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VOORWOORD 

Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de mastertrack Real Estate Management & 

Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. Deze scriptie is het resultaat van 

mijn onderzoek naar klantgestuurd renoveren door woningcorporaties.  

 

De laatste vier maanden van 2012 heb ik stage mogen lopen bij woningcorporatie 

Woonbedrijf. Deze stage heeft me naast veel ervaringen ook een afstudeeronderwerp 

opgeleverd. In maart 2013 ben ik dan ook bij Woonbedrijf begonnen met mijn 

afstudeeronderzoek naar klantgestuurd renoveren. Na een vlotte start kwam er helaas 

een periode met een aantal tegenslagen: mijn begeleidster bij Woonbedrijf kon mij niet 

verder begeleiden en het project voor mijn casestudy kwam stil te liggen. Een nieuwe 

begeleidster was snel gevonden, maar het project is tot op heden stil blijven liggen. 

Hierdoor is de weg naar het eindproduct van dit onderzoek een zoektocht geworden. Het 

resultaat is een methode geworden om renovaties klantgestuurd uit te voeren en een 

besluitvormingsmodel dat corporaties helpt bij het opstellen van de randvoorwaarden. 

 

Dit eindresultaat had nooit tot stand kunnen komen zonder de input van een aantal 

mensen. Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om deze mensen te 

bedanken. Als eerste wil ik een aantal mensen bij Woonbedrijf bedanken. Jorg van Waas, 

omdat hij me veel van de praktijk heeft laten zien en me uiteindelijk tot dit onderwerp 

gebracht heeft. Daarnaast Yvonne de Swart, omdat ze me bekend gemaakt heeft met het 

project Eckart-Vaartbroek en voor de korte periode die ze me begeleid heeft. Als laatste 

Linda Dirkx voor haar begeleiding gedurende de rest van het onderzoek en omdat ze me 

van de nodige praktijkinformatie voorzien heeft of me met de personen in contact bracht 

die me van informatie konden voorzien.  

 

Ten slotte wil ik natuurlijk mijn begeleiders van de TU/e bedanken. Jos Smeets voor zijn 

kritische blik en Stephan Maussen, wiens ervaring met CPO-projecten goed van pas 

kwam bij dit onderzoek. 

 

Denise Rood, Eindhoven januari 2014  
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SAMENVATTING 

De aanleiding van dit onderzoek heeft twee kanten: enerzijds is een groot deel van de 

woningvoorraad verouderd en sluit niet meer aan bij de huidige vraag, anderzijds worden 

de huurders van deze woningen steeds mondiger en hebben meer individuele 

woonwensen. Door de huurder meer zeggenschap te geven bij het verbeteren van de 

verouderde woningvoorraad, klantgestuurd renoveren, kan het gat tussen de gevraagde 

en de geboden woonkwaliteit gedicht worden. Hierbij zijn er randvoorwaarden van 

toepassing vanuit de wet- en regelgeving, de beperkingen van de woningen, de financiële 

mogelijkheden, maar ook voorwaarden vanuit de corporatie zelf, omdat het een 

huurwoning betreft en de klant dus geen eigenaar is. Het is belangrijk om deze 

randvoorwaarden goed op te stellen, zodat het proces soepel kan verlopen en 

misverstanden voorkomen worden.  

 

De doelstelling van dit onderzoek luidt: “Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden om de 

renovatie van grondgebonden woningen uit de periode 1946-1970 klantgestuurd uit te 

voeren door woningcorporaties, teneinde een besluitvormingsmodel te ontwikkelen dat 

woningcorporaties helpt bij het opstellen van de randvoorwaarden bij een klantgestuurde 

renovatie.” 

 

Aan de hand van de doelstelling is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: “Wat zijn 

de mogelijkheden om de renovatie van grondgebonden woningen uit de periode 1946-

1970 klantgestuurd uit te voeren door woningcorporaties in Nederland en hoe kunnen de 

randvoorwaarden bij een klantgestuurde renovatie in beeld gebracht worden?”  

 

Klantsturing 

Met behulp van de behoeften hiërarchie van Maslow kan verklaard worden waarom de 

klant steeds mondiger wordt en meer individuele woonwensen heeft. Op dit moment 

geldt in Nederland, ook op de woningmarkt, dat de materiële behoeften van de klant 

bevredigd zijn en dat het vervullen van psychologische behoeften steeds belangrijker 

wordt. Door middel van een klantgestuurd beleid op woningniveau geeft een 

woningcorporatie zijn huurders de mogelijkheid hun woning naar eigen wens aan te 

passen. Dit maakt dat de klant zich erkend en gewaardeerd voelt, maar geeft de klant ook 

de mogelijkheid om zich met behulp van zijn woning te ontplooien en te onderscheiden 

van anderen.  

 

Volgens Hirschman heeft een klant drie middelen om zijn ongenoegen te delen met de 

aanbieder van een product of dienst, namelijk voice, exit en loyalty. Voice, waarbij de 

klant van zich laat horen, is het beste middel waarmee een huurder zijn ontevredenheid 

kan uiten richting de woningcorporatie. Een stimulans aan voice kan de behoefte aan exit 

verminderen; de verhuisgeneigdheid neemt af. Voice wordt bovendien ondersteund door 

loyalty; een trouwe klant laat eerder van zich horen bij problemen, terwijl een klant die 

geen binding heeft met de organisatie eerder op zoek zal gaan naar een vervanger. Hoe 

groter de voicemogelijkheid is, des te hoger de huurder op de participatieladder van 

Arnstein zal klimmen. Als de huurder genoeg voicemogelijkheden geboden wordt, zal 

deze op de bovenste treden van de ladder – co-creatie, gedelegeerde bevoegdheid en 

volledige beheersing – komen en kan er gesproken worden van participatie.  

 

Uiteindelijk kunnen er grofweg drie niveaus van klantsturing onderscheiden worden, 

namelijk aanbodgestuurd beleid (sturing van de klant), klantgericht beleid (sturing op de 

klant) en klantgestuurd beleid (sturing door de klant). Het uiterste niveau hiervan, 

klantgestuurd beleid, is het niveau dat tijdens dit onderzoek nagestreefd wordt. Het is 

een werkwijze waarbij de klant volledig autonoom, competent en bevoegd is en waarbij 

de aanbieder responsief en efficiënt de behoeften van de klant bevredigd. Bij de treden 

gedelegeerde bevoegdheid en volledige beheersing van de participatieladder is er sprake 

van klantgestuurd beleid. Bij de trede co-creatie kan er enkel van klantgestuurd beleid 

gesproken worden indien de klant de macht heeft om te verzekeren dat zijn ideeën 

opgevolgd worden. 

 

Renovatie 

Renovatie een (gedeeltelijke) vernieuwing, verandering of toevoeging aan een woning. Er 

is hierbij sprake van een verbetering van het wooncomfort die gepaard gaat met een 

levensduurverlenging van 30 tot soms wel 60 jaar. De verbeteringen kunnen het doel 

hebben de uitstraling, veiligheid, bruikbaarheid, duurzaamheid of het woongenot van de 
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woningen te vergroten. Voor deze verbeteringen betaalt de huurder in principe de 

kosten middels een maandelijkse huurverhoging en/of een contante betaling. Bij 

renovatie moet de huurder of, in geval van een complexgewijze renovatie, 70% van de 

huurders toestemming geven voor de uitvoering van de werkzaamheden.  

 

Om een renovatieproject in goede banen te leiden, is het nuttig het project op te delen in 

fasen, waardoor het project beter te overzien is. Het aantal fases en de benaming van de 

fases bij een renovatieproject kunnen per woningcorporatie verschillen, maar hebben 

veel overeenkomsten. Het renovatieproces zoals in dit onderzoek aangehouden wordt 

bestaat uit zes fases: initiatief-, definitie-, ontwerp-, voorbereiding-, uitvoerings- en 

gebruiksfase. Belangrijke beslismomenten zijn bij de faseovergangen, waarbij 

beslissingen genomen dienen te worden over het verleden, de toekomst en de 

voortzetting van het renovatieproject. 

 

Bij het renoveren van huurwoningen door woningcorporaties gelden verschillende 

randvoorwaarden waarbinnen zowel de corporatie als de huurder moet handelen. Veel 

randvoorwaarden komen voort uit de wet- en regelgeving, zoals het Burgerlijk Wetboek, 

de Woningwet, de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte, de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit. 

Sommige regels en wetten zijn alleen van toepassing op huurwoningen, terwijl andere 

regels voor alle woningen in Nederland gelden. Daarnaast zijn er technische 

randvoorwaarden, de beperkingen van de woning zelf. Een woningcorporatie kan ook 

aanvullende randvoorwaarden stellen die voortkomen uit het beleid van de corporatie of 

uit de visie op en bepaald woningcomplex.  

 

Klantgestuurd renoveren 

Klantgestuurd renoveren is een vernieuwing, verandering of toevoeging die 

woningverbetering en een levensduurverlenging met zich mee brengt, waarbij de 

wensen van de klant sturend zijn en de feedback van de klant het vertrekpunt vormt voor 

de vraag hoe de klant het beste kan worden bediend. De klant is vrij om plannen te 

maken voor de renovatie van zijn woning, zolang deze plannen passen binnen de 

randvoorwaarden vanuit de wet- en regelgeving, de technische kenmerken woning en de 

aanvullende randvoorwaarden van de woningcorporatie. Een klantgestuurde renovatie is 

een goede manier om het zeggenschap van de bewoners over hun woning en het 

woonmilieu te vergroten. Daarnaast is het een manier om de mismatch tussen de 

gevraagde en de geboden woonkwaliteit op te lossen.  

 

Vanaf het begin van de vorige eeuw hebben de begrippen klantwaarde en renovatie zich 

ontwikkeld. In de jaren ‘70 van de vorige eeuw groeide de belangstelling voor 

grootschalige woningrenovaties, doordat bewoners zich begonnen te verzetten tegen de 

sloop van de vooroorlogse woningvoorraad. Het klantdenken kwam pas in de jaren ’80 in 

opkomst en ontwikkelde zich na de brutering in 1995. Het BBSH en de Wet op het 

overleg huurder-verhuurder verplichtten woningcorporaties om hun huurders bij het 

beleid te betrekken, waardoor de rol van huurder als stakeholder versterkt wordt. Rond 

de eeuwwisseling begon sloop een steeds dominantere plaats in te nemen, maar door de 

economische crisis is het renoveren en verduurzamen van de bestaande voorraad de 

laatste jaren weer een steeds belangrijker thema geworden. 

 

Klantgestuurd renoveren kan op twee manieren: collectief, waarbij de trede co-creatie 

op de participatieladder van Arnstein bereikt wordt, en individueel, waarbij het 

participatieniveau van gedelegeerde bevoegdheid bereikt wordt. Het niveau van 

volledige beheersing is niet haalbaar bij het renoveren van huurwoningen, omdat de 

huurder geen eigenaar is. De corporatie moet de mogelijkheid behouden om bij 

uitzondering plannen af te keuren die de vastgoedwaarde en de verhuurbaarheid van de 

woning aantasten. Anders dan bij het traditionele renovatieproces, start een 

klantgestuurd renovatieproces met een fase voordat er initiatief genomen kan worden, 

de verkenningsfase. In deze fase worden door de woningcorporatie voorbereidingen 

getroffen, zodat de renovatie klantgestuurd uitgevoerd kan worden. Daarnaast zijn de 

definitie- en ontwerpfase samengevoegd in een planontwikkelingsfase.  

 

Bij de collectieve methode worden de plannen voor de buitenzijde van de woning 

gemaakt op straat- of woningblokniveau door het collectief. Voor de binnenzijde van de 

woning kunnen individuele plannen gemaakt worden. Deze vorm van klantgestuurd 

renoveren heeft veel raakvlakken met collectief particulier opdrachtgeverschap. Bij de 
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individuele methode wordt het initiatief genomen door de klant die de renovatieplannen 

voor zijn woning maakt. Deze vorm van klantgestuurd renoveren is een combinatie van 

dynamisch onderhoud, individuele verbeteringen en zelf aangebrachte voorzieningen. De 

collectieve methode het meest haalbaar, omdat het schaalvoordeel van een traditionele 

renovatie grotendeels behouden blijft; sociale cohesie gestimuleerd word door 

samenwerking; de plannen voor de binnenzijde individueel gemaakt worden en de 

seriematige uitvoering ervoor zorgt dat de rust in de wijk relatief snel terugkeert. 

 

Besluitvormingsmodel 

Uiteindelijk is er een besluitvormingsmodel ontwikkeld, zodat de randvoorwaarden bij 

ieder project eenduidig opgesteld kunnen worden. Het model bestaat uit zes onderdelen: 

de uitgangspunten voor de renovatie, het budget, de mogelijkheden voor verbeteringen, 

het renovatieproces, de regelgeving en de prestatie eisen. Ieder onderdeel bestaat uit 

een aantal vragen dat beantwoord dient te worden. Uiteindelijk leiden antwoorden tot 

een aantal randvoorwaarden. Alle onderdelen samen geven het totale pakket aan 

randvoorwaarden die, samen met de beperkingen van de woningen, gebruikt kunnen 

worden om de mogelijkheden voor de renovatie vast te stellen. De corporatie dient 

rekening te houden met het feit dat meer randvoorwaarden voor minder zeggenschap 

van de klant zorgen. Omdat de besluitvorming van corporaties bij het stellen van 

randvoorwaarden projectafhankelijk is, dienen de randvoorwaarden bij ieder project 

opnieuw vastgesteld te worden.  

 

Het besluitvormingsmodel is getoetst aan de hand van een klantgestuurd 

renovatieproject van de woningcorporatie Woonbedrijf. Door het invullen van het 

besluitvormingsmodel zijn de randvoorwaarden vastgesteld. De fouten en 

onduidelijkheden die tijdens het invullen naar voren kwamen zijn aangepast. De 

voornaamste aanpassing was de layout, die voor onduidelijkheden bleek te zorgen.  

 

Conclusie en aanbevelingen 

Klantgestuurd renoveren is mogelijk binnen de randvoorwaarden. Het kan collectief op 

het niveau van co-creatie en individueel op het niveau van gedelegeerde bevoegdheid. 

Bij een  klantgestuurde renovatie zijn er randvoorwaarden van toepassing die 

voortkomen uit de wet- en regelgeving, de beperkingen van de woningen, het budget, 

het beleid van de woning corporatie en visie op betreffende complex. De meeste 

randvoorwaarden zullen voortkomen uit de kenmerken van de woning en de wet- en 

regelgeving. Om project specifieke randvoorwaarden gemakkelijk in beeld te brengen is 

een besluitvormingsmodel opgesteld, die door het beantwoorden van vragen een 

totaalpakket aan randvoorwaarden geeft voor de klantgestuurde renovatie. 

 

Het is aan te bevelen om te onderzoeken wat een woningcorporatie moet doen om de 

klanten te stimuleren om deel te nemen aan het renovatieproces en hoe de klant 

geënthousiasmeerd kan blijven gedurende het proces. Als de klant in de loop van het 

proces afhaakt, is al het werk voor niks geweest. Daarnaast zal voor de start van een 

renovatieproject het renovatieproces uitgewerkt moeten worden. Het moet duidelijk zijn 

hoe het proces er uit komt te zien en welke tijdsplanning hier aan vast hangt.  

 

De collectieve methode voor klantgestuurd renoveren zou waarschijnlijk toegepast 

kunnen worden voor meergezinswoningen, omdat de bewoners samen kunnen beslissen 

over gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen. Hiervoor zal onderzocht moeten 

worden of het renovatieproces en het besluitvormingsmodel aangepast of aangevuld 

dienen te worden. 
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SUMMARY 

The main reason for this study has two sides. On the one hand, a large part of the 

housing stock is outdated and is no longer in line with the current demand. On the other 

hand, the tenants of these dwellings are becoming more assertive and have more 

individual housing needs. By giving the tenant more control in improving the outdated 

housing stock, the gap between the demanded and offered housing quality can be 

closed. In a customer-driven renovation there are preconditions from the legislation and 

regulations, the limitations of the dwellings, the financial possibilities, but also conditions 

from the housing association itself, since it is the renovation of a rental dwelling and the 

customer is not the owner. It is important to compose the preconditions properly, so the 

process will run smoothly and misunderstandings will be avoided. 

 

The objective of this research is: “To gain insight into the possibilities for the customer-

driven renovation of single family dwellings from the period 1946-1970 by housing 

associations, in order to develop a decision-making model that assists housing 

associations in drafting the preconditions for a customer-driven renovation.” 

 

With this goal in mind, the following research question is formulated: “What are the 

possibilities for the customer-driven renovation of single family dwellings from the period 

1946-1970 by housing associations in the Netherlands and how may the preconditions for 

a customer-driven renovation be drafted?”  

 

Customer control 

With the hierarchy of needs from Maslow can be declared why the customer becomes 

more assertive and has more individual housing needs. At present in the Netherlands, the 

material needs of the customer are satisfied and the fulfilment of the psychological 

needs becomes more important. Through a customer-driven policy on property level the 

housing association provides tenants the opportunity to customize their home. This 

makes the customer feel acknowledged and appreciated, but also gives the customer the 

opportunity to develop themselves and distinguish themselves using his dwelling.   

 

According to Hirschman, the customer has tree tools to share his dissatisfaction with the 

provider of a product of service: voice, exit and loyalty. Voice, by which the customer 

makes itself heard, is the best tool for a tenant to express his dissatisfaction to the 

housing association. The stimulation of voice can reduce the need for exit: the tendency 

to relocate decreases. Besides, voice is supported by loyalty: a loyal customer makes 

itself heard more rapidly, while a customer who has no connection with the organization 

will look for a replacement. The bigger the voice-possibility, the higher the customer will 

climb the ladder of participation of Arnstein. If a tenant is offered enough voice-

possibilities, he will reach the upper steps of the ladder, partnership, delegated power 

and citizen control, the level of participation. 

 

Eventually, there can be distinguished basically three levels of customer control: supply-

driven policy (control of the customer), customer-focused policy (control on the 

customer) and customer-driven policy (control by the customer). The top-level of this, 

customer-driven policy, is the level which is pursued during this research. It is a method 

by which the customer is completely independent, competent and qualified and by which 

the provider satisfies responsive and efficiently the needs of that customer. At the steps 

of delegated power and citizen control there is a customer-driven policy. At the step of 

partnership there can only be spoken of customer-driven policy, if the customer has the 

power to ensure that his views will be heeded. 

 

Renovation 

Renovation is a (partial) renewal, modification or addition to a dwelling. There is an 

improvement of living comfort that goes with a lifetime extention of 30 to 60 years. The 

improvements can aim an increase of the appearance, safety, usability, sustainability, or 

the living comfort of the dwellings. Basically, the tenant pays the costs for these 

improvements by a monthly rent increase and/or a by a cash payment. During a 

renovation, the tenant or, in case of a renovation of more than ten dwellings, 70% of the 

tenants should give their permission for the implementation of the renovation works.  

 

To let a renovation project run smoothly, it is useful to split the project into phases, 

which makes the project easier to handle. The number of phases and the denomination 
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of the phases in a project, may vary by housing association, but they have a lot of 

matches. The renovation process as used in this study, consists of six phases: initiation, 

definition, design, preparation, implementation and use. At the phase transitions, there 

are important decision points, where decisions should be made about the past, the 

future and the continuation of the renovation project.  

 

When a housing association is going to renovate rental dwellings, there are several 

conditions in which the housing association must act. A lot of preconditions follow from 

the legislation and regulations, like the Burgerlijk Wetboek, Woningwet, the 

Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte, the Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo), Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit. Some of these laws and 

regulations are only for rental dwellings, while others must be applied to all dwellings in 

the Netherlands. Besides, there are technical preconditions, the limitations of the 

dwellings itself. A housing association can also set additional conditions, resulting from 

the policy or from the vision on a particular residential complex. 

 

Customer-driven renovation 

A customer-driven renovation is a renewal, modification or addition to a dwelling, that 

goes with an improvement and a lifetime extension, by which the customer requirements 

are guiding and the feedback of the customer is the starting point for how the customer 

can be best served. The customer is free to make plans for the renovation of his home, as 

long as the plans fit within the preconditions from the legislation and regulations, the 

limitations of the dwellings, the financial possibilities and the additional conditions from 

the housing association. A customer driven renovation is a good way to increase the 

control of the residents about their home and living environment. In addition, it is a way 

to solve the mismatch between the demanded and the offered housing quality. 

 

Since the beginning of the last century, the terms customer value and renovation have 

developed themselves. In the 1970’s the interest in large-scale residential renovations 

grew, because the residents began to oppose the demolition of the pre-war housing. The 

customer mindedness came in attendance in the 1980’s and developed after the grossing 

in 1995. The BBSH and the Wet op het overleg huurder-verhuurder forced housing 

associations to involve tenants into their policy, which strengthened the role of the 

tenant as a stakeholder. At the turn of the century demolishment of dwellings became 

more dominant, but because of the economic crisis renovation and improving the 

sustainability of the existing housing stock has become a more important topic.  

 

A customer-driven renovation can be done in two ways: collectively, by which the step of 

partnership from the ladder of participation is reached, and individually, by which the 

participation level of delegated power is reached. The level of citizen control cannot be 

reached at the renovation of rental dwellings, because the tenant is not the owner of the 

dwelling. The housing association must retain the ability to reject plans that affect the 

property value. In contrast to the traditional renovation process, a customer-driven 

renovation process starts with a phase before the initiation, the exploration phase. In this 

phase, preparations will be made by the housing association, so the renovation can be 

executed customer-driven. In addition, the definition and design phase are merged in a 

plan development phase.  

 

At the collective method plans for the exterior of the dwellings are made on street or 

housing block level. For the inside of the dwelling individual plans can be made. This form 

of client-driven renovation has similarities to collective private commission. At the 

individual method the initiative is taken by the customer who makes the renovation plans 

for his dwelling. This form of customer-driven renovation is a combination of dynamic 

maintenance, individual improvements and ZAV’s. The collective method is the most 

feasible method, because the scale of a traditional renovation largely remains, social 

cohesion is stimulated by collaboration, the plans for the interior can be made 

individually and the serial implementation ensures that the tranquillity in the 

neighbourhood returns soon. 

 

Decision-making model 

Eventually, a decision-making model is developed to set the preconditions clear for every 

project. The model consists of six element: the principles for the renovation, the budget, 

the possibilities for improvements, the renovation process, the legislation and regulations 

and the performance requirements. Every element consists of a number of questions 
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that needs to be answered. Finally, the answers lead to a number of preconditions. All 

elements together give to total package of preconditions that, together with the 

limitations of the dwellings, can be used to set the possibilities for the renovation. The 

housing association must take into account the fact that more preconditions will lead to 

less customer-control. The drafting of preconditions can vary by project, so the 

preconditions should be drafted for each project. 

 

The decision-making model is tested on basis of the customer-driven renovation project 

of housing association Woonbedrijf. By filling in the decision-making model, the 

preconditions are drafted. The errors and ambiguities that showed up by filling in the 

model, are edited. The main adjustment was the lay-out, which appeared to provide 

ambiguities. 

 

Conclusion and recommendations 

Customer-driven renovation is possible within preconditions. It can be done collectively, 

at the level of partnership, and individually, at the level of delegated power.  In a 

customer-driven renovation there are preconditions from the legislation and regulations, 

the budget, the limitations of the dwellings, the policy of the housing association and the 

vision on the residential complex. Most of the preconditions come from the 

characteristics of the dwellings en the legislation and regulations. To draft the project 

specific preconditions, a decision-making model is developed that gives a total package of 

preconditions for a customer-driven renovation by answering a number of questions.  

 

It is recommended to explore what a housing association should do to stimulate the 

customer to participate in the renovation process and to remain the customer enthused 

during this process. If the customer quits during the process, everything has been for 

noting. Besides, before the start a renovation project, the process should be elaborated. 

It must be clear how the renovation process and the corresponding schedule will look 

like.  

 

The collective method for a customer-driven renovations could be applied to apartments, 

because the residents can decide together about common areas and facilities. Therefore 

it will be necessary to examine whether the renovation process end the decision-making 

model should be modified or adjusted.  
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1 INTRODUCTIE EN PROBLEEMDEFINITIE  

Veel woningcorporaties werken al klantgericht, maar er zijn steeds meer corporaties die 

een stap verder willen zetten en van een klantgericht beleid naar een klantgestuurd 

beleid willen gaan. De klant (de huurder) wordt gezien als de grootste 

ervaringsdeskundige van zijn woning en weet dus zelf het beste waar de problemen van 

zijn woning zitten. In dit onderzoek wordt er bekeken wat de mogelijkheden zijn om 

renovaties klantgestuurd uit te voeren. Er zal onderzocht worden wat de uiterste vorm 

van klantgestuurd renoveren is, maar ook wat de meest haalbare vorm is. 

