen actief 
zullen zoeken naar een passende woning'. 
• Extra begeleiding voor senioren: 
De doelgroep senioren, die te maken krijgt met gedwongen verhuizing zal meer en een 
specifiekere aandacht behoeven dan andere doelgroepen. Senioren zien vaker op tegen 
het verhuizen op zich, bijvoorbeeld de fysieke verhuizing zelf, het gehecht zijn aan de 
sociale contacten, het veranderen van huisarts, fysiotherapeut en zorginstellingen etc. 
Het is dan ook van belang om senioren extra aandacht en begeleiding te geven bij 
herstructureringsopgaven. 

6.3.7 Geschillen en hardheidsclausule 
Een laatste onderdeel dat opgenomen wordt in een Sociaal Plan voorziet in de instelling 
van een geschillenprocedure met betrekking tot de procedurele zaken. Corporat.ies gaan 
op verschillende manieren om met geschi llen. Indien bewoners menen dat de corporatie 
zich niet houdt aan het overeengekomen sociaal plan en/of hieruit voortvloeiende 
afspraken, dan kunnen zij hun klacht of probleem voorleggen aan een onafhankelijke 
geschillencommissie. Uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor alle 
partijen. Mogelijke constructies voor een geschillencommissie zijn: 
• drie personen, waaronder een onafhankelijke voorzitter, een 

huurdervertegenwoordiger en een verhuurdervertegenwoordiger 
• meerdere personen uit externe organisaties, volledig onafhankelijk. 
Voor die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet of waarbij iemand onbedoeld 
onevenredig zou worden benadeeld, is het mogelijk in positieve zin van het 
overeengekomen sociaal plan af te wijken, de hardheidsclausule. 

De belangrijkste punten uit de verschillende plannen zijn samengevoegd tot 
bovenstaande opzet. Het is mogelijk dat er per gemeente of corporatie meer of minder 
aandacht besteed wordt aan verschillende onderwerpen. 
Van belang is dat dit een globale opzet is van wat er in een Sociaal Plan opgenomen 
moet worden. Wanneer er op complexniveau een besluit wordt genomen, zal het Plan 
natuurlijk specifiek gericht moeten worden op de ingreep die er gepleegd gaat worden 
en op de zittende bewoners die te maken gaat krijgen met de ingreep in hun woning 
en/of woningomgeving . De wetgeving die wordt gehandhaafd in de betreffende 
gemeente zal tevens als basis dienen voor het specifieke plan. 
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6.4 Conclusies uit bestudeerde Sociale Plannen bij herstructurering 
Bovenstaande onderwerpen zijn onderwerpen die in de bestudeerde plannen 
voornamelijk terugkomen. Er kan aangenomen worden dat deze onderwerpen minimaal 
in een Sociaal Plan moeten worden opgenomen. Er is echter een aantal andere zaken 
dat opvalt na het bestuderen van de verschillende Sociaal Plannen, waaraan meer 
aandacht besteed kan worden, nameli~k: 

• Procesafpraken met bewonerspartij worden vaak niet opgenomen 
Afspraken met de individuele bewoners worden middels een sociaal plan vastgelegd. Dit 
is van groot belang, maar wat opvalt na het bestuderen van de sociaal plannen is dat 
Utrecht en Amsterdam ook naast het Sociaal Plan een protocol of convenant hebben 
vastgelegd waarin de algemene afspraken met de corporatie(s), gemeente en 
bewonerscommissies vastgelegd zijn. Steunpunt Wonen Rotterdam daarentegen betrekt 
de procesafspraken, waaronder de bewonersparticipatie valt, in het Sociaal Plan. In de 
overige Sociaal Plannen worden deze afspraken niet vastgelegd, wat wel van groot 
belang kan zijn om het gehele proces sneller en makkelijker te laten verlopen. Met name 
de afspraken met betrekking tot draagvlak of bewonersparticipatie zullen in een dergelijk 
document worden opgenomen. In hoofdstuk 7 zal hier verder op ingegaan worden. 

• Behoefte aan algemeen plan 
In Rotterdam zijn er geen gemeenschappelijke afspraken vastgelegd. Steunpunt Wonen 
geeft aan dat er vanwege het gebrek aan gemeenschappeljjke afspraken, behoefte is 
aan een Algemeen Sociaal Plan. Zij geeft tevens aan dat het belangrijk is om een basis 
Sociaal Plan te hanteren voor de gehele of deelgemeente, waarin de minimaal 
benodigde afspraken al vastgelegd zijn. Om te voorkomen dat bij elk project weer 
afspraken met de gemeente gemaakt moeten worden is het aan te raden om per 
gemeente met een algemeen sociaal plan te werken, waarvoor alle betrokken 
corporaties, gemeente en een overkoepelende bewonerscommissie overeenstemming 
moeten vinden. Dit scheelt een hoop tijd. Per project kan het Sociaal Plan dan specifiek 
afgestemd worden. De modelopzet in hoofdstuk 8 dient te voorzien in een Algemeen 
Plan. 

• Weinig aandacht voor beheer voor tijdens en na ingreep 
In de meeste plannen worden enkele afspraken met betrekking tot het beheer 
vastgelegd. Echter er wordt nog niet in alle plannen veel aandacht besteed aan het 
beheerplan zelf. In het Sociaal Plan van Parkstad Westelijke Tuinsteden wordt 
bijvoorbeeld wel opgenomen dat een beheerplan samen met bewoners wordt 
samengesteld, wat bij andere plannen nog niet uitgebreid wordt behandeld. Extra 
aandacht aan beheer door bewoners en met bewoners, het zogenaamde sociaal 
beheer, kan op uitgebreider opgenomen worden in een Sociaal Plan. Dit stimuleert 
meteen de betrokkenheid van bewoners bij het hele herhuisvestingtraject Niet alleen de 
bewoners zelf maar ook de omwonenden, die tijdens en na het ingrijpen veelal te maken 
krijgen met de leefbaarheid rondom het complex, kunnen meer geïnformeerd en 
betrokken worden bij het gehele proces van beheer. In hoofdstuk 8 zal dit in het nieuwe 
model opgenomen worden. 

• Weinig aandacht voor sociale en economische problemen van bewoners. 
Gedwongen verhuizing kan leiden tot sociale activering. Op het moment dat een 
corporatie besluit om te gaan slopen of renoveren, zal de corporatie bewoners moeten 
gaan herhuisvesten. Het is een ideale gelegenheid om bewoners die kampen met 
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problemen, hetzij sociale of economische problemen, in contact te brengen met diverse 
instellingen. De betreffende corporatie hoeft de bewoners zelf niet te helpen met de 
problemen maar kan als het ware een spilfunctie vervullen tussen de bewoner en 
verschillende hulpinstanties. In de huidige Sociaal Plannen wordt er aandacht besteed 
aan het individueel begeleiden van bewoners. Echter met betrekking tot de huidige 
ontwikkelingen waarbij de bewoners centraal staan en een stijging op de 
maatschappelijke ladder mogelijk gemaakt moet worden bij herstructureringsprojecten, 
is er in de Sociaal Plannen zoals ze momenteel worden opgesteld nog te weinig 
aandacht voor extra hulp/begeleiding. Het inschakelen van een casemanager, wat wel 
wordt opgenomen in het plan van Utrecht, of trajectmanager zou bijvoorbeeld een 
meerwaarde kunnen zijn bij het extra begeleiden van bewoners. Gedwongen verhuizing 
kan immers vaak problemen met zich meebrengen, soms nog bovenop de problemen 
die bewoners zelf hebben. Het inschakelen van professionele hulp, dit kan heel breed 
zijn, door corporaties, zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan de sociale activering . 
De huidige tendens waarbij de bewoners centraal staan en een stijging op sociaal en 
economisch gebied mogelijk moet worden gemaakt heeft met name betrekking op het 
nieuwe te herstructureren gebied. Bewoners aan de onderkant van de maatschappij, 
hetzij door financiële (economische) problemen en/of sociale problemen zoals 
verslaving, problemen met de opvoeding, overlast veroorzaken, maar ook sociale 
achterstanden worden bij sloopprojecten geherhuisvest naar andere wijken in de stad. 
De situatie in de nieuwe wijk wordt beter en vitaler, terwijl de situatie in de andere wijken 
alleen maar verslechteren doordat de sociale probleemgevallen naar deze wijken 
worden geherhuisvest. Dit wordt het zogenaamde waterbedeffect genoemd. Indien het 
herhuisvestingstraject al gezien wordt als mogelijkheid om de bewoners te activeren kan 
een corporatie ervoor zorgen dat probleemgevallen extra hulp en begeleiding krijgen 
waardoor ze hoger op de sociaal-economische ladder komen. Dit heeft alleen maar 
voordelen voor de situatie in de andere wijken. Deze wijken zullen niet negatief 
beïnvloed worden door de probleemgevallen. In hoofdstuk 7 wordt hier verder op 
ingegaan. 

• Sociaal plan dient als informatievoorziening 
In paragraaf 6.2 wordt nadrukkelijk uitgelegd dat het doel van een Sociaal Plan is om in 
een vroeg stadium bewoners van informatie te voorzien. Natuurlijk is het Sociaal Plan 
zelf een informatiemiddel richting de bewoners. Het doel en het belang van een Sociaal 
Plan dient in een vroeg stadium uitgelegd te worden. Dit kan onzekerheden bij bewoners 
wegnemen en zorgen dat er meer draagvlak gecreëerd wordt. 
De afspraken over informatievoorziening die in een Sociaal Plan worden vastgelegd zijn 
immers ook van groot belang. De wijze waarop en de middelen die worden gebruikt om 
informatie te geven aan bewoners wordt echter nog te beperkt opgenomen in een 
Sociaal plan . In hoofdstuk 7 worden de mogelijkheden voor informatievoorzieningen 
uitgelegd. 

• De volkshuisvestelijke urgentie is te beperkt 
Bewoners zijn vaak gehecht aan de buurt waarin ze wonen. Als ze gedwongen worden 
te verhuizen hebben bewoners vaak de wens om in de wijk te blijven wonen. Dit kan 
enerzijds betekenen dat ze definitief willen verhuizen naar een woning in de buurt of 
anderzijds dat ze na tijdelijke herhuisvesting terug willen keren naar de nieuwbouw of 
gerenoveerde woning (Kieinhans en Kruythof, 2002). De volkshuisvestelijke indicatie 
geeft bewoners die gedwongen worden te verhuizen alleen voorrang op passende 
woningen in de gemeente of regio. Indien er geen passende woningen in de buurt 
beschikbaar zijn, zijn de bewoners echter genoodzaakt om te verhuizen naar een 
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andere buurt en of wijk. Bewoners die al jaren in de buurt wonen en erg gehecht zijn aan 
de buurt, zullen elders in de stad een nieuwe start moeten maken. Dit kan 'leiden tot 
weerstand vanuit de bewoners. In de DUO-afspraken 11 van Utrecht is opgenomen dat 
bewoners bovenop de urgentie die afgegeven moet worden, een DUO urgentie wordt 
toegekend aan de bewoners. Met deze DUO-urgentie hebben bewoners weer extra 
voorrang op andere urgenten binnen de wijk zelf. Indien de situatie zich voordoet dat het 
passende woningaanbod te beperkt is dan wordt in overleg met corporatie, gemeente en 
bewonerscommissie enkele complexen of woningen in de wijk aangewezen waarop 
bewoners met een DUO-urgentie met voorrang kunnen reageren. Bewoners met een 
bovenwoning kunnen dan bijvoorbeeld ook reageren op een benedenwoning, mits de 
woning DUO-gelabeld is. Met andere woorden, het is dan mogelijk om een wooncarrière 
te maken. 
Het is mogelijk, ,indien de gemeente hiermee instemt en dit niet in strijd is met de 
huisvestingsverordening, om een "extra urgentie" bovenop de gewone urgentie aan 
bewoners mee te geven. Enerzijds bestaat de kans dat bewoners dan meer kansen 
hebben om in de wijk te blijven wonen, anderzijds dat ze een stijging kunnen .maken op 
de woonladder. Niet alleen voor de bewoners biedt deze regeling extra kansen, ook voor 
de corporatie biedt het voordelen, namelijk: 
Door het grotere aanbod aan woningen zullen bewoners enerzijds eerder een 
vervangende woning naar wens vinden, waardoor de herhuisvesting sneller verloopt. 
Ten tweede zal door het aanbieden van extra mogelijkheden meer draagvlak gecreëerd 
worden, wat ten goede komt aan het herhuisvestingsproces. Ten derde, omdat het 
herhuisvestingsproces sneller verloopt, zal het herstructureringsproces in het algemeen 
minder vertraging oplopen, wat uiteindelijk resulteert in minder tijd en geldverlies. Aan te 
raden is om per situatie te bekijken of het nuttig of zelfs noodzakelijk is om een extra 
urgentie op te nemen in het Sociaal Plan. 

• Sloop en renovatie vaak als 1 ingreep gezien 
In de Algemeen Sociale Plannen die bestudeerd zijn worden de ingrepen sloop en 
ingrijpende renovatie vaak onder dezelfde noemer behandeld. Hoewel de procedure van 
beide ingrepen veel overeenkomsten hebben is het overzichtelijker om de twee ingrepen 
apart te behandelen. Bij renovatie wordt bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt van 
wisselwoningen dan bij sloop. Bij sloop daarentegen zal het beheer tijdens de ingreep 
een andere invulling hebben dan renovatie. Dit zijn maar twee van de vele voorbeelden 
van een afwijkende benadering bij sloop en renovatie. Het is dan ook aan te bevelen om 
de twee ingrepen individueel van elkaar te behandelen in een Algemeen Sociaal Plan. In 
het model van hoofdstuk 8 worden de twee ingrepen apart behandeld waar nodig. 

6.5 Sociaal Plan bij bedrijven buiten de volikshuisvesting, 
Niet alleen in herstructureringsopgaven wordt een Sociaal Plan ingezet, ook in het 
bedrijfsleven wordt gewerkt met een Sociaal Plan. Indien bedrijven te maken krijgen met 
een reorganisatie dan wordt een Sociaal Plan opgesteld voor de werknemers. 
Reorganisatie bij bedrijven en herstructurering middells sloop of grootschalige renovatie 
kent enkele overeenkomsten. Bij reorganisaties wordt het werk van de werknemers 
ontnomen. Bij sloop of renovatie wordt de woning van de huurder (tijdelijk) ontnomen. 
Voor beide situaties wordt een Sociaal Plan opgesteld om de gevolgen voor de 
werknemers en bewoners betreffende het wegvallen van het werk/woning op te vangen. 

11 De Utrechtse Opgave (DUO). In Utrecht hebben de gemeente, Utrechtse corporaties en de Bundeling 
(overkoepelende bewonersorganisatie) specifieke afspraken gemaakt betreffende 
herstructureringsprojecten, en met name gericht op de herhuisvesting . 
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In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe in grote bedrijven in Nederland reorganisaties 
worden georganiseerd, waarna een vergelijking wordt gemaakt met het Sociaal Plan 
betreffende herstructurering. Deze vergelijking wordt gemaakt omdat het eventueel 
nuttig is voor corporaties om te ervaren hoe bedrijven omgaan met de invul.ling van een 
Sociaal Plan. 

6.5.1 Wat is een Sociaal Plan bij bedrijven buiten de volkshuisvesting 
Een Sociaal Plan is een overeenkomst tussen werkgever en werknemers 
vertegenwoordiging, namelijk vakbond of ondernemingsraad (FNV Bondgenoten, 2005). 
Deze overeenkomst bevat procedures en regelingen die in acht moeten worden 
genomen om gevolgen voor werknemers te verlichten, te compenseren, of te 
voorkomen. 

Reorganisaties hebben gevolgen voor werknemers, bijvoorbeeld: 
• Het werk (of een deel daarvan) verdwijnt 
• De werkinhoud en of de werkomstandigheden (of een deel daarvan) verandert 
• Het werk wordt (gedeeltelijk) verplaatst 
• Het werk gaat (gedeeltelijk) over naar een andere werkgever. 
Voor ieder van deze gevolgen die ge'paard gaan met de reorganisatie moeten 
maatregelen opgenomen worden in een Sociaal Plan. 

Een Sociaal Plan kan op drie manieren tot stand komen (FNV Bondgenoten, 2005): 
a) een overeenkomst gesloten met vakorganisaties; 
Deze manier van overeenkomen komt het meest voor in de praktijk. Gebruikelijk is dat 
de werkgever de opvang van de gevolgen van een fusie of reorganisatie bespreekt met 
vakorganisaties en hierover afspraken maakt. Als het Sociaal Plan wordt 
overeengekomen met de vakbonden kan het de status van CAO hebben. 1ln dat geval 
zijn in ieder geval werknemers die lid zijn van de vakbond aan het plan gebonden. Als 
de leden niet instemmen, dan zal de vakbond ook niet instemmen met het Sociaal Plan. 
Niet-leden moeten dezelfde rechten geboden krijgen, mits deze niet-leden ook aan de 
verplichtingen voldoen. Het Sociaal Plan is dan ook op hen van toepassing. 
b) een overeenkomst gesloten met de Ondernemingsraad; 
Een overeenkomst tussen werkgever en OR bindt uiteraard beide partijen. De 
overeenkomst is voor werknemers alleen bindend als de OR gemachtigd is om 
afspraken te maken voor de individuele werknemer. 
c) een door de werkgever eenzijdig opgesteld pakket van maatregelen. 
Indien de werkgever zelf een pakket van maatregelen opstelt dan ontstaat er pas een 
overeenkomst tussen werkgever en individuele werknemer als dit door de individuele 
werknemer wordt aanvaard. 

Als 'het Sociaal Plan eenzijdig door de werkgever of in overleg met de 
ondernemingsraad is vastgesteld, dan is de individuele werknemer hier niet zonder meer 
aan gebonden. De werknemer heeft dan het recht om afstand te doen van het Sociaal 
Plan . In de praktijk komt het meestal voor dat de ondernemingsraad adviseert over de 
inhoud van de reorganisatie en dat de vakbond het Sociaal Plan afsluit. 

6.5.2 Stappenplan Sociaal Plan 
Een Sociaal Plan dient een aantal stappen te doorlopen om tot stand te komen. FNV 
Bondgenoten heeft een stappenplan opgesteld dat leidt tot een Sociaal Plan (FNV 
Bondgenoten, 2005): 
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Stap 0: Akkoord reorganisatie 
Stap 1: Formuleren uitgangspunten 
Stap 2: Concept sociaal plan 
Stap 3: Onderhandelen over sociaal plan 
Stap 4: Sociaal plan 
Stap 5: Formaliseren van sociaal plan 
Stap 6: Toepassing I uitvoering sociaal plan 
Stap 7: Beroep en Bezwaar 

6.5.3 Inhoud Sociaal Plan 

8 november 2007 

Een Sociaal Plan is niet wettelijk verplicht, maar is wel in veel Cao's verplicht gesteld. 
Het karakter van het Sociaal Plan kan dan ook verschillen, van het bieden van een 
vergoeding voor geleden of te leiden schade (vangnet), tot regels over herplaatsing en 
het aanreiken van instrumenten die werknemers in staat stellen zelf een oplossing te 
vinden (springplank) . 
In dit hoofdstuk zijn verschillende Sociaal Plannen van enkele grote bedrijven in 
Nederland bestudeerd, namelijk Achmea, Essent, Endemol , TPG Post en de 
Telegraaf12

. Het plan van Achmea is gericht op een geografische verplaatsing van het 
werk. Het plan van Endemol is opgesteld voor het beëindigen van contracten van 
werknemers. De plannen van Essent, TPG Post en Telegraaf zijn gericht op gehele 
reorganisatie van de bedrijven. 
De plannen zijn verwerkt in een matrix, waarin is aangegeven welke onderwerpen per 
plan worden opgenomen en welke afspraken overeenkomen in de verschillende 
plannen. Daarnaast is er een structuur aangebracht in de onderwerpen die in de 
plannen worden behandeld. De matrix is bijgevoegd in bijlage 5. 
Vanuit de Matrix kan afgeleid worden dat de volgende onderwerpen veelal worden 
opgenomen in de overeenkomst. 

Algemene bepalingen en uitgangspunten: 
In dit hoofdstuk wordt het doel van het plan benadrukt, de looptijd van het Sociaal Plan 
en de werkingssfeer besproken. Ook de begripsbepalingen en of definities kunnen in dit 
hoofdstuk, of eventueel in een apart hoofdstuk, worden omschreven ter verduidelijking 
van het plan. 

Hardheidsclausule en geschillenregeling 
Voor die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet of waarbij iemand onbedoeld 
onevenredig zou worden benadeeld, is het mogelijk in positieve zin van het 
overeengekomen sociaal plan af te wijken, de hardheidsclausule. 
Voor de gevallen waarin werknemers van mening zijn dat werkgever zich niet houdt aan 
de afspraken, dan kan er een klacht of probleem voorgelegd worden aan een 
geschillencommissie. 

Herplaatsing (intern) 
In dit onderdeel worden met name de algemene uitgangspunten opgenomen. Hoe wordt 
omgegaan met interne herplaatsing van werknemers, bijvoorbeeld de functiewijziging. 

12 Achmea personeel B.V. e.a- Sociaal Plan "Van Werk naar Werk"- augustus 2002. Endemol Nederland 
bv, e.a. -SOCIAAL PLAN, DWINGENDE GETIJDEN, Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland 
bv- 2005. Essent NV, e.a. - Sociaal Plan Essent; HR05.n500 Sociaal Plan 2005, versie 0.4. TNT Post 
Groep N.V. (TPG), e.a. - Sociale begeleidingsregeling voor TPG 2001 tot 2004- maart 2001 . 
Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., e.a. -Sociaal Plan, N.V. Holdingmaatschappij de Telegraaf 2004 
2006 - November 2004 
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Afspraken over een eventuele geografische verplaatsing van het werk (mens volgt werk) 
en inspanningsverplichting van werkgever en werknemer worden ook in dit hoofdstuk 
behandeld. Ook een terugkeergarantie van ex werknemers wordt vaak opgenomen in 
het Sociaal Plan. 

Herplaatsing (extern) I beëindigen dienstverband 
Als de reorganisatie niet toelaat dat werkgevers intern geplaatst kunnen worden, dan 
wordt vaak bemiddeld in het extern herplaatsen (vinden van een passende baan bij een 
andere werkgever) van de werknemers. Indien dit ook niet mogelijk is dan wordt vaak 
overgegaan tot het beëindigen van het dienstverband. Werknemers worden hiervan 
altijd schriftelijk op de hoogte gebracht. De opzegtermijn wordt in een Sociaal Plan 
opgenomen. 

Begeleiding voor en van werknemer 
Bij interne en externe herplaatsing kan het voorkomen dat de werknemer van functie 
verandert. In de meeste Sociaal Plannen worden afspraken vastgelegd over het 
begeleiden van de werknemers in deze gevallen. Een her- om en bijscholing zal in veel 
gevallen gewenst of ze'lfs noodzakelijk zijn. Ook wordt er vaak een outplacementbureau 
ingeschakeld om de werkgever die externe geplaatst moet worden goed te begeleiden in 
het vinden en het voorbereiden op een nieuwe baan. 

Financiële maatregelen 
Van belang is om duidelijke afspraken vast te leggen omtrent de financiële maatregelen. 
Afspraken omtrent de salariëring, compensatie van reistijd, extra reiskosten, 
schadevergoeding en mogelijke verhuisvergoedingen worden vastgelegd. 

FNV Bondgenoten heeft een basis model Sociaal Plan opgesteld , zoals te zien is in 
bijlage 6. De hoofdstukkenindeling van dit model dient als checklist voor bedrijven die te 
maken krijgen met reorganisatie. Aan de hand van dit model is het mogelijk om te 
bekijken wat er zoal: opgenomen moet en kan worden . Als deze checklist vergeleken 
wordt met de onderwerpen die afgeleid zijn uit de matri'X dan kan aangenomen worden 
dat de onderwerpen over het algemeen goed overeenkomen met de checklist. 

In het basis Sociaal Plan wordt ook een vertrekregel ing opgenomen. In de bestudeerde 
plannen zijn maar twee bedrijven die di,t hebben opgenomen in hun Sociaal Plan. Een 
Vertrekregeling kan worden opgenomen. Dit houdt in dat werknemers de mogelijkheid 
wordt geboden om vrijwillig te vertrekken. Ze krijgen dan een financiële vertrekpremie 
aangeboden. Werknemers die van deze regeling gebruik maken, worden niet meer 
begeleidt door de werkgever en kunnen geen aanspraak meer maken op het Sociaal 
Plan. De werknemer en werkgever zijn dan op geen enkele wijze meer gebonden aan 
elkaar. 

6.6 Vergelijking Sociaal plannen 
In paragraaf 6.3 en 6.5 is uitgelegd wat een Sociaal Plan zoal betekent en inhoudt voor 
respectievelijk herstructureringsopgaven en reorganisatie bij bedrijven. Het doel en de 
opzet van de plannen heeft veel overeenkomsten. 
Beide Sociale Plannen worden opgesteld om de gevolgen van gedwongen verhuizing en 
reorganisatie voor de individuele bewoners en werknemers te beperken en of op te 
vangen . De Plannen worden opgesteld door de corporatie en werkgever in overleg met 
de bewonerscommissie en vakbonden. 
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In paragraaf 6.5.2 is reeds aangegeven dat een aantal stappen te doorlopen zijn met 
betrekking tot het Sociaal Plan bij bedrijven. Dit stappenplan is formeel vastgesteld door 
FNV Bondgenoten. Met betrekking tot de herstructurering bestaat een dergelijk 
stappenplan nog niet. Als het stappenplan van de FNV wordt vertaald naar een 
stappenplan voor herstructurering betreffende het Sociaal Plan dan ziet dit er als volgt 
uit: 

Intern besluiUintentie Ingreep 

Formuleren uitgangspunten 

Concept sociaal plan 

Onderhandelen over sociaal plan 

Goedkeuren Sociaal plan 

Implementeren Sociaal Plan 

Beroep en Bezwaar 

Figuur 6.1: Stappenplan 
Sociaal Plan herstructurering 

Voor werknemers van bedrijven die een reorganisatie doormaken zijn drie opties 
mogelijk: 
1. De werkgever wordt intern herplaatst, eventueel in een andere functie 
2. De werkgever wordt extern herplaatst indien dit intern niet mogelijk is 
3. Het dienstverband van de werkgever wordt opgezegd indien deze niet intern of 

extern hergeplaatst kan worden. De werkgever krijgt dan een schadevergoeding. 
Bij herstructureringsopgaven zijn er tevens verschillende opties voor bewoners die te 
maken krijgen met gedwongen verhuizing, die vergelijkbaar zijn met de bovenstaande 
opties voor werknemers. 
Indien de woning wordt gesloopt dan: 
1. De bewoner verhuist definitief naar een woning elders 
2. De bewoners keert terug naar de nieuwbouw, maar moet tijdelijk gehuisvest worden 

in een wisselwoning 
Indien de woning grootschalig wordt gerenoveerd: 
1. De bewoner keert terug naar de eigen gerenoveerde woning, maar moet tijdelijk 

gehuisvest worden in een wisselwoning. 
2. De bewoner keert terug in een andere gerenoveerde woning in hetzelfde complex, 

maar moet tijdelijk gehuisvest worden in een wisselwoning . 
3. De bewoner verhuist definitief naar een woning elders. 

Als de Sociaal Plannen bij herstructureringsprojecten worden vergeleken met de Sociaal 
Plannen zoals deze worden gebruikt bij reorganisaties, dan kan geconcludeerd worden 
dat de inhoud, de onderwerpen die worden opgenomen, van de plannen tevens veel 
overeenkomsten hebben. De algemene bepalingen en uitgangspunten is voor beide 
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plannen hetzelfde, daarnaast worden ook financiële maatregelen opgenomen en worden 
werknemers begeleid in het vinden van een passende baan. 

Er zijn echter ook onderwerpen die in het Sociaal Plan voor reorganisaties wel worden 
opgenomen die niet worden opgenomen in het Sociaal Plan voor herstructurering. 
Onderstaand volgen onderwerpen uit de Sociaal Plannen voor bedrijven die ook bij 
herstructurering kunnen worden toegepast. 

Begripsbepalingen en definities 
De begripsbepalingen en definities die in de plannen voor reorganisaties worden 
opgenomen, kunnen voor de plannen bij herstructurering tevens opgenomen worden ter 
verduidelijking van bepaalde onderwerpen. Bepaalde begrippen dienen uitgelegd te 
worden voor bewoners zodat de afspraken die vastgelegd worden ook te begrijpen zijn 
voor mensen die niet bekend zijn met de termen die gebruikt worden in de woningbouw. 

Vertrekregeling, 
De vertrekregeling die wordt uitgelegd in paragraaf 6.5.2 kan tevens opgenomen worden 
in een Sociaal Plan voor herstructurering. Corporaties kunnen deze regeling aanbieden 
voor bewoners die in een te slopen of te renoveren woning wonen, maar die niet meer 
voldoen aan de voorwaarde om een passende woning te krijgen door bijvoorbeeld een 
te hoog inkomen, of bewoners die een huis willen kopen op het moment dat ze definitief 
moeten verhuizen. Deze bewoners kunnen dan in de mogelijkheid gesteld worden om 
een extra vertrekpremie die hoger is dan de verhuisvergoeding . Op 'het moment dat 
bewoners deze regeling aannemen, zullen zij geen aanspraak meer maken op het 
sociaal, plan en de daarmee samenhangende afspraken zoals begeleiding etc. Deze 
regeling zal in de praktijk maar voor weinig bewoners kunnen dienen, maar het is een 
mogelijkheid om op te nemen in een sociaal plan. 

Outplacementbegeleiding 
Werkgevers huren vaak een bureau in dat de werkgever begeleidt in het vinden van een 
nieuwe baan. Een dergelijke outplacementbegeleiding kan in het kader van extra 
begeleiding in het herhuisvestingsproces ook worden opgenomen. Corporaties kunnen 
in dit geval een extern bureau inschakelen om bewoners hulp en of begeleiding te 
bieden in het herhuisvestingtraject Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van een 
trajectmanager (die bewoner begeleidt in het traject van herhuisvesting). 

6.7 Resumé 
Een Sociaal Plan bij herstructureringsopgaven wordt opgesteld om de gevolgen van de 
individuele bewoners, die te maken krijgen met gedwongen verhuizing door sloop en of 
grootschalige renovatie, op te vangen. Het plan is een set van afspraken tussen 
corporatie (en gemeente) en bewoners over de positie van de individuele bewoners bij 
herhuisvesting. 

Door het bestuderen van een aantal bestaande Sociale Plannen is een inventarisatie 
gemaakt van de onderwerpen die zoal opgenomen worden in de plannen. Vanwege het 
feit dat de plannen niet dezelfde indeling hanteren ·is in dit hoofdstuk reeds een 
overzichtelijke hoofdindeling gemaakt van de onderwerpen die opgenomen zijn in de 
plannen. Deze hoofdonderwerpen zijn: Algemene afspraken, Procedureafspraken, 
Herhuisvestingsafspraken, Financiële maatregelen, Beheer en leefbaarheid, 
Dienstverlening aan de bewoners en a'ls laatste een Hardheidsclausule. Per onderwerp 

U/e 52 



Afstudeerrapport 8 november 2007 

zijn verschillende afspraken van belang, zoals uitgelegd in paragraaf 6.3. Naast het 
aanbrengen van een structuur in de Sociale Plannen kan na het bestuderen van de 
plannen een aantal belangrijke conclusies getrokken (paragraaf 6.4) worden, waaraan 
meer aandacht besteed kan worden om het plan een uitgebreidere invulling te geven. 
• Procesafpraken dienen meegenomen te worden 
• Er is behoefte aan een Algemeen Plan voor gemeenten of zelfs landelijk 
• Er is nog weinig aandacht voor beheer voor tijdens en na de ingreep 
• Herhuisvesting kan een kans zijn voor sociale activering, wat een ander invulling kan 

geven aan het Sociaal Plan 
• Het Sociaal Plan dient ook als informatievoorziening 
• De volkshuisvestelijke urgentie is momenteel nog te beperkt in veel gevallen 
• Sloop en renovatie wordt vaak als dezelfde ingreep gezien, het is van belang om de 

afspraken toe te spitsen op de verschillende ingrepen. 
Bij het opstellen van een nieuwe werkwijzer voor corporaties dienen deze aspecten 
opgenomen te worden. 

De inhoud en inzet van de Sociaal Plannen heeft veel overeenkomsten met de Sociale 
Plannen die ingezet worden bij reorganisaties van bedrijven buiten de volkshuisvesting. 
Daarom is tevens een aantal Sociale Plannen die gebruikt worden door bedrijven buiten 
de volkshuisvesting bestudeerd. Wat hieruit naar voren komt is dat een drietal 
onderwerpen, ook een meerwaarde kan zijn voor Sociale Plannen in herstructurerings
projecten. Ten eerste worden definities opgenomen wat de inhoud van het plan kan 
verduidelijken. Ten tweede wordt er vaak gewerkt met een outplacementbegeleiding. 
Corporaties kunnen in dit geval bewoners extra begeleiding aanbieden Ten derde de 
vertrekstimuleringsregeling die eventueel gebruikt kan worden bij herstructurerings
projecten. 
Daarnaast heeft de FNV Bondgenoten een stappenplan opgezet voor bedrijven. Met 
betrekking tot de herhuisvesting bestaat een dergelijk stappenplan nog niet. In paragraaf 
6.6 is de vertaling gemaakt naar een stappenplan voor herstructureringsprojecten. 
Ook heeft de FNV bondgenoten een basis Sociaal Plan opgesteld voor bedrijven die te 
maken krijgen met een reorganisatie. De hoofdstukkenindeling dient als checklist voor 
bedrijven. Vanwege de behoefte aan een algemeen Sociaal Plan bij herhuisvesting is 
het aan te raden om een dergelijke checklist op te stellen voor Sociale Plannen bij 
herhuisvesting. 
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7. Sociale herstructureringsproces 

7.1 Inleiding 
Het sociale herstructureringsproces wordt in dit hoofdstuk uitgelegd. Allereerst wordt de 
communicatie tijdens herstructurering besproken waarna het begrip draagvlak wordt 
uitgelegd. Het sociale proces wordt in dit hoofdstuk ingedeeld in twee trajecten, namelijk 
het proces voorafgaand aan het herhuisvesten en het herhuisvestingstraject zelf. Verder 
worden enkele belangrijke aanpakken besproken die corporaties kunnen volgen wat 
betreft henhuisvesting en het nemen van een besluit tot ingrijpen. 

7.2 Sociale proces 
In dit onderzoek staat het sociale proces, dat gericht is op het betrekken en het overleg 
met bewoners en gemeente, van herstructurering centraal. Op het moment dat de 
corporatie een besluit heeft genomen of de intentie heeft om over te gaan tot sloop en of 
grootschalige renovatie dan is het van belang om het sociale proces goed te 
organiseren . In dit onderzoek staat niet ter discussie wat de overweging is om over te 
gaan tot een ingreep, dit kan namelijk ook sociale overwegingen hebben. In dit 
onderzoek ligt de focus op het sociale proces dat doorlopen wordt op het moment dat de 
corporatie het besluit of de intentie heeft om te gaan slopen of grootschalig renoveren. 
In dat kader wordt in dit hoofdstuk het sociale proces grofweg ingedeeld in twee 
trajecten, namelijk enerzjjds het traject voorafgaand aan het herhuisvesten van 
bewoners die te maken krijgen met gedwongen verhuizing, anderzijds het 
herhuisvestingstraject zelf, waarbij bewoners geherhuisvest dienen te worden. 
De twee trajecten worden in paragraaf 7.3 en 7.4 uitgebreid behandeld. Allereerst wordt 
summier aandacht besteed aan de communicatie en informatie tijdens 
herstructureringsprojecten, waarna het begrip draagvlak wordt uitgelegd. 

7.2.1 Communicatie en informatie 
Het sociale proces heeft alles te maken met de communicatie naar en met bewoners. 
Bewonersparticipatie gaat immers gepaard met communicatie. Over het doel van 
communicatie wordt verschillend gedacht. Het kan gaan om informatie halen en 
brengen, draagvlak creëren, het legitimeren van je bestaan (gemeenten/corporaties) en 
partijen laten meebeslissen. Maar communicatie is ook een middel om een goed plan te 
realiseren, door informatie uit mensen te halen en veranderingsgezindheid in een wijk te 
organiseren en op gang te brengen (KEI-atelier, 2001). 

De zogenaamde bottam up benadering, waarbij bewonersorganisaties betrokken 
worden bij de plannen van de corporatie of gemeente werkt meestal beter dan de top 
down aanpak. Er worden echter nog steeds vraagtekens geplaatst bjj het betrekken van 
bewoners bij de plannen. Er dienen besluiten genomen te worden door corporaties, en 
vaak is het een illusie om het alle bewoners naar hun zin te maken. In paragraaf 7.3.2 
worden verschillende aanpakken uitgelegd waarbij bewoners passief en actief worden 
betrokken bij de plannen van de corporatie. 

De wijze waarop gecommuniceerd wordt naar de bewoners toe is van essentieel belang 
voor het creëren van draagvlak. De betrokken partijen hebben andere belangen. De 
bewoners richten zich vaak op hun eigen belangen, terwijl corporaties en gemeenten in 
'het belang van de wijk en stad denken. Daarnaast is de termijn waarin bewoners denken 
over het algemeen veel korter dan de termijn van de corporaties en gemeenten. 
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Duidelijkheid verschaffen naar alle partijen is van groot belang voor een goede 
communicatie. 

Enkele communicatiemiddelen die worden gebruikt bij herstructureringsprojecten zijn: 
De individuele bewoners worden geïnformeerd door middel van periodieke 
nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, discussiebijeenkomsten en website. Daarnaast 
worden in enkele gevallen individuele gesprekken of enquêtes gehouden waarin de 
wensen en meningen van bewoners geïnventariseerd worden. 

Het overleg met betrekking tot de plannen, zoals het besluit tot ingrijpen, de nieuwbouw 
of renovatieplannen en het sociaal plan, wordt gevoerd met een bewonersorganisatie. 
De vorm waarin de bewonersorganisatie deelneemt kan verschillen per project. 

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de bewonersorganisatie geen goede 
afspiegeling is van de zittende bewoners (zoals bjjvoorbeeld in de projecten Hoogvliet 
Rotterdam en Overdie Alkmaar) . Indien dit het geval is, dan is het aan te raden om de 
commissie opnieuw te formeren of enigszins uit te breiden. Ook is gebleken dat enkele 
bewonersgroepen, zoals senioren en jongeren maar met name de allochtone bewoners 
minder actief zijn in het overleg, doordat zij moeilijk te bereiken zijn. Het is van belang 
om de minder makkelijk te bereiken bewoners wel te betrekken bij de plannen en het 
proces van herstructurering en herhuisvesting. De verhuurder kan in dit geval zelf 
bewonersavonden en gesprekken houden om de bewoners te betrekken bij de plannen, 
maar kan ook een extern bureau inschakelen om dit te organiseren. Het inhuren van 
bijvoorbeeld een communicatiebureau door corporaties kan enerzijds de participatie van 
moeilijk te bereiken bewoners bevorderen. Anderzijds kan een extern 
communicatiebureau een meerwaarde zijn in de communicatie naar bewoners toe 
betreffende het proces van herstructurering. 

7.2.2 Draagvlak 
Het belang van draagvlak is al meerdere keren in dit onderzoek uitgelegd. Maar wat is 
draagvlak nu eigenlijk? 
Draagvlak creëren betekent ervoor zorgen dat je van tevoren ondersteuning en 
goedkeuring verwerft voor plannen die je wilt gaan uitvoeren of beslissingen die je wilt 
gaan nemen (Bentvelsen, 2007). 
Draagvlak kan ontstaan door het gevolgde proces. Men krijgt bijvoorbeeld door het 
proces beter zicht op de belangen en de waarden van anderen. Ook kan het gegeven 
(of het gevoel) dat alle betrokkenen de uitkomst van lhet proces kunnen beïnvloeden 
zorgen voor een positief oordeel. Boedeltje en de Graaf achten de volgende 
proceskenmerken van belang (Boedeltje en de Graaf, 2004): 
• inhoudelijke openheid 
De ruimte voor ideeën, plannen en handelingen van participanten bij de formulering van 
beleid. 
• openheid van proces 
Toegang tot het proces voor belanghebbenden, randvoorwaarden met betrekking tot het 
beleid, en transparantie van het proces, dit betreft ook de informatievoorziening aan 
participanten betreffende het interactieve beleid. 
• Invloed 
Per proces van interactief beleid bestaat er verschil in de mate waarin participanten het 
uiteindelijke beleid kunnen beïnvloeden. De verschillende niveaus van invloed zijn in 
paragraaf 5.3 reeds weergegeven. 
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De wijze waarop het proces wordt ingevuld kan van grote invloed zijn op het draagvlak. 
Er wordt door corporaties en gemeenten echter op verschillende manieren omgegaan 
met draagvlak. Twee voorbeelden van verschillende aanpakken worden uitgelegd. 

De Utrechtse corporaties hanteren naast het 70% draagvlak voor renovatieprojecten ook 
een percentage draagvlak voor sloopprojecten hetgeen niet wettelijk vastgelegd is maar 
wel afgesproken is door de Utrechtse partijen. Dat wil zeggen dat 60% van de bewoners 
bij sloop voor de ingreep moet instemmen wil de ingreep doorgaan, voordat het 
sloopbesluit genomen wordt. Dit wordt gemeten middels een draagvlakmeting in de 
vorm van een enquête waarbij de bewoner ja of nee kan invullen betreffende de ingreep. 
Zie bijlage 7 voor een uitgebreidere uitleg van de afspraken. 

In andere steden in Nederland, bijvoorbeeld Eindhoven wordt er op een andere manier 
omgegaan met draagvlak bij de ingreep sloop. Dhr. van Splunder13 merkt op dat 
draagvlak enerzijds wordt gecreëerd door bewoners actief te betrekken bij het proces 
van planvorming van de nieuwbouw en de overweging om te gaan slopen. Anderzijds 
door de bewoners die te maken krijgen met gedwongen verhuizing door de ingreep 
sloop, op een zo goed mogelijke wijze te helpen en begeleiden zodat ze geen of zo min 
mogelijk problemen krijgen door de gedwongen verhuizing. Draagvlak wordt dan niet 
gemeten middels een ja of nee antwoord van de bewoners voor de ingreep sloop. Er 
wordt geen percentage gehanteerd zoals in Utrecht, maar een overweging gemaakt in of 
er veel of weinig weerstand is. 
Deze benadering van draagvlak is de meest gangbare in Nederland, maar ook degene 
die de meeste voorkeur heeft. De Utrechtse aanpak wat betreft draagvlak heeft de 
afgelopen periode veel commentaar gekregen vanuit de Utrechtse woningcorporaties. 
Zij geven aan dat de invloed van de huurders op sloop- en renovatieplannen moet 
worden ingeperkt, omdat veel projecten lange vertragingen oplopen en duurder worden 
doordat huurders dwarsliggen 14

. 

7.3 Proces voorafgaand aan de herhuisvesting 
Voorafgaand aan het herhuisvesten van bewoners die te maken krijgen met gedwongen 
verhuizing, door de ingrepen sloop en ingrijpende renovatie, wordt een belangrijk proces 
doorlopen. Dit proces is gericht op het overleg met en tussen corporatie, gemeente en 
bewoners als stakeholder van de verhuurder (collectieve bewoners) over verschillende 
onderwerpen. 
Het is van groot belang dat de plannen van de corporatie aangaande sloop of 
grootschalige renovatie in overleg met de belangrijkste partijen tot stand komt. De wijze 
waarop een bewonerspartij participeert en de inbreng, zwaarte van de adviesfunctie, van 
de bewonerspartij dient in een vroeg stadium vastgelegd te worden. En met inbreng gaat 
natuurlijk ook verantwoordelijkheid gepaard. 

7.3.1 Procesafspraken 
In het Sociaal Plan worden de procesafspraken vaak niet meegenomen. In deze 
paragraaf wordt bekeken hoe in verschillende steden in Nederland omgegaan wordt met 
het vastleggen van afspraken voorafgaand aan het herhuisvesten van bewoners (de 
procesafspraken) en het daarmee gepaard gaande Sociaal Plan. 

13 Drs. Krien vanSplunder is Senior Sociaal Planontwikkelaar bij Woonbedrijf Eindhoven; 14-08-2007. 
14 AD Utrechts Nieuwsblad - De invloed van huurders op sloop-en renovatieplannen van 
woningcorporaties moet ingeperkt worden- Utrecht 16-08-07 
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In Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Utrecht zijn op gemeentelijk niveau 
kaderafspraken gemaakt hierover. De wijze waarop deze afspraken zijn vastgelegd 
verschilt per gemeente. In Groningen en Rotterdam worden de procesafspraken in het 
Sociaal Plan meegenomen, waarbij kort wordt aangegeven hoe het overleg met de 
bewonerscommissie wordt ingestoken. De volgende onderwerpen worden met name 
opgenomen in de procesafspraken 15

: 

• De wijze waarop de bewonerspartij wordt betrokken 
• Bewoners hebben de mogelijkheid om zich inhoudelijk en procesmatig te laten 

ondersteunen door een professional 
• Het sociaal plan wordt door de bewonersorganisatie samen met de corporatie 

vastgesteld 

In Amsterdam en Utrecht wordt het op een uitgebreidere manier aangepakt. In 
Amsterdam bijvoorbeeld zijn deze afspraken voor de hele stad vastgelegd in een 
convenant met de bewonerspartij, gemeente en corporaties 16

. In dit convenant is 
vastgelegd op welke wijze gemeente, corporaties en de bewonersorganisatie inbreng 
hebben op de plannen van sloop en grootschalige renovatie. Daarnaast is het Sociaal 
Plan zelf geïntegreerd in het convenant, dat per project specifiek ingevuld kan worden. 
Bij de Utrechtse herstructurering is de overlegstructuur tussen bewonersorganisaties, 
gemeente en alle Utrechtse corporaties uitgebreid vastgelegd in het Protocol Overleg en 
Algemeen Sociaal Projectplan. Het document is opgedeeld in drie delen. Het eerste 
deel, het Protocol overleg, legt de overlegstructuur van de partijen vast. Het tweede 
deel, het Algemeen Sociaal Projectplan (ook wel Sociaal Plan) legt de afspraken met de 
individuele bewoners vast en deel drie voorziet in een hardheidsclausule voor de 
afspraken in het gehele document. Deel 2 en 3 zijn reeds bespoken in hoofdstuk 6. Deel 
1 van het protocol richt zich voornamelijk op de procesafspraken die gemaakt worden bij 
herstructurering. Met name de wijze waarop bewoners betrokken worden bij de plannen 
en de inspraak wordt hierin vastgelegd. Daarnaast kan duidelijkheid verschaft worden in 
de manier van werken door het opnemen van de verschillende fasen van het traject. De 
volgende afspraken worden vastgelegd in het Protocol overleg: 
• De bewonerspartij 

Belangrijk is om de wijze waarop bewoners betrokken zijn en hun invloed kunnen 
laten gelden vast te leggen. In de dagelijkse praktijk zijn er al tal van bewoners actief 
in de belangenbehartiging of het geven van hun mening over ontwikkelingen. 
Mogelijke vormen van bewonersparticipatie zijn in paragraaf 5.3.2.1 uitgelegd. 

• De inbreng van de bewonerspartij 
De inbreng of zeggenschap van de bewoners wordt in het protocol vastgelegd. 
Verschillende vormen zijn te onderscheiden waarop bewonerspartijen hun invloed 
laten gelden, zoals middels een adviesrecht, zwaarwegend adviesrecht of 
gekwalificeerd adviesrecht (zie ook paragraaf 5.3.2.2) 

• De trajecten 
In het Utrechtse Protocol overleg wordt het overleg ingedeeld in een vijftal trajecten, 
waarbij voor elk traject een partij de regierol zal innemen en voor elk traject een 
voorzitter aangewezen zal moeten worden die zich richt op het managen van het 
proces. De volgende trajecten worden onderscheiden 
1. Ontwikkelen randvoorwaarden voor visie 
2. Visie voor stad 

15 Steunpunt Wonen - Basis voor een Sociaal Plan - Rotterdam -september 2003 
16 De Amsterdamse Kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 
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3. Visie voor de wijk 
4. Planvorming op buurtniveau 
In deze fase wordt het Sociaal Plan geïntroduceerd. De verhuurder doet een voorstel 
voor uit te werken varianten en een verder uit te werken Sociaal1 Plan. 
5. Planvorming op complexniveau 
Op dit niveau gaat het om de realisatie van plannen voor woningen en 
woonomgeving. Om te komen tot een keuze voor een variant zal duidelijk moeten 
zijn wat de gevolgen zijn van de verschillende varianten voor de individuele huurders 
en wat hun rechten en plichten zijn per variant. Het Sociaal Plan wordt in deze fase 
definitief opgesteld. 

• Start en eind van ieder traject 
In het protocol is opgenomen dat bij aanvang van een traject een begin of 
startdocument wordt opgesteld waarin onder andere de planning, bevoegdheden per 
traject, communicatie, participatie van bewoners per traject en de opdracht worden 
besproken. 

De opzet van het Utrechtse Protocol is erg overzichtelijk te noemen. De belangrijkste 
afspraken voorafg,aand aan het Sociaal1 Pl:an zijn opgenomen, waardoor per project 
duidelijke afspraken vastgelegd kunnen worden. 
De belangrijkste afspraken zijn bovenstaand reeds uitgelegd maar worden nog een keer 
kort opgesomd: 

a. Op welke wijze participeert de bewonerspartij 
b. Welke vorm van inspraakfinbreng heeft de bewonerspartij 
c. Bewonersorganisaties kunnen ondersteund worden door professionals 
d. Verschillende trajectfasen vastleggen 
e. Indien nodig afspraken m.b.t. draagvlak. 

De aanpak van Amsterdam en Utrecht, waarin de zogenaamde procesafspraken met de 
bewonerspartij en de afspraken met de individuele bewoners gesplitst worden, zal als 
basis dienen voor het Sociaal Document dat in Hoofdstuk 8 wordt uitgewerkt. 

De meest belangrijke afspraken waarover vaak nog onduidelijkheid kan ontstaan als 
deze niet goed gecommuniceerd of vastgelegd zi1n, zijn met name: 

Er kan geconcludeerd worden dat het belangrijk is om de procesafspraken tevens vast 
te leggen voor een goede organisatie van het sociale proces van herstructurering. 
Voordat het plan tot stand gekomen is, is er immers veelvuldig overleg gepleegd door de 
betrokken partijen. Om onduidelijkheden tussen de partijen, vanwege de verschillende 
belangen van de partijen, weg te nemen en om overeenstemming te bereiken met een 
bewonersorganisatie en gemeente is het van belang om de afspraken die voorafgaand 
gemaakt moeten worden, de zogenaamde procesafspraken vast te leggen. 