 

Voor de eigenaar van de huurwoningen, de woningcorporatie, is het vastgoed een 

duurzame bron. Het bestaansrecht van een corporatie is afhankelijk van deze duurzame 

bron. Het in stand houden en het verhuurbaar houden van het vastgoed – het behouden 

van de vastgoedwaarde – is daarom erg belangrijk voor een woningcorporatie. Om de 

vastgoedwaarde te waarborgen zal een corporatie bij een klantgestuurde renovatie 

randvoorwaarden stellen, die voortkomen uit de visie en het beleid. Maar er zijn niet 

alleen randvoorwaarden die voortkomen uit het beleid van een corporatie, er zijn ook 

randvoorwaarden die voortkomen uit de wet- en regelgeving, de beperkingen van de 

woningen en de financiële mogelijkheden. Tijdens dit onderzoek zal er een 

besluitvormingsmodel ontwikkeld worden voor het opzetten van randvoorwaarden bij 

klantgestuurde renovaties.  

 

Het onderzoek zal gekoppeld worden aan een casestudy bij woningcorporatie 

Woonbedrijf SWS.Hhvl uit Eindhoven. Woonbedrijf wil 1300 eengezinswoningen in 

Woensel-Noord op klantgestuurde wijze renoveren in 10 jaar tijd. Indien de methode 

succesvol blijkt te zijn, zal deze toegepast kunnen worden op het gehele woningbezit van 

de corporatie. 

    

1.1 Aanleiding 

De jaren na de Tweede Wereldoorlog, van 1946 tot 1970, was de periode van 

wederopbouw en van woningnood, waardoor grote aantallen woningen nodig waren. In 

deze periode nam de jaarproductie toe tot ruim 125.000 woningen (CBS, 2012). 

Uiteindelijk zijn er in die periode ruim 1,8 miljoen woningen gebouwd (CBS, 2012), 

waarvan tweederde eengezinswoning was (VROM, 2006). De helft van de woningen die is 

gebouwd tussen 1946 en 1970, is tegenwoordig in bezit van woningcorporaties (VROM, 

2006). Deze woningen naderen het einde van hun levensduur en voldoen niet altijd meer 

aan de huidige vraag. Veel van deze woningen zullen gerenoveerd gaan worden. 

Redenen hiervoor zijn de vaak nog goede bouwtechnische en woontechnische kwaliteit 

van deze woningen, de lagere kosten ten opzicht van sloop-nieuwbouw en de voorkeur 

van huurders voor renovatie (Jansen, Karssenberg en Slijkerman, 2012).  

 

Huurders worden steeds mondiger en hebben meer individuele woonwensen 

(Jayakkumaran, 2012). Daarnaast zien woningcorporaties de huurder steeds meer als een 

stakeholder of een partner (Smeets, 2010) en willen ze de klant ook graag meer inbreng 

geven. Het repertoire aan participatievormen is de laatste jaren toegenomen, maar de 

invloed van de bewoner is beperkt gebleven. In het beste geval blijkt in de praktijk dat 

participatie voornamelijk te functioneren op basis van inspraak; aan coproduceren en het 

laten meebeslissen van huurders komen nog weinig corporaties (structureel) toe (Futura, 

2013). Toch zijn er steeds meer woningcorporaties in Nederland die de stap willen maken 

naar een klantgestuurd beleid.  

 

De aanleiding van dit onderzoek heeft dus twee kanten. Enerzijds is een groot deel van 

de woningvoorraad verouderd en sluit niet meer aan bij de huidige vraag, anderzijds 

worden de huurders van deze woningen steeds mondiger en hebben meer individuele 

woonwensen. Door de huurder meer zeggenschap te geven bij het verbeteren van de 

verouderde woningvoorraad, klantgestuurd renoveren, kan het gat tussen de gevraagde 

en de geboden woonkwaliteit gedicht worden. Bij een klantgestuurde renovatie zijn er 

randvoorwaarden van toepassing. Dit kunnen randvoorwaarden zijn vanuit de wet- en 

regelgeving, de beperkingen van de woningen, de financiële mogelijkheden, maar ook 

voorwaarden vanuit de corporatie zelf, omdat het een huurwoning betreft en de klant 

dus geen eigenaar is. Het is belangrijk om deze randvoorwaarden goed op te stellen, 

zodat ze duidelijk en overzichtelijk aan de klant gecommuniceerd kunnen worden. 

Hierdoor kan het proces soepel verlopen en worden misverstanden voorkomen.  
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1.2 Afbakening 

Dit onderzoek zal zich richten op grondgebonden sociale huurwoningen in Nederland, die 

gebouwd zijn tussen 1946 en 1970. Hier zijn diverse redenen voor. Ten eerste vanwege 

het grote aantal woningen dat gebouwd is van dit type. Op heeft moment heeft 20 

procent van de voorraad eengezinswoningen een bouwjaar uit deze periode en de helft 

van de woningen uit die periode is in bezit van woningcorporaties (VROM, 2006). 

Bovendien naderen deze woningen het einde van hun theoretische levensduur of  ze 

hebben deze al bereikt. De woningen zijn relatief ruim en hebben een goede 

bouwkundige en woontechnische kwaliteit, wat deze woningen zeer geschikt voor 

renovatie maakt. De komende jaren zullen deze woningen waarschijnlijk in grote getale 

gerenoveerd gaan worden door woningcorporaties.  

 

    

 

 

1.3 Doel- en probleemstelling 

Dit onderzoek richt zicht op de mogelijkheden om renovaties van grondgebonden 

woningen uit de periode 1946-1970 klantgestuurd uit te voeren door woningcorporaties 

in Nederland. Een tweede punt waar dit onderzoek om draait is het ontwikkelen van een 

besluitvormingsmodel waarmee een woningcorporatie de randvoorwaarden bij een 

klantgestuurde renovatie inzichtelijk kan maken. Deze randvoorwaarden vormen de 

beperkingen en mogelijkheden voor huurders die hun woning willen laten renoveren. Om 

misverstanden en vertragingen te voorkomen is het dan ook belangrijk om deze 

randvoorwaarden overzichtelijk en duidelijk aan de huurder, de klant, te communiceren.  

 

Het onderzoek is opgesteld aan de hand van de volgende doelstelling: 

Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden om de renovatie van grondgebonden woningen uit 

de periode 1946-1970 klantgestuurd uit te voeren door woningcorporaties, teneinde een 

besluitvormingsmodel te ontwikkelen dat woningcorporaties helpt bij het opstellen van de 

randvoorwaarden bij een klantgestuurde renovatie. 

 

Om deze doelstelling te behalen is de onderstaande probleemstelling geformuleerd: 

Wat zijn de mogelijkheden om de renovatie van grondgebonden woningen uit de periode 

1946-1970 klantgestuurd uit te voeren door woningcorporaties in Nederland en hoe kan 

een besluitvormingsmodel opgesteld worden voor het in beeld brengen van de 

randvoorwaarden bij deze klantgestuurde renovatie? 

 

Om deze hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden, wordt het onderzoek opgedeeld in 

de volgende deelvragen: 

1. Wat is klantsturing en welke niveaus zijn hierbij te onderscheiden? 

2. Wat is renovatie en welke voorwaarden zijn van toepassing bij renovatie door 

woningcorporaties in Nederland? 

3. Wanneer kan men spreken van klantgestuurd renoveren en hoe kan het worden 

toegepast bij de renovatie van grondgebonden woningen uit de periode 1946-1970? 

4. Hoe kan er besluitvormingsmodel worden opgezet voor het in beeld brengen van de 

randvoorwaarden bij het klantgestuurd renoveren van grondgebonden woningen uit 

de periode 1946-1970?  

 

 

Onderzoek naar 

klantgestuurd renoveren 

Nederlandse woningmarkt Grondgebonden woningen 

Bouwperiode 1946 - 1970 Sociale huurwoningen 

Figuur Figuur Figuur Figuur 1111....1111    Afbakening van het onderzoek    
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1.4 Opbouw van het onderzoek 

Het onderzoek is opgebouwd aan de hand van de voorgaande deelvragen en zal in grote 

lijnen de volgorde van deze deelvragen volgen. De opbouw van het onderzoek is 

weergegeven in tabel 1. De mix van theorie, praktijkonderzoek en de casestudy bij 

Woonbedrijf, zal zorgen voor een breed beeld van het onderwerp. 

 

Tabel Tabel Tabel Tabel 1111    Onderzoeksopzet    

OnderzoeksvraagOnderzoeksvraagOnderzoeksvraagOnderzoeksvraag HoofdstukHoofdstukHoofdstukHoofdstuk MethodeMethodeMethodeMethode 

1.  Wat is klantsturing en welke niveaus zijn hierbij te 

onderscheiden? 

2 Literatuuronderzoek 

2. Wat is renovatie en welke voorwaarden zijn van 

toepassing bij renovatie door woningcorporaties in 

Nederland? 

3 Literatuur- en 

praktijkonderzoek 

3. Wanneer kan men spreken van klantgestuurd renoveren 

en hoe kan het worden toegepast bij de renovatie van 

grondgebonden woningen uit de periode 1946-1970? 

4 en 6 Praktijkonderzoek en 

casestudy 

4. Hoe kan er besluitvormingsmodel worden opgezet voor 

het in beeld brengen van de randvoorwaarden bij het 

klantgestuurd renoveren van grondgebonden woningen uit 

de periode 1946-1970? 

5 en 6 Modelontwikkeling 

op basis van 

literatuur- en 

praktijkonderzoek 

 

Het onderzoek zal starten met een theoretisch onderzoek. Om het begrip klantgestuurd 

renoveren te definiëren, zullen de termen “klantsturing” en “renovatie” eerst los van 

elkaar behandeld worden. In hoofdstuk 2 zal er door middel van een literatuurstudie een 

definitie voor klantsturing bepaald worden en de niveaus die hierbij te onderscheiden 

zijn. Daarnaast zal behandeld worden waar de grens ligt tussen klantgestuurd en 

klantgericht werken.  

 

In hoofdstuk 3 zal aan de hand van literatuur de definitie voor renovatie bepaald worden. 

Op basis van literatuur- en praktijkonderzoek zal het renovatieproces beschreven 

worden. Vervolgens zal onderzocht worden wat de voorwaarden bij een woningrenovatie 

door een woningcorporatie zijn.  

 

Uiteindelijk zal in hoofdstuk 4 de definitie en de mogelijkheden van klantgestuurd 

renoveren behandeld worden. De definitie wordt opgezet aan de hand van voorgaande 

hoofdstukken en de mogelijkheden zijn gebaseerd op de theorie en ervaringen in de 

praktijk. Aan de hand van de mogelijkheden zal een methodiek opgezet worden voor het 

klantgestuurd uitvoeren van de renovatie van grondgebonden huurwoningen uit de 

periode 1946 tot 1970.  

 

De genoemde hoofdstukken zullen uiteindelijk in hoofdstuk 5 verwerkt worden in een 

besluitvormingsmodel voor het opstellen van de randvoorwaarden bij een 

klantgestuurde renovatie. Het ontwikkelen van het besluitvormingsmodel zal gebeuren 

door middel van een iteratief proces; tijdens het ontwikkelen van het model zal er steeds 

terug gekoppeld worden naar de praktijk. 

 

De methodiek die ontwikkeld is in hoofdstuk 4 zal uiteindelijk toegepast worden bij de 

casestudy van Woonbedrijf, die behandeld wordt in hoofdstuk 6. Om 

besluitvormingsmodel uit hoofdstuk 5 te toetsen, zal het gebruikt worden voor het 

opstellen van de randvoorwaarden voor deze case. Indien nodig zal het model aangepast 

worden. Het onderzoek zal eindigen met een aantal conclusies, de antwoorden op de 

onderzoeksvragen, en enkele aanbevelingen.  
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2 KLANTSTURING 

In dit hoofdstuk zal aan de hand van literatuur onderzocht worden wat het begrip 

klantsturing inhoudt en welke niveaus wat betreft mate van klantsturing hierbij te 

onderscheiden zijn. Als eerste zal besproken worden waarom klantgestuurd beleid juist 

deze tijd door steeds meer bedrijven wordt toegepast. De daaropvolgende paragraaf zal 

aan de hand van de participatieladder van Arnstein (1969) behandelen welke niveaus van 

participatie te onderscheiden zijn. Vervolgens zal de theorie van Albert Hirschman (1970) 

behandeld worden over de middelen die een consument heeft om zijn ongenoegen te 

uiten. Uiteindelijk zullen er met behulp van deze theorieën en aanvullende literatuur drie 

niveaus onderscheiden worden wat betreft klantsturing en medezeggenschap, waaruit 

de definitie voor klantgestuurd beleid zal volgen die in dit onderzoek gehanteerd zal 

worden. 

 

2.1 De drijfveer  

De laatste jaren zijn er steeds meer woningcorporaties die hun beleid klantgestuurd 

uitvoeren. Enerzijds omdat de klant steeds meer behoefte blijkt te hebben aan 

erkenning, waardering en zelfverwerkelijking. Anderzijds zien woningcorporaties 

klantgestuurd werken als een steeds belangrijker beleidsthema, deels vanuit eigenbelang 

en deels vanuit ideologische doelstellingen. In deze paragraaf zal de drijfveer van de klant 

besproken worden aan de hand van de behoeften hiërarchie van Maslow.  

 

Er vinden grote veranderingen plaats in de westerse landen: de materiële behoeften van 

de mensen zijn bevredigd, zodat nu de focus op de psychologische behoeften ligt (Nijs en 

Peters, 2004). Behoeften zijn volgens Verhage (1994) de meest fundamentele drijfveren 

van het menselijk gedrag. Deze gedragsprikkels kunnen niet of nauwelijks worden 

beïnvloed en hebben te maken met een tekort of gebrek aan iets en de sterke neiging 

van het individu om dit tekort of gebrek op te heffen. Volgens De Rijcke (2000) kan er 

algemeen gesteld worden, dat een behoefte ontstaat wanneer er een verschil is tussen 

een huidige situatie (honger) en een gewenste situatie (voldaan gevoel). De piramide van 

Maslow beschrijft de verschillende stadia van menselijke behoeften. Deze piramide heeft 

een hiërarchische indeling en de behoeften lopen op van materiële behoeften tot 

psychologische  behoeften.  

 

In figuur 2.1 is te zien dat ieder mens start bij de primaire fysiologische behoeften, zoals 

eten, drinken, slaap en een dak boven zijn hoofd. Pas als deze in deze behoeften voorzien 

is, krijgt men behoefte aan veiligheid, stabiliteit en economische zekerheid. Vervolgens 

komen de sociale behoeften, waaronder vriendschap en ‘erbij horen’. Naarmate de 

welvaart toe neemt, zal men hoger klimmen in de piramide en via de behoefte aan 

erkenning, waardering, respect en succes aankomen in de top van de piramide en de 

behoefte aan zelfverwerkelijking en het creëren van een eigen identiteit voelen. 

Sommige onderzoekers beweren dat er een zesde basisbehoefte zou bestaan, die dan 

aan de top van de hiërarchie geplaatst moet worden, namelijk de behoefte aan 

schoonheid en esthetiek (de Rijcke, 2000) Als in een bepaalde behoefte voorzien is, kan 

men zich naar het volgende stadium van de piramide verplaatsen. Hierbij is het niet 

mogelijk om een stadium over te slaan. Pas als in iemand zijn primaire behoeften 

voorzien is, gaat hij behoeften op een hoger niveau ervaren en wil hij die ook graag 

Figuur Figuur Figuur Figuur 2222....1111    De hiërarchie van Maslow, naar Nijs & Peters (2004) en Verhage (1994)    

  

  

  

  

  

Zelfverwerkelijking 

Sociale behoeften 

Veiligheid 

Fysiologische behoeften 

Groeimotieven 

Sociale motieven 
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Erkenning en waardering 

Overlevings- 

motieven 
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bevredigen. Zo wil iemand die honger heeft liever eten, dan de waardering van zijn 

medemens (Verhage, 1994).  

 

De grens tussen de verschillende soorten behoeften is overigens niet zo scherp als de 

piramide suggereert. Veel producten kunnen aan behoeften op verschillende niveaus 

beantwoorden, zoals een woning. Zo is volgens Smeets en Appel-Meulenbroek (2007) 

een woning niet alleen een fysiologische behoefte, een dak boven je hoofd, maar vervult 

een woning ook de behoefte van privacy en veiligheid, kan de woning in de buurt gezien 

worden als een sociaalruimtelijke eenheid als basis voor sociale identificatie en wordt de 

woning steeds meer als statussymbool gezien. Een bepaalde behoefte kan bovendien 

door verschillende producten of vormen van gedrag worden bevredigd (Verhage, 1994). 

De hiërarchie is bovendien relatief: cultureel gebonden. Het is zeer waarschijnlijk dat in 

bepaalde culturen, zoals in de Japanse Taoïstische cultuur, de behoefte aan 

zelfverwerkelijking lager in de hiërarchie staat en het groepsgevoel, de waardering van 

anderen, hoger (de Rijcke, 2000). Toch is er voor de categorisering voldoende draagvlak, 

maar hiërarchische werking van de piramide van Maslow is meer  bekritiseerd. De vraag 

welke behoefte op welk tijdstip als belangrijkste drijfveer functioneert, is van vele 

factoren afhankelijk; er kan bijvoorbeeld sprake zijn van ‘terugval’ in tijden van ziekte 

(Smeets, 2010). De rangorde zal dan ook mede door de levensfase waarin het individu 

zicht bevindt bepaald worden.   

 

De behoeften kunnen verdeeld worden in een drietal motieven: overlevingsmotieven, 

sociale motieven en groeimotieven (Verhage, 1994). Een motief wordt door De Rijcke 

(2000) gedefinieerd als “een actieve kracht die erop gericht is deze toestand van spanning 

– ten gevolge van een onvervulde behoefte – te verminderen”. Is deze spanning groot, 

dan is het individu sterk gemotiveerd en is deze klein, dan bestaat er weinig motivatie. 

Alderfeld maakt een soortgelijke verdeling in zijn ERG-model: existentiële behoeften, 

relationele behoeften en de behoefte aan groei (Smeets, 2010). Onderaan de hiërarchie 

van Maslow zijn de overlevingsmotieven of de existentiële behoeften, de twee laagste 

niveaus van Maslow: de fysiologische behoeften en de behoefte aan veiligheid. Deze 

worden gevolgd door sociale motieven of de relationele behoeften, de behoefte aan 

acceptatie, vriendschap en liefde. De top van de piramide bestaat uit de groeimotieven of 

de behoefte aan groei, de hoogste twee niveaus van de piramide die gericht zijn op 

erkenning, waardering en zelfverwezenlijking.  

 

Op dit moment geldt dat in Nederland de onderste lagen in de piramide van Maslow, de 

materiële behoeften, bevredigd zijn. Een materiële behoefte op de woningmarkt is 

bijvoorbeeld het hebben van een dak boven je hoofd. In Nederland wordt het wonen in 

een huis dat niet instort, als vanzelfsprekend ervaren. In de huidige tijd zijn 

psychologische behoeften – sociale en vooral groeimotieven – de zaken waar mensen 

werkelijk om geven (Nijs en Peters, 2004). Men is in de top van de piramide beland op 

het niveau van erkenning en respect en men is zelfs al bezig om naar het hoogste niveau 

te klimmen: zelfverwerkelijking. De sociale motivatie ‘erbij horen’ lijkt men deels te zijn 

ontgroeid en het zwaartepunt komt steeds meer te liggen op  behoeften als ‘zichzelf 

onderscheiden’ en het creëren van ‘een eigen identiteit’ (Langehuizen, 2010).  

 

Op de Nederlandse woningmarkt is men inmiddels opgeklommen naar het niveau van 

erkenning en waardering. Bij het kiezen van een woning blijven de overlevingsmotieven 

belangrijk, maar uiteindelijk zullen de kwaliteiten die inspelen op de groeimotieven het 

verschil maken (Jayakkumaran, 2012). Niet alleen eigenaren van een koopwoning hebben 

behoefte aan erkenning, waardering en zelfverwerkelijking, ook huurders voelen deze 

behoeften. Woningcorporaties kunnen de behoeften van hun huurders bevredigen, door 

bewoners hun woning naar hun eigen wensen aan te laten passen, bijvoorbeeld middels 

het klantgestuurd uitvoeren van renovaties of door een soepel ZAV-beleid. Op deze 

manier kunnen bewoners hun woning onderscheiden van andere woningen in hun buurt 

en daarmee zichzelf onderscheiden van hun buurtgenoten. Dit maakt het mogelijk om te 

voldoen in de behoefte aan erkenning, waardering en uit eindelijk in de behoefte aan 

zelfverwezenlijking. Op deze manier is een woning niet alleen meer een primaire 

levensbehoefte – een dak boven je hoofd – maar ook een statussymbool en een manier 

om zich te onderscheiden.  
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2.2 De participatieladder  

De term klantsturing duidt op een relatie tussen de klant en de woningcorporatie waarbij 

de klant invloed heeft op de (beleids)beslissingen van de corporatie (Zijlstra, 2011). Om 

onderscheid te maken tussen verschillende vormen en niveaus van invloed door burgers, 

heeft Arnstein (1969) de participatieladder ontwikkeld. Participatie kan gedefinieerd 

worden als het actief deelnemen aan een proces. In het model van Arnstein wordt de 

burger gezien als participant en de overheid de machthebbende. In dit onderzoek wordt 

de huurder, de klant, als participant gezien en is de corporatie de machthebbende.  

 

De participatieladder (tabel 2), heeft acht treden en geeft de participant, naarmate de 

ladder beklommen wordt, in toenemende mate zeggenschap en beheersing over de 

beslissingen van machthebbers. Daarentegen daalt het aantal betrokkenen bij het 

beklimmen van de ladder. Arnstein onderscheidt drie participatieniveaus waarin de 

treden verdeeld kunnen worden. Het eerste niveau is non-participatie, wat niet gaat om 

echte participatie, maar wat door sommige woningcorporaties wel gebruikt wordt ter 

vervanging van echte participatie (Zijlstra, 2011). Het tweede niveau is symbolische 

participatie, waarbij de huurder geïnformeerd en aangehoord wordt, maar te weinig 

macht heeft om te verzekeren dat de corporatie iets doet met zijn input. Het derde en 

hoogste niveau is het niveau van daadwerkelijke participatie.  

 

Tabel Tabel Tabel Tabel 2222    Participatieladder van Arnstein (1969). 

TredeTredeTredeTrede    ParticipatiegraadParticipatiegraadParticipatiegraadParticipatiegraad    ParticipatieniveauParticipatieniveauParticipatieniveauParticipatieniveau    Mate van klantsturingMate van klantsturingMate van klantsturingMate van klantsturing    

8888    Volledige beheersing Volledige beheersing Volledige beheersing Volledige beheersing     Participatie Klantgestuurd 

7777    Gedelegeerde bevoegdheidGedelegeerde bevoegdheidGedelegeerde bevoegdheidGedelegeerde bevoegdheid    Participatie Klantgestuurd 

6666    CoCoCoCo----creatiecreatiecreatiecreatie    Participatie Klantgericht/gestuurd 

5555    TevredenstellenTevredenstellenTevredenstellenTevredenstellen    Symbolische participatie Klantgericht 

4444    RaadplegenRaadplegenRaadplegenRaadplegen    Symbolische participatie Klantgericht 

3333    InformerenInformerenInformerenInformeren    Symbolische participatie Aanbodgestuurd 

2222    Therapie Therapie Therapie Therapie     Non-participatie Aanbodgestuurd 

1111    ManipulatieManipulatieManipulatieManipulatie    Non-participatie Aanbodgestuurd 

2.2.1 Non-participatie 

De ladder start met ‘manipulatie’: de corporatie probeert de huurders te manipuleren en 

te sturen om de huurders te laten instemmen met hun plannen. Dit wordt vaak gedaan 

door middel van adviescommissies. Deze trede wordt gevolgd door ‘therapie’, waarbij 

huurders onder het mom van participatie bijeen gebracht worden, waarna ze door 

experts aan een “groepstherapie” onderworpen worden. Manipulatie en therapie 

behoren beiden tot het niveau van non-participatie, er is dus geen sprake van 

participatie. Het doel van deze treden is niet om het voor de klant mogelijk te maken om 

te participeren bij het maken of uitvoeren van plannen, maar om woningcorporaties in 

staat te stellen om deelnemers van de bijeenkomsten te vormen of te sturen. Op dit 

niveau kan er gesproken worden van aanbodgestuurd beleid of sturing van de vraag: er 

ontbreekt een directe relatie tussen aanbod en vraag bij het tot stand komen van beleid 

en het aanbod (Zijlstra, 2011) 

 

2.2.2 Symbolische participatie 

De derde trede, ‘informeren’, is het definiëren van de rechten, verantwoordelijkheden en 

mogelijkheden van de huurders. Helaas wordt hierbij te vaak de nadruk gelegd op een 

eenzijdige stroom van informatie van de woningcorporatie aan de huurder. Deze trede 

kan daarom ingedeeld worden bij aanbodgestuurd beleid of sturing van de vraag. Bij de 

trede ‘raadplegen’ worden huurders ook geïnformeerd, maar krijgen tevens de 

mogelijkheid om hun mening te geven. Ondanks dat deze twee treden ervoor zorgen dat 

huurders geïnformeerd worden en een stem hebben, is het een symbolische vorm van 

participatie. Er wordt namelijk de schijn gewekt dat huurders inbreng hebben in de 

plannen, maar de huurders hebben te weinig macht hebben om te verzekeren dat hun 

ideeën opgevolgd worden door de woningcorporatie. De treden van informeren en 

raadplegen zijn het niveau zoals aangegeven staat in het Besluit Beheer Sociale 

Huursector (BBSH) onder de werkzaamheden van toegelaten instellingen: het betrekken 

van bewoners bij beleid en beheer (VROM, 2005).  