7.3.2 Slopenen/of ingrijpend renoveren 

Uit de voorgaande paragraaf komt naar voren dat de bewonersparticipatie een belangrijk 
onderdeel vormt van het sociale herstructureringsproces. De wijze waarop bewoners 
participeren en de mate waarin ze invloed hebben verschilt per project. De praktijk wijst 
uit dat corporaties verschillende aanpakken volgen op het moment dat zij besluiten over 
te gaan tot een ingreep (sloop met vervangende nieuwbouw en grootschalige renovatie). 
Dhr. van Splunder geeft aan dat er een globale indeling gemaakt kan worden in de 
zogenaamde "standalone projecten" en de projecten die in overleg met de gemeente en 
bewoners invulling vinden. 
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Sloopbesluit is reeds genomen door de corporatie 
De standalone projecten zijn met name projecten waarbij de corporatie reeds een 
sloopbesluit heeft genomen. De corporatie gaat pas in overleg met de bewoners op het 
moment dat zij het sloopbesluit heeft genomen. In overleg met de bewonersorganisatie 
wordt bekeken hoe de herhuisvesting van de bewoners op een zo goed mogelijke wijze 
georganiseerd kan worden. De bewonerspartij heeft dan enkel invloed op de invulling 
van het Sociaal Plan en het herhuisvesten van de bewoners. Deze aanpak geldt alleen 
voor de ingreep sloop met vervangende nieuwbouw. 

Intentie is sloop, sloopbesluit wordt in overleg met bewonerspartij genomen 
Een andere aanpak wat betreft slopen is wanneer corporaties de intentie hebben om 
sloop met vervangende nieuwbouw te plegen. Zij betrekt de gemeente en de 
bewonerspartij actief bij de sloopplannen die ze hebben. De bewonersparticipatie is in 
deze aanpak actief. In overleg met de gemeente en bewonerspartij wordt het definitieve 
besluit voor sloop genomen. De bewonerspartij heeft dan invloed op het besluit, maar 
ook op de plannen met betrekking tot de vervangende nieuwbouw bij sloop. Dit vergt 
een langdurig en intensief overleg met de bewonerspartij. Daarbij heeft de 
bewonerspartij ook invloed op de invulling van het Sociaal Plan en de herhuisvesting 
van de bewoners. 

Intentie is grootschalige renovatie 
Bij de ingreep grootschalige renovatie dient de 70% draagvlakregeling gehanteerd te 
worden zoals in de Huurwetgeving is opgenomen. De bewoners dienen dus actief 
betrokken te worden bij de plannen van de corporatie voordat het definitieve besluit 
genomen kan worden. De corporatie heeft de intentie om grootschalige renovatie uit te 
voeren, maar het besluit kan pas genomen worden op het moment dat er 70% draagvlak 
is. De bewonerspartij heeft invloed op het besluit, de renovatieplannen zelf en de inhoud 
van het sociaal plan. 

In figuur 7.1 worden de verschillende aanpakken schematisch weergegeven. 

Aanpak par lngi'Mp 

" " Sloop met vervangende nieuwbouw I .-J 
L_~rootschalige renovatie 

+ 
Sloopbesluit is reeds genomen Intentie ingreep is Sloop Intentie ingreep is Renovatie 

~ J ~ 
Bewonersparticipatie is passief Bewonersparticipatie is actief Bewonersparticipatie is actief 

Bewonersorganisatie heeft enkel Bewonersorganisatie heeft invloed op: Bewonersorganisatie heeft invloed op: 
invloed op de invulling van het Sociaal • Besluitvorming ingreep sloop • Besluitvorming ingreep renovatie 
Plan en herhuisvestingstraject • Plannen nieuwbouw • Renovatieplannen 

• Invulling van het Sociaal Plan en • Invulling van het Sociaal Plan en 
herhuisvestingstraject herhuisvestingstraject 

Figuur 7.1 Relatie aanpak bij sloop/renovatie en bewonersparticipatie 

7.4 Herhuisvestingstraject 
Het tweede traject van het sociale proces is het herhuisvestingsproces zelf wat gericht is 
op de individuele bewoners. Dit betreft het herhuisvesten van bewoners op het moment 
dat er overeenstemming is gevormd over de ingreep of over het Sociaal Plan. Het 
Sociaal Plan speelt in deze fase een centrale rol. 
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7.4.1 Herhuisvestingsafspraken 
Op het moment dat er overgegaan wordt op de ingrepen sloop met vervangende 
nieuwbouw en grootschalige renovatie dan dienen de zittende bewoners geherhuisvest 
te worden. Bij sloop met vervangende nieuwbouw dienen bewoners een passende 
vervangende woning te krijgen. Een passende woning is een woning die qua inkomen 
en huishoudensamenstelling passend is voor het huishouden dat dient te vertrekken. Bij 
grootschalige renovatie waarbij de bewoners uit huis geplaatst worden zullen bewoners 
met name tijdelijk geherhuisvest dienen te worden. Het beschikbaar stellen van een 
wisselwoning die vergelijkbaar is met de woning die gerenoveerd wordt is bij deze 
ingreep van groot belang. De herhuisvesting verschilt per ingreep. Bij sloop worden 
bewoners in pr,incipe definitief geherhuisvest, tenzij de bewoners terug willen keren naar 
de nieuwbouw. In dat geval dienen bewoners tijdelijk gehuisvest te worden in 
wisselwoningen . De tijdsduur van deingebruikname van de wisselwoningen bij renovatie 
is beduidend korter (ongeveer een periode van drie maanden) dan de tijdsduur van 
wisselwoningen voor bewoners die terug willen keren naar de nieuwbouw van het 
gesloopte complex. De tijdsduur hangt bij sloop af van de ontwikkelingen van de 
nieuwbouw, wat in het ergste geval enkele jaren kan duren. 

Om de gevolgen van de gedwongen verhuizing op te vangen of zo veel mogelijk te 
verlichten wordt een Sociaal Plan opgesteld dat van toepassing is op alle bewoners in 
het compl:ex. In hoofdstuk 6 is reeds uitgewerkt welke afspraken opgenomen worden in 
een Sociaal Plan, waarbij ook i's aangegeven waar nog meer aandacht aan besteed kan 
worden . 

7.4.2 Insteek van de corporatie betreffende de herhuisvesting 
Het herhuisvestingsproces wordt momenteel nog steeds gericht op het wonen. Echter 
een ander insteek is dat de herhuisvesting een kans is voor sociale activering 
(emancipatie) van bewoners. 

Herhuisvestingstraject gericht op wonen. 
Corporaties hebben van oorsprong een volkshuisvestelijke taak. Het herhuisvestings
praces is traditioneel gezien gericht op het wonen. Met andere woorden, op het moment 
dat bewoners gedwongen worden hun woning te verlaten dan is het 
herhuisvestingsproces gericht op het zoeken van een passende vervangende woning al 
dan niet tijdelijk. Corporaties zorgen dat bewoners zo goed mogelijk geïnformeerd en 
begeleid worden bij het vinden van een nieuwe woning die vergelijkbaar is met de 
woning die bewoners achterlaten. 

Herhuisvestingstraject gericht op wonen en emancipatie 
Gezien de huidige ontwikkelingen (zie ook paragraaf 2.5) krijgen corporaties steeds 
meer een maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens hun huurders. Vanwege de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de corporaties kan herstructurering gezien 
worden als een kans voor activering van bewoners op sociaal en economisch vlak 
(Bobbe en Reimerink, 2006). Bij 'het herhuisvestingsproces van Hoogvliet in Rotterdam 
bijvoorbeeld werd de herstructurering ook gezien als een kans voor sociale activering. 
Zo is door middel van informatie-uitwisseling bij individuele gesprekken over de 
woonwensen ook de sociaal-maatschappelijke positie van huishoudens gekenschetst. 

Bewoners die reeds te maken hebben met problemen in de sociale en/of economische 
sfeer kunnen indien ze ook nog eens gedwongen worden te verhuizen meer in de 
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problemen raken. Door de inzet van een casemanager of het inschakelen van 
professionele hulpinstanties door corporaties is het mogelijk om deze 
"probleemgevallen" hulp aan te bieden en mogelijk weer te activeren. De huidige trend 
om de bewoners centraal te stellen heeft ook betrekking op de stijging met betrekking tot 
wonen, namelijk het maken van wooncarrière wat tevens opgenomen kan worden bij het 
opstellen van een Sociaal P1lan. Deze aanpak is naast het wonen ook gericht op 
emancipatie van de bewoners. De inhoud van het Sociaal Plan zal dan uitgebreider zijn 
dan wanneer de aanpak enkel gericht is op het wonen. Er zal bijvoorbeeld opgenomen 
moeten worden dat een casemanager, welzijnsinstellingen etc ingeschakeld worden 
voor de bewoners. 
In figuur 7.2 zijn de twee verschillende benaderingen van herhuisvesting schematisch 
weergegeven. 

lneiHk van de corporatie betreffende herhulaveatlng 

.. .. 
I Herhuisvestingstraject gericht op wonen Herhuisvestingstraiect gericht op wonen en "emancipatie" 

l l 
Het Sociaal Plan is gericht op: Het Sociaal Plan is gericht op de stiiging van bewoners: 

* Vinden van passende vervangende * Vinden van een passende vervangende woning , maar ook 
woonruimte, zowel definitief als tijdelijk * Stijging op woningmarkt, woonca/Tière 
* Woonwensen bewoners wordt gekoppeld * Stijging in sociaal opzicht, hulp bij drugsproblemen, 
aan aanbod vrijkomende woningen opvoeding, taallessen etc 

*Stijging in economisch opzicht, hulp bij financiele problemen, 
zoeken naar werk etc 

Figuur 7.2 Benadering van het Herhuisvestingstraject 

7.5 Stappen in het Sociale proces 
Om daadwerkelijk over te gaan tot de herhuisvesting van bewoners die te maken krijgen 
met gedwongen verhuizing, is het van belang om het sociale proces voorafgaand aan de 
herhuisvesting goed te organiseren, maar ook om de procesafspraken vast te leggen. 

Het Sociaal Plan gaat pas in werking op het moment dat er overeenstemming is 
gevormd door de betrokken partijen over de inhoud ervan. In hoofdstuk 6 is een 
stappenplan opgesteld dat gevolgd kan worden om te komen tot het Sociaal Plan . Het 
Sociaal Plan is opgesteld voor de individuele bewoner, terwijl een bewonersorganisatie 
al eerder in het proces betrokken moet worden. De bewonersorganisatie dient immers 
betrokken te worden bij de overeenstemming over het Sociaal Plan. Wordt dit 
stappenplan gekoppeld aan de betrokkenheid van bewoners dan ziet dit er als volgt uit. 
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Intern besluitlintentie Ingreep 

Formuleren uitgangspunten 

Concept sociaal plan 

Onderhandelen over sociaal plan 

Goedkeuren Sociaal plan ~ 

Implementeren Sociaal Plan 

Beroep en Bezwaar 

Betrokkkenheid 

l 

Co~om:_~ 

Corporatie '1' 

Bewonerspartij I 

Corporatie 
Individuele 
Bewoners 

Afspraken 

Proces 
afspraken 

Afspraken 
individuele 
bewoners 
In Sociaal 

Plan 

Figuur 7.3 Het Sociaal Plan als richtlijn voor de betrokkenheid 
en afspraken in het sociale proces van herstructurering. 

8 november 2007 

In bovenstaande figuur is tevens weergegeven dat de procesafspraken, die gemaakt 
dienen te worden voor een overzichtelijke en duidelijke aanpak, betrekking hebben op 
het traject voordat het Sociaal Plan in werking gaat. De afspraken die met de individuele 
bewoners gemaakt worden, worden in een Sociaal Plan opgenomen, waarna het 
herhuisvesten van de bewoners kan starten. 

Om een overzichtelijk beeld te geven van de stappen die corporaties moeten nemen ten 
behoeve van het herhuisvesten van bewoners is in onderstaand diagram de meest 
belangrijke stappen weergegeven die de corporatie moet doorlopen. 
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Overleg met 
BewonersOf'ganisatie 

Over Sociaal Plan 

Grootschalige Renovati 

Bolleerplan op11ellen en uitvoeren 

Sloop en 
vervangende nieuwbouw 

Allereerst dienen bewoners geïnformeerd te worden over de ideeën die de corporatie 
heeft ten aanzien van de toekomst van het complex waarin de bewoners wonen. De 
informatievoorziening kan gebeuren middels een bewonersavond of middels brieven 
waarin uitgelegd wordt dat de woning en complex aangepakt dient te worden. 
Een bewonerspartij dient geformeerd te worden om het overleg met de corporatie te 
voeren. De bewonerspartij is van belang om de belangen van de bewoners te 
behartigen. De mogelijkheid om professionele begeleiding van een extern bureau, in te 
schakelen is van groot belang voor de bewonerspartij om op gelijkwaardig niveau van de 
verhuurder te kunnen meepraten. De wijze waarop de bewonerspartij deelneemt in het 
overleg moet vastgelegd worden door de betrokkenen. 
De verhuurder zal een concept Sociaal plan opstellen, in overleg met de gemeente, 
waarin afspraken voor de individuele bewoners wordt opgenomen. 
Het belang van het voeren van individuele gesprekken met alle bewoners is in dit 
onderzoek reeds aan bod gekomen. Het is aan te bevelen om bewoners individueel te 
benaderen. Enerzijds om niet alleen de mening van de bewonersorganisatie te peilen 
aangezien deze vaak geen afspiegeling is van de bewoners. Anderzijds is het van 
belang om in een vroeg stadium een inventarisatie te maken van mogelijke woonwensen 
en de persoonlijke situaties van bewoners inzichtelijk te maken. De uitkomsten van de 
gesprekken kunnen als basis dienen voor het sociaal plan, dat specifiek is afgestemd op 
het betreffende project. Immers komt uit de inventarisatie naar voren dat bewoners niet 
willen terugkeren naar de nieuwbouw, dan zal dit onderwerp ook niet opgenomen 
hoeven worden in het plan. Ook met betrekking tot de "emancipatie" van bewoners is het 
voeren van individuele gesprekken van belang. Bijvoorbeeld als uit de inventarisatie 
blijkt dat veel bewoners problemen hebben, bijvoorbeeld sociale of financiële problemen, 
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dan kan de verhuurder al in een vroeg stadium hulpinstanties inschakelen om de 
bewoners bij te staan. 
Het definitieve Sociaal Plan dient natuurlijk in goed overleg met de bewonersorganisatie 
tot stand te komen. 

Herhuisvesten van bewoners: 
Indien er overeenstemming is gevormd over de plannen en/of het Sociaal Plan, dan kan 
een begin gemaakt worden met het herhuisvesten van bewoners. 
Bij de ingreep grootschalige renovatie dienen de bewoners (tijdelijk) geherhuisvest te 
worden voordat de woningen en het complex gerenoveerd kan worden. Nadat de 
woningen gerenoveerd zijn kunnen de bewoners weer terugkeren naar de gerenoveerde 
woningen mits ze dat willen. 
Bij de ingreep sloop is het herhuisvestingstraject zelf uitgebreider dan bij de ingreep 
renovatie. Allereerst dient de individuele bewoner te bevestigen dat hij/zij akkoord gaat 
met de huuropzegging op het moment dat hij/zij een andere woning betrekt 
(medewerking verlenen aan). Bewoners krijgen een urgentiestatus toegewezen op het 
moment dat er overeenstemming is over het Sociaal Plan. Financiële vergoedingen 
worden uitgekeerd aan de bewoners. Wanneer de bewoner een passende woning heeft 
geaccepteerd wordt de oude woning opgeleverd en verhuist de bewoner definitief of 
tijdelijk naar een wisselwoning (wanneer de bewoners terug keert naar de nieuwbouw). 
Leegstaande woningen kunnen dan in het kader van de leefbaarheid van het complex 
tijdelijk verhuurd worden indien nodig. Uiteindelijk wordt het complex gesloopt waarna 
gestart wordt met de nieuwbouw. Bewoners die terug willen keren naar de nieuwbouw 
verhuizen definitief (terug) naar de nieuwbouw. 

Het begeleiden van de bewoners in het hele traject is een continu proces. Ook het 
beheerplan moet in een vroeg stadium opgesteld worden, zodat het beheer gedurende 
de voorbereidingen en realisatie van sloop en nieuwbouw /renovatie uitgevoerd kan 
worden. 
In het kader van de "emancipatie" van bewoners die te maken krijgen met gedwongen 
verhuizing, dienen hulpinstanties zoals maatschappelijk werk, zorginstellingen en 
casemanagers in een vroeg stadium ingeschakeld te worden door de corporatie. 

7.6 Resumé 
Het sociale proces is in dit onderzoek ingedeeld in twee trajecten, namelijk het traject 
voorafgaand aan het herhuisvesten en het herhuisvesten zelf. 

Het traject voorafgaand aan het herhuisvesten is met name gericht op het overleg en 
participatie met de bewonerspartij. De afspraken die met een bewonerspartij gemaakt 
worden zijn ook van belang om vast te leggen in een document. De belangrijkste 
afspraken zijn: De wijze waarop de bewonerspartij participeert, de inspraak die de 
bewonerspartij heeft, afspraken over hoe er omgegaan wordt met draagvlak, en 
afspraken over het ondersteunen van de bewonerspartij en de samenstelling van de 
bewonerspartij. 
De wijze waarop een bewonerspartij participeert is onder andere afhankelijk van 
verschillende aanpakken die corporaties hanteren omtrent herhuisvesting. In de praktijk 
zijn drie aanpakken te onderscheiden met betrekking tot de participatie van de 
bewoners. Wanneer het sloopbesluit reeds is genomen door de corporatie dan is de 
bewonersparticipatie minder actief dan wanneer de corporatie in overleg met de 
bewonerspartij het sloopbesluit neemt. Voor renovatie geldt alleen de aanpak waarbij in 
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overleg met de bewonerspartij het besluit genomen wordt. In het onderstaande schema 
zijn de drie aanpakken schematisch weergegeven. 

AIIIJIÖ Plf Ingreep 

Sloop met vervangende nieuwbouw Grootschalige renovatie I 

+ 
Sloopbesluit is reeds genomen Intentie ingreep is Sloop Intentie ingreep is Renovatie 

~ ~ ~ 
Bewonersparticipatie is passief Bewonersparticipatie is actief Bewonersparticipatie is actief 

Bewonersorganisatie heeft enkel Bewonersorganisatie heeft invloed op: Bewonersorganisatie heeft invloed op: 
invloed op de invulling van het Sociaal • Besluitvorming ingreep sloop • Besluitvorming ingreep renovatie 
Plan en herhulsvestingstraject • Plannen nieuwbouw • Renovatieplannen 

• Invulling van het Sociaal Plan en • Invulling van het Sociaal Plan en 
herhuisvestingstraject herhuisvestingstraject 

Het volgende traject is het herhuisvestingstraject zelf dat gericht is op de herhuisvesting 
van (alle) individuele bewoners. De afspraken (om de gevolgen van gedwongen 
verhuizing zo god mogelijk op te vangen) die gemaakt worden met de bewonerspartij 
voor de individuele bewoners worden vastgelegd in een Sociaal Plan. 
In de praktijk wordt het herhuisvestingstraject voornamelijk gericht op het wonen. 
Bewoners worden begeleid bij het zoeken naar een passende woning. Echter 
herhuisvesting kan ook gezien worden als kans voor de activering (emancipatie) van 
bewoners. In dat geval dient de corporatie de bewoners in contact te brengen met 
professionele instellingen, zoals maatschappelijk werk, sociale dient, en opbouwwerk, 
om bewoners te activeren (van problemen af te helpen). Deze aanpak is met name 
gericht en gebaseerd op de huidige trend dat bewoners centraal staan en een stijging 
moeten kunnen maken. De twee insteken van herhuisvesting hebben ook hun uitwerking 
op het Sociaal Plan. In onderstaand schema worden de aanpakken schematisch 
weergegeven. 

lnstaek van de corporatie betreffende herhulaveetlng 

• • L Herhuisvestingstraject gericht op wonen Herhuisvestingstraject gericht op wonen en ' emancipatie" I 
l J 

Het Sociaal Plan is gericht op: Het Sociaal Plan is gericht op de stijging van bewoners: 

• Vinden van passende vervangende • Vinden van een passende vervangende woning, maar ook 
woonruimte, zowel definitief als tijdelijk • Stijging op woningmarkt, wooncarrière 
• Woonwensen bewoners wordt gekoppeld • Stijging in sociaal opzicht. hulp bij drugsproblemen, 
aan aanbod vrijkomende woningen opvoeding, taallessen etc 

• Stijging in economisch opzicht, hulp bij financiele problemen, 
zoeken naar werk etc 

De verschillende aanpakken die beschreven zijn in dit hoofdstuk zorgen ervoor dat de 
inhoud van het Sociaal Plan, maar ook de procesafspraken een andere invulling heeft. 
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8. Model 

8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een brede modelopzet getoond worden waarin alle 
afspraken met betrekking tot de herhuisvesting opgenomen zijn. Dit zogenaamde 
Algemeen Sociaal Document is opgebouwd uit drie delen, namelijk de procesafspraken, 
het Sociaal Plan en een hardheidsclausule die van toepassing is op deel 1 en 2. 
Daarnaast wordt via een beslismodel een aantal situaties weergegeven die allen hun 
invloed hebben op het model. Het Algemeen Sociaal Document wordt gespecificeerd 
per aanpak, zodat corporaties een overzicht (checklist) hebben van welke afspraken van 
belang zijn bij de aanpak die zij volgen. 

8.2 Algemeen 
Uit voorgaande hoofdstukken is geconcludeerd dat het Sociaal Plan enkel de afspraken 
voor de individuele bewoners die te maken krijgt met gedwongen verhuizing vastlegt. De 
procesafspraken met een bewonerspartij, in het voortraject van het herhuisvesten zijn 
tevens van belang wat betreft het sociale proces. 
In dit hoofdstuk wordt een Model opgesteld waarin zowel de procesafspraken met een 
bewonerspartij (deel 1, procesafspraken), als de afspraken voor de individuele bewoners 
(deel 2, Sociaal Plan) worden vastgelegd. Alle afspraken komen samen in een nieuw 
opgezet dat Algemeen Sociaal Document genoemd wordt. Het Sociaal Plan is een 
onderdeel van het document en wordt nog steeds ingezet voor de individuele bewoner. 
Het Algemene Sociaal Document is bedoeld om corporaties een overzicht te bieden van 
de mogelijke afspraken die vastgelegd kunnen worden. 

Aan de hand van de basisafspraken voor een Sociaal Plan die uit hoofdstuk 6 
voortvloeien is een gestructureerde basisopzet gemaakt voor deel 2 van het model. 
Daarnaast is deel 2 uitgebreid. Er is met name een splitsing gemaakt tussen de 
ingrepen sloop en renovatie, en er staan afspraken in die betrekking hebben op de extra 
hulpverlening wanneer de corporatie kiest om het herhuisvestingstraject ook te richten 
op emancipatie. De afspraken met betrekking tot het onderwerp beheer zijn uitgebreid. 
Ook het opnemen van een extra urgentie is opgenomen. 

De belangrijkste procesafspraken die in hoofdstuk 7 aan bod zijn gekomen vormden de 
basis voor dee·l 1 van het model. 

Het model (Algemeen Sociaal Document) geeft een breed overzicht van de mogelijke 
afspraken die met betrekking tot het herhuisvesten vastgelegd kunnen worden. De 
uitgangspunten waaraan het model moet voldoen zijn als volgt: 
• Het Document dient een Algemeen Document te zijn waarin afspraken zijn 

vastgelegd tussen corporatie en bewonersorganisaties enerzijds en corporatie en 
individuele bewoners anderzijds. 

• Het Document dient als instrument voor corporaties om een duidelijk overzicht te 
hebben van de afspraken met betrekking tot de herhuisvesting die vastgelegd 
kunnen worden in een document. 

• Het Document moet bijdragen aan het sneller verlopen van het sociale 
proces/herhuisvestingsproces van herstructurering. Het is dus gericht op de ingrepen 
sloop en ingrijpende renovatie, waarbij bewoners gedwongen worden hun woning te 
verlaten. Het Document dient als het ware om draagvlak te creëren voor de plannen 
van de corporatie. 
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• Het document moet voor een breed scala aan situaties te gebruiken zijn . Het is 
natuurlijk wel van belang dat per situatie specifiek naar de invulling wordt gekeken. 

De opzet van het Algemeen Sociaal Document is in bijlage 8 weergegeven 17
. In dit 

document zijn alle mogelijke afspraken die vastgelegd moeten en kunnen worden 
opgenomen. Het document bestaat uit drie delen. 
1. Deel 1 voorziet in de afspraken die gericht zijn op de procesafspraken voorafgaand 

aan het herhuisvesten. 
• De wijze waarop bewoners participeren, 
• De inspraak van de bewonerspartij die is ingedeeld op inspraak op het besluit tot 

ingreep, inspraak op de nieuwbouw of renovatieplannen, en de inspraak op de 
invloed van het Sociaal Plan (deel 2 van het model) 

• De trajectfasen 
• Draagvlak. 
2. Deel 2 is een Sociaal Plan dat de afspraken vastlegt voor de individuele bewoners 

ten aanzien van het herhuisvesten. De belangrijkste afspraken zijn: 
• Algemene afspraken (zoals doel van ingreep en definities en geldigheid. 
• Procedure (zoals vaststellen van peildatum en opleveren van de woning. 
• Herhuisvestingsafspraken (zoals urgentie, extra urgentie, terugkeergarantie en 

wisselwoningen) 
• Vergoedingen (zoals verhuisvergoeding en ZAV vergoedingen maar ook afspraken 

mbt dubbele huurlasten) 
• Dienstverlening en begeleiding (individuele begeleiding, maar ook extra hulp en inzet 

van welzijnsinstellingen, casemanager, sociale dient etc) 
• Informatievoorziening (zoals communicatiemiddelen, moment waarop informatie 

wordt gegeven) 
• Beheer (beheerplan, noodzakelij1k onderhoud en leegstaande woningen) 
• Vertrekstimuleringsregeling 
3. Deel 3 is een hardheidsclausule die van toepassing is op deel 1 en 2. 

In hoofdstuk 6 is aan de orde gekomen dat FNV Bondgenoten een modelopzet heeft 
uitgegeven. Deze modelopzet is aan de hand van de hoofdstukkenindeling een checklist 
voor bedrijven om te bekijken welke onderwerpen moeten worden opgenomen. De opzet 
van het Algemeen Sociaal Document dat in bijlage 8 is weergegeven is een soortgelijke 
opzet. De opzet van het Algemeen Sociaal Document dient als checklist voor corporaties 
bij het opstellen van een Sociaal Document (en daarbij ook Sociaal Plan). 

Het Document betreft een heel breed en uitgebreid scala aan afspraken. De inhoud van 
het Document zal echter niet voor elke project hetzelfde zijn. 
In de volgende paragraven wordt een aantal situatiesen/of aanpakken geschetst waarbij 
de inhoud van het Document per aanpak verschilt. Aan de hand van een beslismodel 
van paragraaf 8.3 wordt het Algemeen Sociaal Document specifiek gericht per aanpak. 
Niet alle afspraken uit het model zijn van toepassing op een bepaalde aanpak. 

8.2.1 Insteek van herhuisvesting vanuit corporatie 
Enerzijds kan de corporatie ervoor kiezen om het herhuisvestingstraject te richten op het 
wonen alleen. Met andere woorden, op het moment dat bewoners gedwongen worden 
hun woning te verlaten dan is het herhuisvestingsproces gericht op het zoeken van een 

17 Het model is in de bijlage weergegeven. Het model is echter erg uitgebreid en wordt later in dit hoofdstuk 
nog specifiek gericht op verschillende aanpakken die corporatie kunnen nemen betreffende herhuisvesting. 
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passende vervangende woning. Corporaties zorgen dat bewoners zo goed mogelijk 
geïnformeerd en begeleid worden bij het vinden van een nieuwe woning die passend is 
qua inkomen en huishoudensamenstelling. Het is aan te bevelen om deze aanpak te 
hanteren bij sloop en renovatieprojecten waarbij er enke·l fysieke problemen de oorzaak 
zijn voor de ingreep. 

Anderzijds heeft de corporatie de mogelijkheid om het herhuisvestingstraject te richten 
op het wonen en emancipatie. In dat geval wordt de herhuisvesting gezien als kans voor 
de activering of emancipati'e van de betreffende bewoners van de te slopen of renoveren 
woningen. Bewoners die laag op de sociaal en economische ladder staan vanwege 
problemen die zij kennen, kunnen in deze aanpak geactiveerd worden om een stijging te 
maken op die sociaal en economisch maatschappelijke ladder. Corporaties dienen dan 
als spilfunctie tussen de bewoners en professionele instellingen. Professionele 
instellingen die ingeschakeld moeten worden door corporaties zijn onder andere een 
casemanager, maatschappelijk werk, opbouwwerk, eventueel iemand van de sociale 
dienst van de gemeente. ·In principe professionals die bewoners kunnen helpen om op 
sociaal en sociaal-economisch gebied weer actief of actiever deel te nemen in de 
maatschappij. Deze insteek van corporaties is nuttig wanneer het complex of de buurt 
voornamelijk te kampen heeft met sociale problemen, Het waterbedeffect, het 
herhuisvesten van de probleembewoners naar andere wijken door de ingreep sloop 
en/of grootschalige renovatie waardoor deze wijken te maken krijgen met sociale 
problemen, kan op deze wijze verminderd worden. Corporaties helpen hun bewoners om 
maatschappelijk weer op de rails te komen, wat betekent dat de wijken waar zij 
geherhuisvest worden minder snel probleemwijken worden . Een bijkomend voordeel 
hiervan is dat het kapitaal van de corporatie meer waard is aangezien de wijken en/of 
complex leefbaarder zjjn. Daarnaast is het aan te raden om deze aanpak te hanteren bij 
grootschalige renovatie. Bij deze ingreep zal de meerderheid van de bewoners terug 
keren naar de gerenoveerde woningen. Om de gerenoveerde buurt of complex leefbaar 
te houden kan beter al in een eerder traject begonnen worden met het activeren van 
bewoners, en niet wachten totdat de woningen gerenoveerd zijn. 

De corporatie dient een afweging te maken of ze het herhuisvestingstraject richt op het 
wonen alleen of op het wonen en emancipatie voordat zjj begint met het herhuisvesten. 
Het voeren van individuele gesprekken kan ervoor zorgen dat in een vroeg stadium 
duidelijkheid is over de situatie van de bewoners, waardoor deze afweging gemaakt kan 
worden. Blijkt immers uit de gesprekken dat er veel bewoners zijn die aan de onderkant 
van de maatschappij leven, dan is het raadzaam om in het herhuisvestingstraject al een 
start te maken met het helpen van bewoners om zichzelf te activeren (emanciperen) in 
de samenleving. 

De wijze waarop corporaties omgaan met het herhuisvestingstraject is van invloed op de 
inhoud van het gehele Sociaal Document. 

8.2.2 Aanpak besluit of intentie tot ing.repen 
Naast 1het beleid van de corporatie ten aanzien van het herhuisvesten is tevens de 
aanpak ten aanzien van de ingrepen naar de bewoners toe van belang voor de invulling 
van het Sociaal Document. 

Ten eerste bestaat de mogelijkheid voor de corporatie om met een genomen 
sl.oopbesluit (geldt dus niet voor de ingreep grootschalige renovatie) naar de betreffende 
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bewoners te stappen. Dit gebeurt op het moment dat de corporatie heldere en 
overtuigende argumenten heeft om de ingreep sloop te verantwoorden (bijvoorbeeld 
fysieke achterstand van de woningen of het niet meer verhuurbaar krijgen van de 
woningen). Het herhuisvestingstraject is in deze aanpak voornamelijk gericht op het 
goed informeren en begeleiden van de individuele bewoners. De bewonersparticipatie 
(collectieve bewonersgroep) is passief, wat betekent dat de bewonersorganisatie geen 
invloed heeft op het besluit en in mindere of geen mate op de nieuwbouwplannen, maar 
wel invloed heeft op de inhoud van het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan en daarmee 
samenhangend het soepel verlopen van het herhuisvestingstraject zorgt voor draagvlak 
van de plannen tot sloop. Deze aanpak heeft invloed op de invulling van het Sociaal 
Document. Met name de procesafspraken in deel 1 zijn minder van belang dan bij de 
volgende aanpak. 

De tweede aanpak is de aanpak waarbij de corporatie de intentie heeft om over te gaan 
tot de ingrepen sloop en nieuwbouw, maar ook grootschalige renovatie. De corporatie 
betrekt de bewoners, in de vorm van een bewonerspartij, actief bij de plannen. 

Sloop en nieuwbouw 
De bewonerspartij heeft in deze aanpak zowel invloed op de besluitvorming van de 
ingreep sloop, als op de invulling van de nieuwbouwplannen. Daarnaast heeft de 
bewonersorganisatie tevens invloed op de invulling van het Sociaal Plan. De 
bewonersparticipatie is actief. Het proces van participatie over de invulling van de 
nieuwbouw enerzijds en de definitieve besluitvorming tot sloop is een langdurend 
proces. Het proces van gezamenlijke besluitvorming en overleg zal zorgen voor 
draagvlak van de plannen. Het Sociaal Plan is in deze aanpak meer een middel om de 
herhuisvesting goed te laten verlopen. 

Grootschalige renovatie 
Wanneer een corporatie grootschalig wil renoveren dan dient de corporatie in overleg te 
gaan met de bewoners. 70% van de individuele bewoners dient in te stemmen met 
grootschalige renovatie, voordat het definitieve besluit genomen wordt. Dit betekent dat 
de corporatie de bewoners actief moet betrekken bij de plannen die zij heeft voor het 
betreffende complex of de buurt. Een bewonerspartij dient het overleg met de corporatie 
te voeren over de renovatieplannen en het definitieve besluit tot renoveren. Belangrijk 
hierbij is dat de bewonersorganisatie alle bewoners representeert. Ook heeft de 
bewonerspartij invloed op de invulling van het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan is met 
name gericht op het herhuisvesten in wisselwoningen, aangezien de bewoners veelal 
terugkeren naar de gerenoveerde woning. Enkele bewoners kiezen ervoor om definitief 
te verhuizen en dus niet terug te keren naar de gerenoveerde woning. In dat geval dient 
het Sociaal Plan ook gericht te zijn op het zoeken naar een vervangende woning. 

8.3 Beslismodel 
De aanpakken die beschreven zijn in paragraaf 8.2.1 en 8.2.2 zorgen allen voor een 
verschillende invulling van het Sociaal Document. Allereerst is het beleid van de 
corporatie van belang voor de inhoud van het Sociaal Plan, waarna de benadering die in 
paragraaf 8.2.2 van belang is. Worden deze aanpakken geïntegreerd in een schema 
dan ziet het beslismodel er als volgt uit, zie figuur 8.2. 
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Figuur 8.2 Beslismodell dat leidt tot een gericht Algemeen Sociaal Document per aanpak 
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8.3.1 Toelichting beslismodel 
Het beslismodel dat gepresenteerd is leidt tot een checklist die gericht is op de volgende aanpakken: 
A 1 Herhuisvestingstraject gericht op wonen en het sloopbesluit is reeds genomen. 
A2 Herhuisvestingstraject gericht op wonen en corporatie heeft intentie om te slopen. 
A3 Herhuisvestingstraject gericht op wonen en corporatie heeft de intentie om te renoveren. 
81 Herhuisvestingstraject gericht op wonen en emancipatie en het sloopbesluit is reeds genomen. 
82 Herhuisvestingstraject gericht op wonen en emancipatie en corporatie heeft intentie om te slopen. 
83 Hlerhuisvestingstraject gericht op wonen en emancipatie en corporatie heeft intentie om te renoveren. 

In het beslismodel model worden de bovenstaande zes aanpakken weergegeven. Het is aan de corporatie om te bepalen of zij het 
herhuisvestingstraject richten op enkel het wonen of op het wonen en emancipatie. Vervolgens is het van belang of zij al een 
sloopbesluit heeft genomen, of de bewoners betrekt bij het besluit tot ingrijpen. 

De aanpak A 1 en 81 zullen beiden minder tijd besteden aan het overleg met de bewonersorganisatie. De aanpakken A2, A3, 82 en 
83 besteden wel veel tijd en aandacht aan het overleg met de bewonersorganisatie. In de Sociaal Documenten die gericht zijn op 
deze laatste vier aanpakken zullen met name de procesafspraken in deel 1 van het document van groot belang zijn. 

Wanneer het herhuisvestingstraject gericht is op wonen en emancipatie dan is het van belang om de individuele bewoners te 
benaderen en te activeren. Het houden van individuele gesprekken met bewoners is in deze aanpakken aan te raden om een beter 
beeld te krijgen van de situatie van bewoners. De corporatie dient een casemanager en/of professionele instellingen die de 
probleembewoners gaan begeleiden in te schakelen wanneer er overeenstemming is over het Sociaal Plan. 

In onderstaande tabel is per aanpak weergegeven hoe het Sociaal Document dat is opgesteld wordt vormgegeven. 
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8.4 Model: Algemeen Sociaal Document 

Checklist Sociaal Document 
Deel 1: Procesafspraken 
A Bewonersparticipatie 

A 1 Bewonerspartij lange termijn 

A2 Bewonerspartij korte termijn 

A3 Betrekken van minder makkelijk te bereiken bewoners 

A4 Ondersteuning voor bewonerspartij 

B Bewonersinspraak 

B1 Inspraak 

a Besluit tot ingreep 

b Nieuwbouwplannen 

c Renovatieplannen 

d Sociaal Plan 

B2 Verantwoordelijkheden 

C Trajectfasen 

C1 Visie op stadsniveau 

C2 Visie op wijkniveau 

C3 Buurtniveau 

C4 Complexniveau 

D Draagvlak 
D1 Individuele gesprekken/collectieve gesprekken 

D2 Inventarisatie situatie bewoners 

D3 

Deel 2: Individuele afspraken -Sociaal Plan-
1 Algemeen 
1.1 Doel van Ingreep 
1 .2 Geldigheid (voor wie is het Sociaal Plan geldig) 
1.3 Datum en Ingang van Sociaal Plan 
1 .4 Looptijd Sociaal Plan 
1 .5 Definities 
2 Procedure 
2.1 Sloopbesluit/renovatiebesluit vaststellen 
2.2 Peildatum vaststellen 
2.3 Periode tussen sloopbesluit en sloopdatum vaststellen 
2.4 Periode tussen besluit tot renoveren en renoveren vaststellen 
2.5 Sloopbesluit wordt zo snel mogelijk schriftelijk aan bewoners kenbaar gemaakt 
2.6 Bewoners worden voor het definitieve herhuisvesten individueel bezocht 

2.7 Opzeggen van de huur door huurders 
2.7.1 Opleveren van de woning voor de peildatum 

2.7.2 

3 

3.1 
3.2 

Opleveren van de woning na de peildatum 

Herhuisvesting 
Volkshuisvestelijke Indicatie (Urgentie) 
Passende woning met volkshuisvestelijke indicatie (zoekprofiel) 

3.3 Extra Urgentie in eigen wijk (wooncarriere of extra voorrang) 
3.4 Passende woning met extra urgentie in eigen wijk 
3.5 Volgorde bepaling urgenten (reageren met urgentie) 
3.6 Terugkeergarantie 

3.6.1 Terugkeer naar de nieuwbouw 

3.6.2 Terugkeer naar de nieuwbouw in de wijk 

3.6.3 Terugkeer naar eigen gerenoveerde woning 

3.6.4 Terugkeer naar een andere woning in hetzelfde complex 

3. 7 Spijtoptantenregeling 
3.8 Wisselwoning 
3.8.1 Wie maakt aanspraak op een wisselwoning 

3.8.2 Hoe wordt wisselwoning opgeleverd door verhuurder 

3.8.3 Huur wisselwoning is niet hoger dan huur oude woning 

3.8.4 Locatie wisselwoning 

3.8.5 Huur/gebruikerscontract wisselwoning 

3.9 Behoud inschrijfduur 
4 

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

4.2 

Vergoedingen 
Verhuis en inrichtingsvergoeding 

Voorwaarden recht op verhuis en inrichtingsvergoeding 

Betaling verhuis en inrichtingsvergoeding (termijnen of ineenkeer) 

Vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) 
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4.2.1 Voorwaarden recht op vergoeding voor ZAV x x x x x x 
4.2.2 Bepaling hoogte van vergoeding voor ZAV x x x x x x 
4.2.3 Inschakelen taxateur indien geen overeenstemming hoogte vergoeding x x x x x x 
4.3 Huur wordt bevroren vanaf besluit tot sloop/renovatie x x x x x x 
4.4 Vergoeding voor inschrijven/abonnement woningzoekende x x x x 
4.5 Extra vergoeding voor bewoners die tweemaal moeten verhuizen x x x x 
4.6 Voorkomen van dubbele huurlasten x x x x 
4.7 Oprichten van Sociaal Fonds x x x x x x 
4.8 Huurachterstand/sociale uitkeringen nav vergoedingen. x x x x x x 
5 Dienstverlening en begeleiding x x x x x x 
5.1 lnspanningsverplichting verhuurder en huurder x x x x 
5.2 Individuele bewonersbegeleiding (herhuisvesting) x x x x x x 
5.3 Leveren van maatwerk voor senioren en invaliden x x x x 
5.4 Extra hulp x x x 
5.4.1 Inzet van een casemanager I hulp bij zoeken naar professionele hulp x x x 
5.4.2 Hulp bij verhuizen zelf x x x 
5.4.3 Extra begeleiding bij proces voor hulpbehoevenden x x x 

Extra hulp bij sociale achterstand, bijvoorbeeld opvoedcursus voor alleenstaande 
5.4.4 moeders x x x 
5.4.5 Extra hulp bij economische achterstand x x x 
6 Informatievoorziening x x x x x x 
6.1 Moment waarop informatie wordt gegeven x x x x x x 
6.2 Afspraken worden schriftelijk vastgelegd x x x x x x 
6.3 Belangrijke informatie wordt zo snel mogelijk aan bewoners kenbaar gemaakt. x x x x x x 
6.4 Communicatiemiddelen x x x x x x 
6.4.1 Vast spreekuur x x x x x x 
6.4.2 Periodieke nieuwsbrieven x x x x x x 
6.4.3 Website x x x x x x 
6.5 Vaste contactpersoon verhuurder x x x x x x 
6.6 Planning herhuisvesting x x x x x x 
6.7 Informatievoorziening andere sloopprojecten (verhinderen verhuizen naar x x x x 

woning die gesloopt wordt) 

6.8 Enquête afgenomen aan einde van traject voor evaluatie x x x x x x 
6.9 Informatie naar omwonenden plangebied x x x x x x 
7. Beheer x x x x x x 
7.1 Beheerplan x x x x x x 
7.1.1 Betrokkenen bij beheerplan x x x x x x 
7.1.2 Betrekken van omwonenden bij beheerplan x x x x x x 
7.1.3 Vaststellen verantwoordelijkheden en kosten betrokkenen x x x x x x 
7.1.4 Beheerplan wordt regelmatig geëvalueerd x x x x x x 
7.1.5 Wie wordt betrokken bij uitvoering van beheerplan x x x x x x 
7.1.6 Wat te doen bij overlast x x x x x x 
7.1.7 Gefaseerd slopen of renoveren x x x x x x 
7.2 Noodzakelijk Onderhoud x x x x x x 
7.2.1 Noodzakelijk onderhoud aan woningen x x x x x x 
7.2.2 Noodzakelijk onderhoud aan complex x x x x x x 
7.2.3 Noodzakelijk onderhoud aan straten en omgeving x x x x x x 
7.3 Leegstaande woningen x x x x 
7.3.1 Tijdelijk verhuren van leegstaande woningen x x x x 
7.3.2 Dichtzetten of tijdelijke bruikleen van woningen in de laatste maanden x x x x 
7.3.3 Overnemen van gordijnen van bewoners x x x x 
7.4 Afvoer van grofvuil en afval x x x x x x 
7.5 Asbesthoudende materialen door verhuurder verwijderd x x x x x x 
8. Vertrekstimuleringsregeling x x 
8.1 Voorwaarden x x 
8.2 Vergoeding x x 
8.3 Geen aanspraak meer op rechten van Sociaal Plan x x 

Deel 3: Hardheidsclausule x x x x x x 
a Geschillenregeling x x x x x x 
b Procedure klachtenafhandeling x x x x x x 
c Klachtencommissie x x x x x x 
d Huuropzegging/ontruimingstitel aanvragen door corporatie x x x x 
e Hardheidsclausule x x x x x x 
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8.4.1 Toelichting Algemeen Sociaal Document 
Het Sociaal Document is per situatie gespecificeerd. Het betreft een Algemeen Sociaal 
Document dat al gericht is op een bepaalde aanpak. Corporaties dienen echter per 
specifiek herstructureringsproject de checklist voor de aanpak die betrekking heeft op 
het specifieke project na te gaan. Hoewel het Algemeen Sociaal Document reeds 
gespecificeerd is per aanpak, dit betekent niet dat het ook een blauwdruk is voor alle 
projecten van dezelfde aanpak. Vandaar dat het van belang is dat corporaties de 
checklist van de aanpak gebruiken om te na te gaan welke van deze afspraken voor het 
betreffende project van toepassing zijn. 

8.5 Resumé 
In dit hoofdstuk wordt het model gepresenteerd. Het model, genaamd Algemeen Sociaal 
Document, dient als checklist voor corporaties zodat ze een gestructureerd overzicht 
hebben van de afspraken die vastgelegd kunnen worden betreffende herhuisvesting. 

Het Algemeen Sociaal Document zijn alle mogelijke afspraken vastgelegd die de 
corporatie moet maken met bewoner. Het model. bestaat uit drie delen: 
Deel 1 voorziet in de afspraken die gericht zijn op de procesafspraken voorafgaand aan 
het herhuisvesten. De Hoofdafspraken zijn: 
• De wijze waarop bewoners participeren, 
• De inspraak van de bewonerspartij 
• De trajectfasen 
• Draagvlak. 
Deel 2 is een Sociaal P,lan dat de afspraken vastlegt voor de individuele bewoners ten 
aanzien van het herhuisvesten: De hoofdafspraken zijn gericht op: 
• Algemene afspraken 
• Procedure 
• Herhuisvestingsafspraken 
• Vergoedingen 
• Dienstverlening en begeleiding 
• Informatievoorziening 
• Beheer 
• Vertrekstimuleringsregeling 
Deel 3 is een hardheidsclausule die van toepassing is op deel1 en 2. 

De opzet van het Algemeen Sociaal Document is gebaseerd op de modelopzet van de 
FNV die een checklist heeft uitgegeven voor bedrijven die een reorganisatie 
doormaken. Het model dient als checklist voor corporaties waardoor ze overzichtelijk 
hebben welke afspraken er gemaakt moeten worden. 

Echter, omdat het model een erg uitgebreid scala aan afspraken weergeeft is het van 
belang om het model al enigszins toe te passen op verschillende aanpakken die 
corporatie volgen bij herhuisvesting. 
Daarom is er een beslismodel gepresenteerd dat mogelijke aanpakken weergeeft die 
corporaties volgen op het moment dat er besloten is of de intentie bestaat om te gaan 
slopen of grootschalig te renoveren. Het beslismodel biedt geen concrete oplossingen 
maar biedt een inzicht in hoe het Sociaal Plan tot stand komt bij een bepaalde aanpak. 

TUle 74 



Afstudeerrapport 8 november 2007 

De zes aanpakken resulteren in een checklist van het Algemeen Sociaal Document dat 
al specifiek gericht is op de zes verschillende aanpakken. Wel is het van belang om de 
checklist zorgvuldig na te lopen wanneer een nieuw project doorlopen wordt, aangezien 
ook de gerichte checklist per aanpak geen blauwdruk is voor alle afzonderlijke projecten. 
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9 Case stud i es 

9.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden twee cases behandeld en vervolgens getoetst aan het 
gepresenteerde beslismodel en vervolgens het model uit hoofdstuk 8. De twee cases 
zijn beiden gesitueerd in de wijk Jutphaas Wijkersloot Zuilenstein (JWZ), gelegen in de 
gemeente Nieuwegein. Allereerst wordt een korte omschrijving gegeven van de 
gemeente Nieuwegein, vervolgens de wijk JWZ, waarna de twee cases, namelijk 
Richterslaan en Nijpelsplantsoen worden besproken en getoetst aan het model. 

9.2 Gemeente Nieuwegein 
De gemeente Nieuwegein (zie figuur 10.1) is in 1971 gesticht op het grondgebied van de 
opgeheven gemeenten Jutphaas en Vreeswjjk. De gemeente moest binnen een 
tijdsbestek van ongeveer 10 jaar uitgroeien van ongeveer 13.000 inwoners in 1971 naar 
ongeveer 50.000 inwoners in 1980, met als doel directe hulpverlening in de ernstig door 
woningnood geteisterde provinciehoofdstad Utrecht. 

Anno juli 2007 is Nieuwegein met 
61.234 inwoners een relatief jonge 
middelgrote vitale stad en 
voormalige groeikern in de provincie 
Utrecht (Gemeente Nieuwegein, 
2007) . De stad Nieuwegein staat 
bekend om haar centrale ligging in 
Nederland en goede bereikbaarheid 
(sneltramverbinding met utrecht en 
aangrenzend aan autosnelwegen 
A2, A 12 en A27). 
Echter deze vitale stad is onderhevig 
aan veranderingen en 
ontwikkelingen op de woningmarkt. 
Aangezien Nieuwegein ongeveer 30 
jaar geleden als het ware uit de 
grond is "gestampt", is de 
woningbouw qua leeftijd niet erg 
divers. Dit betekent dat veel 
woningen niet meer voldoen aan de 
wensen en eisen van deze tijd . 
Mede hierdoor moet de 
Nieuwegeinse woningmarkt de 
komende jaren worden aangepakt. 

Figuur 10.1 Gemeentekaart Nieuwegein 

De ervaringen met herstructureringsprojecten in Nieuwegein zijn tot nog toe beperkt, en 
ook de ervaringen met het herhuisvesten van bewoners zijn nog nieuw. In tegenstelling 
tot Utrecht waar er een DUO-overeenkomst gesloten is tussen de gemeente Utrecht, de 
corporaties in Utrecht en de overkoepelende bewonersorganisatie, waarin afspraken 
vastgelegd zijn met betrekking tot herstructureringsprojecten, is in Nieuwegein nog niks 
vastgelegd. Ook een algemeen sociaal plan voor de gemeente Nieuwegein bestaat nog 
niet. 
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9.3 Wijk Jutphaas Wijkersloot Zuilenstein (JWZ) 
In Nieuwegein zijn drie corporaties actief, namelijk Mitros, Woningstichting Jutphaas en 
Portaal. Met ongeveer 6.000 woningen in haar bezit is Mitros in Nieuwegein marktleider. 
De cases die in paragraaf 9.5 en 9.6 worden bestudeerd zijn projecten van Mitros. De 
twee projecten zijn beide gesitueerd in de wijk Jutphaas, Wijkersloot, Zuilenstein (JWZ) . 