 

Op de vijfde trede van de participatieladder, op het niveau van ‘tevredenstellen’, 

beginnen huurders een zekere mate van invloed te krijgen, maar het is slechts een hoger 
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niveau van symbolische participatie. De huurders mogen plaats nemen in plan- en 

adviescommissies en plannen en advies geven zoveel ze willen. Omdat de huurders 

echter vaak een minderheid van zetels krijgen toebedeeld in deze commissies, zullen ze 

gemakkelijk overstemd kunnen worden door de woningcorporatie. Zo behoudt de 

corporatie de bevoegdheid om de beslissingen te nemen.  De huurders krijgen op deze 

manier wel het gevoel van participatie, waardoor ze tevredengesteld worden. Bij de 

trede van tevredenstellen stuurt de woningcorporatie op het verhogen van klantwaarde. 

Klantwaarde houdt in dat de waarde van het product wordt bepaald door de ervaring 

gedurende het gebruik van het product (Smeets, 2010). Klanttevredenheid wordt 

beschouwd als maat voor klantwaarde; door de sturen op klanttevredenheid wordt er 

meer waarde voor de klant gecreëerd (Smeets, 2010). Bij de treden van raadplegen en 

tevredenstellen is er sprake van klantgericht beleid of sturing op de vraag (Zijlstra, 2011). 

 

2.2.3 Participatie 

De bovenste drie treden van de participatieladder – ‘co-creatie’, ‘gedelegeerde 

bevoegdheid’ en ‘volledige beheersing’ – behoren tot het niveau van participatie en 

geven de huurder steeds meer zeggenschap. Pas bij dit niveau kan er daadwerkelijk 

gesproken worden van participatie.  

 

Bij co-creatie worden verantwoordelijkheden wat betreft de planning en besluitvorming 

gedeeld door middel van gezamenlijke beleidscommissies, planningscommissies en 

problemen worden gezamenlijk opgelost. De klant wordt gezien als partner en er wordt 

samen met de klant ontworpen.  Bij deze trede kan er ook wel gesproken worden van de 

term Customer Intimacy van Treacy en Wiersema, dat gaat over klantpartnerschap. Bij de 

klantpartner, in dit geval de woningcorporatie, staat de klant centraal en de corporatie is 

in staat om producten op maat te leveren. Belangrijke principes hierbij zijn dat de 

organisatie in staat is naar de wens van de klant te leveren en dat de bedrijfscultuur is 

gericht op langdurige klantrelaties (Bruins, de Vries, Lier & Heijblom, 2012). Dit is de 

eerste echte graad van participatie, maar er kan nog niet in alle gevallen gesproken 

worden van sturing door de klant. Dit is afhankelijk van de mate van invloed van de klant; 

pas als de klant genoeg macht heeft om te verzekeren dat zijn ideeën opgevolgd worden 

door de corporatie kan er bij co-creatie gesproken worden van klantgestuurd beleid of 

sturing door de klant.  

 

Op de bovenste twee treden hebben huurders de meeste invloed op besluiten en is er 

pas sprake van sturing door de klant. Gedelegeerde bevoegdheid, de zevende trede, 

geeft de huurder een overheersende stem bij de planning en besluitvorming voor een 

bepaald plan of programma. De bovenste trede van de ladder, volledige beheersing, 

geeft de huurder de totale beheersing en maakt hem geheel vrij om te doen en te kiezen 

wat hij wil. Hierbij moet worden opgemerkt dat niemand absolute beheersing kan 

hebben of krijgen. Zoals Arnstein (1969) zelf zegt: “Absolute control […] is something no 

one – including the President of the United States – has or can have”.  Een manier waarop 

een woningcorporatie haar zeggenschap kan overdragen aan de huurder, is door de 

woning te verkopen aan deze huurder. Er is dan sprake van overdracht van rechten en 

plichten (Zijlstra, 2011). Vanaf de bovenste twee treden van de ladder kan er gesproken 

worden van klantgestuurd beleid, of sturing door de vraag, waarbij volledige beheersing 

de uiterst haalbare vorm is. 

 

2.3 Voice, exit, loyalty 

Deze paragraaf beschrijft de middelen die een klant kan gebruiken om zijn wensen 

kenbaar te maken en zijn ontevredenheid te uiten. Volgens de theorie van Albert 

Hirschman (1970) heeft een consument drie middelen om zijn ongenoegen te delen met 

de aanbieder van een product of dienst, namelijk voice, exit en loyalty. Deze begrippen 

laten zien op welke manieren een individu of groep zijn positie en inbreng naar een 

andere partij kunnen vormgeven (Zijlstra, 2011).  

 

Voice omvat alle formele en informele vormen van overleg: de klant laat van zich horen 

bij (on)tevredenheid. Op de woningmarkt dient de voicemogelijkheid als middel om de 

vrager ten opzichte van de aanbieder een sterkere positie te bieden (VROM, 2000). Er 

kan gesproken worden van drie vormen van voice: belangenbehartiging, 

medezeggenschap en klachten (WRR, 2004). De eerste twee vormen van voice richten 

zich op beleidsbeïnvloeding en kunnen plaats vinden door middel van bijvoorbeeld 
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bewonerscommissies en huurdersorganisaties. Bij de laatste vorm laat de klant van zicht 

horen bij ontevredenheid over de geleverde dienst of het product, door een klacht in te 

dienen bij de betreffende organisatie. Indien er geen goede oplossing gevonden wordt 

voor de klacht, kan de klant ervoor kiezen om een andere dienstverlener te zoeken, of 

om zijn onvrede verder te verzwijgen. Bij een klantgestuurd beleid biedt een 

woningcorporatie de huurder de ruimte om gebruik te maken van zijn voicemogelijkheid, 

door de huurder medezeggenschap te geven. Een nadeel van voice is dat het redelijk 

hoge eisen stelt aan de motivatie, de kennis en de beschikbaarheid van tijd van de 

huurder.  

 

Exit duidt op de mogelijkheid om uit verschillende aanbieders te kunnen kiezen en om af 

te kunnen zien van het afnemen van een product of dienst. Exit kan een efficiënt en 

effectief sturingsmiddel zijn; als er meerder aanbieders zijn, kan een klant, door zijn vraag 

van de ene naar de andere aanbieder te verschuiven, diensten kopen tegen de prijs en 

naar de kwaliteit en kwantiteit die hij wenst (WRR, 2004). In de sociale huursector zijn er 

erg beperkte exitmogelijkheden, wegens de schaarste aan huurwoningen en het kleine 

aantal aanbieders in de meeste regio’s (WRR, 2004). De financiële drempel om te 

verhuizen naar een vrije sector huurwoning of naar een koopwoning is met name voor 

veel lage-inkomensgroepen relatief hoog door de hoge (huur)prijzen, de krappe markt, 

de strenge hypotheekeisen en de relatief hoge verhuiskosten (Elsinga, 1995). En juist 

deze lage-inkomensgroepen zijn de primaire doelgroep van woningcorporaties. Daarom 

kan dus gezegd worden dat  de exitmogelijkheid nauwelijks aanwezig is voor de klant van 

een woningcorporatie en dan met name voor de primaire doelgroep.  

 

Wanneer de exitmogelijkheid niet aanwezig is op de woningmarkt, zal volgens Hirschman 

voice een actieve vorm krijgen door het actief ingrijpen in de omgeving of op het 

product. Oftewel, huurders zullen bij gebrek aan (financiële) middelen om te verhuizen, 

actief van zich laten horen bij ontevredenheid. Hirschman geeft aan dat er een duidelijke 

relatie is tussen de mate van voice en exit. Een stimulans van voice kan de behoefte aan 

exit verminderen en als er veel exitmogelijkheden zijn, is er minder behoefte aan voice. 

Dit betekent dat een klantgestuurd beleid er voor zorgt dat de verhuisgeneigdheid van 

een huurder afneemt.  

 

Loyalty kan ontstaan wanneer een aanbieder zijn klant weet te binden, bijvoorbeeld door 

inspanningen te leveren om de klant toch tevreden te stellen hoewel het product niet 

volledig voldoet aan zijn eisen of wensen (Zijlstra, 2011). Ook al zijn er alternatieven, de 

trouwe klant zal de aanbieder niet verlaten, vanwege de binding met de aanbieder. Met 

andere woorden: loyalty zwakt het gebruik van de exit-optie af. Op die manier kan een 

woningcorporatie ook huurders aan zich binden die wel de (financiële) middelen hebben 

om naar een andere woning te verhuizen, zoals huurders met middeninkomens. Een 

klant kan echter ook tevreden zijn, maar toch gebruik maken van zijn exit-optie. Op de 

woningmarkt is dit vaak het geval bij jonge, startende huishoudens in de oriëntatiefase 

(Smeets, 2010). Zij zien de huidige situatie als een tussenstap in hun wooncarrière. 

Bovendien ondersteunt loyalty het gebruik van voice; een trouwe klant zal eerder van 

zich laten horen als er zich problemen voordoen, terwijl een klant die geen binding heeft 

met de organisatie er eerder voor zal kiezen om zijn mond te houden en op zoek te gaan 

naar een vervanger.  

 

Van de drie middelen waarmee de huurder zijn ongenoegen kan delen met de 

woningcorporatie, is voice is het beste middel waarmee een huurder zijn ontevredenheid 

kan uiten over de woning of de dienstverlening van de corporatie. Door de 

voicemogelijkheid te vergroten, kan de klant een belangrijkere rol in het beleid van een 

woningcorporatie krijgen. Hoe groter deze voicemogelijkheid is, des te hoger zal de 

huurder op de participatieladder komen. Als de huurder genoeg voicemogelijkheden 

geboden wordt, zal deze op de bovenste treden van de ladder komen en kan er 

gesproken worden van een klantgestuurd beleid. 

    

2.4 Mate van klantsturing 

Gruis (2002) stelt dat strategisch voorraadbeleid waarbij de corporaties proberen te 

verzinnen wat de klant wil, al snel ouderwets kan worden; klantgestuurd werken is 

volgens hem de toekomst. Diverse woningcorporaties in Nederland geven in hun 

koersplan of visie aan dat ze klantgestuurd werken, maar bij een groot deel van deze 

corporaties is dit eigenlijk niet het geval. Klantgestuurd werken wordt namelijk erg vaak 

verward met klantgericht werken. Het is daarom belangrijk om deze begrippen te 
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definiëren, om verwarring te voorkomen. Aan de hand van voorgaande paragrafen zijn er 

grofweg drie niveaus van klantsturing te onderscheiden: aanbodgestuurd beleid, 

klantgericht beleid en klantgestuurd beleid. Het niveau van aanbodgestuurd beleid 

betreft het laagste niveau van participatie en heeft het grootste aantal betrokkenen. Het 

niveau van klantgestuurd beleid betreft het hoogste niveau van participatie en heeft het 

laagste aantal betrokken, in het ultieme geval slechts de bewoner.  

 

2.4.1 Aanbodgestuurd beleid 

Van de drie begrippen vindt aanbodgestuurd voorraadbeleid plaats op het hoogste 

abstractieniveau. Een woningcorporatie probeert via de koppeling van woningtypen aan 

huishoudentypen (product-marktcombinaties) in kaart te brengen welk soort producten 

zij moet aanbieden. Aanbodgestuurd werken is de meest afstandelijke vorm van 

voorraadbeleid, waarbij met name van indirecte en collectieve bronnen gebruik gemaakt 

wordt om het beleid tot stand te brengen (Gruis, 2002). Aanbodgestuurd beleid kan ook 

worden aangeduid als sturing van de vraag: het aanbod bepaalt de vraag. De vraag wordt 

gegenereerd door het creëren van een aantrekkelijk aanbod of een aanbod dat 

aantrekkelijk lijkt door reclames, vanuit de gedachte dat elk aanbod zijn eigen vraag 

schept. Hierbij ontbreekt er een directe relatie tussen het aanbod en vraag bij het tot 

stand komen van beleid en het aanbod (Zijlstra, 2011).  

 

Aanbodgestuurd beleid bevindt zich op het niveau van non-participatie en het laagste 

niveau van symbolische participatie. Door middel van manipulatie en therapie wordt de 

klant beïnvloed en gestuurd, zodat deze de plannen van de corporatie zal steunen. De 

klant wordt geïnformeerd over de plannen, maar heeft bij deze vorm van beleid geen 

invloed op de plannen; de klant heeft geen voicemogelijkheden. De enige manier waarop 

de klant zijn onvrede kenbaar te maken is het gebruik van de exitmogelijkheid. Deze is 

echter zeer beperkt op de woningmarkt wegens schaarste en de hoge financiële 

drempel. Doordat de klant geen inspraak heeft in het beleid, voelt de klant zich niet 

gehoord en zal de niveaus van erkenning en zelfverwerkelijking van de hiërarchie van 

Maslow dan ook niet bereiken.  

 

2.4.2 Klantgericht beleid 

Bij een klantgericht beleid worden de belangen van de klant centraal gesteld, zonder die 

van alle andere belangenhouders uit het oog te verliezen, met het doel om de organisatie 

op lange termijn renderend te houden (Smeets, 2010). De klant heeft geen directe 

invloed op het beleid (Zijlstra, 2011). Voorbeelden van klantgericht beleid bij 

woningcorporaties zijn het aanbieden van servicecontracten of de klant te laten kiezen 

uit enkele opties bij renovatie of onderhoud aan de woning. Een klantgerichte organisatie 

heeft als kenmerk dat er op alle relevante aspecten die het koopgedrag van klanten 

beïnvloeden gestuurd wordt en dat de klant een integraal onderdeel is van de gehele 

bedrijfsvoering. Doel van klantgerichtheid is het creëren van klantwaarde (Smeets, 2010). 

Klantgericht beleid is een vorm van sturing op de vraag. Het zijn hierbij niet de klanten 

die sturen, maar degenen die, met de wensen van de klant in hun achterhoofd, bij de 

corporatie de plannen maken. 

 

Uit onderzoek blijkt dat één van de problemen bij klantgericht beleid is, dat goede 

informatie over de vraag vaak niet voorhanden is  en dat het voorraadbeleid vaak niet op 

een systematische wijze tot stand komt – er is geen eenduidige wijze waarop de 

informatie over de vraag wordt vertaald in beleidskeuzen (Gruis, 2002). Daarnaast zijn 

generalisatie en het denken in hokjes een valkuil bij klantgericht beleid (Langenhuizen, 

2010). 

 

Klantgericht beleid bevindt zich voor het grootste deel op het niveau van symbolische 

participatie. De klant wordt geraadpleegd en tevreden gesteld door middel doordat hij 

zijn mening en advies mag geven in  klankbordgroepen of bewonerscommissies,  maar hij 

heeft niet de macht om zich ervan te verzekeren dat zijn ideeën opgevolgd worden. In 

sommige gevallen heeft de klant een beperkte invloed op enkele onderdelen van een 

project of plan, bijvoorbeeld door middel van keuzepakketten voor keukens of 

badkamers. Dit is slechts een hoger niveau van schijnparticipatie. Enkel bij de uiterste 

vorm van klantgericht beleid kan er gesproken worden van participatie: co-creatie. Dit 

niveau ligt op de grens van klantgericht en klantgestuurd beleid. Bij de klantgericht vorm 

van co-creatie is er weliswaar sprake van participatie, maar de corporatie behoudt de 

doorslaggevende stem en blijft dus de sturende partij. Deze vorm van co-creatie wordt 
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vaak ten onrechte als klantgestuurd bestempeld. Pas als de klant genoeg macht heeft om 

te verzekeren dat zijn ideeën opgevolgd worden door de corporatie kan co-creatie 

klantgestuurd genoemd worden.  

 

Bij klantgericht beleid heeft de klant een beperkte voicemogelijkheid; er zijn slechts een 

aantal mensen die via klankbordgroepen of commissies spreken namens de hele groep, 

of de voicemogelijkheid is slechts beperkt tot enkele onderdelen van een project of een 

plan. Zelfs bij de klantgerichte vorm van co-creatie heeft de klant niet de beslissende 

stem en kan hij dus niet sturen. De klant krijgt echter wel het gevoel veel invloed te 

hebben, waardoor de loyalty toe neemt en de behoefte aan exitmogelijkheden af zal 

nemen. Bij deze vorm van beleid zal de klant zich erkend voelen, maar het niveau van 

zelfverwerkelijking zal niet gehaald worden.  

 

2.4.3 Klantgestuurd beleid  

Bij klantgestuurd beleid krijgen huurders expliciet zeggenschap over het te voeren beleid 

(Gruis, 2002). Klantsturing veronderstelt dat het aanbod wordt gestructureerd op basis 

van de behoeften van de individuele klant. De klantgestuurde corporatie zal binnen de 

strategische randvoorwaarden haar klanten zelf laten bepalen hoe hun woning eruit ziet. 

Dit kan ook wel gedefinieerd worden als sturing door de vraag. Dit is de directe sturing 

van het aanbod, door de klant zelf de beschikking te geven en mee te laten beslissen 

(Zijlstra, 2011). Alleen bij sturing door de vraag krijgen klanten de mogelijkheid om het 

aanbod te sturen (WRR, 2004).  

 

Met klantsturing wordt een groot aantal doelen nagestreefd (Van der Laan, 2002). Als 

eerste het bevredigen van de behoefte van de klant; de behoefte en situatie van de klant 

dient als uitgangspunt, niet de manifeste vraag. Daarnaast geven aanbieders respons aan 

de wensen en mogelijkheden van de klant, waarbij gestreefd wordt naar maatwerk. De 

klant krijgt keuzevrijheid en is vrij om een aanbieder te kiezen en het gewenste pakket. 

Klantsturing zorgt voor emancipatie van de klant; de klant is vaardig en bevoegd om zelf 

de regie te voeren. Bovendien is de klant autonoom binnen bepaalde grenzen en deze 

autonomie impliceert dat hij ook de consequenties van zijn keuzes aanvaardt; de klant is 

verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. De klant wordt beloond voor zijn inspanning met 

een product dat aansluit bij zijn behoeftes en situatie. En uiteindelijk zorgt klantsturing 

voor meer efficiency, de diensten worden tegen minimale kosten aangeboden.  

 

Hoewel klantgestuurd beleid als de ultieme vorm van klantvriendelijkheid gezien wordt, is 

dit niet per definitie het geval. Klanten weten namelijk niet altijd precies wat ze willen, ze 

hebben hooguit een idee vanuit een bestaande oplossing. Dit heeft tot resultaat dat de 

verwachtingen van de klant niet overtroffen zullen worden, omdat men blijft volharden 

in bestaande oplossingen. De uitdaging is de klant te bieden wat hij zou willen als hij wist 

dat het mogelijk is (Langenhuizen, 2010). Sturing door de klant vereist ook mondigheid 

en kennis van de klant. De klant is geen expert en zal dus “opgeleid” moeten worden, 

bijvoorbeeld door middel van workshops. Goede begeleiding van de klant door 

professionals is van groot belang bij een klantgestuurd beleid, om de klant te helpen met 

het in kaart brengen van zijn behoeften, om de klant de benodigde kennis bij te brengen 

en om te verzekeren dat de behoeften van de klant vervuld en wellicht zelfs overtroffen 

zullen worden.  

 

Klantgestuurd beleid bevindt zich in zijn geheel op het niveau van participatie. Het 

klantgestuurd beleid kan plaats vinden door middel van gedelegeerde bevoegdheid van 

de klant of door volledige beheersing. Bovendien kan er in het geval van co-creatie 

gesproken worden van sturing door de klant, mits de klant de macht heeft om te 

verzekeren dat zijn ideeën opgevolgd worden door de aanbieder. Klantgestuurd beleid 

geeft de klant een belangrijkere rol in het voorraadbeleid door de voicemogelijkheden te 

vergroten (Gruis, 2002), wat de behoefte aan exitmogelijkheden bij veel klanten sterk zak 

doen afnemen. De klant zal niet alleen gehoord worden, maar hij heeft ook daadwerkelijk 

invloed. Naast het niveau van erkenning en waardering, kan ook het niveau van 

zelfverwerkelijking bereikt worden.   
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2.4 Evaluatie 

In dit hoofdstuk is het begrip klantsturing behandeld aan de hand van de behoeften 

hiërarchie van Maslow, de participatieladder van Arnstein en de termen voice, exit en 

loyalty van Hirschman.  

 

Met behulp van de behoeften hiërarchie van Maslow kan verklaard worden waarom de 

klant behoefte heeft aan erkenning en waardering en in groeiende mate aan 

zelfverwerkelijking. Op dit moment geldt in Nederland, ook op de woningmarkt, dat de 

materiële behoeften van de klant bevredigd zijn en dat het vervullen van psychologische 

behoeften steeds belangrijker wordt. Door middel van een klantgestuurd beleid op 

woningniveau geeft een woningcorporatie zijn huurders de mogelijkheid hun woning 

naar eigen wens aan te passen. Dit maakt dat de klant zich erkend en gewaardeerd voelt, 

maar geeft de klant ook de mogelijkheid om zich met behulp van zijn woning te 

ontplooien en te onderscheiden van anderen.  

 

Volgens Hirschman heeft een klant drie middelen om zijn ongenoegen te delen met de 

aanbieder van een product of dienst, namelijk voice, exit en loyalty. Van deze drie is 

voice, waarbij de klant van zich laat horen, het beste middel waarmee een huurder zijn 

ontevredenheid kan uiten richting de woningcorporatie. Een stimulans aan voice kan de 

behoefte aan exit verminderen; de verhuisgeneigdheid van de huurder neemt af. Voice 

wordt bovendien ondersteund door loyalty; een trouwe klant laat eerder van zich horen 

bij problemen, terwijl een klant die geen binding heeft met de organisatie eerder op zoek 

zal gaan naar een vervanger. Hoe groter de voicemogelijkheid is, des te hoger de huurder 

op de participatieladder van Arnstein zal klimmen. Als de huurder genoeg 

voicemogelijkheden geboden wordt, zal deze op de bovenste treden van de ladder, co-

creatie, gedelegeerde bevoegdheid en volledige beheersing komen en kan er gesproken 

worden van participatie.  

 

Uiteindelijk kunnen er grofweg drie niveaus van klantsturing onderscheiden worden, 

namelijk aanbodgestuurd beleid of sturing van de klant, klantgericht of sturing op de 

klant en klantgestuurd beleid of sturing door de klant. Het uiterste niveau hiervan, 

klantgestuurd beleid of sturing door de klant, is het niveau dat tijdens dit onderzoek 

nagestreefd wordt. Een klantgestuurd beleid is een werkwijze waarbij de klant volledig 

autonoom, competent en bevoegd is en waarbij de aanbieder responsief en efficiënt de 

behoeften van de klant bevredigd. Bij de treden gedelegeerde bevoegdheid en volledige 

beheersing van de participatieladder is er sprake van klantgestuurd beleid. Bij de trede 

co-creatie kan er enkel van klantgestuurd beleid gesproken worden indien de klant de 

macht heeft om te verzekeren dat zijn ideeën opgevolgd worden.  
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3 RENOVATIE 

Om klantgestuurd renoveren te kunnen definiëren, moet niet alleen de betekenis van het 

begrip klantsturing helder zijn, ook het begrip renovatie zal duidelijk afgebakend moeten 

worden. Als eerste zal de definitie van renovatie gegeven worden, waarbij ook gekeken 

wordt naar de grens met groot onderhoud en de overeenkomsten en verschillen met 

individuele verbeteringen en zelf aangebrachte voorzieningen. Vervolgens wordt het 

renovatieproces behandeld. Uiteindelijk wordt de wet- en regelgeving omtrent renovatie 

door woningcorporaties in Nederland behandeld. Uit de wetten en regels die besproken 

worden volgen een aantal randvoorwaarden waarbinnen de renovatie uitgevoerd dient 

te worden.  

 

3.1 Definitie 

Gebouwen lijden voortdurend onder slijtage en lopen schade op door het gebruik en de 

blootstelling aan weersinvloeden en omgevingsinvloeden. Om een woning weer op het 

oorspronkelijke kwaliteitsniveau te brengen of om het te laten voldoen aan de huidige 

eisen, is er onderhoud of renovatie nodig. In artikel 220 van het burgerlijk wetboek wordt 

verstaan onder renovatie: “zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke 

vernieuwing door verandering of toevoeging”. De grens tussen onderhoud en renovatie 

blijkt in de praktijk erg vaag te zijn. Daarom zullen beide begrippen met hun 

overeenkomsten en verschillen in deze paragraaf behandeld worden. Uiteindelijk zullen 

het Zelf Aangebrachte Voorzieningen beleid (ZAV-beleid) en de Individuele verbeteringen 

besproken worden, omdat deze begrippen raakvlakken hebben met renovatie.  