De bevolking in de wijk JWZ vergrijst. Binnen tien jaar zal het aantal senioren 
verdubbelen (Ecorys, 2007). In het leefbaarheidonderzoek (Gemeente Nieuwegein, 
2005) scoren de wijken rond het gemiddelde van Nieuwegein. Het aanbod aan 
voorzieningen is goed en wordt door de bewoners als zeer positief beoordeeld . Wel zijn 
de gevoelens van onveil igheid in de eigen buurt toegenomen als ook het aantal 
delicten. Met name het Nijpelsplantsoen kent veel problemen met betrekking tot de 
leefbaarheid. 

Mitros is in JWZ een dominante speler in de wijk. De leefbaarheid staat in bepaalde 
gebieden onder druk en de woningvoorraad van Mitros is op veel plekken verouderd. De 
functionele kwaliteit van de meeste woningen is sober. Gezien de leeftijd van de 
woningen, ongeveer 40 jaar oud, is het interieur aan vernieuwing toe. De technische 
kwaliteit van de meeste complexen is redelijk, met enkele uitzonderingen waaronder de 
Richterslaan en het Nijpelsplantsoen. Daarnaast is geconstateerd dat de 
verhuurbaarheid van de woningen in JWZ afneemt (Loos en Xanten, 2006). Een aanpak 
in deze gebieden is dan ook nodig 

9.3.1 De projecten 
Na de nieuwbouw ca 30 jaar geleden staat Mitros voor een omvangrijke 
vernieuwingsopgave in Nieuwegein, waaronder de twee projecten Richterslaan en 
Nijpelsplantsoen. De twee projecten zijn verschillend van aard en worden allereerst 
getoetst aan het beslismodel van hoofdstuk 8, waarna het gerichte model (checklist) 
wordt getoetst. 

Mitros neemt naast de volkshuisvestelijke taak ook de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid steeds meer. Dit betekent onder andere dat Mitros herstructurering, 
en de daarmee gepaard gaande ingrepen, als kans ziet voor de activering van bewoners 
die te maken hebben met sociale en economische problemen. De insteek van 
herstructurering en herhuisvesting is dan ook gericht op wonen en emancipatie. 

9.4 Case Richterslaan 
lVIitros heeft al geruime tijd de intentie om het complex aan te pakken. De ingrepen 
sloop, renovatie en instandhouding zijn onderzocht en de meest voor de hand liggende 
ingreep is sloop met vervangende nieuwbouw voor Mitros. In paragraaf 9.5 wordt 
allereerst de algemene situatie en de problematiek van het complex geschetst, waarna 
de case aan het beslismodel wordt getoetst, wat leidt tot een Algemeen Sociaal 
Document voor de het project, dat specifiek gericht wordt op de Richterslaan. 

9.4.1 Algemene complexinformatie 
Aan de Richterslaan bevindt zich het complex 'Ons Thuis", dat bestemd is voor het 
huisvesten van senioren. Het complex (bouwjaar 1968) bestaat uit 23 seniorenwoningen 
en één gemeenschappelijke ruimte, die verdeeld zijn over twee bouwlagen. De 
woningen op de begane grond hebben een klein tuintje terwijl de woningen op de eerste 
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verdieping voorzien zijn van een balkon. Binnen het complex bestaan twee woningtypen, 
namelijk tweekamerwoningen van ca. 43 m2 en driekamerwoningen van ca. 52 m2 

(Acharki, 2007) 
Het complex is gelegen in een vrij rustige omgeving, die voornamelijk gekarakteriseerd 
wordt door eengezinswoningen omgeven door veel groen. De locatie is tevens goed 
bereikbaar en er zijn veel voorzieningen, zoals een winkelcentrum, in de omgeving. 

9.4.2 Problematiek 
Hoewel de woningen aan de Richterslaan gelabeld zijn voor senioren, voldoen ze niet 
meer aan de huidige eisen en wensen van senioren. De woningen zelf zijn erg klein, en 
met name de natte cellen zijn veel te klein (niet rollator- en hulpproof). Daarnaast is er 
geen lift aanwezig in het complex en zijn de woningen op de eerste verdieping niet 
gelijkvloers. Ook is de bouwkundige kwaliteit van de woningen onvoldoende. 

Deze factoren zorgen ervoor dat de woningen niet meer te verhuren zijn aan de 
doelgroep senioren. Bij mutatie worden woningen veelal geweigerd vanwege de te 
kleine woningen en het ontbreken van een liftvoorziening. Om leegstand te voorkomen 
worden leegkomende woningen verhuurd aan een andere doelgroep dan senioren. 
Hierdoor zijn een aantal woningen verhuurd aan Stichting Begeleid Wonen Utrecht 
(SBWU). Deze organisatie biedt mensen met een psychiatrische achtergrond, 
langdurige verslaafd en dak- en thuisloze mensen beschermd wonen met begeleiding 
aan (zie ook www.sbwu.nl). Andere woningen zijn verhuurd aan huurders onder de 55 
jaar. Deze oplossing zorgt ervoor dat woningen niet onbewoond blijven, wat de 
leefbaarheid van het complex ten goede komt. Echter heeft het ook nadelen, aangezien 
de sociale samenhang in het complex verminderd. 

Met het oog op de ontwikkelingen in Nieuwegein (Ecorys, 2007) is Mitros van mening 
dat het complex aangepakt moet worden. Met name de enorme groei van de doelgroep 
senioren in Nieuwegein de komende jaren baart zorgen. Het aanbod kwalitatief goede 
seniorenwoningen is niet voldoende om de groei te kunnen opvangen. Daarbij komt nog 
dat een deel van de huidige seniorenwoningen niet meer voldoen aan de eisen voor 
senioren. Vanwege de unieke locatie voor senioren en de mogelijkheid om meer 
kwalitatief goede seniorenwoningen te realiseren is het voor Mitros duidelijk dat dit 
complex aangepakt dient te worden . De mogelijkheden voor renovatie en sloop zijn 
onderzocht, waaruit is gebleken dat renovatie geen voor de hand liggende optie is. De 
investering die hiervoor gedaan moet worden weegt niet op tegen het resultaat. De optie 
sloop met vervangende nieuwbouw is daardoor voor Mitros de meest voor de hand 
liggende ingreep. 

Figuur 9.2 Foto's Complex "Ons Thuis" Richterslaan 
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9.4.3 Toetsing beslismodel 
Corporatie Mitros heeft de intentie om het complex aan de Richterslaan te gaan slopen. 
De redenen hiervoor zijn reeds beschreven in paragraaf 9.5.1. Voordat Mitros intern het 
besluit neemt tot sloop, wil zij eerst de mening van de bewoners peilen. 

Bewonersparticipatie (informeren bewoners) 
Op het moment dat Mitros de intentie had om het complex aan te pakken zijn de 
bewoners geïnformeerd via een algemene bewonersavond. Op deze avond is uitgelegd 
dat de opties sloop, renovatie en instandhouding nog werden onderzocht, maar dat de 
voorkeur van Mitros richting sloop ging. 

Tijdens de eerste informatieavond is een bewonerscommissie geformeerd, die namens 
de bewoners het overleg ging voeren met Mitros. Tijdens de latere overleggen met de 
bewonerscommissie is door Mitros uitgelegd dat enkel de optie sloop de meest voor de 
hand liggende optie is. Dat wil zeggen dat de insteek van Mitros is dat er gesloopt dient 
te worden. Wel wil zij met de bewoners zo goed mogelijk bekijken wat de mogelijkheden 
zijn met betrekking tot sloop. De bewonerscommissie geeft een gekwalificeerd 
adviesrecht af met betrekking tot de ingreep sloop, waarna Mitros dit advies intern 
meeneemt in de overweging om definitief over te gaan op sloop. 

Aangezien de praktijk heeft uitgewezen dat senioren bij sloopprojecten veelal niet terug 
(willen) keren naar de nieuwbouw (zie ook bijlage 7) heeft Mitros besloten om de 
bewoners niet in de vorm van een formele projectgroep te betrekken maar bewoners die 
met zekerheid willen terugkeren wel de mogelijkheid te geven om Mitros te adviseren. 

Individuele gesprekken 
Alle bewoners zijn benaderd voor een individueel gesprek. Dit gesprek was bedoeld om 
in een vroeg stadium een inventarisatie te maken van enerzijds de woonwensen en 
anderzijds de persoonlijke situatie van de bewoners. Mitros had op deze manier in een 
vroeg stadium een overzicht van welke mensen extra ondersteuning nodig hadden met 
betrekking tot de herhuisvesting, maar ook met betrekking tot activering in de 
maatschappij (indien bewoners daartoe zelf bereid zijn) . De gesprekken hebben tevens 
als input gediend voor het Sociaal Plan dat opgesteld werd. 

Totstandkoming van het Sociaal Plan 
Mitros heeft allereerst een concept Sociaal Plan opgesteld . De bewonerscommissie 
heeft enkele aanvullende punten gegeven, waarna een voorstel is gedaan voor het 
Sociaal Plan . De onderhandelingen over het Sociaal Plan zijn anno oktober 2007 nog 
steeds gaand. Aangenomen wordt dat beide partijen uiteindelijk tot een 
overeenstemming zullen komen, hetgeen zal leiden tot het definitieve sociaal plan. 
Hierna kan een start gemaakt worden met het herhuisvesten van de bewoners. 
Het advies van de bewonerscommissie over sloop en de overeenstemming met de 
bewonerscommissie over het Sociaal Plan, is een graadmeter voor het draagvlak onder 
de bewoners. Vandaar dat het ook van groot belang is om een goed Sociaal Plan op te 
stellen voor de bewoners. 

Slopen en herhuisvesten 
Het sloopbesluit wordt genomen als er overeenstemming is over het Sociaal Plan . Op 
dat moment worden urgenties afgegeven voor bewoners, waarna de bewoners 
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geherhuisvest kunnen worden. Een goede begeleiding en informatievoorziening vanuit 
de corporatie is gedurende het traject van groot belang. 

Conclusies ten aanzien van het beslismodel 
De aanpak betreffende de Richterslaan is gericht op emancipatie en intentie tot sloop. 
Deze aanpak komt overeen met de aanpak 82 uit het beslismodel van hoofdstuk 8. 
Echter deze aanpak in het model laat zien dat bewonersparticipatie actief is op het vlak 
van de besluitvorming van sloop. De bewonersorganisatie zou in deze aanpak een 
zware stem hebben in het bes'luit tot sloop. Ook zouden bewoners een gelijkwaardige 
partij zijn in het meepraten over de nieuwbouw. In de aanpak van de Richterslaan geeft 
de bewonerscommissie weliswaar een zwaarwegend advies af. Mitros neemt dit advies 
mee, maar zal vanwege haar volkshuisvestelijke taak een overweging moeten maken 
voor de lange termijn. Daarnaast hebben de bewoners geen actieve stem lin het 
meepraten over de nieuwbouw, zoals het meebepalen van welke architect er gekozen 
wordt en hoeveel woningen er teruggebouwd gaan worden. 
De aanpak m.b.t. de Richterslaan laat zien dat er een verschil zit in bewonersparticipatie 
bij de aanpak A2 en 82. De overweging om bewoners actief te betrekken bij het proces 
hangt natuurlijk ook af van voor wie er teruggebouwd wordt. Indien er teruggebouwd 
wordt voor een andere doelgroep of senioren die liever niet twee keer verhuizen, dan zal 
de participatie minder actief zijn dan als er teruggebouwd wordt voor dezelfde 
doelgroep. 

9.4.4 Toetsing Model: Algemeen Sociaal Document 
De aanpak 82 leidt tot een toegespitst Algemeen Sociaal Document dat in paragraaf 8.4 
is weergegeven. De afspraken die in het document staan worden onderstaand kort 
nagegaan om het model te toetsen. 

Deel 1: Procesafspraken 

A. Bewonersparticipatie 
A 1 en A2. De wijze waarop de bewonerspartij participeert is via een bewonerscommissie 
ook wel vertegenwoordiging genoemd. In deze case wordt er geen onderscheid 
gemaakt in een bewonerspartij voor de lange en de korte termijn. 
A3. Het betrekken van minder makkelijk te bereiken bewoners is in deze case niet 
van belang aangezien het een kleinschalig project is. 
A4. De mogelijkheid van ondersteuning voor de bewonerspartij moet opgenomen 
worden. In deze case is de bewonerspartij procesmatig ondersteund door een adviseur 
van de Woonbond. 

B. Bewonersinspraak 
81. De bewonersorganisatie heeft een gekwalificeerd adviesrecht. Dit adviesrecht 
heeft betrekking op het besluit tot ingreep. Met betrekking tot de nieuwbouwplannen 
dient vastgelegd te worden dat de bewonersorganisatie een adviesrecht heeft. Met 
betrekking tot de onderhandeling over de inhoud van het Sociaal Plan heeft de 
bewonersorganisatie veel inspraak, aangezien de overeenstemming over het Sociaal 
Plan een vorm van draagvlak creëren is. 
82. Met inspraak gaan ook verantwoordelijkheden gepaard. Echter deze gaan 
gepaard met de wijze waarop een bewonerspartij participeert in het proces. Dit 
onderwerp zal dan ook niet op genomen hoeven te worden in een Algemeen Sociaal 
Document. 
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C. Trajectfasen 
C 1. De bewonerspartij neemt niet deel aan het opstellen van een visie op 
stadsniveau of gemeenteniveau 
C2 en C3. De bewonerspartij is wel een partij die deelneemt in het ontwikkelen van een 
visie op wijkniveau en dat geldt in deze case ook voor het buurtniveau 
C4. Op complexniveau neemt de bewonerspartij deel in een vertegenwoordiging 
zoals in A reeds is uitgelegd. 

D. Draagvlak 
D1 . Er zijn afspraken gemaakt over het voeren van individuele gesprekken met 
bewoners. De bewonerscommissie is nauw betrokken geweest bij de opzet van de 
vragenlijst. 
D2. De gesprekken waren in deze case tevens gericht op de persoonlijke situatie van 
bewoners om zodoende een inventarisatie te kunnen maken van de mogelijke 
' probleembewoners· die geactiveerd dienden te worden. 
D3. Met betrekking tot het draagvlak is in deze case afgesproken dat er geen 
percentage draagvlak werd gehanteerd, maar dat de corporatie een inschatting maakt of 
er voldoende draagvlak is voor de ingreep. 

Deel 2: Individuele afspraken -Sociaal Plan-
Dit deel van het document legt de afspraken vast die met de individuele bewoners 
worden gemaakt, om de gevolgen van een gedwongen verhuizing zo goed mogelijk op 
te vangen. 

1. Algemeen 
1.1. Doel van Ingreep is het realiseren van meer kwalitatief goede seniorenwoningen, 

die voldoen aan de huidige eisen van seniorenwoningen, in de wijk JWZ. 
1.2. Het Sociaal Plan geldt voor alle hoofdhuurders van de woningen in het complex 

Ons Thuis. 
1.3. Datum en Ingang van Sociaal Plan dienen altijd vermeldt te worden. 
1.4. De looptijd van het Sociaal Plan is een jaar nadat het inwerking wordt gesteld . 
1.5. Van belang is om bepaalde definities, bijv peildatum, bij te voegen ter 

verduidelijking van de tekst in het Sociaal Plan. 

2. Procedure 
2.1. De datum waarop het sloopbesluit is vastgesteld of wordt vastgesteld moet 

opgenomen worden. 
2.2. De peildatum van het Sociaal moet vastgelegd worden 
2.3. Ook de periode tussen het sloopbesluit en de sloopdatum wordt vastgesteld 
2.5. Sloopbesluit wordt zo snel mogelijk schriftelijk aan bewoners kenbaar gemaakt 
2.6. Bewoners worden voor het definitieve herhuisvesten individueel bezocht 
2. 7. Afspraken over het opzeggen van de huur moeten goed vastgelegd worden. 

Bijvoorbeeld wanneer de woning opgeleverd wordt voor de peildatum dan heeft 
de bewoner geen recht om aanspraak te maken op de rechten van het Sociaal 
Plan. 

3. Herhuisvesting 
3.1. Alle huishoudens van de Richterslaan krijgen een Urgentie toegekend 
3.2. De 55+ bewoners kunnen met deze urgentie reageren op alle seniorenwoningen 

in de regio die passend zijn qua inkomen en huishoudensamenstelling. De 
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bewoners onder de 55+ kunnen met urgentie reageren op de woningen die 
passend zijn qua inkomen en huishoudensamenstelling. 

3.3. In deze case is een extra urgentie toegepast. Deze urgentie beidt bewoners 
van de Richterslaan voorrang op alle andere urgenten binnen de wijk, mits de 
woning passend is ( ook 3.4). 

3.5. Om misverstanden te voorkomen wordt vastgelegd welke urgenten voorrang 
hebben op andere urgenten. Bijvoorbeeld een bewoner die nog maar twee 
maanden urgentie heeft zal voorrang hebben op bewoners die nog acht 
maanden urgentie heeft. 

3.6. Er wordt een Terugkeergarantie geboden aan de bewoners van de te slopen 
woningen. Dat wil zeggen dat de bewoners sowieso terug mogen keren naar de 
nieuwbouw wanneer deze gerealiseerd is. Omdat er in de wijk JWZ nog geen 
andere nieuwbouw is gerealiseerd is deze bepaling niet opgenomen. 

3.7. De spijtoptantenregeling is ook van toepassing op deze case. 
3.8. Wisselwoningen worden niet aangeboden in deze case. Dat is afgesproken met 

de bewonersorganisatie, maar ter compensatie wordt een extra vergoeding 
uitgekeerd wanneer bewoners terug willen keren naar de nieuwbouw 

4. Vergoedingen 
De afspraken met betrekking tot de vergoedingen die in het model zijn opgenomen zijn 
allen van toepassing op de Richterslaan, behalve 4. 7 het oprichten van een sociaal 
fonds. De hoogte van de verhuis en inrichtingsvergoeding is nog een aandachtspunt. 
Wanneer een corporatie immers bij het ene project een hoge vergoeding uitreikt, dan zal 
bij andere projecten altijd uitgegaan worden van deze vergoeding. 

5. Dienstverlening en begeleiding 
5.1. Mitros en de bewoners van de Richterslaan hebben een inspanningsverplichting 

naar elkaar toe. Beide partijen zullen actief zoeken naar een passende woning. 
Wanneer dit niet het geval is dan kan de corporatie een eenmalige aanbieding 
doen aan de bewoner, en hoeft zij niet meer actief te helpen met zoeken. 

5.2. Mitros biedt de bewoners begeleiding aan bij het herhuisvestingstraject. 
5.3. Mitros streeft ernaar om maatwerk te leveren voor de senioren aan de 

Richterslaan 
5.4. Mitros zet een casemanager in om bewoners die problemen hebben gericht te 

helpen bij het zoeken naar professionele hulp. 

6. Informatievoorziening 
6.1 . Belangrijke informatie wordt zo snel mogelijk kenbaar gemaakt. 
6.2. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd 
6.3. Dit is reeds uitgelegd in 6.1. 
6.4. De communicatiemiddelen die ingezet worden zijn onder andere periodieke 

nieuwsbrieven, vast spreekuur en collectieve bewonersavonden. 
6.5. Er zijn twee vaste contactpersonen aangewezen die de bewoners begeleiden en 

informeren. 
6.6. De planning van de herhuisvesting is van belang, echter deze afspraak is reeds 

opgenomen in punt 2 de procedure afspraken. 
6. 7 Er wordt gestreefd om bewoners informatie te verschaffen over andere 

sloopprojecten, zodat ze niet verhuizen naar een woning die over een aantal jaar 
weer gesloopt wordt. 

6.8. Deze afspraak hoeft niet vastgelegd te worden. Een enquête kan immers altijd 
vrijblijvend verstuurd worden. 
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6.9. Wel is het van belang om omwonenden te informeren over de gang van zaken. 

7. Beheer en leefbaarheid 
7.1. Bij het beheerplan worden bewoners van de Richterslaan betrokken. Ook politie 

en buurtmeester zullen extra ingezet worden tijdens het beheer. 
7.2. Ook al worden de woningen gesloopt, het noodzakelijk onderhoud wordt door 

Mitros gewoon uitgevoerd vanwege de veiligheid voor de bewoners, 
7.3. Leegstaande woningen worden tijdelijk verhuurd volgens de regels van de 

Leegstandswet. 

8. Vertrekstimuleringsregeling 
Deze regeling is niet toegepast op de Richterslaan, maar dat betekent niet dat dit voor 
ander projecten niet mogelijk is. 

Deel 3: Hardheidsclausule 
De hardheidsclausule voorziet in de mogelijkheid voor bewoners van de Richterslaan en 
Mitros om een klacht in te dienen en te beroepen op de hardheidsclausule. 

Conclusies ten aanzien van het model 
De wijze waarop een bewonerspartij participeert hoeft niet ingedeeld te worden in lange 
en korte termijn. 
Over de verantwoordelijkheden van de bewonerspartij hoeven geen aparte afspraken 
gemaakt te worden aangezien de verantwoordelijkheid gepaard gaat met de wijze 
waarop een bewonerspartij deelneemt in het proces. 
Afspraak 2.7 het opleveren van de woning dient niet opgesplitst te worden, dat maakt 
het namelijk alleen maar minder overzichtelijk. 
Afspraak 6.3 de belangrijkste informatie wordt zo snel mogelijk aan bewoners kenbaar 
gemaakt is reeds opgenomen in afspraak 6.1, het moment waarop informatie wordt 
gegeven. 
Afspraak 6.4 waarin de communicatiemiddelen worden uitgelegd, hoeft geen splitsing 
gemaakt te worden in de verschillende middelen. 
De planning van de herhuisvesting in afspraak 6.6 is reeds opgenomen in de 
proeed ureafspraken. 
Afspraak 6.8, de enquête die afgenomen wordt aan het einde van het traject dient niet 
opgenomen te worden. 
Afspraak 7.2 Noodzakelijk onderhoud dient in alle gevallen gepleegd te worden, 
ongeacht de ingreep. Een verdere invulling van de verschillende 
onderhoudswerkzaamheden maakt het document alleen maar uitgebreider. 

9.5 Case Nijpelsplantsoen 
Naast de Richterslaan staat het Nijpelsplantsoen ook hoog op de agenda van Mitros. De 
leefbaarheid staat al sinds een aantal jaren onder druk. Mitros heeft de intentie om 
grootschalig te gaan renoveren om onder andere de leefbaarheid te verbeteren. 

9.5.1 Algemene complexinformatie 
Het complex Nijpelsplantsoen (bouwjaar 1971) bestaat uit vier flatgebouwen van 10 
hoog met in totaal 360 woningen. Het gaat om 292 vierkamerwoningen en 68 
vijfkamerwoningen van ruim 84 m2

, met een betaalbare huurprijs van ruim 400 euro. Op 
de begane grond van de flats bevinden zich bergingen voor de woningen. Er zijn per flat 
(90 woningen) maar twee ingangen. De doelgroep van de woningen zijn vooral 
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gezinnen, maar ook alleenstaanden en samenwonenden en ouderen. Het 
Nijpelsplantsoen ligt in een stedelijke wijk, maar gelijkertijd ook in een zeer groen gebied 
op een goede locatie in Nieuwegein. Het complex is zeer goed bereikbaar. Daarnaast 
bevat het gebied veel voorzieningen verspreid over de wijk. 

9.5.2 Problematiek 
De leefbaarheid van het complex staat onder druk. Er is sprake van geluidsoverlast, 
vervuiling, vandalisme, inbraak (in bergingen) en sociale achterstand bij een groot deel 
van de bewoners. Deels is dit terug te voeren op het ontwerp en de positionering van het 
complex. De grote hoeveelheid en eenzijdigheid (geen differentiatie) van de woningen 
per galerij en trappenhuis leiden tot anonimiteit. Daarnaast trekt de betaalbare huur van 
relatief grote woningen vooral lagere inkomens en grote gezinnen aan. De 
betrokkenheid van bewoners bij de directe leefomgeving is tevens erg gering. Deze 
factoren leiden tot een slechte leefbaarheid in en rondom het complex (Verdooren, 
2006). 
Naast de leefbaarheidproblemen speelt ook de kwaliteit van de woningen mee in de 
overweging om het complex aan te pakken. De bouwtechnische kwaliteit van het 
complex is matig en ook het interieur is verouderd. De functionaliteit van de woningen is 
tevens niet meer van deze tijd. Deze factoren zorgen ervoor dat de woningen op den 
duur niet meer aan de kwalitatieve vraag voldoen. 
Alle aspecten samengenomen vormt de noodzaak om het complex aan te pakken. 
Mitros heeft de intentie om grootschalig te renoveren. De optie sloop is niet meer aan de 
orde, vanwege de grootschalige aanpak en de daarmee gepaard gaande zeer moeilijk te 
realiseren herhuisvesting naar andere passende woningen in de wijk en gemeente. 

9.5.3 Toetsing beslismodel 
Mitros Nieuwegein heeft de intentie om het complex Nijpelsplantsoen grootschalig te 
renoveren om een deel van de problemen te verminderen en of op te lossen. 

Bewonersparticipatie (Informeren van bewoners) 
Alle bewoners zijn geïnformeerd middels een brief over het feit dat Mitros de intentie 
heeft om te renoveren. Er is reeds een bewonerscommissie actief voor het 
Nijpelsplantsoen. Echter deze is niet representatief voor de bewoners die gehuisvest zijn 
in het complex. Mitros vindt het van belang om een diverse bewonerscommissie te 
activeren en heeft daarom een communicatiebureau ingezet dat gespecialiseerd is in het 
betrekken van (allochtone) bewoners bij het proces van renovatie. De nieuw 
gerekruteerde bewonerscommissie gaat het overleg voeren met Mitros. Daarbij heeft de 
bewonerscommissie een gelijkwaardige stem in de renovatieplannen. Er worden tevens 
enkele klankbordgroepen opgezet. In deze klankbordgroepen zullen bewoners samen 
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met Mitros ideeën genereren voor de renovatieplannen. De resultaten van de workshops 
worden meegenomen in de definitieve plannen. 

Individuele gesprekken 
Met het oog op de emancipatie van de bewoners, is het voornemen om de zogenaamde 
gesprekken achter de voordeur gehouden. De insteek van deze gesprekken is het 
vergroten van de zelfredzaamheid van de bewoners, het vergroten van de sociale 
samenhang binnen het complex en het vergroten van de betrokkenheid van de 
bewoners bij het invullen van de eigen woon en leefomgeving. De gesprekken worden 
gehouden door professionals. Het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners 
wordt breed gezien. Te denken aan het organiseren van een opvoedcursus voor 
alleenstaande moeders, het organiseren van activiteiten voor het vergroten van de 
binding van de bewoners, en een wekelijks spreekuur met een maatschappelijk werker 
in het complex zijn enkele voorbeelden voor het activeren van bewoners. Het inzetten 
van een casemanager, die bewoners met problemen begeleidt, is een meerwaarde voor 
de opwaardering van het complex en de leefomgeving. Op het moment dat bewoners 
geholpen en begeleid worden in het stijgen op sociaal en economisch vlak dan heeft dat 
natuurlijk een positieve invloed op de leefbaarheid en het sociaal kapitaal van de buurt. 
De gesprekken kunnen tevens dienen als inventarisatie van de verhuisideeën van de 
bewoners. Zoals reeds is uitgelegd in hoofdstuk 3 zullen enkele bewoners de ingreep 
benutten om definitief te verhuizen. Vanwege de hoeveelheid te herhuisvesten 
huishoudens van het Nüpelsplantsoen is het van belang om deze groep mensen goed te 
begeleiden in het vinden van een nieuwe passende woning. 

Totstandkoming van het Sociaal Plan 
Anno september 2007 is de stap in het traject van het Nijpelsplantsoen nog niet zover 
dat er gesproken is over het concept Sociaal Plan. Bij het opstellen van het concept 
Sociaal Plan is het van belang om genoeg wisselwoningen voor de bewoners aan te 
bieden. Aangezien het erg moeilijk wordt om voor alle 360 huishoudens in een keer een 
passende wisselwoning aan te bieden in Nieuwegein is het aan te raden om de 
renovatie gefaseerd aan te pakken. De 90 huishoudens van de eerste flat die aangepakt 
gaat worden zullen elders tijdelijk geherhuisvest moeten worden, of zelfs gestimuleerd 
moeten worden om definitief te verhuizen naar een andere woning elders. Daarbij is het 
van belang om de "vertrekkers die willen verhuizen" (zie hoofdstuk 3) goed te 
begeleiden bij het vinden van een andere passende woning. Op deze wijze kunnen de 
mensen die terugkeren naar het Nijpelsplantsoen geherhuisvest worden naar een 
andere woning in het zelfde complex, waardoor zo een doorstroom kan plaatsvinden. 
Het Sociaal Plan zal daarom specifiek gericht zijn op het wisselwoningtraject 
Mitros dient met de bewonerscommissie in goed overleg tot een overeenstemming te 
komen over het Sociaal Plan . Het Sociaal Plan dient de gevolgen van de renovatie en 
de daarmee samenhangende (tijdelijke) herhuisvesting voor de bewoners zo goed 
mogelijk te ondervangen. Het Sociaal Plan dient daarbij als een instrument dat voor 
voldoende draagvlak kan dienen. 

Draagvlak 70% 
Aangezien de intentie bestaat om de ingreep grootschalige renovatie, met 
huurverhoging als gevolg, te plegen zal 70 % van de huishoudens moeten instemmen 
met de ingreep, voordat er een definitief besluit tot renovatie genomen kan worden. 
Bewoners kunnen pas een goede overweging maken als ze bekend zijn met de plannen 
van renovatie en het daarbij behorende Sociaal Plan. Een goed sociaal plan zal 
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daarmee het draagvlak onder de bewoners versterken. De draagvlakmeting zal per 
huishouden worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. 

Renoveren en (tijdelijk} herhuisvesten 
Anno september 2007 is er nog geen draagvlakmeting gehouden. De toekomst van het 
complex is daarmee niet zeker. Voor dit onderzoek wordt aangenomen dat de ingreep 
zal doorgaan. 

Conclusies ten aanzien van het beslismodel 
De aanpak betreffende het Nijpelsplantsoen is gericht op emancipatie en intentie tot 
grootschalige renovatie. Deze aanpak komt overeen met de aanpak 82 uit het 
beslismodel van hoofdstuk 8. 
Geconcludeerd kan worden dat de emancipatie met name gericht is op het vergroten 
van de zelfredzaamheid van bewoners, en het vergroten van de sociale binding met de 
buurt. In het beslismodel van hoofdstuk 8 wordt weergegeven dat het Sociaal Plan 
gericht is op de stijging van woningmarkt, sociaal en economisch opzicht. Echter de 
renovatie zelf betekent voor de bewoners een stijging op de woningmarkt. Ze zullen 
uiteindelijk veelal terugkeren naar een gerenoveerde woning. Het Sociaal Plan hoeft 
daarom niet gericht te zijn op een stijging op de woningmarkt. 

9.5.4 Toetsing Model: Algemeen Sociaal Document 
De aanpak 83 leidt tot een toegespitst A:lgemeen Sociaal Document dat in paragraaf 8.4 
is weergegeven. De afspraken die in het document staan worden onderstaand kort 
nagegaan voor het Nijpelsplantsoen om het model te toetsen. 

Deel1: Procesafspraken 

A. Bewonersparticipatie 
A 1 en A2. Ook in deze case wordt er geen onderscheid gemaakt in een bewonerspartij 
voor de lange en de korte termijn. De wijze waarop de bewonerspartij van het 
Nijpelsplantsoen participeert is via een bewonerscommissie ook wel vertegenwoordiging 
genoemd. Daarnaast zullen er ook platformgroepen opgesteld worden die de taak 
krijgen om ideeën te generen voor de renovatieplannen. 
A3. Het betrekken van minder makkelijk te bereiken bewoners wordt in deze case 
bereikt door de inzet van een extern communicatiebureau die met name de allochtone 
bewonersgroepen gaat benaderen. 
A4 . De mogelijkheid van ondersteuning voor de bewonerspartij moet opgenomen 
worden. In deze case wordt de bewonerspartij procesmatig ondersteund door een 
adviseur van een extern communicatiebureau. 

B. Bewonersinspraak 
81. De bewonersorganisatie heeft een gekwalificeerd adviesrecht. Dit adviesrecht 
heeft betrekking op het renovatiebesluit, maar ook op de renovatieplannen. Met 
betrekking tot de onderhandeling over de inhoud van het Sociaal Plan heeft de 
bewonersorganisatie veel inspraak, aangezien de overeenstemming over het Sociaal 
Plan een vorm van draagvlak creëren is. 
82. Zoals bij de case Richterslaan is opgemerkt gaat de verantwoordelijkheid 
gepaard met de wijze waarop een bewonerspartij participeert. 

C. Trajectfasen 
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C1. De bewonerspartij neemt niet deel aan het opstellen van een visie op 
stadsniveau of gemeenteniveau 
C2 en C3. De bewonerspartij is wel een partij die deelneemt in het ontwikkelen van een 
visie op wijkniveau en dat geldt in deze case ook voor het buurtniveau 
C4. Op complexniveau neemt de bewonerspartij deel in een vertegenwoordiging 
zoals in A reeds is uitgelegd. 

D. Draagvlak 
D1 . Er worden afspraken gemaakt over het voeren van individuele gesprekken met 
bewoners. De bewonerscommissie zal nauw betrokken worden bij de opzet van de 
vragenlijst. 
D2. Zullen de zogenaamde gesprekken achter de deur gehouden worden om 
zodoende een inventarisatie te kunnen maken van de mogelijke 'probleembewoners' 
die geactiveerd dienden te worden. 
D3. In het geval van het Nijpelsplantsoen zal 70% van de bewoners moeten 
instemmen met de ingreep. Dit wordt gemeten via een draagvlakmeting in de vorm van 
een enquête. 

Deel 2: Individuele afspraken -sociaal Plan-

1. Algemeen 
1.1 . Doel van Ingreep is het realiseren van meer kwalitatief goede woningen in de 

wijk en het tegengaan of verminderen van de leefbaarheidsproblemen rondom 
het complex 

1.2. Het Sociaal Plan geldt voor alle hoofdhuurders van de woningen in het complex. 
1.3. Datum en Ingang van Sociaal Plan dienen altijd vermeldt te worden . 
1.4. De loopt,ijd van het Sociaal Plan is een jaar nadat het inwerking wordt gesteld. 
1.5. Van belang is om bepaalde definities, bijv peildatum, bij te voegen ter 

verduidelijking van de tekst in het Sociaal Plan. 

2. Procedure 
2.1. De datum waarop het renovatiebesluit wordt genomen dient vastgesteld te 

worden. 
2.2. De peildatum van het Sociaal moet vastgelegd worden 
2.3. Ook de periode tussen het renovatiebesluit en de start van de renovatie wordt 

vastgesteld. 
2.5. Renovatiebesluit wordt zo snel mogelijk schriftelijk aan bewoners kenbaar 

gemaakt 
2.6. Bewoners worden voor het herhuisvesten individueel bezocht 

3. Herhuisvesting 
3.4 Bewoners van het Nijpelsplantsoen zullen in de meeste gevallen terugkeren naar 

de gerenoveerde woning, tenzij zij definitief gaan verhuizen . De 
terugkeergarantie is dan ook niet van toepassing op de ingreep renovatie, 
aangezien het huurcontract niet wordt opgezegd. 

3.8. In deze case dienen de bewoners tijdelijk geherhuisvest te worden in een 
wisselwoning waarna ze terugkeren naar de gerenoveerde woning . Alle 
afspraken met betrekking tot de wisselwoningen moeten worden opgenomen in 
deze case. 

4. Vergoedingen 
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De afspraken met betrekking tot de vergoedingen die in de aangepaste checklist van 
aanpak B3 zijn opgenomen zijn allemaal van toepassing op het Nijpelsplantsoen. 

5. Dienstverlening en begeleiding 
5.2. Mitros biedt de bewoners begeleiding aan en zal een passende wisselwoning 

aanbieden. 
5.4. Mitros zet een casemanager in om bewoners die problemen hebben gericht te 

helpen bij het zoeken naar professionele hulp. 

6. Informatievoorziening 
6.1. Belangrijke informatie wordt zo snel mogelijk kenbaar gemaakt. 
6.2. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd 
6.3. Dit is reeds uitgelegd in 6.1. 
6.4. De communicatiemiddelen die ingezet worden zijn onder andere periodieke 

nieuwsbrieven, vast spreekuur en collectieve bewonersavonden. 
6.5. Er worden vaste contactpersonen aangewezen die de bewoners begeleiden en 

informeren. 
6.6. De planning van de herhuisvesting is van belang, echter deze afspraak is reeds 

opgenomen in punt 2 de procedure afspraken. 
6.8. Deze afspraak hoeft niet vastgelegd te worden. Een enquête kan immers altijd 

vrijblijvend verstuurd worden. 
6.9. Wel is het van belang om omwonenden te informeren over de gang van zaken. 

7. Beheer en leefbaarheid 
7.1. Bij het beheerplan worden bewoners van de Nijpelsplantsoen betrokken. Ook 

politie en buurtmeester zullen extra ingezet worden tijdens het beheer. 
7.2. Ook al worden de woningen ingrijpend gerenoveerd, het noodzakelijk onderhoud 

wordt door Mitros gewoon uitgevoerd vanwege de veiligheid voor de bewoners. 

8. Vertrekstimuleringsregeling 
Deze regeling is niet toegepast op het Nijpelsplantsoen, maar dat betekent niet dat dit 
voor ander projecten niet mogelijk is. 

Deel 3: Hardheidsclausule 
De hardheidsclausule voorziet in de mogelijkheid voor bewoners van de 
Ni_jpelsplantsoen en Mitros om een klacht in te dienen en te beroepen op de 
hardheidsclausule. 

Conclusies ten aanzien van het model 
Naast de conclusies die ook al geconstateerd zijn bij de case Richterslaan is met 
betrekking tot renovatie van belang dat de bewoners hun huurcontract niet opzeggen, 
waardoor een terugkeergarantie niet opgenomen hoeft te worden. 

9.6 Definitieve beslismodel 
Naar aanleiding van de twee case studies dient allereerst het beslismodel van hoofdstuk 
8 aangepast te worden. 

De aanpak waarbij de corporatie de intentie heeft om te slopen, wordt aangepast. Deze 
aanpak wordt gesplitst in twee scenario's. De eerste is gericht op geringe 
bewonersparticipatie, de tweede op actieve bewonersparticipatie. Het scenario waarbij 
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de bewonersparticipatie gering is lijkt veel op de aanpak die gevolgd wordt op het 
moment dat er een sloopbesluit is genomen. Dit scenario kan alleen een positieve 
uitwerking hebben op het moment dat er veel bewoners al geneigd zijn om te 
vertrekken, de zogenaamde vertrekkers. Wanneer duidelijk wordt dat bewoners veel 
weerstand bieden tegen de intentie om te slopen omdat ze naar genoegen wonen en 
niet willen verhuizen, dan is het aan te raden om de bewoners actief te betrekken bij het 
proces. 

Daarnaast wordt het beslismodel enigszins aangepast betreffende renovatie. Bij 
renovatie is het Sociaal Plan met name gericht op het wisselwoningtraject Ook hierbij 
dient aandacht besteed te worden aan de vertrekkers, de bewoners die geneigd zijn te 
verhuizen naar een andere woning die niet gerenoveerd gaat worden . 

Dit resulteert in acht aanpakken in plaats van zes aanpakken die corporaties volgen. De 
checklisten worden tevens toegespitst op de aanpakken. 

Op bladzijde 90 wordt het beslismodel weergegeven. 

9.7 Definitieve Model: Algemeen Sociaal Document 
Het Algemeen Sociaal Document dient niet rigoureus aangepast te worden na de 
toetsing middels de case studies. 
De belangrijkste aanpassing is dat de bewonerspartij die deelneemt in het proces niet 
opgesplitst dient te worden in een bewonerspartij voor de lange en de korte termijn. Een 
andere belangrijke aanpassing is dat de verantwoordelijkheid van een bewonerspartij al 
opgenomen is in de wijze waarop deze deelneemt, een aparte afspraak hierover dient 
niet opgenomen te· worden in deel 1 van het model. 

Daarnaast zijn enkele afspraken uit het document gehaald omdat deze geen reeds in 
andere afspraken werden opgenomen. 

Het definitieve Algemeen Sociaal Plan is in bijlage 9 bijgevoegd. Op bladzijde 91 en 92 
is het model, dat specifiek is gericht op de acht verschillende aanpakken, wederom 
weergegeven 
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Definitief Model: Algemeen Sociaal Document, toegespitst op acht verschillende aanpakken 

Checklist Sociaal Document 

Deel 1 : Procesafspraken 
A Bewonersparticipatie 
A 1 Wijze waarop bewonerspartij participeert 

A2 Betrekken van minder makkelijk te bereiken bewoners 

A3 Ondersteuning voor bewonerspartij 

B Bewonersinspraak 
B1 Inspraak 

a Besluit tot ingreep 

b Nieuwbouwplannen 

c Renovatieplannen 

d Sociaal Plan 

C Trajectfasen 
C 1 Visie op stadsniveau 

C2 Visie op wijkniveau 

C3 Buurtniveau 

C4 Complexniveau 

D Draagvlak 
D1 Individuele gesprekken/collectieve gesprekken 

D2 

D3 D 

Deel 2: Individuele afspraken -Sociaal Plan-
1 Algemeen 
1.1 Doel van Ingreep 
1.2 Geldigheid (voor wie is het Sociaal Plan geldig) 
1.3 Datum en Ingang van Sociaal Plan 

1 .4 Looptijd Sociaal Plan 
1.5 Definities 
2 Procedure 
2.1 Sloopbesluit/renovatiebesluit vaststellen 
2.2 Peildatum vaststellen 
2.3 Periode tussen sloopbesluit en sloopdatum vaststellen 
2.4 Periode tussen besluit tot renoveren en renoveren vaststellen 
2.5 Sloopbesluit wordt zo snel mogelijk schriftelijk aan bewoners kenbaar gemaakt 
2.6 Bewoners worden voor het definitieve herhuisvesten individueel bezocht 
2.7 Opzeggen van de huur door huurders 
3 Herhuisvesting 
3.1 Volkshuisvestelijke Indicatie (Urgentie) 
3.2 Passende woning met volkshuisvestelijke indicatie (zoekprofiel) 
3.3 Extra Urgentie in eigen wijk (wooncarriere of extra voorrang) 
3.4 Passende woning met extra urgentie in eigen wijk 
3.5 Volgorde bepaling urgenten (reageren met urgentie) 
3.6 Terugkeergarantie 

3.6.1 Terugkeer naar de nieuwbouw 

3.6.2 Terugkeer naar de nieuwbouw in de wijk 

3.7 Spijtoptantenregeling 
3.8 Wisselwoning 
3.8.1 Wie maakt aanspraak op een wisselwoning 

3.8.2 Hoe wordt wisselwoning opgeleverd door verhuurder 

3.8.3 Huur wisselwoning is niet hoger dan huur oude woning 

3.8.4 Locatie wisselwoning 

3.8.5 Huur/gebruikerscontract wisselwoning 

3.9 Behoud inschrijfduur 
4 Vergoedingen 
4.1 Verhuis en inrichtingsvergoeding 
4.1 .1 Voorwaarden recht op verhuis en inrichtingsvergoeding 

4.1.2 Betaling verhuis en inrichtingsvergoeding (termijnen of ineenkeer) 

4.2 Vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) 
4.2.1 Voorwaarden recht op vergoeding voor ZA V 

4.2.2 Bepaling hoogte van vergoeding voor ZAV 

4.2.3 Inschakelen taxateur indien geen overeenstemming hoogte vergoeding 

4.3 Huur wordt bevroren vanaf besluit tot sloop/renovatie 
4.4 Vergoeding voor inschrijven/abonnement woningzoekende 
4.5 Extra vergoeding voor bewoners die tweemaal moeten verhuizen 
4.6 Voorkomen van dubbele huurlasten 
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4.7 Oprichten van Sociaal Fonds x x x x x x x x 
4.8 Huurachterstand/sociale uitkeringen nav vergoedingen. x x x x x x x x 
5 Dienstverlening en begeleiding x x x x x x x x 
5.1 lnspanningsverplichting verhuurder en huurder x x x x x x x 
5.2 Individuele bewonersbegeleiding (herhuisvesting) x x x x x x x x 
5.3 Leveren van maatwerk voor senioren en invaliden x x x x x x 
5.4 Extra hulp x x x x 
5.4.1 Inzet van een casemanager I hulp bij zoeken naar professionele hulp x x x x 
5.4.2 Hulp bij verhuizen zelf x x x x 
5.4.3 Extra begeleiding bij proces voor hulpbehoevenden x x x x 

Extra hulp bij sociale achterstand, bijvoorbeeld opvoedcursus voor alleenstaande 
5.4.4 moeders x x x x 
5.4.5 Extra hulp bij economische achterstand x x x x 
6 Informatievoorziening x x x x x x x x 
6.1 Moment waarop informatie wordt gegeven x x x x x x x x 
6.2 Afspraken worden schriftelijk vastgelegd x x x x x x x x 
6.3 Communicatiemiddelen x x x x x x x x 
6.4 Vaste contactpersoon verhuurder x x x x x x x x 
6.5 Planning herhuisvesting x x x x x x x x 
6.6 Informatievoorziening andere sloopprojecten (verhinderen verhuizen naar x x x x x x 

woning die gesloopt wordt) 

6.7 Informatie naar omwonenden plangebied x x x x x x x x 
7. Beheer x x x x x x x x 
7.1 Beheerplan x x x x x x x x 
7.1.1 Betrokkenen bij beheerplan x x x x x x x x 
7.1.2 Betrekken van omwonenden bij beheerplan x x x x x x x x 
7.1.3 Vaststellen verantwoordelijkheden en kosten betrokkenen x x x x x x x x 
7.1.4 Beheerplan wordt regelmatig geëvalueerd x x x x x x x x 
7.1 .5 Wie wordt betrokken bij uitvoering van beheerplan x x x x x x x x 
7.1.6 Wat te doen bij overlast x x x x x x x x 
7.1 .7 Gefaseerd slopen of renoveren x x x x x x x x 
7.2 Noodzakelijk Onderhoud x x x x x x x x 
7.3 Leegstaande woningen x x x x x x 
7.3.1 Tijdelijk verhuren van leegstaande woningen x x x x x x 
7.3.2 Dichtzetten of tijdelijke bruikleen van woningen in de laatste maanden x x x x x x 
7.3.3 Overnemen van gordijnen van bewoners x x x x x x 
7.4 Afvoer van grofvuil en afval x x x x x x x x 
7.5 Asbesthoudende materialen door verhuurder verwijderd x x x x x x x x 
8. Vertrekstimuleringsregeling x x x 
8.1 Voorwaarden x x x 
8.2 Vergoeding x x x 
8.3 Geen aanspraak meer op rechten van Sociaal Plan x x x 

Deel 3: Hardheidsclausule x x x x x x x x 
a Geschillenregeling x x x x x x x x 
b Procedure klachtenafhandeling x x x x x x x x 
c Klachtencommissie x x x x x x x x 
d Huuropzegging/ontruimingstitel aanvragen door corporatie x x x x x x 
e Hardheidsclausule x x x x x x x x 
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9.8 Resumé 
In dit hoofdstuk is allereerst een korte omschrijving gegeven van de gemeente 
Nieuwegein, en vervolgens de wijk JWZ. Vervolgens zijn twee cases uitgewerkt, 
namelijk het sloopproject de Richterslaan en het renovatieproject Nijpelsplantsoen. 

Het beslismodel dat is opgesteld in hoofdstuk 8 is aan de hand van de twee cases 
getoetst. Hieruit is gebleken dat het beslismodel enigszins aangepast moest worden 
voor een overzichtelijker beeld van de verschillende aanpakken die gehanteerd kunnen 
worden op het moment dat er voor de ingrepen sloop en ingrijpende renovatie wordt 
gekozen. De aanpak waarbij de corporatie de intentie heeft om te slopen is gesplitst in 
twee scenario's. Het eerste scenario B2a is gericht op geringe bewonersparticipatie, het 
tweede B2b op actieve bewonersparticipatie. Het scenario waarbij de 
bewonersparticipatie gering is lijkt veel op de aanpak die gevolgd wordt op het moment 
dat er een sloopbesluit is genomen. Daarnaast wordt het beslismodel enigszins 
aangepast betreffende renovatie. Bij renovatie is het Sociaal Plan met name gericht op 
het wisselwoningtraject Ook hierbij dient aandacht besteed te worden aan de 
vertrekkers, de bewoners die geneigd zijn te verhuizen naar een andere woning die niet 
gerenoveerd gaat worden. 
Dit resulteert in acht aanpakken in plaats van zes aanpakken die corporaties volgen. 

De aanpakken die in het beslismodel worden weergegeven leiden vervolgens naar een 
checklist waarin per aanpak weergegeven is welke onderwerpen in het Sociaal 
Document moeten worden opgenomen. Het Sociaal Document is een Document waarin 
de afspraken met de bewonerscommissie, de procesafspraken, en de afspraken voor de 
individuele bewoners die te maken krijgen met gedwongen (tijdelijke) verhuizing, het 
Sociaal Plan, worden vastgelegd. Deel 3 van het document voorziet in een 
hardheidsclausule en geschillenregeling die betrekking! heeft op het gehele document. 

Ook het model is aangepast na de toetsing van de casestudies. Het Algemeen Sociaal 
Document is echter niet rigoureus aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat de 
bewonerspartij die deelneemt in het proces niet opgesplitst dient te worden in een 
bewonerspartij voor de lange en de korte termijn. Een andere belangrijke aanpassing is 
dat de verantwoordelijkheid van een bewonerspartij al opgenomen is in de wijze waarop 
deze deelneemt, een aparte afspraak hierover dient niet opgenomen te worden in deel 1 
van het model. Daarnaast zijn enkele afspraken uit het document gehaald omdat deze 
geen reeds in andere afspraken werden opgenomen. 
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Dit onderzoek is gericht op het herhuisvestingsproces van herstructureringsprojecten. 
Na literatuuronderzoek en een uitgebreide analyse is een algemeen Sociaal Document 
opgesteld dat dient om de afspraken met bewoners, zowel collectief als individueel, met 
betrekking tot het herhuisvesten vast te leggen, waardoor het herhuisvestingstraject 
sneller kan verlopen . In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken, 
waarna een aantal aanbevelingen worden gedaan. 

1 0.2 Conclusies 
Binnen herstructureringsprocessen is het herhuisvestingsproces een van de vele 
trajecten, maar wel een belangrijk traject. In de praktijk komt het vaak voor dat het 
herhuisvestingstraject vertraging oploopt. De belangrijkste reden hiervoor is dat met 
name de bewoners die gedwongen worden te verhuizen het herhuisvestingsproces 
vertragen, hetgeen betekent dat het herhuisvestingsproces een langere doorlooptijd 
heeft dan vaak in de planning stond. Dit leidt tot een langere doorlooptijd van het gehele 
herstructureringsproces, wat tijd en met name geld kost. 