 

3.1.1 Onderhoud 

Onderhoud is het geheel van activiteiten dat erop gericht is om een systeem in een 

zodanige technische staat te houden of terug te brengen, dat de functie die aan het 

systeem is toegewezen behouden blijft (VROM, 2008), door middel van het 

schoonmaken, repareren, aanpassen en vervangen van (onder)delen. Hoenderdos en 

Priemus (1985) stellen dat het doel van onderhoud is om de oorspronkelijke of daarmee 

naar gebruiksmogelijkheden gelijk te stellen staat van een object te handhaven, opnieuw 

te bereiken of te benaderen. In het algemeen geldt dat onderhoud er op gericht is om 

een object op zodanig niveau te houden dat het in zijn functie kan voorzien tot het einde 

van de geplande levensduur. De kosten voor dit onderhoud zijn voor rekening van de 

woningcorporatie. Onderhoud is op de delen in de volgende typen: huurdersonderhoud, 

klachtenonderhoud, mutatieonderhoud, dynamisch onderhoud, planmatig onderhoud en 

groot onderhoud. Deze verschillende typen onderhoud worden hierna behandeld.  

 

Volgens artikel 7:220 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder bij onderhoud verplicht 

om de verhuurder aan de huurwoning toe te laten, zodat de verhuurder het onderhoud 

of de reparatie kan uitvoeren (Rueb, Vrolijk en Wijkerslooth-Vinke, 2006). Dit geldt bij de 

uitvoering van dringende werkzaamheden die niet kunnen wachten tot het einde van de 

huurtijd. Hiervan kan worden gesproken als uitstel tot extra kosten of schade zou leiden 

of als de verhuurder wil voldoen aan een aanschrijving van de gemeente. Het is niet 

nodig dat er zich een acuut gevaar voordoet, de eisen van een verantwoorde exploitatie 

kunnen al een goed argument zijn. Daarnaast moet de huurder de verhuurder toegang 

verlenen om op te nemen of er werkzaamheden moeten worden verricht en zo ja, welke. 

Dit alles geldt echter niet voor werkzaamheden ter verbetering van het wooncomfort. De 

regels daarvoor zullen behandeld worden in paragraaf 3.1.2.  

 

Huurdersonderhoud 

Huurdersonderhoud is een vorm van dagelijks onderhoud; het gaat om werkzaamheden 

die de kwaliteitsvermindering van bouw- en installatiedelen vertragen (Woonbedrijf, 

2013c). Er wordt hierbij geen levensduurverlenging of kwaliteitstoename beoogd. In het 

huurrecht is vastgelegd dat de huurder verantwoordelijk is voor kleine reparaties en 

onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld reparaties aan hang- en sluitwerk, 

schakelaars, contactdozen en deurbel, maar ook het schoon houden van de woning en 

het voorkomen van bevriezing en verstopping. De kosten voor dit onderhoud zijn voor 

rekening van de huurder. Bij sommige woningcorporaties heeft de huurder de 

mogelijkheid om een serviceabonnement af te nemen, zodat de corporatie zorgt voor de 

uitvoering van bepaalde kleine reparaties en werkzaamheden die eigenlijk de 

verantwoordelijkheid van de huurder zijn, zoals het ontstoppen van de afvoer. De kosten 

hiervan mag de corporatie dan doorberekenen in de servicekosten.   
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Klachtenonderhoud 

Klachtenonderhoud, ook wel reparatieonderhoud genoemd, is een vorm van dagelijks 

onderhoud en wordt uitgevoerd indien de bewoner een reparatieverzoek, een klacht, 

indient. Het gaat hierbij om zaken als gesprongen leidingen, maar ook om storingen die 

op het planmatig onderhoud vooruitlopen (Smeets en Appel-Meulenbroek, 2007). 

Klachtenonderhoud is dus gericht op het zodanig verhelpen van gebreken, dat het gebrek 

niet meer op kan treden. De corporatie komt hierbij in actie als deze hiertoe opdracht 

krijgt van de huurder.  

 

Mutatieonderhoud 

Mutatieonderhoud is een niet planmatige onderhoudstaak die verricht wordt wanneer 

de klant de huurovereenkomst beëindigd, oftewel bij een mutatie (Woonbedrijf, 2013c). 

Hierbij draait het erom dat de vrijkomende woning weer verhuurbaar gemaakt wordt 

door deze op het vereiste minimumniveau te brengen. Dit wordt, afhankelijk van de 

leeftijd en staat van de woning, gedaan middels enkele kleine reparaties en 

werkzaamheden, tot een ingrijpende opknapbeurt of zelfs renovatie. Sommige ingrepen, 

zoals het aanbrengen van een cv-installatie of dubbele beglazing, kunnen voor een 

verhoging van de huur zorgen ten opzichte van de huurprijs voor de mutatie.  

 

In sommige gevallen beslist de woningcorporatie samen met de nieuwe huurder wat in 

de betreffende woning gewenst is. Afhankelijk van de strategie voor het betreffende 

complex, de resterende levensduur en de hoogte van de huurprijs,  kan de nieuwe 

huurder dan vaak ook  de keuze maken voor verbeteringen, zoals het vergroten van de 

badkamer, of het aanbrengen van een dakkapel. Deze verbeteringen zullen door de 

corporatie terugverdiend worden door een verhoging van de huurprijs of door een 

eenmalige bijdrage van de huurder. Pas na het mutatieonderhoud zal de nieuwe huurder 

de woning betreden.  

 

Dynamisch onderhoud 

Bij dynamisch onderhoud wordt een deel van de onderhoudswerkzaamheden niet vanuit 

een (meerjaren)planning geïnitieerd, maar vanuit de individuele klant. Dit type 

onderhoud vindt plaats op verzoek van de huurder of bij mutatie (Smit, 2012). Dynamisch 

onderhoud wordt ook wel keuze onderhoud, klantgestuurd onderhoud of vraaggestuurd 

onderhoud genoemd. In de praktijk wordt het vaak toegepast voor het vervangen van 

keukens, badkamers en toiletten. Indien de onderdelen geheel zijn afgeschreven, zijn de 

totale kosten voor de corporatie. Is het einde van de afschrijvingstermijn nog niet bereikt, 

is het soms mogelijk dat de huurder de resterende termijn afkoopt middels een 

eenmalige bijdrage. Als de bewoner kiest voor aanvullingen op het standaard pakket, 

zoals extra keukenkastjes of luxer sanitair, dan zal de bewoner de extra kosten hiervoor 

moeten betalen door middel van een eenmalige betaling of een maandelijkse 

huurverhoging.  

 

Dynamisch onderhoud geeft in sommige gevallen problemen bij gestapelde bouw, 

doordat er toegang tot aangrenzende appartementen nodig is. Bij vervanging van 

douches en toiletten bijvoorbeeld speelt meestal ook de vervanging van riolering. Bij 

hoogbouw is dan toegang tot de onder gelegen woning noodzakelijk en in veel gevallen 

zelf toegang tot alle boven elkaar liggende woningen tegelijk (één streng tegelijk). Al deze 

bewoners van deze streng moeten tegelijk thuis zijn of in ieder geval toegang verschaffen 

tot de woning, meestal voor één dag. Dit is in projecten al moeilijk te organiseren, laat 

staan wanneer dit in een appartementengebouw er regelmatig gedaan moet worden, 

omdat de douches en toiletten individueel vervangen worden.  

 

Planmatig onderhoud 

Planmatig onderhoud het heeft als doel om ontstane kwaliteitsverliezen te herstellen en 

het object weer op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te brengen. Dit ter voorkoming 

van storingen of gebreken en het – vaak veel duurdere – klachtenonderhoud. Voor dit 

type onderhoud is in de jaarbegroting budget gereserveerd en zal in dat betreffende jaar 

uitgevoerd of aanbesteed worden (Woonbedrijf, 2013c). Bij het opstellen van deze 

begroting wordt er uitgegaan van de technische levensduren van bouwonderdelen en 

materialen en er wordt naar gestreefd het betreffende onderdeel of materiaal voor het 

verstrijken van de levensduur te vervangen. Ieder onderdeel kent dus zijn eigen 

vervangingscyclus, van 5-7 jaar (schilderwerk), tot wel 40 jaar (kozijnen) (Smeets en 

Appel-Meulenbroek, 2007).  
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Groot onderhoud 

Bij groot onderhoud wordt in de literatuur ook wel omschreven als conserveren. Hierbij 

wordt de bestaande, oorspronkelijke kwaliteit qua casco en ruimte zoveel mogelijk 

gehandhaafd (Liebregts en Van Bergen). Groot onderhoud of conserveren heeft als doel 

de bouwdelen te vervangen die extra onderhoud vragen, om in de toekomst het 

onderhoud aan deze delen terug te dringen. Hierbij is er sprake van verschillende 

planmatige onderhoudswerkzaamheden die tegelijkertijd worden uitgevoerd, dikwijls 

worden hierbij een aantal ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd als vernieuwing van de 

kozijnen of vervanging van het dak, lift of (elektrische) installaties. De kosten voor deze 

werkzaamheden komen voor rekening van de woningcorporatie.   

 

Voor woningen die minder dan 30 jaar oud zijn is groot onderhoud een goede manier om 

de kwaliteit van de woning met de tijd mee te laten gaan. De investering bedraagt circa 

30 tot 50 procent van die van nieuwbouw (Liebregts en Van Bergen). De 

exploitatieperiode van deze kwaliteitsinjectie bedraagt minimaal 15 jaar. Indien groot 

onderhoud aan het eind van de levensduur van een object wordt uitgevoerd, zal de 

levensduur dus verlengd worden. Dit maakt dat groot onderhoud op het grensgebied van 

onderhoud en renovatie ligt.  

 

3.1.2 Renovatie 

Renovatie is afgeleid van het Latijnse woord renovare, wat vernieuwen betekent. 

Woningen kunnen op verschillende niveaus worden gerenoveerd met elk een eigen 

levensduurverlenging. Voor alle niveaus geldt dat er sprake is van woningverbetering. De 

verbeteringen kunnen het doel hebben de uitstraling, veiligheid, bruikbaarheid, 

duurzaamheid of het woongenot van de woningen te vergroten ten opzichte van het 

oorspronkelijke niveau. In dit onderzoek zullen de begrippen renoveren, transformeren 

en sloop met vervangende nieuwbouw worden behandeld.  

 

Voor renovatiewerkzaamheden, zoals het aanbrengen van dubbele beglazing of een cv-

installatie, maar ook het wijzigen van de kleur van het buitenschilderwerk, dient de 

verhuurder een renovatieplan op te stellen en schriftelijk toestemming te vragen aan de 

huurder (Rueb, Vrolijk en Wijkerslooth-Vinke, 2006). Gaat het om meer dan tien 

woningen moet 70% van de huurders instemmen met het plan. Wanneer minimaal 70% 

van de huurders instemt met het plan, maar een of meerdere huurders niet, dan kunnen 

zij binnen acht weken door de rechter laten toetsen of het plan redelijk is of zij moeten 

het plan gedogen. Als minder dan 70% van de huurders het eens is met het plan, kan de 

corporatie door de rechter laten oordelen of het renovatieplan redelijk is, voordat de 

plannen uitgevoerd kunnen worden (Huurcommissie, 2013). Wanneer de huurder 

(tijdelijk) moet verhuizen omdat de woning gesloopt of gerenoveerd wordt, dan moet de 

verhuurder verhuiskostenvergoeding betalen als tegemoetkoming in de verhuiskosten en 

herinrichtingskosten (Rijksoverheid, 2013). Corporaties zullen overigens, indien mogelijk, 

renovaties vaak in bewoonde staat uitvoeren.  

 

De woningverbeteringen die bij de renovatie worden toegepast kunnen leiden tot een 

verhoging van de huur. Voorwaarde is wel dat de huurder vooraf toestemming gegeven 

heeft, of 70% van de huurders van het complex heeft ingestemd met het renovatieplan. 

Daarbij moet de nieuwe voorziening meer comfort bieden dan de oude. Het moet dan 

wel gaan om een echte verbetering, niet om gewoon onderhoud. De nieuwe huurprijs 

mag nooit hoger zijn dan de maximale huurprijs die hoort bij het nieuwe puntenaantal 

van de woning na de renovatie (Huurcommissie, 2013).  

 

Renoveren  

Bij renoveren ligt het accent op vernieuwen, eventueel worden de plattegronden 

aangepast binnen het casco en/of door toevoeging van op-, aan- of bijbouwen als de 

bestaande structuur niet genoeg leefruimte biedt (Liebregts en Van Bergen, 2011). Het is 

vaak een combinatie  van verbeteringen en onderhoud met als doel de uitstraling, 

veiligheid, bruikbaarheid of duurzaamheid van het object te verbeteren. De woning 

wordt op die manier weer aangepast aan een nieuw eisenpatroon dat ontstaan is door 

bijvoorbeeld veranderingen in werkmethoden of technologische ontwikkelingen (VROM, 

2008). De doelgroep van de woning blijft hierbij grotendeels ongewijzigd.  

 

Een dergelijke aanpak komt veelal na zestig jaar om de hoek kijken bij  woningen uit de 

vooroorlogse en vroeg naoorlogse periode, willen ze de komende decennia in trek 
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blijven. Afhankelijk van de oorspronkelijke kwaliteit, bedraagt de investering bij 

renoveren 50 tot 80 procent van die van nieuwbouw. De exploitatieperiode van deze 

kwaliteitsinjectie is langer dan 30 jaar (Najah, 2012). 

 

Transformeren  

Transformeren draait om structurele kwaliteitsaanpassingen, waarbij de oorspronkelijke 

woning en het casco niet de grens zijn; alleen het casco, al dan niet met behoud van de 

gevelarchitectuur, blijft gehandhaafd. Het is mogelijk om woonruimte toe te voegen, 

maar ook het samenvoegen of het opdelen van woningen is een mogelijkheid om de 

woningen geschikt te maken voor een andere doelgroep (Liebregts en Van Bergen). Of er 

tot deze ingreep besloten wordt, houdt mede verband met de waarde van het 

bestaande. Vooral de architectonische en de cultuurhistorische waarden domineren bij 

deze aanpak. 

 

Deze aanpak wordt vooral toegepast bij de eerste sociale woningbouw en woningen uit 

de vroeg naoorlogse periode (Liebregts en Van Bergen). Bij deze woningen overheersen 

de hokkerigheid van de plattegrond en de beperkte woonruimte. De hoogte van de 

investering ligt tussen de 60 en 120 procent van nieuwbouw. Hoe ingrijpender de 

werkzaamheden zijn, des te hoger dit percentage zal zijn. De exploitatie periode bedraagt 

minimaal 45 jaar bij transformeren (Najah, 2012).  

 

Sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw  

Aan het einde van de economische levensduur van een wooncomplex kiezen 

woningcorporaties er soms voor om het gebouw te vervangen middels sloop gevolgd 

door vervangende nieuwbouw. Dit is de uiterste vorm van renovatie. Deze aanpak zorgt 

voor veel flexibiliteit en vrijheid, omdat er geen beperkingen van het huidige gebouw zijn. 

De nieuwste technische ontwikkelingen kunnen optimaal ingepast worden in het 

gebouw, omdat hier tijdens het ontwerpen rekening mee gehouden kan worden (Najah, 

2012). De nieuwe woningen zijn van nieuwbouwkwaliteit en voldoen dus aan de eisen en 

wensen van deze tijd. Nadeel is dat sloop met vervangende nieuwbouw veel meer afval 

oplevert dan onderhoud of andere vormen van renovatie. Verder is de invloed voor 

bewoners veel groter en de hoogte van de investering vaak veel hoger. Deze methode 

wordt sinds de economische crisis dan ook steeds minder vaak toegepast door 

woningcorporaties (Jansen, Karssenberg en Slijkerman, 2012).  

 

3.1.3 Zelf Aangebrachte Voorziening 

Een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) is elke wijziging en toevoeging die wordt 

aangebracht door de huurder in of aan de vastgoedeenheid (Woonbedrijf, 2013c). Over 

het algemeen geldt dat de huurder voor kleine veranderingen aan een woning, die hij 

gemakkelijk en zonder grote kosten ongedaan kan maken, niet om toestemming hoeft te 

vragen. Voor grotere renovaties, bijvoorbeeld het plaatsen van een nieuwe keuken of 

een aanbouw,  heeft de huurder schriftelijke toestemming van de corporatie nodig. Deze 

mag de voorgestelde verbeteringen alleen weigeren als de veranderingen de 

woonruimte minder goed verhuurbaar maken of zorgen voor een waardedaling van de 

woning (Huurcommissie, 2013). Het ZAV-beleid kan per woningcorporatie verschillen.  

 

Voor de verbeteringen die de huurder zelf in de woning heeft aangebracht mag de 

verhuurder geen huurverhoging vragen, tenzij deze aan de verbeteringen heeft 

meebetaald. In sommige gevallen kan de huurder bij verhuizing binnen een bepaalde 

termijn na het aanbrengen van de verbetering een vergoeding krijgen voor zijn ZAV. Dit 

geldt alleen als de verandering, in goede staat is, veilig is, voldoet aan de wettelijke eisen 

en zorgt voor een waardevermeerdering van de woning. De hoogte van het bedrag dat 

de huurder ontvangt is vaak afhankelijk van standaard prijzen en afschrijftermijnen, of 

deze wordt vastgesteld aan de hand van een taxatie. 

 

3.1.4 Individuele Verbetering 

Een individuele verbetering is een toevoeging van kwaliteit aan de woning op verzoek van 

de huurder (Woonbedrijf, 2013c). Soms krijgt de huurder bij dynamisch, planmatig of 

groot onderhoud de mogelijkheid om te kiezen voor individuele verbeteringen, zoals 

extra keukenkastjes of luxe sanitair. Bij renovatieprojecten, en in sommige gevallen ook 

bij groot onderhoud, kan de huurder soms naast het standaardprogramma kiezen voor 

ingrijpendere individuele verbeteringen als een badkamerverplaatsing of het plaatsen 

van tuindeuren. Deze verbeteringen worden vaak kostendekkend door de huurder 



KLANTGESTUURD RENOVEREN 

 

29 

 

betaald door een huurverhoging of een eenmalig bedrag. Het moet dan wel gaan om een 

echte verbetering, niet om gewoon onderhoud, zoals het vervangen van een keuken die 

al afgeschreven is. De nieuwe huurprijs mag nooit hoger zijn dan de maximale huurprijs 

die hoort bij het nieuwe puntenaantal van de woning na de verbetering (Huurcommissie, 

2013).  

 

3.1.5 Conclusie 

De begrippen onderhoud en renovatie blijken vaak door elkaar gebruikt te worden. 

Volgens de regelgeving is een andere kleur verf op de kozijnen renovatie, terwijl dit vaak 

onderhoud genoemd wordt en bij het vervangen van een lift wordt soms ten onrechte 

renovatie gesproken. Om de verschillen tussen de diverse typen onderhoud en renovatie 

overzichtelijk te maken, zijn deze samengevat in tabel 3. Hierin staat beschreven 

wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden, wat het doel is van de werkzaamheden, 

welke kwaliteit nagestreefd wordt, wat de levensduurverlenging na ingreep is, of er 

goedkeuring van de huurder(s) nodig is en of er voor de geplande werkzaamheden een 

huurverhoging of eenmalige bijdrage van de huurder gevraagd mag worden. 

Het verschil tussen renovatie en onderhoud zit in de staat waarin een object wordt terug 

gebracht. Onderhoud is gericht op het geheel of gedeeltelijk herstellen van de conditie 

van een gebouw of bouwdeel, terwijl bij renovatie het gebouw wordt aangepast aan een 

nieuw eisenpatroon en er een verbetering van het wooncomfort ontstaat (VROM, 2008). 

Bij groot onderhoud kan de huurder soms kiezen voor aanvullende individuele 

verbeteringen als extra keukenkastjes, maar deze worden individueel aangebracht en zijn 

optioneel, dus geen onderdeel van de geplande werkzaamheden. Wil de verhuurder 

daarentegen isolatie aanbrengen bij een complex, dan is er sprake van een verbetering 

die tot de plannen behoort, dus is het een renovatieproject.   

 

De verbeteringen die tijdens een renovatie uitgevoerd worden, brengen een 

levensduurverlenging met zich mee, terwijl onderhoudswerkzaamheden er voor zorgen 

dat het kwaliteitsniveau van het gebouw op peil blijft gedurende zijn levensduur. Een 

uitzondering hierop kan groot onderhoud zijn; indien groot onderhoud aan het  einde 

van de levensduur van een object wordt toegepast, kan de levensduur van dit object met 

ongeveer 15 jaar verlengd worden. Bij renovatie is de levensduurverlenging 30 jaar tot 

soms wel 60 jaar. 

 

Tabel Tabel Tabel Tabel 3333    Overzicht verschillen tussen onderhoud en renovatie    

    
UitvoeringUitvoeringUitvoeringUitvoering    DoelstellingDoelstellingDoelstellingDoelstelling    KwaliteitKwaliteitKwaliteitKwaliteit    LevensduurLevensduurLevensduurLevensduurverlengingverlengingverlengingverlenging    Goedkeuring nodigGoedkeuring nodigGoedkeuring nodigGoedkeuring nodig    Huur verhogingHuur verhogingHuur verhogingHuur verhoging    

Huurders onderhoudHuurders onderhoudHuurders onderhoudHuurders onderhoud    Indien nodig Kwaliteitsborging Oorspronkelijk Geen Nee Nee 

Klachten Klachten Klachten Klachten onderhoudonderhoudonderhoudonderhoud    Bij klacht Probleem oplossen Oorspronkelijk Geen Nee Nee 

Mutatie onderhoudMutatie onderhoudMutatie onderhoudMutatie onderhoud    Bij mutatie Verhuurbaar maken Basis Geen Nee Nee 

Dynamisch onderhoudDynamisch onderhoudDynamisch onderhoudDynamisch onderhoud    Bij wens klant Voldoen aan wens klant Gewenst door klant Geen Nee Soms 

Planmatig onderhoudPlanmatig onderhoudPlanmatig onderhoudPlanmatig onderhoud    Periodiek In stand houden Oorspronkelijk Geen Nee Nee 

Groot onderhoudGroot onderhoudGroot onderhoudGroot onderhoud    Periodiek In stand houden Oorspronkelijk 15 jaar Nee Nee 

Renovatie Renovatie Renovatie Renovatie     Einde levensduur Wooncomfort verbeteren Verbeterd 30 jaar Ja / 70% Ja 

TransformatieTransformatieTransformatieTransformatie    Einde levensduur Nieuwe doelgroep Verbeterd 45 jaar Ja / 70% Ja 

Sloop/nieuwbouwSloop/nieuwbouwSloop/nieuwbouwSloop/nieuwbouw    Einde levensduur Vervanging Nieuwbouw 60 jaar Ja / 70% Ja 
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Een ander verschil is van belang voor het proces voorafgaand aan de uitvoering van de 

werkzaamheden. Bij onderhoudswerkzaamheden geldt voor huurders een gedoogplicht; 

de huurder moet de verhuurder toegang tot de huurwoning verlenen voor het opnemen 

en uitvoeren van dringende werkzaamheden. Indien er sprake is van 

renovatiewerkzaamheden geldt deze verplichting niet en moet de huurder of, in geval 

van een complexgewijze renovatie, 70% van de huurders toestemming geven voor de 

uitvoering van de werkzaamheden.  

 

Het laatste onderscheid tussen renovatie en onderhoud is vooral belangrijk voor de 

huurder. Voor aangebrachte verbeteringen bij een renovatie betaalt de huurder in 

principe de kosten door middel van een maandelijkse huurverhoging en/of een contante 

betaling (Woonbedrijf, 2013c). Bij onderhoudswerkzaamheden is dit niet het geval en 

betaalt de verhuurder de kosten. Overigens zijn individuele verbeteringen die tijdens 

onderhoudswerkzaamheden op verzoek van de huurder worden aangebracht, voor 

rekening van de huurder middels een huurverhoging of een contante betaling 

 

Welke onderhouds- of renovatie-ingreep nodig is tijdens de levensduur van een woning, 

is afhankelijk van de oorspronkelijke kwaliteit van de woning, de staat van onderhoud van 

de woning en het complex en het gewenste kwaliteitsniveau, zowel in architectonisch, 

ruimtelijk en technisch opzicht (Liebregts en Van Bergen, 2011). Ook de economische 

ontwikkeling en de groei van de welvaart zijn van belang, aangezien deze van invloed zijn 

op de financiële situatie van de huurder en de verhuurder. Als laatste is de ingreep 

afhankelijk van demografische ontwikkelingen als de verandering van huishoudentypen 

en de vergrijzing.  

 

3.2 Het renovatieproces 

De plannen voor renovaties kunnen per project sterk variëren, maar het proces dat 

doorlopen wordt is vaak op hoofdlijnen hetzelfde. Het aantal fases en de benaming van 

de fases bij een renovatieproject kunnen per woningcorporatie verschillen, maar het 

faseringsmodel van de methode ProjectMatig Werken dat hier behandeld zal worden, 

vormt de basis voor veel projectmanagementmethodes (Baars, 2008). Het model werkt 

met zes fases: initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase, 

uitvoeringsfase en gebruiksfase (figuur 3.1).  

 

Belangrijke beslismomenten zijn bij de faseovergangen, waarbij beslissingen genomen 

dienen te worden over het verleden, de toekomst en de voortzetting van het 

renovatieproject. Uiteindelijk moet aan de hand van de stand van zaken op dat moment 

beslist worden of het project in de huidige vorm al dan niet moet worden voortgezet, de 

go/no go-beslissing.  

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 3333....1111    Fasering bij renovatieprojecten    

Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Gebruiksfase

Projectfasering bij renovatieprojectenProjectfasering bij renovatieprojectenProjectfasering bij renovatieprojectenProjectfasering bij renovatieprojecten    

Post-project Pre-project Project 
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Bij een renovatieproject staat het niet van tevoren vast of alles gaat lukken volgens de 

gemaakte plannen. Daarom is het van belang dat de risico’s die zich in de diverse fases 

kunnen voordoen in kaart worden gebracht. Er zijn een hoop zaken waar op gelet dient 

te worden gedurende een project, maar de vijf belangrijkste parameters waar bij een 

renovatieproject op gestuurd dient te worden zijn: tijd, geld, kwaliteit, informatie en 

organisatie (Baars, 2008). Deze vijf parameters worden ook wel afgekort met de term 

GOKIT. Aan de hand van deze parameters worden voor iedere fase van het 

renovatieproject de risico’s vastgesteld en zo nodig tussentijds bijgesteld, zodat de 

risico’s waar nodig geëlimineerd kunnen worden.  

 

3.2.1 Initiatieffase 

Het initiatief voor een renovatieproject in de sociale woningbouw komt van de 

woningcorporatie die de woningen in bezit heeft. Aan de hand van conditiemetingen van 

de technische staat van de woningen en ervaringen van de gebiedsbeheerder kan in de 

meeste gevallen voldoende worden bepaald of een woningcomplex renovatie behoeft. 

Indien nodig kan er een woonbelevingsonderzoek uitgevoerd worden onder bewoners, 

om de ervaringen en de tevredenheid van de bewoners in beeld te brengen. Op basis van 

de verschillende uitkomsten zal de corporatie besluiten of er initiatief genomen worden 

voor een renovatieproject.  

 

Als er initiatief genomen wordt, zal tijdens deze fase het idee voor het renovatieproject 

nader onderzocht en uitgewerkt worden. Het doel van de initiatieffase, de pre-

projectfase, is te onderzoeken of het project wel haalbaar is, wie het project zou kunnen 

uitvoeren, welke partijen betrokken moeten worden en of er (bij bewoners) voldoende 

draagvlak is voor het project. Er wordt in deze fase een projectvoorstel gemaakt, waarin 

onder andere de aanleiding van het project, de haalbaarheid, de partners en 

belanghebbenden, het beoogde resultaat en de grenzen van het project beschreven 

staan (Baars, 2008). Het beoogde resultaat van het project zal in deze fase enkel een 

hoofddoel zijn, zoals een levensduurverlenging, woningdifferentiatie, verduurzaming of 

een hogere tevredenheid onder bewoners. Aan het einde van de initiatieffase wordt er 

aan de hand van het projectvoorstel beslist of het renovatieproject daadwerkelijk gestart 

zal worden.  

3.2.2 Definitiefase 

Nadat het projectplan uit de initiatiefase goedgekeurd is, start de definitiefase. In deze 

fase worden de eisen en wensen voor het projectresultaat zo goed en compleet mogelijk 

bepaald (Baars, 2008). Om een programma van eisen op te stellen wordt er in deze fase 

door middel van een steekproef bouwtechnisch onderzoek gedaan. Indien de woning 

voor 1994 gebouwd is, is het van belang dat er door een gespecialiseerd bedrijf 

onderzocht wordt of en waar er zich asbest in de woning bevindt. De inventarisatie dient 

te worden gedaan door middel van visueel onderzoek in 10% van de woningen voor het 

verkrijgen van een sloopvergunning. Bovendien is het verstandig om onderzoek te doen 

naar de (beschermde) flora en fauna die zich in de woning en de omgeving bevinden, 

zodat eventuele beschermende maatregelen opgenomen kunnen worden in de plannen, 

waardoor voorkomen wordt dat het project tijdens de uitvoering stilgelegd moet 

worden.  

 

In deze fase zal niet alleen de woning worden onderzocht, maar ook zijn bewoners. Het is 

heel belangrijk dat alle betrokkenen in een project kunnen meedenken in de 

definitiefase, met name de bewoners die in de gerenoveerde woningen komen te wonen. 

Daarom worden de bewoners bijvoorbeeld via schriftelijke of online enquêtes naar hun 

ervaringen en wensen gevraagd. Ook kan er een demografisch onderzoek gedaan 

worden, om in beeld te krijgen wat de leeftijdsverdeling is, wat voor type huishoudens 

zich in het woningcomplex bevinden en of er bewoners zijn die eventueel extra 

begeleiding nodig hebben gedurende het project. Door de inkomens van de bewoners en 

de huurprijzen in beeld te brengen, kan er bepaald worden wat een toelaatbare 

huurverhoging zal zijn en hoe groot de investeringsruimte dus is.  

 

Het resultaat van de definitiefase is een programma van eisen voor het project, die 

goedgekeurd moet worden voor er gestart kan worden met de ontwerpfase. Het 

programma van eisen vormt de richtlijn waar het projectresultaat aan moet gaan 

voldoen. Als de corporatie zijn programma van eisen heeft bepaald, kan een architect 

ingeschakeld worden. Met het afsluiten van de definitiefase wordt een belangrijk deel 

van de afspraken tussen de huurder en projectteam vastgelegd. Dit betekent ook dat de 

huurder nu geen aanvullende eisen of wensen meer mag stellen (Baars, 2008).  
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3.2.3 Ontwerpfase 

Met het programma van eisen uit de definitiefase kunnen ontwerpkeuzes worden 

gemaakt. In de ontwerpfase wordt er een ontwerp of een aantal ontwerpen gemaakt 

voor de renovatie, waarmee verwacht wordt het projectresultaat te kunnen bereiken. 

Het ontwerp moet niet alleen de bouwkundige en architectonische ingrepen bevatten, 

maar ook een financieel plan met de raming van de kosten, opbrengsten, financiële 

risico’s en het projectrendement, maar ook eventuele bestemmingswijzigingsprocedures, 

de aanvraag van noodzakelijke vergunningen en de voorbereiding van overeenkomsten 

die worden gesloten tussen de verschillende partijen (Van de Ven, 2008).  

 

Als er een aantal ontwerpen gemaakt zijn, kan begonnen worden met het opzetten van 

een klankbordgroep en kunnen er informatiebijeenkomsten gehouden worden over de 

plannen. Hierbij kunnen bewoners hun mening geven over de plannen, maar de 

bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om de plannen bekent te maken aan de bewoners en 

draagvlak te creëren. Uit de gemaakte ontwerpen wordt uiteindelijk door de 

woningcorporatie een keuze gemaakt voor het te realiseren ontwerp. Om uit te vinden 

hoe de plannen in de praktijk uitvallen en om te onderzoeken of er problemen verwacht 

kunnen worden tijdens de uitvoering, worden er een of meerdere proefwoningen 

gemaakt. Bij grote problemen kunnen de plannen nog bijgeschaafd worden.  

 

Als de proefwoning af is en het renovatieplan definitief is, wordt een informatiebrochure 

opgesteld en verspreidt onder de bewoners. De proefwoning zal vanaf nu gebruikt 

worden als modelwoning en bewoners krijgen de mogelijkheid om deze te bezoeken. 

Vervolgens worden de akkoordverklaringen van de bewoners opgehaald. Indien 70% van 

de bewoners akkoord gaat, kan een bestek gemaakt worden en gestart worden met de 

volgende fase. Ook hier geldt dat een ontwerp als het eenmaal gekozen is, in een later 

stadium van het project niet meer gewijzigd mag worden (Baars, 2008). 

 

3.2.4 Voorbereidingsfase 

In de voorbereidingsfase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van het 

project. Als de opdrachtgever de voorkeur heeft om te kiezen uit meerdere aannemers, 

dan wordt het project aanbesteed. Bij een aanbesteding maken meerdere aannemers 

een prijsopgave en wordt de inschrijver met de laagste prijs, die tevens in staat is het 

project uit te voeren, geselecteerd (Van de Ven, 2008).  

 

Als aannemer bekend is, kan gestart worden met warme opnames, waarbij de staat 

technische van iedere woning en de sociale aspecten rondom de bewoners opgenomen 

worden. Daarnaast wordt gekeken of er in de woning zaken zijn die de uitvoering kunnen 

belemmeren. Tevens dient er in alle woningen die na 1994 gebouwd zijn, onderzoek te 

worden gedaan naar bewonersasbest in de ruimtes waar de werkzaamheden zullen 

plaatsvinden. Dit moet minimaal twee weken voor de uitvoering van de werkzaamheden 

gebeuren. 

 

De bewoner krijgt tijdens de warme opname de mogelijkheid om gebreken door te geven 

die niet in het algemene renovatieplan vermeld staan. Vaak mag een bewoner in geval 

van bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer, zijn voorkeur voor de kleur 

doorgeven. Ook is er de mogelijkheid om eventueel keuzes voor individuele 

verbeteringen door te geven. De voorbereidingsfase is klaar als het uitvoeren kan starten 

(Baars, 2008).  

 

3.2.5 Uitvoeringsfase 

Zodra de voorbereidingen zijn afgerond, kunnen de woningen worden gerenoveerd. Dit is 

de fase dat een project zichtbaar wordt voor de bewoners; voor hen lijkt het alsof het 

project nu pas echt gestart is. De bewoners krijgen van tevoren te horen wanneer de 

renovatie van hun woning plaats zal vinden, welke werkzaamheden er per dag uitgevoerd 

gaan worden en welke partij dit zal doen.  

 

De regel is dat na de definitiefase er geen wijzigen meer mogen zijn in de eisen en 

wensen. Dat geldt ook voor de ontwerpen: na de ontwerpfase mag er niets meer 

veranderen aan het ontwerp. Door onverwachte gebeurtenissen en door voortschrijdend 

inzicht zal het projectteam tijdens de realisatie van het project soms toch moeten 

afwijken van de eisen- en wensenlijst en de ontwerpdocumenten. Hierbij is het van 
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belang dat wijziging zo snel mogelijk besproken wordt met de betrokkenen, zoals de 

corporatie, de aannemer of de huurder. Daarbij is het van belang dat de besloten 

verandering goed gedocumenteerd wordt, om latere misverstanden te voorkomen. Aan 

het einde van de uitvoeringsfase wordt het resultaat gecontroleerd aan de hand van de 

eisen- en wensenlijst uit de definitiefase en  het ontwerp voor de renovatie (Baars, 2008).  

 

3.2.6 Gebruiksfase 

Een fase die erg belangrijk is bij een renovatieproject, maar vaak over het hoofd gezien 

wordt, is de gebruiksfase. In deze post-projectfase blijkt of de woning daadwerkelijk 

voldoet aan de vooraf gestelde eisen. De terugkoppeling van gebruikerservaringen kan 

leerzaam zijn voor een volgend renovatieproject of kan aanleiding geven tot (kleine) 

aanpassingen van de woning.  

 

Tijdens de gebruiksfase worden bewoners instructies gegeven voor het gebruik van 

nieuwe installaties en het dagelijks onderhoud van het resultaat. Het project wordt 

geëvalueerd aan de hand van tevredenheidsonderzoeken onder huurders, maar ook door 

middel van ervaringen van de andere betrokken partijen. Om de gebruiksfase in te luiden 

kan er een feestje gehouden worden om het bereikte resultaat van het renovatieproject 

te vieren. Daarnaast omvat de gebruiksfase het verhuren en beheren van de 

gerenoveerde woningen. Het beheer omvat het technisch beheer, onderhoud, klachten 

verhelpen, in stand houden van het vastgoed; het commercieel beheer, verhuren en 

verhuurd houden van het vastgoed, en het administratief beheer, de huuradministratie 

(Van de Ven, 2008).  

 

3.3 Regelgeving 

Er zijn diverse algemene wettelijke bepalingen op woningcorporaties van toepassing, 

zoals bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte 

en de Overlegwet huurders-verhuurder (Bieleman, Snippe, Tromp, 2010). Daarnaast zijn 

er een aantal wetten en besluiten van belang bij het renoveren van woningen, zoals het 

Bouwbesluit, de Wabo en het Asbestverwijderingsbesluit. Een overzicht van deze wetten 

is te vinden in figuur 3.2. In deze paragraaf zal de regelgeving worden behandeld die van 

invloed zijn en randvoorwaarden scheppen bij renovatieprojecten door 

woningcorporaties in Nederland. 

  

 

Figuur 3.2 Figuur 3.2 Figuur 3.2 Figuur 3.2 Overzicht wetten, naar Van Overveld e.a. (2011) aangepast door auteur    



KLANTGESTUURD RENOVEREN 

 

34 

 

3.3.1 Verplichtingen verhuurder 

Woningcorporaties worden in de Woningwet beschreven als: “Verenigingen met 

volledige rechtsbevoegdheid en stichtingen, die zich ten doel stellen uitsluitend op het 

gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn en niet beogen uitkeringen te doen 

anders dan in het belang van de volkshuisvesting”. Er is bepaald dat woningcorporaties bij 

voorrang personen huisvesten die door hun inkomen of andere omstandigheden moeite 

hebben met het vinden van passende huisvesting (Bieleman, Snippe, Tromp, 2010). 

Woningcorporaties moeten zich primair richten op zes prestatievelden die genoemd zijn 

in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), namelijk het passend huisvesten van de 

doelgroep; het kwalitatief in stand houden van de woningvoorraad; het betrekken van de 

huurders bij beheer en beleid; het waarborgen van de financiële continuïteit; een 

bijdrage leveren aan de leefbaarheid in buurten en wijken en als laatste het verlenen van 

zorg (Smeets, 2010).   

 

De belangrijkste taak van een woningcorporatie is het verhuren van sociale 

huurwoningen. De definitie van een huurovereenkomst staat beschreven in artikel 7:201 

B.W.: “Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de 

andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en 

de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie”. Van huur is dus sprake als de ene partij, 

de verhuurder, het gebruik van een zaak (woning) verstrekt aan de andere partij, de 

huurder, die daarvoor een tegenprestatie (huur) moet betalen. De regels die gelden voor 

iedere huurovereenkomst zijn over het algemeen van regelend recht, partijen mogen er 

van afwijken, doen ze dat niet dan gelden de regels van de wet. Titel 4 van Boek 7 van het 

Burgerlijk Wetboek heeft een aparte afdeling ‘Huur van woonruimte’ om de positie van 

huurders te beschermen, zodat deze niet zo maar zijn huis uitgezet kan worden 

(huurbescherming) en niet onverwachts een enorme huurverhoging kan krijgen 

(huurprijsbescherming). Deze regels zijn van dwingend recht, er kan niet van worden 

afgeweken.  

 

In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek staat beschreven dat de verhuurder de woning 

tijdig ter beschikking moet stellen aan de huurder en deze beschikbaar moet laten voor 

die huurder. Daarnaast dient de verhuurder in te staan voor gebreken die niet aan de 

huurder toe te rekenen zijn. Hier vallen ook immateriële gebreken zoals overlast en het 

niet plegen van preventief onderhoud onder. Bovendien is de verhuurder verplicht om 

gebreken te verhelpen indien de huurder hierom vraagt, tenzij dit onmogelijk of te duur 

is. Alleen kleine herstellingen die voor rekening van de huurder komen vallen hier niet 

onder. Daarnaast moet de verhuurder van een woning volgens de Wet op het overleg 

huurders verhuurder huurdersorganisaties informeren als zij het beleid of beheer wil 

wijzigen, bijvoorbeeld bij renovatie. Bij renovatie is het van belang dat de huurder of, in 

geval van een complexgewijze renovatie, 70% van de huurders toestemming geeft voor 

de werkzaamheden.  

 

Als de verhuurder zijn plichten niet naleeft, zijn er drie mogelijkheden voor de huurder. 

Hij kan de huurovereenkomst gedeeltelijk laten ontbinden, wat betekent dat hij na 

kennisgeving van het gebrek aan de verhuurder, een vermindering van de huurprijs eist. 

Daarnaast kan hij kiezen voor een gehele ontbinding van de huurovereenkomst, wanneer 

de verhuurder niet verplicht is om het gebrek te verhelpen. Bovendien heeft de huurder 

recht op schadevergoeding bij een later gebrek dat aan de verhuurder is toe te rekenen 

of bij een eerder gebrek dat de verhuurder heeft verzwegen of waarover hij heeft 

gelogen.  

 

3.3.2 Verplichtingen huurder 

Niet alleen de verhuurder heeft plichten, ook voor de huurder zijn er een aantal regels 

beschreven in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Ten eerste moet de huurder de 

huurprijs van de gehuurde woning voldoen binnen een bepaalde termijn, meestal 

maandelijks. Daarnaast is goed huurdersschap verplicht; men moet zich als een goed 

huurder gedragen. De huurder is hierbij tevens aansprakelijk voor de overlast die door 

anderen in zijn gehuurde ruimte wordt veroorzaakt. Wanneer de verhuurder de woning 

wil verkopen, is de huurder verplicht gelegenheid te geven tot bezichtiging van de 

woning.  

 

De woning moet gebruikt worden overeenkomstig de contractuele bestemming. 

Wanneer het gehuurde gebruikt wordt in strijd met de bestemming, kan de 
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huurovereenkomst ontbonden worden. Bovendien is de huurder niet bevoegd om 

veranderingen aan de gehuurde woning aan te brengen, tenzij hij de schriftelijke 

toestemming van de verhuurder heeft of wanneer deze veranderingen bij het einde van 

de huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten kunnen worden verwijderd. Als 

de veranderingen aan de woning de verhuurbaarheid niet schaden en niet leiden tot een 

waardedaling, moet de verhuurder altijd toestemming geven. Indien de huurder schade 

aanricht in de woning, is deze zelf aansprakelijk voor deze schade.  

 

De huurder moet dringende werkzaamheden en preventief onderhoud dat niet kan 

worden uitgesteld tot na het einde van de huurovereenkomst toestaan in zijn woning. De 

huurder moet bovendien renovatie toestaan wanneer het voorstel daartoe redelijk is. Bij 

de renovatie van tien of meer woningen tegelijk is het voorstel redelijk, wanneer 70% van 

de huurder hiermee instemt. Wanneer de huurder zelf een gebrek ontdekt aan de 

gehuurde woning, is hij verplicht dit meteen te melden aan de verhuurder, zodat deze de 

problemen kan oplossen.  

    

Aan het einde van de huurperiode moet de huurder de gehuurde woning teruggeven. De 

woning moet opgeleverd worden in de oorspronkelijke staat, waarbij de bewijslast rust 

op de verhuurder. Hierbij zijn enkele veranderingen en toevoegingen geoorloofd, tenzij 

het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder 

noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Wanneer 

de huurder na het einde van de huurovereenkomst in het gehuurde blijft zonder de 

huurprijs door te betalen, kan de verhuurder schadevergoeding eisen ten bedrage van de 

gemiste huurtermijnen of meer wanneer de schade hoger is.  

 

3.3.3 Huurprijs 

De huurprijs van een sociale huurwoning mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs 

die uit het woningwaarderingsstelsel (WWS) volgt. Met het WWS is een puntensysteem 

dat de kwaliteit van een huurwoning in punten weergeeft. Elk onderdeel van de woning 

krijgt punten en bij elkaar opgeteld leveren deze punten een maximale huurprijs op, die 

elk jaar opnieuw vastgesteld wordt.   

In het WWS krijgen zelfstandige woningen punten voor de oppervlakte van de woning; 

het aantal door centrale verwarming verwarmde vertrekken; het energielabel of de 

verwarmingswijze en warmte-isolatie; keukenuitrusting; sanitaire voorzieningen; grootte 

van de buitenruimte; het woningtype en gehandicaptenvoorzieningen (Rijksoverheid, 

2013). Daarnaast kan een woning extra punten of juist minpunten krijgen voor de 

woonomgeving. Extra punten krijgt een woning bijvoorbeeld wanneer er 

speelmogelijkheden, scholen of winkels in de omgeving zijn. Minpunten krijgt een woning 

bijvoorbeeld bij geluidshinder of bodemverontreiniging (Rijksoverheid, 2013).  

 

Woningen in schaarstegebieden krijgen 15 of 25 WWS-punten extra, afhankelijk van de 

WOZ-waarde en de oppervlakte. Aan een huurwoning worden namelijk 15 punten extra 

toegekend, wanneer deze huurwoning in een van de tien aangewezen schaarste 

gebieden ligt; de tien zogenoemde COROP-gebieden met de hoogste WOZ-waarde, die 

liggen in Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland. Daarnaast kan een 

huurwoning nog tien extra punten krijgen, wanneer de WOZ-waarde van die huurwoning 

per vierkante meter meer is dan € 2900 (Aedes, 2012). 

 

Huurverhoging  

De verhuurder mag 1 keer per 12 maanden de huur verhogen, waarbij deze zich moet 

houden aan de maximale huurverhoging. Dit moet minstens 2 maanden van tevoren 

schriftelijk aan de huurder bekend gemaakt worden (Rijksoverheid, 2013). De maximale 

huurverhoging is sinds 1 juli 2013 inkomensafhankelijk, om doorstroming te bevorderen. 

Hierbij is voor drie inkomenscategorieën een maximale huurverhoging vastgesteld. Deze 

huurverhoging is voor huishoudens met een inkomen tot en met € 33.614 gelijk aan 4% 

(inflatie + 1,5 procentpunt), voor huishoudens met een inkomen tussen € 33.614 en € 

43.000 is deze 4,5% (inflatie + 2 procentpunt) en voor huishoudens met een inkomen 

boven € 43.000 is deze 6,5% (inflatie + 2 procentpunt) (Blok, 2013). 

 

Als de verhuurder een verbetering toepast aan de woning waarmee het wooncomfort 

vergroot wordt, mag hij de huur tussentijds verhogen. Dit geldt niet voor gewoon 

onderhoud. Voorwaarde hierbij is dat de huurprijs niet hoger wordt dan de maximale 

huurprijs voor de huurwoning, die bepaald aan de hand van het 
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woningwaarderingsstelsel (Rijksoverheid, 2013). Bij sommige woningcorporaties is het 

daarnaast mogelijk voor huurders om de investering voor de verbetering van het 

wooncomfort in een of meerdere termijnen contant af te rekenen.  

 

Huurtoeslag 

De huurtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de huurkosten van de 

Nederlandse overheid voor huurders die in verhouding tot hun inkomen veel huur 

betalen. Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, moet aan een aantal 

voorwaarden worden voldaan. Het moet gaan om een zelfstandige woonruimte of een 

kamer in een begeleid wonen project, die als passend beschouwd kan worden voor de 

huurder. De kale huur van de woning moet liggen tussen € 222,18 (de ondergrens) en € 

681,02 (de liberalisatiegrens) per maand. Voor aanvragers jonger dan 23 jaar geldt het 

een maximale huur van € 374,44 per maand waarvoor huurtoeslag aangevraagd kan 

worden (Belastingdienst, 2013).  

 

Daarnaast moet de aanvrager 18 jaar of ouder zijn, wees zijn en alleen wonen, getrouwd 

zijn of alleenstaande ouder zijn. Verder moet de aanvrager beschikken over de 

Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. De 

aanvrager, eventuele partner en medebewoners moeten bij de gemeente ingeschreven 

staan op het woonadres waar huurtoeslag voor wordt aangevraagd. Op dit woonadres 

mogen geen andere personen ingeschreven staan bij de gemeente, met uitzondering van 

een eventuele onderhuurder. Daarnaast geldt er een maximaal bruto-inkomen, € 21.025 

bij eenpersoonshuishouden en € 28.550 bij meerpersoonshuishouden, en een grens voor 

het vermogen, namelijk € 21.139 en € 49.123 voor 65-plussers met een laag inkomen 

(Belastingdienst, 2013).   

 

Bovendien zijn er enkele bijzondere situaties waarbij de aanvrager ook huurtoeslag kan 

krijgen, of meer toeslag dan normaal. Dit kan zijn wanneer iemand binnen het 

huishouden een handicap heeft, het huishouden uit meer dan 8 personen bestaat, er 

sprake is van co-ouderschap, iemand in het huishouden meer dan 1 jaar buitenhuis 

woont, iemand in het huishouden thuis verzorgd wordt, of wanneer er sprake is van een 

bijzonder vermogen of inkomen (Belastingdienst, 2013). 

3.3.4 Bouwbesluit 

Om ervoor te zorgen dat bouwwerken geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers 

en omgeving, is het Bouwbesluit in het leven geroepen. Dit besluit bestaat uit de 

volgende onderdelen: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu, 

en installaties. Het Bouwbesluit is gericht op alle bouwwerken, van woningen en 

kantoren tot tunnels en bruggen, maar dit onderzoek zal zich enkel richten op de 

voorschriften voor de verbouw – renovatie – van grondgebonden woningen. Het niveau 

dat genoemd wordt is het minimaal noodzakelijke niveau, het wenselijke niveau zal in 

praktijk vaak hoger liggen.  

 

Volgens artikel 1.12 van het Bouwbesluit zijn bij verbouw van een bouwwerk voor de 

hoofdstukken 2 tot en met 5 – veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, en 

energiezuinigheid en milieu – de voorschriften voor nieuwbouw van toepassing op de 

vernieuwing, verandering of vergroting, tenzij in de desbetreffende afdeling voor een 

voorschrift anders is aangegeven. Voor hoofdstuk 6, installaties, geldt dat het rechtens 

verkregen niveau van toepassing is. Er zijn echter in vrijwel alle afdelingen van de 

hoofdstukken 2 tot en met 5 specifieke verbouwartikelen opgenomen (Van Overveld, 

2011). In deze verbouwartikelen is in veel gevallen het rechtens verkregen niveau van 

toepassing en in sommige gevallen is er een specifieke ondergrens aangegeven, die 

tussen het nieuwbouw niveau en het niveau voor bestaande bouw in ligt.  