Met betrekking tot de herhuisvesting zijn twee typen ingrepen van belang. Ten eerste 
sloop met nieuwbouw. Hierbij dienen bewoners geherhuisvest te worden naar een 
passende woning elders, eventueel met de mogelijkheid om terug te keren naar de 
nieuwbouw. De tweede ingreep is grootschalige renovatie waarbij de werkzaamheden 
zo drastisch zijn dat deze niet in bewoonde staat kunnen plaatsvinden. De bewoners 
dienen dan geherhuisvest te worden in enerzijds tijdelijke wisselwoning wanneer zij 
terugkeren, of indien de bewoners willen verhuizen naar een passende woning elders. 

Om het herstructureringsproces soepeler te laten verlopen wordt door enkele corporaties 
in Nederland een Sociaal Plan gehanteerd. Een Sociaal Plan dient de gevolgen van 
gedwongen herhuisvesting voor individuele bewoners op te vangen en/of te 
verminderen. Het Sociaal Plan is een instrument om draagvlak te creëren onder de 
bewoners, maar dient tevens als communicatiemiddel en middel voor 
informatievoorziening. Enkele gemeenten en corporaties hanteren al een Sociaal Plan, 
echter over de hele breedte in Nederland bestaat er nog geen afdoende sociaal plan. 
Een Sociaal Plan is van nut bij het sneller en soepeler laten verlopen van het 
herhuisvestingsproces. Er is veel winst te behalen als een Sociaal Plan wordt opgesteld, 
met name winst in tevredenheid van de bewoners maar ook tijdwinst, besparingen in 
kosten. 

Het Sociaal Plan legt de afspraken met de individuele bewoners vast. Echter in de 
Sociaal Plannen die nu gebruikt worden, worden de procesafspraken niet meegenomen. 
Met procesafspraken worden de afspraken bedoeld, die met een bewonerspartij , de 
stakeholder van de corporatie, moeten worden gemaakt betreffende het 
herhuisvestingsproces. 

Er zijn een tweetal typen aanpakken te constateren hoe corporaties komen tot een 
besluit tot ingreep. Enerzijds besluit een corporatie zelf, waarna zij met een sloopbesluit 
naar de bewoners stappen. Dit gebeurt meestal als de randvoorwaarden om te gaan 
slopen duidelijk zijn en de ingreep sloop de enige voor de hand liggende ingreep is. 
Anderzijds betrekt een corporatie de bewoners als stakeholder bij het besluit. In overleg 
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met de bewoners wordt dan het besluit genomen. Voor de ingreep sloop kunnen beide 
aanpakken gelden, voor de ingreep grootschalige renovatie alleen de tweede aanpak, 
vanwege het besluit dat 70% van de bewoners moet instemmen met de ingreep. 

Het Sociaal Plan heeft verschillende functies binnen de verschillende aanpakken. Bij de 
aanpak waarbij de corporatie het sloopbesluit neemt moet het Sociaal Plan ervoor 
zorgen dat er draagvlak ontstaat onder de bewoners. Het goed verlopen van het 
herhuisvestingstraject zal ervoor moeten zorgen dat bewoners tevreden zijn over de 
gang van zaken, zij hebben immers geen inbreng in de plannen. Bij de aanpak waarbij 
de corporatie in overleg met de bewonerspartij het besluit neemt zal het goed verlopen 
van het proces voorafgaand aan het huisvesten moeten zorgen voor draagvlak. Het 
Sociaal Plan is dan een middel om daarin bij te dragen. 

Het sociale proces wordt in dit onderzoek onderverdeeld in twee trajecten: 
• het traject voorafgaand aan het herhuisvesten. 

Hierbij zijn met name de procesafspraken met een bewonerspartij van belang. 
• het herhuisvesten zelf. 

De afspraken die gemaakt worden met de individuele bewoners zijn van belang. 

Het herhuisvestingsproces is momenteel voornamelijk gericht op wonen. De bewoners 
worden begeleid bij het zoeken en vinden van een nieuwe woning. Gezien de huidige 
ontwikkelingen waarbij de individuele bewoners centraal staan en zij geactiveerd moeten 
worden om een stijging op de maatschappelijke ladder te maken. Het is een gemiste 
kans om hieraan pas aandacht te besteden nadat de bewoners geherhuisvest zijn . 

Op basis van een aantal bestudeerde sociaal plannen bij herstructurering en grote 
bedrijven in Nederland is een nieuwe opzet gemaakt voor een Algemeen Sociaal Plan. 
De procesafspraken die van belang zijn, zijn op basis van literatuur en 
praktijkvoorbeelden ook gerangschikt. Deze beide delen zijn geïntegreerd in een nieuw 
opgezet Sociaal Document dat alle afspraken met zowel de bewonerspartij als de 
individuele bewoners vastlegt betreffende herhuisvestingtrajecten. 

Het Sociaal Document is een algemeen document. Dit algemene document is reeds 
toegespitst op verschillende aanpakken die corporaties kunnen hanteren. Het is echter 
niet een op maat gemaakt plan maar een richtlijn (checklist) voor corporaties. Per 
specifiek project dient het betreffende algemeen plan op maat gemaakt te worden. 

10.3 Aanbevelingen 
Het huidige beleid van herstructurering is gericht op een integrale aanpak, waarbij zowel 
de fysieke, sociale en economische pijlers met elkaar samenhangen. De individuele 
bewoner wordt centraal gesteld. De focus ligt op een stijging op de woningmarkt, 
arbeidsmarkt en op de sociaal maatschappelijke ladder voor de bewoners. Corporaties 
dienen naast de volkshuisvestelijke taak steeds meer haar maatschappelijke 
verantwoording te nemen. Dit gebeurt in de praktijk al wel. Echter met name gericht op 
de nieuwe buurt . In dit onderzoek wordt aanbevolen om probleembewoners al tijdens 
het herhuisvesten te activeren (emanciperen) op de sociale en economische ladder. De 
herhuisvesting wordt als kans gezien voor de activering van bewoners. Een aantal 
voordelen zullen hieruit voortvloeien: 
• De huurders van de corporatie worden geholpen met hun achterstand; 
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Probleembewoners worden in contact gebracht met professionele instellingen. De 
maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt de corporatie in deze door als spilfunctie 
te fungeren tussen bewoners en professionals. 
• Waterbedeffect tegengaan; 
De probleembewoners worden geherhuisvest naar een passende woning in een andere 
wijk/buurt. Met als gevolg dat het probleem (van de wijk/buurt) zich verplaatst naar een 
andere wijk/buurt. Door het inschakelen van professionals tijdens het herhuisvesten 
worden de probleembewoners reeds geholpen en begeleid voordat ze in een andere 
wijk worden geherhuisvest. De andere wijk zal dan minder te lijden hebben, waardoor de 
wijk leefbaarder wordt of in ieder geval niet afglijdt. 
• Het bezit van de corporatie wordt meer waard 
Wanneer wijken leefbaarder worden en bewoners van die wijken een stap maken op de 
economische en sociale ladder dan heeft dit invloed op het bezit en kapitaal van de 
corporatie. Complexen in leefbare wijken zijn financieel gezien immers meer waard dan 
vergelijkbare complexen in probleemwijken. 

Het voeren van individuele gesprekken voorafgaand aan het herhuisvesten kan in veel 
gevallen een meerwaarde zijn voor corporaties, namelijk: 
• Scannen van "probleembewoners" die geactiveerd dienen te worden 
Wanneer individuele gesprekken gehouden worden kan in een vroeg stadium een 
inventarisatie gemaakt worden van de probleembewoners. Corporaties zijn dan al in de 
gelegenheid om diverse instellingen te benaderen. 
• Grove inventarisatie van woonwensen. 
In een vroeg stadium kan de corporatie al een inventarisatie maken van de woonwensen 
van bewoners. Dit betekent dat problemen ten aanzien van de 
herhuisvestingsmogelijkheden (bijvoorbeeld aanbod is minder dan vraag) in een vroeg 
stadium overzichtelijk zijn, waarna de corporatie daarop kan inspelen. Met name bij 
seniorencomplexen en ook bij grootschalige projecten kan dit van belang zijn. 
• Ideeën van alle bewoners genereren 
Aangezien een bewonersorganisatie af en toe geen goede afspiegeling is van de 
huurders, zijn individuele gesprekken van belang om meningen en Ideeën te peilen. 
• Basis voor Sociaal Plan 
De inventarisatie van de gesprekken kan als basis dienen voor de input van het Sociaal 
Plan. Wordt er bijvoorbeeld aangegeven dat bewoners problemen voorzien met de 
verhuizing, dan zal de corporatie hulp bij verhuizing kunnen aanbieden in het Sociaal 
Plan. 

De herhuisvestingsmogelijkheden moeten overzichtelijk gemaakt worden voordat het 
herhuisvestingstraject gestart wordt. Het inzetten van een extra urgentie (bijvoorbeeld 
dat het type passende woningen wordt uitgebreid) bovenop de vollkshuisvestelijke 
urgentie wordt aanbevolen wanneer er bijvoorbeeld niet genoeg aanbod is voor de te 
herhuisvesten bewoners. 

Bij grootschalige projecten is het aan te raden om gefaseerd te werk te gaan. Met name 
wanneer er grootschalig gerenoveerd gaat worden (zoals bij het Nijpelsplantsoen). Dit 
zorgt voor een beter en goede doorstroom van de te herhuisvesten bewoners. 
Zodoende blijft het overzicht er en is het mogelijk om de bewoners beter te begeleiden 
bij het vinden en zoeken van een nieuwe passende woning. 
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Zorg ervoor dat de bewonersorganisatie een gemêleerde gezelschap is, dat alle 
bewoners representeert. Om dit te bewerkstelligen, is het aan te raden om een extern 
communicatiebureau in te schakelen of zelf actief bewoners te stimuleren hiervoor. 

Wanneer sociale problemen de hoofdoorzaak zijn om te willen ingrijpen is het aan te 
raden om bewoners actief te betrekken bij de plannen. Sloop en renovatie is immers een 
middel en geen doel voor het oplossen van deze problemen. Het actief betrekken bij de 
plannen en een open proceshouding dient voor het creëren van draagvlak. 

Aanbevolen wordt om een Algemeen Document te hanteren voor corporaties dat 
tweeledig is. Het eerste deel van het document legt de afspraken vast met de 
bewonerspartij (stakeholders). De wijze waarop de bewonerspartij deelneemt en de 
inspraak dient opgenomen te worden. Het tweede deel is het Sociaal Plan dat de 
afspraken met en voor de individuele bewoners vastlegt. 
Het algemene document dient als checklist voor corporaties. Zij hebben dan een 
overzichtelijk document, zodat van te voren al duidelijk is welke afspraken gemaakt 
dienen te worden. Het document dient wel specifiek toegespitst te worden op elk 
individueel project. 

Geef bewoners een onderhandelingspositie door het concept sociaal plan in eerste 
instantie minimaal op te stellen. Bewoners hebben dan het idee dat zij winst behaald 
hebben. 
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Nederlandse Woonbond - Model Sociaal Statuut bij Wijkvernieuwing - 2001 

Parkstad Amsterdam - Sociaal plan Westelijke Tuinsteden Parkstad -februari 2002 

Steunpunt Wonen- Basis voor een Sociaal Plan- Rotterdam, september 2003 

Woonpunt - Sociaal Plan - Beek, juli 2005 

Woonstichting Jutphaas- Sociaal Plan Oud Jutphaas- Nieuwegein, april 2006 
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Bijlage 1 Geselecteerde wijken voor de prioritaire wijkaanpak 
1. Amsterdam: 
2. Amsterdam: 
3. Amsterdam: 
4. Rotterdam: 
5. Rotterdam: 
6. Rotterdam: 
7. Rotterdam: 
8. Rotterdam: 
9. Den Haag: 
10. Den Haag: 
11 . Den Haag: 
12. Den Haag: 
13. Den Haag: 
14. Utrecht: 
15. Utrecht: 
16. Utrecht: 
17. Utrecht: 
18. Eindhoven: 
19. Eindhoven 
20. Tilburg 
21. Tilburg 
22. Groningen 
23. Groningen 
24. Breda 
25. Breda 
26. Nijmegen 
27. Enschede 
28. Enschede 
29. Haarlem 
30. Haarlem 
31 . Arnhem 
32. Arnhem 
33. Zaanstad 
34. 's Hertogenbosch 
35. 's Hertogenbosch 
36. Amersfoort 
37. Amersfoort 
38. Maastricht 
39. Dordrecht 
40. Leiden 
41. Leiden 
42. Emmen 
43. Zwolle 
44. Heerlen 
45. Heerlen 
46. Alkmaar 
47. Venlo 
48. Leeuwarden 
49. Leeuwarden 
50 . Deventer 
51 . Deventer 
52. Helmond 
53. Hengelo 
54. Schiedam 
55. Almelo 
56. Lelystad 

Westelijke tuinsteden 
Zuidoost 
Noord 
Zuidelijke Tuinsteden 
Oud Zuid 
Crooswijk Noord 
Rotterdam West 
Hoogvliet 
Den Haag Zuidwest 
Transvaal 
Duindorp 
Laakkwartier/Spoorwijk 
Rustenburg/Oostbroek 
Overvecht 
Kanaleneiland!Transwijk 
Hoograven!T alsteeg 
Zuilen/Ondiep 
Woensel Zuid 
Tongelre Doornakkers en deel Lakericpen 
Oud Zuid 
Nieuw Noord 
V•inkhuizen 
Lew en borg 
Breda Noord-Oost: Hoge Vucht/Doornbos-Linie 
De Heuvel 
Willemskwartier 
Wesselerbrink 
De Velve Lindenhof 
Delftwijk 
Europawijk Zuid 
Presikhaaf 
Malburgen 
Zaandam Zuidoost 
Boschveld 
Barten/Eikendonk/Hofstad 
De Kruiskamp/Koppel/Randenbroek 
Schuilenburg 
Maastricht Noordwest: Malberg/Boschpoort 
Dordrecht West 
Leiden Noord: Groenoord/Noorderkwartier/de Kooij 
Leiden Zuid-West 
Emmen Revisited 
Holtenbroek 
Heerlen Stad Oost 
GMS (Grasbroek/Musschemig/Schandelen) 
Overdie/Schermereiland 
04 
Vrijheidswijk 
Achter de Hoven-Vegelin 
Rivierenwijk 
Keizerslanden 
Binnenstad 
(ov) Berflo Es 
Nieuwland/Groenoord 
Almelo Zuidwest (Ossenkoppelerhoek/Kerkelanden) 
Zuiderzeewijkt Atol 
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Bijlage 2 De 40 wijkenlijst van Elia Vogelaar 

Gemeente Wijknaam 

Alkmaar Overdie 
Amersfoort De Kruiskamp 
Amsterdam Bos en Lommer 

Amsterdam Noord 
Nieuwwest 
Amsterdam Oost 
Bijlmer 

Am hem Klarendal 
Presikhaaf 
Het Arnhemse Broek 
Malburgen 1 lmmerloo 

Deventer Rivierenwijk 
Dordrecht Wielwijk I Crabbehof 
Eindhoven Woensel West 

Doomakkers 
Bennek el 

Enschede MekkelhoiVDeppenbroek 
s-Gravenhage Stationsbuurt 

Schilderswijk 
Den HaagZ-West 
Transvaal 

Groningen Korrewegwijk 
De Hoogte 

Heenen Meezenbroek 
Leeuwarden Heechterp 1 Schieringen 
Maastricht Maastricht Noordoost 
Nijmegen Hatert 
Rotterdam Rotterdam OUd West 

Rotterdam Oud Noord 
Bergpolder 
Overs.chie 
Oud Zuid 
Vreewijk 
Zuidelijke Tuinsteden 

Schiedam NieUVv1and 
Utreoht Kanaleneiland 

Ondiep 
Overvecht 
Zuilen oost 

Zaanstad Poelenburg 
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Bijlage 3 De indicatoren voor de bepaling van de 
aandachtswjjken 

SociaOJI-economisch 

l. lnkornen 

2. Werk 
3 .. Opleiding 

Bron Peilaar 

R 0. CBS 2002 
R O. CBS 2002 
WogtneriGeo- 2002 
m;J;ktprcDel 

genjddE'd bes!Hcl>aat parf.<:<&f hlftst'<lu<lnl<omen 

aandMI "'"r1<&nden 
...,nd...,l cisho<xlens mot t.age opleiding 

v1'3ago.ll>liing: a.>ntaJ mensen met eoe lag!! opletding in 111r snat? 
Q anlwoordi<I..HHn van v:treem wwlnig vi.J gemiddeid naar e>:lno<>m ""el 
bon>kerwnG : .J.JndHl lxwengemiddekl op MI lolaal 

Fysiek 

won~ad C8SiSys1Mw/ 

iCFIJ 

2002.200e aandeel 'Mlf'ing>Rn !<'ft> . oud en goeó~ 

4. Kleóre woningen 

5. Oude woningen 

6. Goedlr.ope ""' "11"" 

Sociul 

se>O.ale CN9rlast vané.:Jiisme 

r!Offl'l'ilóghe:>d 
7v...,dalisme 

8~ 

9. socia """rlasl 
10 SOCiat. overiOJsl 

11 . onvei.ighoid 

Fysiek 

12. tevredenhele wonir.g 

>. t...,.clenlwid woooomgew>G 
14 . v<trhuls~ód 

Wf!iCIWoON 

RIO = R~ Inkomens On.derz<>Ek 
CSS = Ctiiii'UI s.n ... u "'"' de S!Zis~el< 
S'fSWOV • Woningvoorraadsysteem VROM 
CF\/ = Cen:r.ut Fonds Vcl.kshuisvo>s!ing 
WBO = Woningl>e~oé!l!on:M<zoel< 
WoON =Woon Ondefz~k Nederbnd 

2002..2000 

fi klei . eengotzinsw 4 en~ bmer.;; meervemsw 3 en minderlamers 

I! oud . bouwjur 1970 en een:ler 

" go<Kikcop : sociale hulJF'M)nmgen 

f! beltlad<ing van ."......, enJ'of gebouwen. kcml dll .ln uw buurt IKlOf" 

j ~ing van ~len. bus- ol t· .. mhokjes. komt dit in uw bui.Mt """" 
i! onde"'indt u cwerlut do..- cw- buren? 
'i onc!ênrindl u OYedast do..- cmwoner.den" 
IJ bent u bang om de woonbuurt lastg ~vanen of bii>roo!d t9 ~? 

1-U l>tw.den bent u me! ,,.,. hui<lve woning? 

H"" ~vreden bent u met uw h · oi,ge woonomgeWig? 
A.JndHI verMisgeneigde hh en hh die al ander-. ...,n:ng !IR..."..." hobben 

~I bewoner over W<WI~ voorvale 1'1 de t>uwl 

lf in -lke mate ondervindt u in w; buun -n vao gRluodsCYe<lasi? 
ii i:km overlas! door st..n slof, YUil? 
ii idem overtast door hel vef!<Hf"' 

·~ 
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Bijlage 4 Bestudeerde Sociaal Plannen bij herstructureringsprojecten 

A. Algemeen Sociaal Plan Woonbond 
B. Woonpunt Beek 
C. Steunpunt Wonen Rotterdam 
D. Delftwonen Sociaal Plan Poptahof 
E. Park Stad Westelijke Tuinsteden 
F. Jutphaas Wonen sloop 
G. Mitros Utrecht sloop 

A 8 c D E F G 

Procesafspraken: x 
Betrekken bewonersorganisatie x x x 
Bewoners hebben de mogelijkheid om zich inhoudelijk en procesmatig te laten ondersteunen x x 
Het sociaal plan wordt door de bewonersorganisatie samen met de corporatie vastgesteld x 
Informatievoorziening x 
De corporatie is verantwoordelijk voor een tiidiqe en goede informatievoorziening aan alle bewoners x 
ReQelmatiQ wordt er een nieuwsbrief uitQeQeven x 
Het definitieve sociaal plan wordt voor de ingangsdatum van de verhuurstop aan alle bewoners verstrekt x 
Algemeen: x x x x x x x 
Datum en ingang van sociaal plan x x x x x 
Voor wie is Sociaal Plan bedoeld I geldigheid x x x x x x 
Doel van sloop x 
Overleg en informatie x x 
talen x 
communicatiemiddelen x x 
moment waarop informatie gegeven wordt x x 
Procedure: x x x 
Sloopbesluit en peildatum vastgesteld x x 
Voor welke woningen geldt deze procedure x x x 
Een sloopbesluit genomen en een na te streven sloopdatum vastgesteld x x 
Periode tussen sloopbesluit en sloopdatum wordt vastgesteld x x 
Sloopbesluit dient zo spoedig mogelijk schriftelijk aan bewoners kenbaar gemaakt te worden x x x 
Alle bewoners worden individueel bezocht voordat begonnen wordt met herhuisvesten x x x x 
Alle afspraken die gemaakt worden worden schriftelijk vastgelegd x x 
(De peildatum is bepalend voor) het recht van huurders op vervangende woonruimte x x x 
Opleveren van de woning indien de huur opgezegd wordt voor de peildatum x x x x x 
Opleveren van de woning indien de huur wordt opgezegd na de peildatum x x x 
Bij grote projecten een fasering aangebracht met versch illende peildata, zodat optimale x x herhuisvestingsmogelijkheden ontstaan 

Herhuisvesting: x x x x x x 
Urgentie algemeen x x x x 
Urgentie in eigen wijk x x x x x x 
Urgentie bij nieuwbouw in eigen wijk x x x 
Urgentie in andere wijken van eigen gemeente x x x 
Volgordebepaling reacties woningadvertenties met urgentie x 
Reageren zonder urgentie x x 
Recht op terugkeer x x x x x 
Zoekprofiel (woonwensen) x x x 
Bij vervangende woning gelden aantal regels voor een passende woning (grootte huishouden en inkomen) x x x x x 
Extra kansregeling x 
Spijtoptantenregeling *** x x x 
Wisselwoning (indien nodig) x x x x x 
Wie heeft recht op een wisselwoning x x x x 
Hoe wordt wisselwoning opgeleverd door verhuurder x x x x 
Huur wisselwoning mag niet hoger zijn dan huur oude woning x x x x 
Locatie wisselwoning x x 
Huurder krijgt speciaal gebruikerscontract x 
Dienstverlening en (sociale) begeleiding aan bewoners x x x x x x 

, Individuele bewonersbeg·eleiding x x x x 
Verhuurder helpt bewoners die problemen hebben met het organiseren van het verhuizen. x x x x x 
Spreekuur x x x 
Vaste contactpersoon vanuit corporatie x x x 
Huisbezoek afgelegd voor oa woonwensen etc x 
lnspanningsverplichting; Verhuurder is huurder behulpzaam x x x x 
Ouderen (en invaliden) krijgen extra hulp x x x x 
Extra hulp bij grote persoonlijke problemen:casemanager x 
Vergoedingen: x x x x x x 
Wie heeft recht op vergoeding x x x 
Bij (definitieve) verhuizing hebben bewoners recht op verhuisvergoeding vanaf peildatum** x x x 
Recht op vergoeding vervalt indien bewoner niet verhuist is op de geplande sloopdatum x 
Verhuis- en herinrichtingskosten min 5055 x x x x x x 
Betaling verhuisvergoeding in termijnen of niet, bv 75% en 25% bij sleuteloverdracht x x x x 
Vergoeding voor inschrijven en abonnement woningzoekenden (evt max) x x x x 
Indien bewoner tweemaal moet verhuizen dan ontvangt deze extra vergoeding x 
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Vergoeding wordt niet in mindering gebracht op sociale uitkeringen etc x 
Vanaf besluit tot sloop zal de netto huur niet meer worden verhoogd (bevroren) x x x x x 
Voorkomen van dubbele lasten door 1 of 2 maanden huur te vergoeden (Geen dubbele huur) x x x x x 
Sociaal fonds kan opgericht worden voor bewoners die in financiele problemen komen (extra afspraken) x x 
Vergoeding voor zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) x x x x x x 
ZAV mogen worden verwijderd en meegenomen x x x x x 
Indien niet meenemen dan mogelijkheid op vergoeding indien voldaan wordt aan bepaalde eisen 5 x x x x x 
Hoogte van vergoeding gebaseerd op nieuwbouwwaarde min afschrijving x x x x x 
Indien geen overeenstemming over de hoogte van vergoeding, dan kan verhuurder een taxateur x x x x x inschakelen 
Beheer tot sloop /leefbaarheid x x x x x x x 
Beheerplan wordt opgesteld door betrokkenen (tevens bewoners) x x x ' 