 

Het rechtens verkregen niveau is het actuele kwaliteitsniveau van het betreffende 

constructieonderdeel van het bouwwerk, voor zover dat niet onder het minimumniveau 

van bestaande bouw ligt en het in het verleden gebouwd is conform de toen geldende 

voorschriften, waarbij rekening gehouden mag worden met natuurlijke slijtage en andere 

autonome afname van de technische kwaliteit in de loop der jaren (Kennisbank 

herbestemming, 2013). Dit betekent dat een verbouwplan het actuele kwaliteitsniveau 

kan handhaven, mits het hoger is dan niveau bestaande bouw (de absolute ondergrens). 

Bij verbouwing mag het niveau echter niet lager worden dan de actuele kwaliteit, tenzij 

de actuele kwaliteit hoger is dan de huidige nieuwbouwvoorschriften, dan mag worden 

verbouwd tot dat niveau. Het rechtens verkregen betekent dus vrij vertaald: de kwaliteit 

die nu in het gebouw aanwezig is. 
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In de praktijk blijkt dat bij verbouw en renovatie in het Bouwbesluit vaak een 

verbouwartikel opgenomen is waarin verwezen wordt naar het rechtens verkregen 

niveau. Daarom kan er in de meeste gevallen van uit gegaan worden dat het rechtens 

verkregen niveau geldt bij verbouw. De uitzonderingen hierop en de niveaus voor 

bestaande bouw (de ondergrens) en nieuwbouw zijn te vinden in bijlage A. 

 

3.3.5 Omgevingsvergunning 

Aanvragen voor een bouwvergunning werden tot 2010 geregeld in de woningwet, 

tegenwoordig is dit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Onder de 

Wabo is er geen bouwvergunning meer, maar een omgevingsvergunning voor het 

bouwen. In het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de bijbehorende ministeriële regeling 

(Mor) is de procedure rondom de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het 

bouwen verder uitgewerkt (Van Overveld e.a., 2011). Hieronder zullen de belangrijkste 

regels bij een vergunningsaanvraag voor het verbouwen of renoveren van een woning, 

behandeld worden.  

 

De vergunningsaanvraag voor een omgevingsvergunning moet voldoen aan de 

voorschriften van het Bouwbesluit, de bouwverordening die is opgesteld door de 

gemeente; het bestemmingsplan en de redelijke eisen van welstand. Hiernaast zijn er 

voor de vergunningverlener, de gemeente, geen mogelijkheden om extra criteria te 

stellen. Nadat de vergunningsaanvraag is ingediend, beoordeelt de gemeente de 

aanvraag en laat binnen 8 weken weten of de omgevingsvergunning wordt toegekend. Bij 

een complex bouwplan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met zes weken 

verlengen (Rijksoverheid, 2013d). 

 

Het verbouwen van een woning mag in veel gevallen zonder omgevingsvergunning. Voor 

onderhoud aan een woning is geen omgevingsvergunning nodig. Indien er iets veranderd 

wordt aan de woning, waardoor deze een ander uiterlijk, een andere indeling of ander 

ruimtegebruik krijgt, is er sprake van verbouwen. Verbouwen mag alleen zonder 

omgevingsvergunning indien het bestemmingsplan het toelaat en het plan voldoet aan 

de volgende voorwaarden (Rijksoverheid, 2013d).  

Ten eerste dient zowel het (ver)bouwen als het nieuwe gebruik na de verbouwing te 

passen binnen het bestemmingsplan. Wordt een garage verbouwd tot slaapkamer en is 

de bestemming ‘woondoeleinden’ dan is dat zonder omgevingsvergunning mogelijk. 

Wordt diezelfde garage verbouwd tot winkelruimte dan is een omgevingsvergunning 

nodig omdat er dan sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan. Daarnaast mag 

de draagconstructie van het gebouw niet veranderen. Indien er een doorbraak in een 

dragende muur wordt gemaakt of de dakconstructie veranderd wordt, moet er dus een 

omgevingsvergunning aangevraagd worden. Ook de (sub)brandcompartimentering mag 

niet veranderd worden; bestaande brandwerende wanden en kozijnen of puien mogen 

niet worden verplaatst of doorbroken. Als laatste mag er geen uitbreiding van de 

bebouwde oppervlakte plaatsvinden; het bouwwerk wordt niet vergroot en het volume 

wordt dus niet aangepast. Daarnaast mag het aantal woningen niet veranderen door de 

verbouwing.  

 

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag er zonder vergunning 

verbouwd worden, er moet echter wel aan de voorschriften van het Bouwbesluit worden 

voldaan. Gaat het om een verandering die specifiek in het Besluit omgevingsrecht (Bor) 

wordt genoemd, dan gaan de voorschriften behorende bij die bouwwerken vóór op de 

hierboven genoemde voorschriften (Rijksoverheid, 2013d). De veranderingen die in dit 

besluit genoemd zijn, zijn te vinden in bijlage B.  

 

3.3.6 Milieu 

Op het gebied van milieu is er zeer diverse wet- en regelgeving te vinden. In deze 

paragraaf zullen de regels omtrent de duurzaamheid van gebouwen en het verwijderen 

van asbest, maar ook uit de wetten ter bescherming van beschermde dier- en 

plantsoorten behandeld worden, die van belang zijn bij woningrenovaties. 

 

Energielabel 
Over het algemeen zijn er in Nederland weinig regels om het verduurzamen van 

woningen te verplichten. Bij bouwen van nieuwe woningen gelden natuurlijk de 

voorschriften van het bouwbesluit, waarin staat dat nieuwbouwwoningen een EPC van 
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maximaal 0,6 mogen hebben (label A++ of hoger) en zijn er voorschriften voor 

thermische isolatie. Bij verbouw geldt alleen speciaal niveau, van nog niet eens de helft 

voor het nieuwbouwniveau, voor de verandering, vernieuwing of toevoeging. Daarnaast 

zijn er nog enkele stimulerende maatregelen als BTW-verlaging voor aanbrengen 

thermische isolatie en bij verbouwen, diverse leningen, of gemeentelijke regelingen, 

maar geen dwingende regelgeving.  

 

Wel moeten woningen volgens het Besluit energieprestatie gebouwen een energielabel 

hebben, wanneer deze verkocht of verhuurd worden. Dit geldt voor nieuw te bouwen en 

bestaande woningen. Het label geeft informatie over de energiezuinigheid van de woning 

en moet afgegeven worden door een gecertificeerde adviseur. Het energielabel is 10 jaar 

geldig (Rijksoverheid, 2013a).  

 

De woningcorporatie moet dit energielabel kunnen overhandigen aan de nieuwe 

huurder. Indien er bij renovatie werkzaamheden uitgevoerd worden die van invloed zijn 

op het energielabel, zoals isolerende maatregelen, zuinigere installaties of installaties 

voor het opwekken van duurzame energie, zal de woning na de renovatie een ander 

energielabel hebben. In dat geval is het nodig om na de renovatie het energielabel 

opnieuw vast te laten stellen door een gecertificeerd adviseur.  

 

Asbest 

In en om woningen die gebouwd zijn voor 1994 kan asbest voorkomen. Voor de start van 

renovatie- of sloopwerkzaamheden moet duidelijk zijn of en waar er asbest zit in het 

gebouw. Dit moet geïnventariseerd worden door een gecertificeerd bedrijf. Als 

asbestvezels makkelijk kunnen vrijkomen, bijvoorbeeld door beschadiging of verwering, 

moet het asbest worden gesaneerd, ook dit moet gebeuren door een gecertificeerd 

bedrijf. Gemeenten kunnen woningcorporaties verplichten maatregelen te nemen. 

 

Particuliere woningeigenaren mogen zelf een beperkte hoeveelheid asbesthoudend 

materiaal verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat het materiaal beschadigd en 

er geen asbestvezels vrij kunnen komen. De regels hiervoor staan is het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Rijksoverheid, 2013b). Bij huurwoningen is de 

verhuurder verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Dus als een 

woningcorporatie besluit een woningcomplex te renoveren of als een huurder bij het 

aanbrengen van een ZAV asbest tegenkomt, is de woningcorporatie verantwoordelijk 

voor de verwijdering van asbesthoudende materialen (Rijksoverheid, 2013b). Het asbest 

moet in alle gevallen verwijderd worden door een gecertificeerd 

asbestverwijderingsbedrijf. 

 

Als een woningcorporatie van plan is asbest uit een woning te laten verwijderen, moet 

deze daarvan melding doen bij de gemeente. Hierbij maakt het niet uit hoeveel asbest er 

verwijderd gaat worden. Deze melding moet tenminste vier weken voor aanvang van de 

werkzaamheden gedaan worden bij de gemeente. In sommige gevallen, bijvoorbeeld 

reparatieonderhoud, kan deze termijn verkort worden tot vijf werkdagen 

(Rijkswaterstaat, 2013).  

 

Flora en fauna 

Om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen, is de Flora- en 

faunawet gemaakt. Van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen er 

ongeveer 500 onder de bescherming van deze wet. Om deze kwetsbare soorten te 

beschermen, bevat de wet een aantal verbodsbepalingen waar onder bepaalde 

voorwaarden ontheffing of vrijstelling voor te verkrijgen is (Dienst Regelingen, 2013).  

 

Voorafgaand aan een renovatieproject moet de woningcorporatie onderzoeken welke 

soorten in en om de te renoveren woningen voorkomen. Het is verstandig om hierbij een 

deskundige in te schakelen, die door middel van bestaande informatie en veldonderzoek 

bekijkt welke plant- en diersoorten in de omgeving aanwezig zijn en met behulp van de 

soortendatabase bepaalt of er beschermde soorten in of om de woning aanwezig zijn. 

Indien er beschermde plant- of diersoorten aanwezig zijn, moet worden onderzocht of de 

renovatiewerkzaamheden schadelijke effecten kunnen hebben op deze soorten. Er 

kunnen vogels broeden onder het dak of vleermuizen leven in de spouwmuur en 

werkzaamheden kunnen schadelijke effecten hebben op broedende vogels of de 

leefruimte van vleermuizen. Een deskundige kan advies geven over het voorkomen van 

schadelijke effecten door verzachtende maatregelen te nemen. In sommige gevallen is 
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hierdoor geen ontheffing of vrijstelling meer nodig (Dienst Regelingen, 2013). 

Voorbeelden hiervan zijn maatregelen zodat de soort zich kan voortplanten en op een 

vaste plaats kan rusten of verblijven, door buiten het broedseizoen te werken of tijdig 

voor andere verblijfsplaatsen te zorgen.  

 

Als de schadelijke effecten van de maatregelen niet verzacht kunnen worden, is het in 

sommige gevallen mogelijk om vrijstelling voor de werkzaamheden aan te vragen. Een 

paar beschermde soorten zijn vrijgesteld: de soorten die het lichtst zijn beschermd. Voor 

deze soorten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden, maar de zorgplicht geldt wel. 

Voor een aantal soorten geldt alleen een vrijstelling als de werkzaamheden volgens een 

gedragscode uitgevoerd wordt: de overig beschermde soorten. Een gedragscode 

beschrijft op welke manier schade aan beschermde dieren en planten voorkomen of tot 

een minimum beperkt kan worden bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze 

werkzaamheden moeten altijd goedgekeurd worden. Zwaar beschermde soorten zijn niet 

vrijgesteld, ook niet met een gedragscode. Bij werkzaamheden voor beheer en 

onderhoud mogen wel gedragscodes gebruikt worden. Er moet per beschermde plant- of 

diersoort bekeken worden of, en welke vrijstelling mogelijk is (Dienst Regelingen, 2013).  

 

Wanneer er geen vrijstelling geldt voor de aanwezige soort, kan er in sommige gevallen 

ontheffing verkregen worden van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. Dat 

kan alleen als de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar brengen. 

Dit kan aangetoond worden als uit gegevens blijkt dat de soort zich op de locatie kan 

handhaven; als het natuurlijk verspreidingsgebied van de soort niet kleiner wordt of 

binnen afzienbare tijd gaat worden, en als er een voldoende grote habitat bestaat en 

waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die soort op lange termijn in stand 

houden. Er kan alleen ontheffing verleend worden als er geen alternatief voor de 

geplande werkzaamheden is met geen of duidelijk minder negatieve effecten voor de 

beschermde soorten. Daarnaast moeten de activiteiten betrekking hebben op een 

maatschappelijk belang, zoals de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Er is dan 

ontheffing te verkrijgen voor de bouw of verbouwing van een woning. Een ontheffing 

Flora- en faunawet kan tegelijk met de omgevingsvergunning voor de (ver)bouw of sloop 

aangevraagd worden of los bij de Dienst Regelingen (Dienst Regelingen, 2013).  

3.4 Randvoorwaarden 

Er kan van renovatie gesproken worden bij een (gedeeltelijke) vernieuwing, verandering 

of toevoeging van de woning. Er is hierbij sprake van een verbetering van het 

wooncomfort die gepaard gaat met een levensduurverlenging van 30 tot soms wel 60 

jaar. De verbeteringen kunnen het doel hebben de uitstraling, veiligheid, bruikbaarheid, 

duurzaamheid of het woongenot van de woningen te vergroten ten opzichte van het 

oorspronkelijke niveau. Bij het renoveren van huurwoningen door woningcorporaties 

gelden verschillende randvoorwaarden waarbinnen zowel de corporatie als de huurder 

moet handelen. De meeste randvoorwaarden komen voort uit de wet- en regelgeving, 

zoals het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet, Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte 

en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Sommige regels en wetten zijn 

alleen van toepassing op huurwoningen, terwijl andere regels voor alle woningen in 

Nederland gelden.  

 

Bij het renoveren van huurwoningen moet niet alleen de woningcorporatie toestemming 

geven voor de renovatie, ook de huurder moet akkoord gaan met de plannen. Bij een 

complexgewijze renovatie, waarbij de plannen voor meer dan 10 woningen gelden,  geldt 

dan minimaal 70% van de bewoners akkoord moet gaan met de plannen. Indien dit het 

geval is, moeten de bewoners die niet akkoord zijn met de plannen de renovatie toch 

gedogen.  

 

Na een renovatie geldt voor de huurprijs hetzelfde als voor de renovatie; de huur mag 

niet hoger zijn dan de maximaal toegestane huurprijs dat hoort bij het aantal punten dat 

door het woningwaarderingsstelsel aan de woning toegekend wordt. De 

woningcorporatie mag de huur bij renovatie alleen verhogen, als de ingrepen van de 

renovatie bijdragen aan een verbetering van het wooncomfort, met dus als voorwaarde 

dat de huurprijs niet hoger wordt dan de maximaal toegestane huurprijs. Daarnaast 

streven veel woningcorporaties ernaar om de huurprijs onder de liberalisatiegrens te 

houden, zodat het voor de huurder mogelijk blijft om huurtoeslag te ontvangen.  
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Indien de renovatieplannen zo ingrijpend zijn dat de huurder gedurende de uitvoering 

van de renovatie niet in zijn woning kan blijven wonen, moet de woningcorporatie zorgen 

voor een wisselwoning waar de huurder tijdelijk kan wonen en heeft de huurder recht op 

een wettelijk vastgestelde verhuisvergoeding. Als de huurder wel in de woning kan 

blijven wonen tijdens de renovatie, maar deze tijdens de renovatie tijdelijk geen gebruik 

kan maken van bijvoorbeeld zijn keuken of badkamer, moet de corporatie zorgen voor 

vervangende voorzieningen als een noodkeuken, chemisch toilet of een douchewoning.  

 

Naast de voorwaarden voor renovatie van huurwoningen, geldt voor alle woningen in 

Nederland dat de woning moet voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. In 

theorie geldt bij renovatie dat de vernieuwing, verandering of vergroting moet voldoen 

aan de voorschriften voor nieuwbouw, tenzij dit in een verbouwafdeling voor een 

voorschrift anders is aangegeven. In de praktijk blijkt voor de meeste onderdelen het 

rechtens verkregen niveau te gelden; het kwaliteitsniveau dat nu in het gebouw aanwezig 

is. Voor welke ingrepen de nieuwbouweisen of speciale verbouweisen gelden is te vinden 

in bijlage A.  

 

Bovendien geldt voor alle woningen dat voor ingrepen aan de buitenkant of aan de 

constructie van de woning een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Ook bij 

functiewijziging kan een vergunning nodig zijn. Tussen de aanvraag van de 

omgevingsvergunning en de toekenning door de gemeente zit acht weken wachttijd. Het 

is echter niet zeker dat de vergunning zal worden toegekend; de gemeente mag de 

vergunning afwijzen op grond van het bouwbesluit, het bestemmingsplan, 

bouwverordeningen en de redelijke eisen van welstand. Er zijn echter mogelijkheden om 

zonder omgevingsvergunning te bouwen, hiervoor moet worden voldaan aan de 

voorschriften voor omgevingsvergunningvrij bouwen. Wanneer wordt voldaan aan deze 

eisen kan er snel en met zekerheid gebouwd worden. Voor de snelheid van een 

renovatieproject kan het verstandig zijn om te zoeken naar oplossingen die zonder 

omgevingsvergunning gebouwd kunnen worden.  

 

Indien er asbest aanwezig is in de woning en is de kans groot dat deze asbestvezels in de 

lucht komen door beschadiging of werkzaamheden, dan moet de asbest verwijderd 

worden door een gecertificeerd bedrijf. Voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden 

moet de woningcorporatie opdracht geven voor asbestinventarisatie in en om de woning. 

Voordat het asbest verwijderd kan worden, moet de corporatie melding maken bij de 

gemeente. In veel gevallen kan het verwijderen van het asbest pas 4 weken na de 

melding starten.  

 

Renovatiewerkzaamheden mogen het populatieniveau van beschermde flora en fauna 

niet schaden. Dit kan voorkomen worden door verzachtende maatregelen, het werken 

volgens gedragscodes of het wijzigen van de renovatieplannen zodat deze minder 

schadelijk zijn voor flora en fauna. In sommige gevallen is het mogelijk om bij de 

gemeente ontheffing flora- en faunawet aan te vragen voor de 

renovatiewerkzaamheden. Dit kan alleen als er geen alternatief is voor de 

werkzaamheden en de activiteit betrekking heeft op een maatschappelijk belang.  

  

Behalve randvoorwaarden vanuit de wet- en regelgeving, zijn er ook technische 

randvoorwaarden, de beperkingen van de woning zelf. Een rijwoning kan bijvoorbeeld 

geen vrijstaande woning worden, een zolderruimte met onvoldoende hoogte kan geen 

verblijfsruimte worden zonder kostbare verbouwing en een dragende muur kan niet 

zomaar verwijderd worden. Een woningcorporatie kan ook aanvullende 

randvoorwaarden stellen die voortkomen uit het beleid van de corporatie of uit de visie 

op en bepaald woningcomplex. Dit kunnen voorwaarden zijn voor de beeldkwaliteit, 

duurzaamheid, differentiatie, de huurprijs, het kwaliteitsniveau en verplichte ingrepen of 

planmatig onderhoud.   



KLANTGESTUURD RENOVEREN 

 

41 

 

4 KLANTGESTUURD RENOVEREN  

De Nederlandse bevolking is weliswaar gehuisvest, maar niet altijd naar volle 

tevredenheid. De oplossing van de mismatch tussen de gevraagde en de geboden 

woonkwaliteit zal in het komende decennium een centraal vraagstuk zijn (VROM, 2000). 

De huurder moet meer zeggenschap krijgen, zowel bij de ontwikkeling van nieuwe 

woningen als bij het beheer van bestaande, om het gat tussen de gevraagde en de 

geboden woonkwaliteit te kunnen dichten. Dit is een stap verder dan de vierde kerntaak 

uit het BBSH, het betrekken van huurders bij beheer en beleid (Smeets, 2010). 

Klantgestuurd renoveren is een goede manier om de mismatch tussen de gevraagde en 

geboden woonkwaliteit op te lossen en de huurder meer zeggenschap over zijn woning 

te geven.   

 

In dit hoofdstuk zal als eerste de definitie van klantgestuurd renoveren besproken 

worden aan de hand van voorgaande hoofdstukken. Daarnaast zullen de ontwikkelingen 

van de belangstelling voor renovatie en het klantdenken, het creëren van klantwaarde, 

besproken worden. Vervolgens zal er onderzocht worden wat de ervaringen zijn in 

Nederland met klantsturing en klantgestuurd renoveren. Op basis van de literatuur en 

praktijkervaringen zal een methode opgezet worden om renovaties klantgestuurd uit te 

voeren.  

 

4.1 Definitie 

Klantgestuurd renoveren kan worden gedefinieerd door definities van klantsturing en 

renovatie samen te voegen. Een klantgestuurd beleid, of sturing door de vraag, 

veronderstelt dat het aanbod wordt gestructureerd op basis van de behoeften van de 

individuele klant. Dit is de directe sturing van het aanbod, door de klant zelf de 

beschikking te geven en mee te laten beslissen, waarbij een groot aantal doelen wordt 

nagestreefd (Van der Laan, 2002). Als eerste het bevredigen van de behoefte van de 

klant; de behoefte en situatie van de klant dient als uitgangspunt, niet de manifeste 

vraag. Daarnaast geven aanbieders respons aan de wensen en mogelijkheden van de 

klant, waarbij gestreefd wordt naar maatwerk. De klant krijgt keuzevrijheid en is vrij om 

een aanbieder te kiezen en het gewenste pakket. Klantsturing zorgt voor emancipatie van 

de klant; de klant is vaardig en bevoegd om zelf de regie te voeren. Bovendien is de klant 

autonoom binnen bepaalde grenzen en deze autonomie impliceert dat hij ook de 

consequenties van zijn keuzen aanvaardt, hij is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes.  

 

Renovatie is zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing door 

verandering of toevoeging. Hierbij is er sprake van woningverbetering. De verbeteringen 

kunnen het doel hebben de uitstraling, veiligheid, bruikbaarheid, duurzaamheid of het 

woongenot van de woningen te vergroten ten opzichte van het oorspronkelijke niveau. 

Renovatie gaat gepaard met een levensduurverlenging van minstens 30 jaar.  

 

Klantgestuurd renoveren is dus een vernieuwing of verandering die woningverbetering 

en een levensduurverlenging met zich mee brengt, waarbij de wensen van de klant 

sturend zijn en de feedback van de klant het vertrekpunt vormt voor de vraag hoe de 

klant het beste kan worden bediend. Een klantgestuurde renovatie is een werkwijze 

waarbij de klant volledig autonoom, competent en bevoegd is en waarbij de aanbieder 

responsief en efficiënt de behoeften van de klant bevredigd. 

 

Een klantgestuurde renovatie heeft verschillende voordelen voor de klant en de 

woningcorporatie ten opzichte van een traditionele renovatie. Het is een goede manier 

om de klant meer zeggenschap te geven over zijn woning. De behoefte naar erkenning en 

zelfverwerkelijking wordt hierdoor bevredigd en de verhuisgeneigdheid zal afnemen. 

Daarnaast is het een goede manier om de mismatch tussen vraag en aanbod op te 

lossen. Klanten worden beloond voor hun inspanning met een product dat aansluit bij 

hun behoeftes en hun situatie. En uiteindelijk zorg klantsturing voor meer efficiëntie, de 

diensten worden tegen minimale kosten aangeboden. Daar tegenover staat echter dat 

klantgestuurd renoveren eisen stelt aan de motivatie, kennis en tijd van de klant. Het is 

daarom belangrijk dat de klant gemotiveerd wordt, de klant de benodigde kennis 

bijgebracht wordt en het proces zo snel en efficiënt mogelijk verloopt, zodat de tijd en 

energie van de klant niet verspild worden en de klant gemotiveerd blijft. 
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De randvoorwaarden die bij iedere renovatie gelden – dus ook bij een klantgestuurde 

renovatie – zijn:  

- De woningcorporatie moet toestemming hebben van (70% van) de huurders;  

- Huurverhoging is alleen toegestaan bij verbetering van het wooncomfort;  

- De huurprijs mag niet boven de maximaal toegestane huurprijs volgens het 

WWS uitkomen;  

- Indien nodig moet de woningcorporatie zorgen voor een wisselwoning en 

verhuisvergoeding of vervangende voorzieningen;  

- De woning moet voor en na de renovatie voldoen aan de voorschriften van het 

Bouwbesluit;  

- Voor de ingrepen moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden of de 

ingrepen moeten voldoen aan de eisen voor vergunningsvrij bouwen;  

- Asbest moet geïnventariseerd en zo nodig gesaneerd worden door een 

gecertificeerd bedrijf;  

- De werkzaamheden moeten voldoen aan de Flora- en faunawet of er moet 

ontheffing Flora- en faunawet zijn verkregen voor de werkzaamheden. 

De overige randvoorwaarden die per woningcorporatie en per project kunnen 

verschillen, worden behandeld in hoofdstuk 5, bij de ontwikkeling van het 

besluitvormingsmodel. 

 

4.2 Technisch beheer tot klantgestuurd renoveren 

Om meer inzicht te verkrijgen in het renoveren van woningen door woningcorporaties, 

zal deze paragraaf de belangrijkste ontwikkelingen sinds het ontstaan van de 

woningcorporatiesector en de belangrijkste ontwikkelingen wat betreft renovatie 

behandelen. In figuur 4.1 is de ontwikkeling van woningrenovatie in Nederland te zien 

vanaf het begin van de 20
e
 eeuw. Daarnaast zal ingegaan worden op de wijze waarop het 

denken over de klant zich bij woningcorporaties ontwikkeld heeft sinds het ontstaan van 

de corporatiesector.  

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....1111    De ontwikkeling van woningrenovatie in Nederland, naar Herders en Liebregts (2010) en Liebregts (2011) aangevuld door auteur    
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4.2.1 Voor de Tweede Wereldoorlog  

De basis voor de woningcorporatie ligt in de tweede helft van de 19
e
 eeuw tijdens de 

industriële revolutie, die voor een hoge mate van verstedelijking zorgde. Er ontstonden 

particuliere initiatieven, opgezet door verlichte ondernemers, vakbonden, politieke 

partijen, gemeentelijke woonbedrijven en door arbeiders opgerichte coöperatieve 

verenigingen, om de groeiende groep arbeiders in de steden te huisvesten. De steden 

groeiden snel en ongecontroleerd en kwaliteit van de huisvesting was in die tijd slecht, 

waardoor er soms epidemieën uitbraken.  

 

Door de bewustwording van deze slechte leefomstandigheden, wordt vanaf 1901 de 

woningsector op nationaal niveau gereguleerd middels de Woningwet (Bieleman, Snippe, 

Tromp, 2010). Deze wet had het doel om de kwaliteit en de kwantiteit van de huisvesting 

te verbeteren. Toegelaten particuliere instellingen die uitsluitend in het belang van de 

volkshuisvesting werkten, konden rijksleningen en subsidies krijgen, waardoor de huren 

laag konden worden gehouden, zonder dat de kwaliteit daar onder leed. Voor de Tweede 

Wereldoorlog lag de nadruk vooral op de verbetering van de kwaliteit en de 

betaalbaarheid van de sociale huisvesting (Bieleman, Snippe, Tromp, 2010). In deze 

periode is de huurder enerzijds verenigingslid, anderzijds spelen aan huurders gelieerde 

organisaties een rol als initiatiefnemer. Woningcorporaties waren in deze periode 

verzuild, evenals de samenleving (Smeets, 2010).  

 

4.2.2 De wederopbouw 

Tijdens de wederopbouw waren het vooral de gemeenten en gemeentelijke 

woonbedrijven die voor een grote woningproductie zorgden, waarbij het voornamelijk 

om kwantiteit draaide. Deze woningen werden vaak wel in eigendom of beheer van de 

woningcorporaties gegeven, waardoor hun bezit toch snel groeide (Smeets, 2010). De 

inrichting van de woningmarkt zoals wij die nu nog kennen – huurbescherming, 

huursubsidie en aftrekbaarheid van de hypotheekrente – kreeg in deze periode vorm en 

betekenis (Woonbedrijf, 2010a).  

 

In 1959 werd Commissie de Roos ingesteld die de mogelijkheden tot verzelfstandiging 

van corporaties moest onderzoeken (Bieleman, Snippe, Tromp, 2010). Kern van het 

onderzoeksrapport, was de constatering dat de corporaties onvoldoende financiële 

middelen hadden om zelfstandig te worden. Daarom werden vooral aanbevelingen in de 

financiële sfeer gedaan, zoals het herstellen van het primaat van het 

opdrachtgeverschap, het laten vervallen van de terugbetalingsplicht, en het instellen van 

bedrijfsreserve door fondsvorming. Daarnaast werden de verhoging van de kwaliteit van 

het management en de verruiming van de zorgbreedte aanbevolen (Smeets, 2010). De 

overheid nam het advies over in verschillende maatregelen, verdeeld over de 

daaropvolgende jaren.  

 

Vlak na de oorlog zette de verzuiling van de samenleving en de corporatiesector door. Bij 

de toelating van nieuwe corporaties werd er gestreefd naar een afspiegeling van de 

levensbeschouwelijke opbouw van de samenleving. De huurder had in deze periode 

weinig keuze en moest tevreden zijn met de oplossingen die hem geboden werden 

binnen dit verzuilde systeem.  

 

4.2.3 Jaren ‘70 

In de periode 1970-1980 werden 50 tot 80 procent van alle huurwoningen door 

woningcorporaties gebouwd. In plaats van de hiërarchische verhouding tussen 

gemeenten en corporaties, ontstond er steeds meer een systeem van onderhandeling 

tussen gelijkwaardige partijen. Het beleid is er op gericht om de kwaliteit van het wonen 

te verbeteren (door objectsubsidies) en de gelijkmatige verdeling ervan te bevorderen 

(door subjectsubsidies) (Smeets, 2010). In 1977 wordt het Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting (BTIV) van kracht, dat drie algemene doelstellingen had, namelijk: de 

zelfstandigheid van corporaties vergroten en hun verhouding tot gemeenten vastleggen; 

de rechten en zeggenschap van huurders uitbreiden; en de sociale doelstellingen van het 

volkshuisvestingsbeleid beter waarborgen (Bieleman, Snippe, Tromp, 2010).  

 

Begin jaren 70 was de gemiddelde vooroorlogse woning 50 jaar of ouder en 

kwaliteitsaanpassing was nodig. Het verzet van de bewoners tegen de sloop van de 
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vooroorlogse voorraad leidde voor het eerst tot renovatie en woningverbetering op grote 

schaal. De renovatie staat dan in het teken van de verbetering van het comfort (Liebregts 

en Persoon, 2005). Halverwege de jaren ’70 komt de stadsvernieuwing in beeld. Het 

verzet tegen sloop en de aanpak van de eind 19
e
-eeuwse panden zorgden voor een 

grootschalige aanpak. Mede door de beschikbare subsidies wordt renovatie een 

alternatief voor nieuwbouw (Liebregts en Persoon, 2005). 

 

Vanaf de ontzuiling wordt er gebouwd voor grote groepen huurders. Huurders werden 

steeds meer gezien als mondige consumenten met hun rechten en plichten. Huurders 

behartigden hun belangen van buitenaf via lokale bewonerscommissies, 

huurderverenigingen en diverse landelijke consumentenorganisaties. Vanaf 1977 is in het 

BTIV geregeld dat huurders in de gelegenheid dienen te worden gesteld om zich over 

belangrijke zaken van het woningbeheer uit te spreken.  

 

4.2.4 Jaren ‘80 

De jaren ’80 stonden in het teken van verzelfstandiging, mede door de groeiende 

financiële lasten voor de overheid en de afname van de woningnood (Bieleman, Snippe, 

Tromp, 2010). Het domein waarbinnen de corporaties werkzaam mochten zijn werd 

verbreed, waardoor de corporaties ook in de duurde segmenten van de woningmarkt 

konden opereren. In 1984 wordt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 

opgericht, dat  geeft grotendeels de waarborgfunctie van de overheid overneemt. 

Daarnaast werd in 1988 het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) opgericht, dat 

financieel zwakke corporaties ondersteunt en taken verricht in het kader van het toezicht 

op corporaties.  

 

Door een veranderend subsidiebeleid komt er eind jaren 80 een eind aan de 

grootschalige renovaties van de jaren daarvoor. Het draait om de sober en 

doelmatigheidsfilosofie, wat voor een aanzienlijke kwaliteitsverlaging zorgt in de 

woningbouw. De aanpak van de naoorlogse woningbouw komt geleidelijk op de agenda. 

In eerste instantie zijn de maatregelen gericht op onderzoek, energie en binnenmilieu 

(Liebregts en Persoon, 2005). Aan de basis van deze maatregelen ligt nog altijd het 

noodzakelijke technische onderhoud. (Liebregts en Persoon, 2005). Daarnaast is eind 

jaren 80 het klantdenken in opkomst en wordt het idee van soevereiniteit van de klant 

geïntroduceerd. Uitgegaan wordt van een principiële gelijkwaardigheid van gemeenten, 

corporaties en bewoners (Smeets, 2010). 

 

4.2.5 Jaren ‘90 

Vanaf 1992 veranderde het instituut corporatie totaal door de verdergaande 

verzelfstandiging en de daarmee gepaard gaande professionalisering van 

woningcorporaties. Dit wordt mede vormgegeven door het Besluit Beheer Sociale 

Huursector (BBSH) uit 1993. De toegelaten instellingen moeten zich richten op vier 

kerntaken: het passend huisvesten van de doelgroep; het kwalitatief in standhouden van 

de woningvoorraad; het betrekken van huurders bij beheer en beleid en het waarborgen 

van de financiële continuïteit (Smeets, 2010). In 1997 wordt hier een vijfde kerntaak aan 

toegevoegd: een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in buurten en wijken. 

  

In 1995 vindt de brutering plaats, waardoor woningcorporaties steeds professionelere en 

meer markgerichte organisaties werden. Corporaties moeten nu geheel voor eigen 

rekening en risico werken. Risico’s worden voornamelijk binnen de bestaande 

portefeuille opgevangen, waardoor de nadruk steeds meer op de verbetering van de 

kwaliteit van de bestaande voorraad komt te liggen. Daarnaast werden er 

verhoudingsgewijs minder (onrendabele) huurwoningen gebouwd in lagere segmenten 

en gingen corporaties over tot het slopen van goedkope woningen.  

 

Hoewel in 1993 in het BBSH was vastgelegd dat corporaties de huurders bij hun beleid 

dienden te betrekken, is hun invloed nog beperkt. Hier komt in 1998 verandering in door 

de Wet op het overleg huurder-verhuurder, die criteria voor representativiteit omschrijft 

en het informatie- en adviesrecht en de financiële bijdrage regelt. Daarnaast maakt de 

wet onderscheid tussen de huurder als klant en de huurder als belangenhouder steeds 

relevanter. De rol van de huurder als stakeholder wordt versterkt, waardoor deze invloed 

kan uitoefenen op de kwaliteit van de woonsituatie en op het beleid van de verhuurder 

(Smeets, 2010).  
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4.2.6 Na de eeuwwisseling 

Na de eeuwwisseling richt het BBSH zich meer op de sociale aspecten en geeft 

woningcorporaties vanaf 2001 een nieuwe kerntaak: het verlenen van zorg. Het gaat 

hierbij naast ouderen, gehandicapten en personen die zorg en begeleiding behoeven ook 

om dak en thuislozen, ex-psychiatrische patiënten, ex-verslaafden en ex-gedetineerden 

(Smeets, 2010). Om te voorkomen dat woningcorporaties oneerlijk concurreren met 

commerciële partijen, worden vanaf 2006 non-profit en profit taken gescheiden en de 

profit taken worden belast.  

 

Sinds 2000 is sloop een steeds dominantere plaats gaan innemen om de gewenste 

kwaliteitsaanpassing te realiseren en om aan de maatschappelijke problemen het hoofd 

te bieden (BouwhulpGroep, 2010). Uitstraling en identiteit worden belangrijker en de 

architectuur moet dat mede ondersteunen (Liebregts en Persoon, 2005). Tijdens de 

economische crisis neemt door financiële, sociale en maatschappelijke motieven de 

gedachte toe dat sloop niet de oplossing is voor kwaliteitsaanpassingen; deze manier van 

vernieuwen maakt daardoor steeds meer plaats voor renovatie van bestaande woningen, 

vaak tot opluchting van de huurders en tot verbazing van de woningcorporatie (Jansen, 

Karssenberg, Slijkerman, 2012).  

 

De consument neemt een steeds belangrijkere plaats in op de woningmarkt, mede onder 

invloed van de verzelfstandiging van de woningcorporaties en de toenemende 

economische ruimte (Liebregts en Persoon, 2005). De gevraagde woonkwaliteit wordt 

steeds individueler en de gedachte groeit dat de bewoner optimaal bediend moet 

worden (BouwhulpGroep, 2010). Daarnaast wordt het verduurzamen van de bestaande 

voorraad een steeds belangrijker thema. Tegenwoordig staan energiezuinigheid en 

klimaatneutraliteit bijna standaard op de agenda bij een renovatie.   

 

4.3 Het proces bij een klantgestuurde renovatie 

In dit hoofdstuk zal beschreven worden welke mate van klantsturing haalbaar is in het 

renovatieproces. Op drie niveaus van de participatieladder van Arnstein kan er gesproken 

worden van participatie of klantsturing waarnaar gestreefd kan worden, namelijk co-

creatie, gedelegeerde bevoegdheid en volledige beheersing. Het niveau van volledige 

beheersing is echter niet haalbaar bij het renoveren van huurwoningen, omdat de 

huurder geen eigenaar is. Het is voor het voortbestaan van de woningcorporatie van 

groot belang dat de woningen verhuurbaar blijven. De corporatie moet daarom de 

mogelijkheid behouden om bij uitzondering plannen af te keuren die de vastgoedwaarde 

van de woning aantasten. Een klantgestuurde renovatie kan uitgevoerd worden op twee 

manieren: met een groep bewoners, op het niveau van co-creatie, of met een individuele 

huurder, op het niveau van gedelegeerde bevoegdheid. 

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....2222    Projectfasering bij een klantgestuurde renovatie 

Verkenningsfase Initiatieffase Planontwikkelingsfase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Gebruiksfase

Post-project Pre-project Project 

Projectfasering bij een klantgestuurde renovatie 
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De fases van het klantgestuurde renovatieproces zijn weergegeven in figuur 4.2. Anders 

dan bij het traditionele renovatieproces, start een klantgestuurd renovatieproces met 

een fase voordat er initiatief genomen kan worden, de verkenningsfase. In deze fase 

worden door de woningcorporatie voorbereidingen getroffen, zodat de renovatie 

klantgestuurd uitgevoerd kan worden. Daarnaast zijn de definitie- en ontwerpfase 

samengevoegd in een planontwikkelingsfase, omdat voor de woningcorporatie het 

beslismoment tussen de definitie- en ontwerpfase wegvalt. Het totale renovatieproces 

voor beide klantgestuurde methoden zal hierna beschreven worden. Maar eerst zal 

behandeld worden welke actoren een rol spelen in dit proces. 

 

4.3.1 Actoren 

Om het klantgestuurde renovatieproces soepel te laten verlopen, zijn er vijf belangrijke 

actoren aan te wijzen: de woningcorporatie, de begeleider, de architect, de aannemer en 

natuurlijk de klant. Deze actoren en hun rol tijdens het klantgestuurde renovatieproces 

worden in deze paragraaf beschreven.  

 

Woningcorporatie 

De woningcorporatie heeft bij een klantgestuurd renovatie diverse taken, die 

voornamelijk plaatsvinden in de verkenningsfase. Allereerst dient er onderzocht te 

worden welke woningen uit de voorraad van de corporatie renovatie behoeven. Van 

deze woningen moeten de kenmerken en gebreken in beeld gebracht worden. Daarnaast 

moet de woningcorporatie per woningtype of per complex de randvoorwaarden voor de 

klantgestuurde renovatie opstellen.  

 

Een andere taak van de woningcorporatie is het samenstellen van het bouwteam dat de 

renovatie gaat uitvoeren. Hiervoor moeten een begeleider, architect en aannemer 

geselecteerd worden. Door middel van een samenwerking in bouwteamverband kunnen 

vooraf mogelijkheden uitgewerkt worden. Indien de klant vraagt om maatwerk, kunnen 

de architect en aannemer daar sneller op inspelen dan bij een traditionele 

samenwerking. Het heeft voor de klant dus voordelen dat de aannemer en architect 

vooraf gekozen worden. 

Begeleider 

De praktijk leert dat huurders behoefte hebben aan sturing van een professionele partij 

over de (on)mogelijkheden van het programma en de uitwerking ervan (Jayakkumaran, 

2012). Daarom dient er een professionele partij gekozen te worden die de klant zal 

begeleiden gedurende het renovatieproces. Deze begeleider voorziet de klant van de  

benodigde en legt de klant de consequenties van zijn keuzes voor, zodat goed afgewogen 

beslissingen gemaakt kunnen worden. Tevens zal de begeleider er voor zorgen dat alle 

klanten aan het woord komen bij discussies, zodat alle meningen gehoord worden.  

 

Het begeleiden van het renovatieproject kan gedaan worden door een gespecialiseerd 

adviesbureau, maar ook door de woningcorporatie zelf. Indien de corporatie er voor kiest 

om zijn eigen medewerkers het proces te laten begeleiden, kan bij de klant het gevoel 

ontstaan dat de corporatie de plannen probeert te sturen, terwijl bij begeleiding door 

een onafhankelijk adviesbureau de bewoners meer het gevoel krijgen vrij te zijn bij het 

maken van de plannen. 

 

Architect 

De woningcorporatie kiest de architect op basis van goede ervaringen. Voor de verplichte 

ingrepen en de mogelijkheden die voortkomen uit de randvoorwaarden en de 

woningkenmerken, zal door de architect een ontwerp of meerder varianten gemaakt 

worden. De architect dient er voor te zorgen dat alle ontwerpen voldoen aan het 

Bouwbesluit, de geldende bouwverordening, het bestemmingsplan, de redelijke eisen 

van welstand en eventueel de eisen voor omgevingsvergunningvrij bouwen. Indien de 

klant tijdens de planontwikkelingsfase aanvullende wensen heeft die passen binnen de 

randvoorwaarden, dan zal de architect deze wensen uitwerken tot een ontwerp. 

 

Aannemer 

Een woningcorporatie heeft vaak vaste aannemers waar mee samengewerkt wordt. Bij 

een klantgestuurde renovatie zal de corporatie per complex of per woningtype een 

aannemer uitkiezen op basis van goede ervaringen. De aannemer maakt een prijsopgave 

voor de ontwerpen die de architect gemaakt heeft en zal uiteindelijk de plannen 

uitvoeren in de uitvoeringsfase.  
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Om prijsvoordeel te creëren voor de klant, is het van belang dat de aannemer voor 

iedere ingreep onderscheid maakt in de schaalgrootte waarin de werkzaamheden 

uitgevoerd worden. De aannemer zal onderscheid moeten maken in de prijs voor het 

aanbrengen van één dakkapel en de prijs voor bijvoorbeeld tien dakkapellen, 

bijvoorbeeld door een percentage korting te geven. Het voordeel hiervan is dat vanaf het 

begin van het project de kosten voor veel ingrepen al vast staan en het voor de klant 

duidelijk is dat er door samenwerken kostenvoordeel behaald kan worden.  

 

Klant 

De belangrijkste speler in het klantgestuurde renovatieproces is natuurlijk de klant. In 

ultieme geval van een klantgestuurde renovatie heeft de klant invloed op alle onderdelen 

van het renovatieproces; de klant neemt het initiatief, stelt de plannen op, kiest de 

architect en aannemer en bepaalt het moment van uitvoering. Dit klinkt heel 

klantvriendelijk, maar het hebben van veel keuzemogelijkheden maakt het kiezen niet 

per se gemakkelijker. Veel keuzevrijheid kan dan ook stress met zich meebrengen: 

keuzestress. De corporatie moet de klant daarom niet dwingen om keuzes te maken over 

onderwerpen waar de klant geen kennis over heeft. Dat levert niemand iets op en leidt 

alleen tot vermoeidheid (Hurenkamp en Kremer, 2005).  

 

De kennis van de klant ligt enerzijds bij zijn woning en het gebruik ervan en anderzijds bij 

zijn eigen wensen en eisen. Dit zijn dan ook de belangrijkste punten waarop de klant 

moet sturen en waarmee de klanttevredenheid het meest vergroot kan worden. Voor de 

klant is het belangrijk dat de woning na de renovatie aan zijn wensen voldoet en dat het 

renovatieproces vlot verloopt, wie dit doet is daarbij ondergeschikt. De rol van de klant is 

het maken van de renovatieplannen aan de hand van zijn wensen. Tijdens het 

renovatieproces wordt de klant of het collectief geadviseerd door de begeleider, 

architect en aannemer. 

 

4.3.2 De collectieve methode 

Als een klantgestuurde renovatie collectief wordt uitgevoerd, is het niveau van co-creatie 

het hoogste haalbare. Bij deze methode worden de plannen niet gemaakt op 

complexniveau, zoals bij een traditionele renovatie, maar bijvoorbeeld op straat- of 

woningblokniveau. Een groepsgrootte met meer dan twintig woningen levert de meeste 

schaalvoordelen, met een maximum van vijftig woningen om het werkbaar te houden. 

Het voordeel van een kleinere groep is de overzichtelijkheid in het proces, wat 

tijdsvoordelen kan opleveren (Jayakkumaran, 2012). 

 

De groep bewoners, het collectief, maakt de renovatieplannen onder begeleiding van de 

professional. De plannen voor de buitenzijde van de woning zullen gemaakt worden door 

het collectief, waarbij geldt dat de meerderheid van de bewoners beslist. Door middel 

van samenwerken en onderhandelen met elkaar, moeten de bewoners tot plannen voor 

de buitenzijde van de woning komen. Voor de binnenzijde van de woning kunnen 

individuele plannen gemaakt worden. Door veel gekozen ingrepen voor de binnenzijde 

van de woning collectief te laten ontwerpen en aanbesteden, kan er kostenvoordeel 

behaald worden. Deze vorm van klantgestuurd renoveren heeft veel raakvlakken met 

collectief particulier opdrachtgeverschap bij nieuwbouw. 

 

Verkenningsfase 

In deze fase stelt de woningcorporatie de randvoorwaarden voor de renovatie op vanuit 

de wet en regelgeving, het beleid en complexbeheerplannen. Randvoorwaarden die 

voortkomen uit het beleid van de corporatie en de complexbeheerplannen zijn 

bijvoorbeeld de doelstelling voor de renovatie, het budget en de prestatie eisen. Het is 

belangrijk dat de woningcorporatie de randvoorwaarden helder heeft, voordat er 

initiatief voor renovatie genomen wordt. Op deze manier kunnen de (on)mogelijkheden 

wat betreft de renovatie vastgelegd worden, waardoor vertraging, verwarring, frustratie 

en teleurstelling voorkomen kunnen worden. Bovendien zal in deze fase het bouwteam 

worden gevormd. De woningcorporatie zal een keuze moeten maken voor een 

begeleider, een architect en een aannemer.  

 

Het is verstandig om in deze fase al te starten met een flora- en faunaonderzoek, zodat 

de corporatie tijdig maatregelen kan nemen indien dit nodig is. Bovendien is het van 

belang dat er door een gespecialiseerd bedrijf onderzocht wordt of en waar er zich 
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asbest in de woning bevindt. De inventarisatie dient te worden gedaan door middel van 

visueel onderzoek in 10% van de woningen voor het verkrijgen van een sloopvergunning. 

 

Initiatieffase 

Als de corporatie zijn beslissingen heeft gemaakt, de vooronderzoeken zijn afgerond en 

alle randvoorwaarden duidelijk zijn, kan gestart worden met de initiatiefase. De 

woningcorporatie laat de betreffende bewoners weten dat hun woning toe is aan 

renovatie. Daarbij moet de corporatie de bewoner op de hoogte brengen van het 

voornemen om de renovatieplannen voor de buitenzijde van de woning op te laten 

stellen door de bewoners samen en de plannen voor de binnenzijde van de woning door 

de bewoner zelf. 

 

Planontwikkelingsfase 

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt het collectief gevormd, de randvoorwaarden van de 

woningcorporatie besproken en budget voor de renovatie behandeld. Het budget wordt 

bepaald door het budget vanuit de corporatie, de maximale huurverhoging per woning 

en de huurverhoging die een huurder over heeft voor verbeteringen van het 

wooncomfort. Door het budget transparant te maken, krijgt de klant meer inzicht in de 

mogelijkheden tijdens te renovatie; de klant kan zelf inzien dat er soms dingen geschrapt 

moeten worden en dat er afwegingen gemaakt moeten worden om de plannen binnen 

het gestelde budget te houden. 

 

Als dit besproken is, kunnen de wensen van de klanten geïnventariseerd worden, voor 

het collectieve en individuele deel van de plannen, en kan het collectief het doel voor de 

gezamenlijke plannen opstellen. Discussieavonden en brainstormsessies kunnen 

georganiseerd worden om een beter beeld te krijgen van het doel dat het collectief wil 

bereiken met de renovatie. Door middel van bijvoorbeeld workshops kan de klant op een 

snelle manier kennis bijgebracht worden, maar workshops kunnen ook gebruikt worden 

om voorbeelden te tonen en de klant te inspireren. De corporatie of begeleidingsbureau 

kan ideeën voordragen aan de hand van referentieprojecten en ideeënboeken. 

Samenwerking kan bevorderd worden, door te benadrukken dat dit een kostenvoordeel 

voor de klant en een snellere uitvoering op kan leveren. 