Bewoners worden ook betrokken bij uitvoering van het beheerplan x x 
Extra dienstverleninq, toezicht x x 
Specifieke maatreqelen x x 
Meldpunt voor klachten en of vraqen x x 
Informatie aan omwonenden; planninq en overlast x x 
Intensiteit onderhoud complex tuinen en straten/ noodzakelijk onderhoud x x x x x 
Aandacht voor sociaal beheer x x 
Tijdelijk verhuren na sloopbesluit of andere vorm van beheer van leegstaande woningen x x x x x x x 
Laatste maanden dichtzetten of tijdelijke bruikleen x x x 
Extra inzet van betrokken partijen voor leefbaarheid tijdens, voor en na sloop x x x 
De verhuurder zorgt (evt) voor de afvoer van afval en huisraad x x x 
Bij overlast wordt politie en gemeentereiniging ingeschakeld tbv de veiligheid in complex en wijk x x x 
Indien mogelijk bloksgewijs slopen (ter bevordering van de leefbaarheid) en evt plaatsen van hekken x 
Ingrijpende renovatie (extra toevoeging) x x x 
Mogelijkheden herhuisvesting x 
Terugkeren in de eigen woning, mits passend bij huishoudensamenstelling en inkomen (wisselwoning) x 
Terugkeren naar passende woning elders in het complex (evt wisselwoning) x 
Definitief verhuizen naar andere woning met urgentie x 
Vergoedingen x 
Vergoedingen zijn hetzelfde als bij sloop/nieuwbouw x x 
Afspraken x 
In een genoemd plan wordt het besluit tot woningverbetering vastgesteld en tevens wanneer de uitvoering 
wordt gestart 

x x 

Het besluit tot ingrijpen en de na te streven datum wordt zsm aan de bewonerscommissie en de bewoners 
meedegedeeld 

x x 
Er wordt meteen na het besluit huisbezoeken afgenomen* x 
Voordat met de (tijdelijke) uitplaatsing van de huurders wordt gestart wordt weer een huisbezoek afgelegd x 
Afspraken mbt peildatum, verhuurzaken zijn hetzelfde als bij sloop x 
Afspraken mbt ZAV zijn hetzelfde als bij sloop x 
Wisselwoning x x 
Afspraken over huur, duur, etc worden vastgelegd in een wisselwoningcontract x 
De wisselwoning is gestoffeerd en gesausd en behangen x 
De huur van de wisselwoning is niet meer dan de huur van de oude woning x 
De bewoner krijgt voor de verhuizing minimaal twee weken de tijd x 
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Bijlage 5 Bestudeerde Sociaal Plannen bij reorganisaties 
Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal 

begeleidingsregeling Plan Plan Plan Plan 
TPG Achmea Endemol Essent Telegraaf 

Algemene bepalingen en uitgangspunten x x x x x 
Doel x x x x 
Looptijd Sociaal Plan x x x x x 
Werkingssfeer x x x x x 

1

.ê,eeindiging concurrentiebeding x 
Begripsbepaling/ definities x x x x x 
Overleg en overeenkomst tussen partijen x x x 
Overeenkomst tussen partijen x x 
Overlegprocedure x x 
Overleq over de uitvoerinq x x x 
Hardheidsclausule en geschillenregeling x x x x x 
Bezwarenprocedure x x x 
Algemeen x 
Bezwaar/ klacht x x x 
Bezwaar en interpretatiecommissie x x 
Beqeleidinqscommissie x 
Boventalligheid/Overcompleet x x x 
Vaststelling/selectiecriteria boventalligheid x x x 
Mededeling boventalligheid x x x 
Secundaire Arbeidsvoorwaarden bij boventalligheid x 
Voorkomen van boventalligheid (Regeling stimulering parttime werken vb) x 
Vertrekstimuleringsregeling x 
Herplaatsing x x x x 
Algemeen x x x x 
Uitgangspunten x x x x 
Geografische verplaatsing (mens volgt werk en afstand bepalen) x x 
Coordinatie x x x x 
Herplaatsingsinspanning van werkgever en werknemer x x x x 
Uitwerking procedure en proces x x x 
Categorien herplaatsingscategorien (intern/extern of onder 58/boven 58) x x 
Intern Herplaatsbaar x x x 
Extern Herplaatsbaar x x x 
Terugkeergarantie x 
Voorrangspositie intern x 
Niet herplaatsbaar I beeindiging arbeidscontract x x x x -
Schriftelijk kenbaar gemaakt x x x x 
Procedure in gang gezet tot beeindiging van arbeidscontract x x x x 
Opzegtermijn x x x 
Begeleiding voor en van individuele werknemer x x x x x -
Team/Commissie ter begeleiding (centrum) x x x x 
Arbeidsverkenning x x x 
Training en scholing x x x x x 
Outplacementsbegeleiding x x x x x 
Werving en Selectie/Detachering x x x x 
Bemiddeling in leeftijdscateqorien x 
Financiele maatregelen/ Vergoedingen - ,_ x x x x x 
Wijze van betaling van vergoeding x x 
Vergoedingen bij interne herplaatsing of geografische verplaatsing x x 
Aanvulling op het salaris van de nieuwe functie (intern) x x 
Andere aanvullende regelingen bij nieuwe functie (intern) x x 
Vergoeding extra reiskosten/autolening x x x 
Reistijdcompensatie x x 
Verhuiskostenvergoeding x x x 
Tegemoetkoming bij hogere woonlasten (evt ook dubbele woonlasten) x x x 
Vergoedingen bij verlies van werk bij huidige werkgever x x x x 
Algemene vergoeding vaststellen opzegging arbeidscontract x x 
Algemene vergoeding vaststellen bij beeindigen dienstverband x x 
Vergoedingen 55/58jaar en ouder x x 
Aanvulling lager salaris andere werkgever x x 
Aanvulling bij werkloosheid x x 
Aantal maanden suppletieperiode vaststellen x x 
Vertrekstimuleringsregeling/Vertrekpremie x x 
Aanvullende afspraken x 
Kinderopvangregeling x 
Bedrijfseigendommen x 
Overdracht van aandelen of activiteiten aan derden x 
Het als zelfstandige starten van een eigen bedrijf x 
Vakantiegeld en openstaande vakantiedagen x 
Eventuele saldi piek en daluren x 
Vrijstelling van arbeid x 
Loonbelasting, premie volksverzekeringen en andere sociale 
verzekeringspremies x 
Uitsluiting x 
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Bijlage 6 Checklist Basis Model Sociaal Plan (FNV) 
De hoofdstukindeling van het model sociaal plan van FNV Bondgenoten kan dienen als een 
checklist van op te nemen onderwerpen in het sociaal plan. 

Algemene bepalingen en uitgangspunten 
Artikel 1. Werkingssfeer 
Artikel 2. Looptijd 
Artikel 3. Overleg en bemiddeling 
Artikel 4. Begeleidingscommissie 
Artikel 5. Hardheidsclausule 
ArtikelS. Verstrekken van inlichtingen 
Artikel 7. Definities 

Uitgangspunten werkgelegenheid 
Artikel 8. Algemene uitgangspunten 
Artikel9. Toedelen functies 
Artikel 10. Herplaatsingsinspanningen 
Artikel 11. Voortgang reorganisatie 
Artikel12. Terugkeerrecht ex-werknemers 
Artikel 13. Bemiddelingsinstrumenten 

Herplaatsing (intern) 
Artikel 15. Vaststellen boventalligheid en overplaatsing 
Artikel 16. Functiewijziging 
Artikel17. Aanvaarding aanbod 
Artikel 18. Gewenning/Spijtoptanten 
Artikel19. Weigering en ontslag 
Artikel 20. Her-, om- en bijscholing 
Artikel 21. Verhuizen 

Financiële regelingen bij interne herplaatsing 
Artikel 22. Salariëring/Persoonlijke toeslag 
Artikel23. Werktijden en reistijden na overplaatsing 
Artikel 24. Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer na overplaatsing 

Herplaatsing (extern) 
Artikel 25. Beëindiging dienstverband 
Artikel 26. Inschrijving bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 
Artikel 27. Opzegtermijn 
Artikel 28. Externe bemiddeling en outplacement 
Artikel29. Financiële vergoeding na bemiddeling 
Artikel30. Her-, Om- en Bijscholing 
Artikel31. Non activiteit en ander werk 
Artikel 32. Sollicitatiegegevens 
Artikel 33. Sollicitatiebezoek en -kosten 
Artikel 34. Ontslag tijdens proeftijd 

Schadevergoeding bij beëindiging arbeidsovereenkomst 
Artikel 35. Hoogte van de schadevergoeding 
Artikel 36. VUT 
Artikel37. Vrijwillige vertrekregeling 
Artikel 38. Reiskosten 

8 



Bijlagen 8 november 2007 

Bijlage 7 Draagvlak in de Utrechtse herstructureringsopgaven 

In Utrecht is naast het Protocol Overleg tevens een raamovereenkomst DUO opgesteld 
{Utrecht vernieuwt, 2005), waarin afspraken over de woningopgave zijn vastgelegd tussen 
de gemeente Utrecht en de Utrechtse woningbouwcorporaties. In deze overeenkomst is 
afgesproken om in 15 jaar (2000-2015) een ingrijpende vernieuwing van de Utrechtse wijken 
uit te voeren. Het doel is daarbij om meer keuzemogelijkheden op het gebied van wonen te 
creëren en de bestaande kwaliteit van de woningen te verbeteren. De Utrechtse corporaties 
nemen pas na goed overleg met de bewoners een beslissing over de toekomst van de 
betreffende woningen, waarbij het draagvlak bij de individuele bewoners sterk meeweegt in 
de overweging om te gaan slopen of renoveren. Voor de ingreep renovatie wordt uitgegaan 
van 70% draa?vlak van de bewoners voor de ingreep, zoals redelijk wordt geacht in de 
huurwetgeving . Hoewel in het Burgerlijk wetboek (boek7 artikel274) geen percentage wordt 
opgenomen voor sloop, is in de DUO overeenkomst toch opgenomen dat 60% van de 
bewoners achter de ingreep moet staan. Dit wordt ook wel 60% draagvlak genoemd. Dat wil 
zeggen dat 60% van de bewoners moet instemmen met de ingreep sloop, voordat het 
sloopbesluit genomen wordt. Dit wordt gemeten middels een draagvlakmeting in de vorm 
van een enquête waarbij de bewoner ja of nee kan invullen betreffende de ingreep. Op het 
moment dat er geen 60% van de bewoners voor sloop stemt of 70% in het geval van 
renovatie, dan zullen de Utrechtse corporaties en gemeente in de meeste gevallen niet 
doorgaan met de ingrepen. Bewoners hebben in Utrecht dus een grote inspraak in het 
proces en project. 

1 De regeling van 70% draagvlak bij de ingreep renovatie, wordt niet alleen toegepast in Utrecht. In de 
huurwetgeving, die landelijk geldt, is opgenomen dat bij de ingreep renovatie 70"/o van de zittende 
bewoners achter de ingreep dient te staan. Voor de ingreep sloop is een dergelijke richtlijn niet 
opgenomen in de huurwetgeving en/of het Burgerlijk Wetboek. 
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Bijlage 8 Checklist Algemeen Sociaal Document 
Deze modelopzet dient als checklist voor de inhoud van een Sociaal Document. Het model 
betreft een brede opzet van mogelijke afspraken die opgenomen kunnen worden in een 
Sociaal Document. Het is een Algemene Sociale Overeenkomst Herstructureringsafspraken. 
Hierin is een indeling gemaakt in drie delen; 
Deel 1 : De Procesafspraken (corporatie- bewonersorganisatie) 
Deel2: Het Sociaal Plan (individuele bewoners) 
Deel 3: Hardheidsclausule en geschillenregeling 
Met name de hoofdstukken indeling van deel 2 kan als checklist gebruikt worden om te 
bekijken welke onderwerpen opgenomen moeten en kunnen worden in een Sociaal Plan. 

Deel 1 : Procesafspraken 
Deel 1 legt de afspraken vast met de bewonerspartij. Op welke wijze wordt een 
bewonerspartij ingezet en welke vorm van inspraak heeft zij. Ook de afspraken met de 
bewonerscommissie over de overeenstemming van het Sociaal plan zijn hierin vastgelegd 
een Sociaal Plan. 

A. Bewonersparticipatie 
A 1. Bewonerspartij lange termijn 
A2. Bewonerspartij korte termijn 
A3. Betrekken van minder makkelijk te bereiken partijen 
A4. Ondersteuning voor bewonerspartij 

B. Bewonersinspraak 
B1. Inspraak 

a. Besluit tot ingreep 
b. Nieuwbouwplannen 
c. Renovatieplannen 
d. Sociaal Plan 

B2. Verantwoordelijkheden 

C. Trajectfasen 
C1. Visie op stadsniveau of gemeenteniveau 
C2. Visie op wijkniveau 
C3. Buurtniveau 
C4. Complexniveau 

D. Draagvlak 
D1. Individuele gesprekken/collectieve gesprekken 
D2. Inventarisatie situatie bewoners 
D3. Draagvlakmeting 

Deel 2: Individuele afspraken -sociaal Plan-
Dit deel van het document legt de afspraken vast die met de individuele bewoners worden 
gemaakt, om de gevolgen van een gedwongen verhuizing zo goed mogelijk op te vangen. 

1. Algemeen 
1.1 Doel van Ingreep 
1 .2 Geldigheid (voor wie is het Sociaal Plan geldig) 
1.3 Datum en Ingang van Sociaal Plan 
1.4 Looptijd Sociaal Plan 
1 .5 Definities 
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2. Procedure 
2.1 Sloopbesluit/renovatiebesluit vaststellen 
2.2 Peildatum vaststellen 
2.3 Periode tussen sloopbesluit en sloopdatum vaststellen 
2.4 Periode tussen besluit tot renoveren en renovatie vaststellen 
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2.5 Sloopbesluit wordt zo snel mogelijk schriftelijk aan bewoners kenbaar gemaakt 
2.6 Bewoners worden voor het definitieve herhuisvesten individueel bezocht 
2. 7 Opzeggen van de huur door huurders 
2. 7.1 Opleveren van de woning voor de peildatum 
2. 7.2 Opleveren van de woning na de peildatum 

3. Herhuisvesting 
3.1 Volkshuisvestelijke Indicatie (Urgentie) 
3.2 Passende woning met volkshuisvestelijke indicatie (zoekprofiel) 
3.3 Extra Urgentie in eigen wijk 
3.4 Passende woning met extra urgentie in eigen wijk (wooncarrière of extra voorrang) 
3.5 Volgorde bepaling urgenten (reageren met urgentie) 
3.6 Terugkeergarantie 
3.6.1 Terugkeer naar de nieuwbouw 
3.6.2 Terugkeer naar de nieuwbouw in de wijk 
3.6.3 Terugkeer naar eigen gerenoveerde woning 
3.6.4 Terugkeer naar een andere woning in hetzelfde gerenoveerde complex 
3. 7 Spijtoptantenregeling 
3.8 Wisselwoning 
3.8.1 Wie maakt aanspraak op een wisselwoning 
3.8.2 Hoe wordt wisselwoning opgeleverd door verhuurder 
3.8.3 Huur wisselwoning is niet hoger dan huur oude woning 
3.8.4 Locatie wisselwoning 
3.8.5 Huur/gebruikerscontract wisselwoning 
3.9 Behoud inschrijfduur 

4. Vergoedingen 
4.1 Verhuis en inrichtingsvergoeding 
4.1.1 Voorwaarden recht op verhuis en inrichtingsvergoeding 
4.1.2 Betaling verhuis en inrichtingsvergoeding (termijnen of ineenkeer) 
4.2 Vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) 
4.2.1 Voorwaarden recht op vergoeding voor ZAV 
4.2.2 Bepaling hoogte van vergoeding voor ZA V 
4.2.3 Inschakelen taxateur indien geen overeenstemming hoogte vergoeding 
4.3 Huur wordt bevroren vanaf besluit tot sloop/renovatie 
4.4 Vergoeding voor inschrijven/abonnement woningzoekende 
4.5 Extra vergoeding voor bewoners die tweemaal moeten verhuizen 
4.6 Voorkomen van dubbele huurlasten 
4.7 Oprichten van Sociaal Fonds 
4.8 Huurachterstand/sociale uitkeringen nav vergoedingen. 

5. Dienstverlening en begeleiding 
5.1 lnspanningsverplichting verhuurder en huurder 
5.21ndividuele bewonersbegeleiding (herhuisvesting) 
5.3 Leveren van maatwerk voor senioren en invaliden 
5.4 Extra hulp 
5.4.1 Inzet van een casemanager I hulp bij zoeken naar professionele hulp 
5.4.2 Hulp bij verhuizen zelf 
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5.4.3 Extra begeleiding bij proces voor hulpbehoevenden 
5.4.4 Extra hulp bij sociale achterstand, bijvoorbeeld opvoedcursus voor alleenstaande moeders 
5.4.5 Extra hulp bij economische achterstand 

6. Informatievoorziening 
6.1 Moment waarop informatie wordt gegeven 
6.2 Afspraken worden schriftelijk vastgelegd 
6.3 Belangrijke informatie wordt zo snel mogelijk aan bewoners kenbaar gemaakt. 
6.4 Communicatiemiddelen 
6.4.1 Vast spreekuur 
6.4.2 Periodieke nieuwsbrieven 
6.4.3 Website 
6.5 Vaste contactpersoon verhuurder 
6.6 Planning herhuisvesting 
6.71nformatievoorziening andere sloopprojecten (verhinderen verhuizen naar woning die 
gesloopt wordt) 
6.8 Enquête afgenomen aan einde van traject voor evaluatie 
6.9 Informatie naar omwonenden plangebied 

7. Beheer en leefbaarheid 
7.1 Beheerplan 
7.1.1 Betrokkenen bij beheerplan 
7.1.2 Betrekken van omwonenden bij beheerplan 
7.1.3 Vaststellen verantwoordelijkheden en kosten betrokkenen 
7.1.4 Beheerplan wordt regelmatig geëvalueerd 
7.1.5 Wie wordt betrokken bij uitvoering van beheerplan 
7.1.6 Wat te doen bij overlast 
7.1.7 Gefaseerd slopen of renoveren 
7.2 Noodzakelijk Onderhoud 
7.2.1 Noodzakelijk onderhoud aan woningen 
7.2.2 Noodzakelijk onderhoud aan complex 
7.2.3 Noodzakelijk onderhoud aan straten en omgeving 
7.3leegstaande woningen 
7.3.1 Tijdelijk verhuren van leegstaande woningen 
7.3.2 Dichtzetten of tijdelijke bruikleen van woningen in de laatste maanden 
7.3.3 Overnemen van gordijnen van bewoners 
7.4 Afvoer van grofvuil en afval 
7.5 Asbesthoudende materialen door verhuurder verwijderd 

8. Vertrekstimuleringsregeling 
8.1 Voorwaarden 
8.2 Vergoeding 
8.3 Geen aanspraak meer op rechten van Sociaal Plan 

Deel 3: Hardheidsclausule 
Dit deel voorziet in de mogelijkheid voor bewoners en verhuurder om een klacht in te dienen 
en te beroepen op de hardheidsclausule. Dit deel van de modelopzet is toepasbaar op deel 1 
en 2 van het model. 

I. Geschillenregeling 
11. Procedure klachtenafhandeling 

111. Klachtencommissie 
IV. Huuropzegging/ontruimingstitel aanvragen door corporatie 
V. Hardheidsclausule 
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Bijlage 9 Definitieve Checklist Algemeen Sociaal Document 
Deze modelopzet dient als checklist voor de inhoud van een Sociaal Document. Het model 
betreft een brede opzet van mogelijke afspraken die opgenomen kunnen worden in een 
Sociaal Document. Het is een Algemene Sociale Overeenkomst Herstructureringsafspraken. 
Hierin is een indeling gemaakt in drie delen; 
Deel1: De Procesafspraken (corporatie- bewonersorganisatie) 
Deel2: Het Sociaal Plan (individuele bewoners) 
Deel 3: Hardheidsclausule en geschillenregeling 
Met name de hoofdstukken indeling van deel 2 kan als checklist gebruikt worden om te 
bekijken welke onderwerpen opgenomen moeten en kunnen worden in een Sociaal Plan. 

Deel 1: Procesafspraken 
Deel 1 legt de afspraken vast met de bewonerspartij. Op welke wijze wordt een 
bewonerspartij ingezet en welke vorm van inspraak heeft zij. Ook de afspraken met de 
bewonerscommissie over de overeenstemming van het Sociaal plan zijn hierin vastgelegd 
een Sociaal Plan. 

A. Bewonersparticipatie 
A 1. Wijze waarop de bewonerspartij deelneemt 
A2. Betrekken van minder makkelijk te bereiken partijen 
A3. Ondersteuning voor bewonerspartij 

B. Bewonersinspraak 
B1. Besluit tot ingreep 
B2. Nieuwbouwplannen 
B3. Renovatieplannen 
B4. Sociaal Plan 

C. Trajectfasen 
C1. Visie op stadsniveau of gemeenteniveau 
C2. Visie op wijkniveau 
C3. Buurtniveau 
C4. Complexniveau 

D. Draagvlak 
D1. Individuele gesprekken/collectieve gesprekken 
D2. Inventarisatie situatie bewoners 
D3. Draagvlakmeting 

Deel 2: Individuele afspraken -sociaal Plan-
Dit deel van het document legt de afspraken vast die met de individuele bewoners worden 
gemaakt, om de gevolgen van een gedwongen verhuizing zo goed mogelijk op te vangen. 

1. Algemeen 
1.1 Doel van Ingreep 
1.2 Geldigheid (voor wie is het Sociaal Plan geldig) 
1.3 Datum en Ingang van Sociaal Plan 
1.4 Looptijd Sociaal Plan 
1.5 Definities 
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2. Procedure 
2.1 Sloopbesluit/renovatiebesluit vaststellen 
2.2 Peildatum vaststellen 
2.3 Periode tussen sloopbesluit en sloopdatum vaststellen 
2.4 Periode tussen besluit tot renoveren en renovatie vaststellen 
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2.5 Sloopbesluit wordt zo snel mogelijk schriftelijk aan bewoners kenbaar gemaakt 
2.6 Bewoners worden voor het definitieve herhuisvesten individueel bezocht 
2. 7 Opleveren van de woning door huurders 

3. Herhuisvesting 
3.1 Volkshuisvestelijke Indicatie (Urgentie) 
3.2 Passende woning met volkshuisvestelijke indicatie (zoekprofiel) 
3.3 Extra Urgentie in eigen wijk 
3.4 Passende woning met extra urgentie in eigen wijk (wooncarrière of extra voorrang) 
3.5 Volgorde bepaling urgenten (reageren met urgentie) 
3.6 Terugkeergarantie 
3.6.1 Terugkeer naar de nieuwbouw 
3.6.2 Terugkeer naar de nieuwbouw in de wijk 
3. 7 Spijtoptantenregeling 
3.8 Wisselwoning 
3.8.1 Wie maakt aanspraak op een wisselwoning 
3.8.2 Hoe wordt wisselwoning opgeleverd door verhuurder 
3.8.3 Huur wisselwoning is niet hoger dan huur oude woning 
3.8.4 Locatie wisselwoning 
3.8.5 Huur/gebruikerscontract wisselwoning 
3.9 Behoud inschrijfduur 

4. Vergoedingen 
4.1 Verhuis en inrichtingsvergoeding 
4.1.1 Voorwaarden recht op verhuis en inrichtingsvergoeding 
4.1.2 Betaling verhuis en inrichtingsvergoeding (termijnen of ineenkeer) 
4.2 Vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) 
4.2.1 Voorwaarden recht op vergoeding voor ZA V 
4.2.2 Bepaling hoogte van vergoeding voor ZAV 
4.2.3 Inschakelen taxateur indien geen overeenstemming hoogte vergoeding 
4.3 Huur wordt bevroren vanaf besluit tot sloop/renovatie 
4.4 Vergoeding voor inschrijven/abonnement woningzoekende 
4.5 Extra vergoeding voor bewoners die tweemaal moeten verhuizen 
4.6 Voorkomen van dubbele huurlasten 
4. 7 Oprichten van Sociaal Fonds 
4.8 Huurachterstand/sociale uitkeringen nav vergoedingen. 

5. Dienstverlening en begeleiding 
5.1 lnspanningsverplichting verhuurder en huurder 
5.21ndividuele bewonersbegeleiding (herhuisvesting) 
5.3 Leveren van maatwerk voor senioren en invaliden 
5.4 Extra hulp 
5.4.1 Inzet van een casemanager I hulp bij zoeken naar professionele hulp 
5.4.2 Hulp bij verhuizen zelf 
5.4.3 Extra begeleiding bij proces voor hulpbehoevenden 
5.4.4 Extra hulp bij sociale achterstand, bijvoorbeeld opvoedcursus voor alleenstaande moeders 
5.4.5 Extra hulp bij economische achterstand 

6. Informatievoorziening 
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6.1 Moment waarop informatie wordt gegeven 
6.2 Afspraken worden schriftelijk vastgelegd 
6.3 Communicatiemiddelen 
6.4 Vaste contactpersoon verhuurder 
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6.51nformatievoorziening andere sloopprojecten (verhinderen verhuizen naar woning die 
gesloopt wordt) 
6.6 Informatie naar omwonenden plangebied 

7. Beheer en leefbaarheid 
7.1 Beheerplan 
7.1.1 Betrokkenen bij beheerplan 
7.1.2 Betrekken van omwonenden bij beheerplan 
7 .1.3 Vaststellen verantwoordelijkheden en kosten betrokkenen 
7.1.4 Beheerplan wordt regelmatig geëvalueerd 
7 .1.5 Wie wordt betrokken bij uitvoering van beheerplan 
7.1.6 Watte doen bij overlast 
7 .1. 7 Gefaseerd slopen of renoveren 
7.2 Noodzakelijk Onderhoud 
7.3 Leegstaande woningen 
7.3.1 Tijdelijk verhuren van leegstaande woningen 
7.3.2 Dichtzetten of tijdelijke bruikleen van woningen in de laatste maanden 
7.3.3 Overnemen van gordijnen van bewoners 
7.4 Afvoer van grofvuil en afval 
7.5 Asbesthoudende materialen door verhuurder verwijderd 

8. Vertrekstimuleringsregeling 
8.1 Voorwaarden 
8.2 Vergoeding 
8.3 Geen aanspraak meer op rechten van Sociaal Plan 

Deel 3: Hardheidsclausule 
Dit deel voorziet in de mogelijkheid voor bewoners en verhuurder om een klacht in te dienen 
en te beroepen op de hardheidsclausule. Dit deel van de modelopzet is toepasbaar op deel 1 
en 2 van het model. 

Vl. Geschillenregeling 
VIl. Procedure klachtenafhandeling 
VIII. Klachtencommissie 

IX. Huuropzegging/ontruimingstitel aanvragen door corporatie 
X. Hardheidsclausule 
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