Na dit gesprek kunnen de architect en de aannemer het overzicht van mogelijkheden en 

kosten eventueel uitbreiden aan de hand van de wensen van de klant. In een volgende 

bijeenkomst worden de mogelijkheden die zijn voortgekomen uit de kenmerken van de 

woningen, de randvoorwaarden van de corporatie en de wensen van de klanten, 

gepresenteerd aan het collectief en de bijbehorende kosten en consequenties worden 

bekend gemaakt. Aan de hand van de mogelijkheden wordt het gesprek aangegaan met 

het collectief, voor het opstellen van de gemeenschappelijke plannen. Voor dit 

gemeenschappelijk deel, voornamelijk de buitenzijde van de woning, geldt dat de 

meerderheid van het collectief beslist. De gemaakte plannen zullen uitgewerkt worden in 

een definitief ontwerp en een bijbehorende prijsopgave.  

 

Als het ontwerp en de prijsopgave gepresenteerd zijn aan het collectief en geen enkele 

klant aanvullende wensen heeft, dienen de deelnemers van het collectief hun 

toestemming te geven voor de gemeenschappelijke werkzaamheden. Als het collectief 

groter is dan 10 woningen, is toestemming van minimaal 70% van de deelnemers nodig. 

Bij een collectief kleiner dan 10 woningen moeten alle deelnemers met het renovatieplan 

instemmen. Omdat de plannen door de deelnemers zelf zijn gemaakt, zullen er zich 

hierbij weinig problemen voordoen.  

 

Tijdens het collectieve proces kan de klant zelf al beginnen met het maken van 

individuele plannen. Door de klant ‘huiswerk’ mee te geven in de vorm van plattegronden 

van de woning, een overzicht van de mogelijkheden en kosten en het budget, kan de 

klant thuis al bedenken wat er aan de binnenzijde van zijn woning moet gebeuren. 

Uiteindelijk zullen de plannen van de klant in individuele gesprekken besproken worden 

met de architect en de begeleider. Als klant huiswerk gedaan heeft, kan het vaststellen 

van de individuele plannen vlot verlopen. Het is belangrijk dat de klant in dit gesprek op 

consequenties van zijn keuzes gewezen wordt. Voor ingrepen die niet tussen de 

mogelijkheden staan, maar die wel binnen de randvoorwaarden passen, zal door de 

architect een onderwerp gemaakt worden aan de hand waarvan de aannemer een prijs 

kan maken. In dit geval is er een extra individueel gesprek nodig om het ontwerp en de 

bijbehorende prijsopgave aan de klant te presenteren. Als klant geen wensen meer heeft, 

kan deze de akkoordverklaring ondertekenen voor de individuele plannen.  
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Omdat de aannemer al bekend is, kan er tijdens de planontwikkeling gestart worden met 

de warme opnames voor de technische staat van de woning van de klant en de sociale 

aspecten rondom de bewoners. Daarnaast worden er definitieve afspraken gemaakt over 

de zelf aangebrachte voorzieningen die in de woning aanwezig zijn. Bovendien kan er in 

alle woningen, onderzoek gedaan worden naar asbest dat in de loop der jaren 

aangebracht is door bewoners in de ruimtes waar de werkzaamheden zullen 

plaatsvinden. Dit moet minimaal twee weken voor de uitvoering van de werkzaamheden 

gebeuren. Door dit traject naast het planontwikkelingsproces te laten lopen, wordt er 

tijdswinst behaald, waardoor de klant zijn plannen sneller uitgevoerd ziet worden. 

 

Voorbereidingsfase 

Indien de haalbaarheidstoets een positief resultaat geeft en meer dan 70% van het 

collectief akkoord gaat met de renovatieplannen, kan de voorbereidingsfase starten. In 

deze fase worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het project. 

Indien nodig dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden, waarbij het 

definitief ontwerp getoetst wordt aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit, de lokale 

bouwverordening en de redelijke eisen van welstand.  

 

Uitvoeringsfase 

Zodra de voorbereidingen zijn afgerond, kan met de uitvoering van het project worden 

gestart: de woning wordt daadwerkelijk gerenoveerd. Ongeveer twee weken voor de 

uitvoering krijgt de klant een dagplanning waarin staat welke werkzaamheden er per dag 

uitgevoerd zullen worden en welke partij dit zal doen. De renovatie zal seriematig 

uitgevoerd worden voor het collectief. Dit lijkt misschien niet klantgestuurd, maar 

vanwege de intensieve voorbereidingen, willen de klanten de renovatie waarschijnlijk zo 

snel mogelijk uitgevoerd zien. Door een seriematige uitvoering, kan het renovatieproces 

het snelst verlopen en zal de overlast in de straat of het woningblok het kortst duren.  

 

Aan het einde van de uitvoeringsfase dient bij de oplevering goed gecontroleerd te 

worden of alle werkzaamheden uitgevoerd zijn volgens plan, vooral omdat de plannen 

voor de binnenzijde van de woning sterk kunnen verschillen. Dit zal gedaan worden door 

de klant zelf, die weet immers het beste waar hij voor gekozen heeft, samen met de 

begeleider of een toezichthouder van de corporatie, voor de technische kennis. 

 

Gebruiksfase 

De gebruiksfase betekent het einde van het renovatieproject. Gedurende deze fase 

ervaart de klant de resultaten van de door hem gemaakte plannen. Indien de klant 

tijdens het project goed begeleid is, zullen er in deze fase geen onaangename 

verrassingen zijn. Tijdens de gebruiksfase worden bewoners instructies gegeven voor het 

gebruik van nieuwe installaties en het dagelijks onderhoud van het resultaat. Daarnaast 

omvat de gebruiksfase het verhuren en beheren van de gerenoveerde woningen. In deze 

fase wordt er enkel klachtenonderhoud en na een aantal jaar planmatig onderhoud 

uitgevoerd.  

 

4.3.3 De individuele methode 

Bij een individuele uitvoering van een klantgestuurde renovatie is het niveau van 

gedelegeerde bevoegdheid te behalen. De renovatieplannen voor zowel de binnen- als 

de buitenzijde van de woning worden hierbij gemaakt op woningniveau, waarbij de wens 

van de individuele klant centraal staat. Aan de hand van de ervaringen en wensen die 

voortkomen vanuit de gebruiksfase, beslist de klant voor zijn woning hoe de 

renovatieplannen er uit komen te zien. De klant wordt hierbij begeleidt door een 

professional 

 

Doordat er bij deze methode veel maatwerk plaatsvindt, kunnen de werkzaamheden 

duurder uitvallen dan bij de collectieve uitvoering van het renovatieproces. Daarentegen 

kan de klant zijn woning wel volledig naar eigen wens renoveren, zolang deze daarbij 

binnen de gestelde randvoorwaarden blijft. Deze vorm van klantgestuurd renoveren is 

een combinatie van dynamisch onderhoud, individuele verbeteringen en zelf 

aangebrachte voorzieningen. 
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Verkenningsfase 

Deze fase ziet er hetzelfde uit als de verkenningsfase van het collectieve renovatieproces. 

Ook bij de individuele methode zal de woningcorporatie de randvoorwaarden voor de 

renovatie en de kenmerken van de woningen in kaart brengen, voor er met het 

renovatieproject gestart kan worden door de klant. Het opstellen van de 

randvoorwaarden zal gebeuren per woning of per woningtype. Daarnaast zal de 

corporatie het  bouwteam moeten samenstellen. Om niet voor iedere woning een nieuw 

bouwteam samen te hoeven stellen, kan er voor ieder complex of woningtype een 

bouwteam gevormd worden, of er worden afspraken gemaakt voor het aantal woningen 

dat het bouwteam jaarlijks zal gaan renoveren. Als laatste zal er flora- en fauna 

onderzoek en asbest onderzoek gedaan moeten worden in de complexen die voor 

renovatie in aanmerking komen.  

 

Initiatieffase 

Als de corporatie zijn beslissingen heeft gemaakt, de vooronderzoeken zijn afgerond en 

alle randvoorwaarden duidelijk zijn en het bouwteam samengesteld is, kan de corporatie 

de betreffende bewoners laten weten dat hun woning in aanmerking komt voor 

renovatie. Daarbij moet de corporatie de bewoner op de hoogte brengen van het 

voornemen om de renovatieplannen op te laten stellen door de bewoner zelf en dat het 

renovatieproces gestart zal worden op het moment dat de bewoner hiertoe initiatief 

neemt. Indien er binnen een vooraf bepaalde periode, bijvoorbeeld vijf jaar, geen 

initiatief genomen wordt, zal de corporatie alleen het onderhoud uitvoeren dat 

noodzakelijk is om de woningen in stand te houden. 

 

Het initiatief voor de renovatie zal volgen uit de gebruiksfase; de klant is ontevreden over 

(een onderdeel) van zijn woning en wil dat de woning gerenoveerd wordt, zodat deze 

weer aan zijn wensen voldoet. Als de bewoner aan de woningcorporatie heeft laten 

weten dat deze zijn woning willen laten renoveren, kan het renovatieproject starten. 

 

Planontwikkelingsfase 

De planontwikkelingsfase bij het individuele proces is korter dan bij collectieve methode, 

omdat de gezamenlijke planvorming overgeslagen wordt. In een eerste gesprek wordt 

het renovatieproces uitgelegd aan de klant en worden net als bij het collectieve proces 

de randvoorwaarden van de corporatie en het budget voor de renovatie behandeld. 

Vervolgens kan de klant zijn wensen voor de woning opstellen aan de hand van zijn 

gebruikservaringen. De corporatie of begeleidingsbureau kan ideeën voor de renovatie 

voordragen aan de hand van referentieprojecten en ideeënboeken.  

 

Na dit gesprek kunnen de architect en de aannemer het overzicht van mogelijkheden en 

kosten eventueel uitbreiden aan de hand van de wensen van de klant. In een volgend 

gesprek worden de mogelijkheden voor de renovatie en de bijbehorende kosten 

gepresenteerd aan de klant. Door de individuele aanpak kan het ontwerp per woning 

sterk verschillen, maar de corporatie kan er ook voor kiezen om naast de 

basisvoorzieningen zoals een standaard keuken of badkamer, aanvullende 

keuzepakketten aan te bieden die de klant kostenvoordeel kunnen opleveren. Aan de 

hand van de mogelijkheden kan de klant de renovatieplannen voor zijn woning opstellen. 

De gemaakte plannen zullen uitgewerkt worden in een definitief ontwerp en een 

bijbehorende prijsopgave. Het is belangrijk dat de klant in dit gesprek op consequenties 

van zijn keuzes gewezen wordt. Als er nog ingrepen zijn die niet tussen de mogelijkheden 

staan, maar die wel binnen de randvoorwaarden passen, zal door de architect een 

onderwerp gemaakt worden aan de hand waarvan de aannemer een prijs kan maken.  

 

Uiteindelijk zal het ontwerp voor de binnen- en buitenzijde van de woning gepresenteerd 

worden aan de klant met de bijbehorende kosten. Als de klant geen aanvullende wensen 

meer heeft, kan deze de akkoordverklaring tekenen waarmee hij goedkeuring verleent 

voor het uitvoeren van het renovatieplan. Als de klant nog niet tevreden is, zullen de 

plannen aangepast moeten worden tot dat de klant geen wensen meer heeft en de 

plannen goedgekeurd heeft. Hier kunnen meerdere gesprekken voor nodig zijn. 

 

Net als bij het collectieve proces kan er tijdens de planontwikkeling begonnen worden 

met de inventarisatie van het asbest dat in de loop der jaren door bewoners is 

aangebracht. Ook warme opname, waarbij de technische staat van de woning bekeken 

wordt en afspraken gemaakt wordt over de aanwezige zelf aangebrachte voorzieningen 

in de woning, zal dan al plaats vinden. 
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Voorbereidingsfase 

Indien de haalbaarheidstoets een positief resultaat geeft en de klant de 

akkoordverklaring ondertekend heeft, kan de voorbereidingsfase starten. In deze fase 

worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het project. Indien nodig 

dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden, waarbij het definitief ontwerp 

getoetst wordt aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit, de lokale bouwverordening 

en de redelijke eisen van welstand.  

 

Uitvoeringsfase  

Wanneer de voorbereidingsfase is afgerond, kan er gestart worden met de 

renovatiewerkzaamheden. De precieze start van de renovatie en de dagplanning worden 

minstens twee weken voor de uitvoering aan de klant bekend gemaakt. Door het 

individuele karakter van deze methode, zal het tijdstip voor de uitvoering van de 

renovatieplannen per woning in een complex sterk verschillen. Voordeel hiervan is dat de 

klant de uitvoering kan plannen in een periode die hem het beste uitkomt. In geval van 

bijvoorbeeld een zwangerschap of een drukke periode voor de klant, kan het voor de 

klant erg prettig zijn om de renovatie in een andere periode te laten plaatsvinden. Een 

nadeel is dat er gedurende enkele jaren overlast van renovatiewerkzaamheden kan 

worden ervaren in een wijk. Bij de oplevering van het uiteindelijke resultaat zal de klant 

zelf aanwezig zijn, waarbij deze begeleid wordt door de begeleider of een toezichthouder 

van de corporatie.  

 

Gebruiksfase 

Deze fase ziet er hetzelfde uit als de gebruiksfase bij een collectieve klantgestuurde 

renovatie. De woning is gerenoveerd, de klant krijgt instructies over het gebruik van 

nieuwe installaties en het dagelijks onderhoud van de woning en de klant ervaart het 

resultaat van de door hem gemaakte plannen.  

 

4.3.4 Vergelijking 

Klantgestuurd renoveren door woningcorporaties kan op twee manieren: collectief, op 

het niveau van co-creatie, en individueel, op het niveau van gedelegeerde bevoegdheid. 

Beide klantgestuurde renovatieprocessen verschillen op een aantal punten van het 

traditionele proces, maar ze verschillen ook van elkaar. Een overzicht van alle verschillen 

tussen de renovatiemethodes is te zien in tabel 4. Vervolgens zal de uiterste vorm van 

klantgestuurd renoveren behandeld worden, waarna uiteindelijk zal besproken worden 

welke klantgestuurde methode het meest haalbaar is. 

 

Traditioneel versus klantgestuurd 

In tegenstelling tot het traditionele methode is er bij de klantgestuurde methoden  

sprake van een verkenningsfase voordat de initiatieffase van start kan gaan. In deze fase 

stelt de woningcorporatie de randvoorwaarden op. Aan het eind van deze fase krijgt de 

klant bij de individuele methode de mogelijkheid om het initiatief te nemen voor de 

renovatie, terwijl bij een traditioneel proces en bij de collectieve methode de corporatie 

het initiatief neemt.  

 

Nadat het initiatief genomen is, stelt de klant– individueel of collectief – in de 

planontwikkelingsfase de plannen op voor de renovatiewerkzaamheden. Bij de 

traditionele methode beslist de woningcorporatie over beslist hierover in de definitie- en 

ontwerpfase en mag de huurder hooguit zijn mening geven. Het belangrijkste verschil 

tussen het traditionele en de klantgestuurde renovatieprocessen is dan ook dat de 

corporatie niet meer tijdens de planvorming de beslissingen maakt, maar de klant. Alleen 

bij hoge uitzondering, als de vastgoedwaarde van de woning aangetast wordt, mag de 

corporatie nog ingrijpen. 

 

Uiterste methode 

Bij de individuele methode staat de wens van de individuele klant centraal, wat veel 

maatwerk en daardoor hogere kosten met zich mee kan brengen. De ervaringen van de 

klant uit de gebruiksfase kunnen echter optimaal gebruikt worden voor het maken van de 

renovatieplannen. Bij deze methode is er intensieve individuele begeleiding nodig, wat 

het proces kostbaar kan maken. Niet iedere huurder is capabel voor deze methode; er is 

veel kennis, tijd en motivatie nodig. Hierdoor zal voor sommige huurders de drempel 

voor het nemen van initiatief voor de renovatie, te hoog zijn.  
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Tabel Tabel Tabel Tabel 4444    Vergelijking traditioneel renovatieproces en klantgestuurde renovatieprocessen    

Traditioneel procesTraditioneel procesTraditioneel procesTraditioneel proces    TraditioneelTraditioneelTraditioneelTraditioneel    Collectief klantgestuurdCollectief klantgestuurdCollectief klantgestuurdCollectief klantgestuurd    Individueel klantgestuurdIndividueel klantgestuurdIndividueel klantgestuurdIndividueel klantgestuurd    Klantgestuurd procesKlantgestuurd procesKlantgestuurd procesKlantgestuurd proces    

----    - Corporatie stelt randvoorwaarden op 

Samenstellen bouwteam door corporatie 

Corporatie stelt randvoorwaarden op  

Samenstellen bouwteam door corporatie 

VerkenningsfaseVerkenningsfaseVerkenningsfaseVerkenningsfase    

InitiatieffaseInitiatieffaseInitiatieffaseInitiatieffase    Initiatief door corporatie 

Doelen opgesteld door corporatie 

Initiatief door corporatie Mogelijkheid tot renovatie wordt bekend gemaakt 

aan klant 

Initiatief door klant 

InitiatieffaseInitiatieffaseInitiatieffaseInitiatieffase    

DefinitiefaseDefinitiefaseDefinitiefaseDefinitiefase    Huurder mag mening geven, maar corporatie stelt 

PvE op  

Goedkeuring PvE door corporatie 

Architect gekozen in verkenningsfase 

Planvorming buitenzijde door collectief 

Goedkeuring van 70% van het collectief  

Planvorming binnenzijde individueel 

Goedkeuring door individuele klant 

 

Warme opname 

Architect gekozen in verkenningsfase 

Planvorming door klant 

Goedkeuring door klant  

 

Warme opname 

PlanontwikkelingsfasePlanontwikkelingsfasePlanontwikkelingsfasePlanontwikkelingsfase    

OntwerpfaseOntwerpfaseOntwerpfaseOntwerpfase    Architect gekozen door corporatie 

Huurder mag mening geven over ontwerp 

Corporatie kiest ontwerp 

Goedkeuring van 70% van het complex 

VoorbereidingsfaseVoorbereidingsfaseVoorbereidingsfaseVoorbereidingsfase    Aanvraag omgevingsvergunning 

Aannemer gekozen door corporatie 

Warme opname 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Aannemer gekozen in verkenningsfase 

 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Aannemer gekozen in verkenningsfase 

 

VoorbereidingsfaseVoorbereidingsfaseVoorbereidingsfaseVoorbereidingsfase    

UitvoeringsfaseUitvoeringsfaseUitvoeringsfaseUitvoeringsfase    Uitvoering seriematig voor heel complex 

Moment van uitvoering bepaald door corporatie 

Uitvoering seriematig voor collectief 

Moment van uitvoering bepaald door corporatie 

Uitvoering individueel 

Moment van uitvoering bepaald door klant 

UitvoeringsfaseUitvoeringsfaseUitvoeringsfaseUitvoeringsfase    

GebruiksfaseGebruiksfaseGebruiksfaseGebruiksfase    Ingebruikname van woning Ingebruikname van woning Ingebruikname van woning GebruiksfaseGebruiksfaseGebruiksfaseGebruiksfase    

 

De renovatieplannen worden bij deze methode voor slechts een woning gemaakt en zijn 

daardoor afhankelijk van een klant. Dit heeft als voordeel dat er slechts een klant – de 

klant die de renovatieplannen heeft gemaakt – toestemming hoeft te geven voor het 

uitvoeren van de renovatie. Daarnaast kan het proces vanaf het initiatief tot en met de 

goedkeuring van de renovatie plannen veel sneller doorlopen worden dan bij de 

collectieve methode. 

 

Door de individuele uitvoering, kan de klant de renovatiewerkzaamheden laten uitvoeren 

in een periode die hem het beste uitkomt. Daar staat tegenover dat de werkzaamheden 

gedurende enkele jaren verspreid door heel de wijk overlast kunnen veroorzaken. Een 

ander nadeel is dat sommige werkzaamheden te ingewikkeld of te kostbaar zijn om 

individueel uit te voeren, zoals het aanbrengen van spouwmuurisolatie of het 

vernieuwen van daken. 

 

Meest haalbare methode 

De collectieve methode is waarschijnlijk het meest haalbaar voor klantgestuurde 

renovaties, vanwege het grotere kostenvoordeel ten opzichte van de individuele 

methode, terwijl de klant aan de binnenzijde van de woning bijna net zo veel vrijheid 

heeft. De individuele klant zal zich bij deze methode soms moeten aanpassen aan de 

meerderheid van het collectief, maar dit zal vooral gelden voor de buitenzijde van de 

woning. De plannen voor de binnenzijde kan de klant echter grotendeels inrichten naar 

eigen wens.  

 

Om tot een resultaat te komen waar iedere individuele klant tevreden mee is, zal er 

samengewerkt moeten worden. Dit heeft als voordeel dat de sociale cohesie in de buurt 

versterkt wordt en dat bewoners elkaar kunnen stimuleren om mee te werken aan de 

plannen. Op deze manier is de methode tevens geschikt voor bewoners die wil een 

gerenoveerde woning willen, maar niet genoeg gemotiveerd zijn of niet genoeg tijd 

hebben om zelf initiatief te nemen of intensief deel te nemen aan de planvorming. Deze 
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kunnen meeliften op de plannen die het collectief gemaakt heeft en kiezen uit de 

mogelijkheden die voortkomen uit de inventarisatie. Doordat de bewoners van de buurt 

zelf de plannen voor de renovatie gemaakt hebben, en de bewoners op de hoogte zijn 

van de plannen en hun consequenties, is het waarschijnlijk geen probleem om meer dan 

70% van de bewoners akkoord te laten gaan met de plannen.  

 

De seriematige uitvoering van de renovatiewerkzaamheden zorgt er voor dat er 

gedurende enkele maanden hevige overlast zal plaatsvinden in de buurt, maar de rust zal 

sneller terugkeren dan een individuele en gespreide uitvoering van de werkzaamheden. 

Tevens heeft de seriematige uitvoering als voordeel dat werkzaamheden als het na-

isoleren van de spouw of het vervangen van een dak, gemakkelijker en goedkoper 

uitgevoerd kunnen worden. 

 

Het is belangrijk om op te merken dat de collectieve methode op het grensvlak van 

klantgestuurd en klantgericht ligt. Vooral het maken van de renovatieplannen gebeurt 

klantgestuurd, het initiatief en het moment van uitvoering zijn nog vrij traditioneel. De 

woningcorporatie moet daarom opletten dat ze niet zelf gaat sturen en de renovatie 

alsnog klantgericht uitgevoerd wordt. 

 

4.4 Conclusie 

Klantgestuurd renoveren is een vernieuwing of verandering die woningverbetering en 

een levensduurverlenging met zich mee brengt, waarbij de wensen van de klant sturend 

zijn en de feedback van de klant het vertrekpunt vormt voor de vraag hoe de klant het 

beste kan worden bediend. Een klantgestuurde renovatie is een werkwijze waarbij de 

klant volledig autonoom, competent en bevoegd is en waarbij de aanbieder responsief en 

efficiënt de behoeften van de klant bevredigd. De klant is vrij om plannen te maken voor 

de renovatie van zijn woning, zolang deze plannen binnen de randvoorwaarden vanuit de 

wet- en regelgeving, de technische kenmerken woning en het beleid corporatie blijven. 

Een klantgestuurde renovatie is een goede manier om het zeggenschap van de bewoners 

over hun woning en het woonmilieu te vergroten. Daarnaast is het een manier om de 

mismatch tussen de gevraagde en de geboden woonkwaliteit op te lossen.  

Vanaf het begin van de 20
e
 eeuw hebben de begrippen klantwaarde en renovatie zich 

ontwikkeld. De eerste stap tot kwaliteitsverbeteringen van de bestaande woningvoorraad 

was de Woningwet uit 1901. In de jaren ‘70 van de vorige eeuw groeide de belangstelling 

voor grootschalige woningrenovaties, doordat bewoners zich begonnen te verzetten 

tegen de sloop van de vooroorlogse woningvoorraad. Het klantdenken kwam pas in de 

jaren ’80 in opkomst en ontwikkelde zich na de brutering in 1995. Het BBSH en de Wet 

op het overleg huurder-verhuurder verplichten woningcorporaties om hun huurders bij 

het beleid te betrekken, waardoor de rol van huurder als stakeholder versterkt wordt. 

Rond de eeuwwisseling begon sloop een steeds dominantere plaats in te nemen om 

kwaliteitsverbeteringen van de woningvoorraad te realiseren, maar door de economische 

crisis is het renoveren en verduurzamen van de bestaande voorraad de laatste jaren 

weer een steeds belangrijker thema geworden. 

 

Niet alleen renovatie is de laatste jaren een steeds belangrijker thema, corporaties gaan 

klantgestuurd werken ook steeds belangrijker vinden. Het klantgestuurd uitvoeren van 

renovaties door woningcorporaties kan op twee manieren: collectief, waarbij de trede 

co-creatie op de participatieladder van Arnstein bereikt wordt, en individueel, waarbij het 

participatieniveau van gedelegeerde bevoegdheid bereikt wordt. Bij de collectieve 

methode worden de plannen voor de buitenzijde van de woning gemaakt op straat- of 

woningblokniveau door het collectief. Voor de binnenzijde van de woning kunnen 

individuele plannen gemaakt worden.  Deze vorm van klantgestuurd renoveren heeft veel 

raakvlakken met collectief particulier opdrachtgeverschap bij nieuwbouw. Bij de 

individuele methode wordt het initiatief genomen door de klant die de renovatieplannen 

voor zijn woning maakt. Deze vorm van klantgestuurd renoveren is een combinatie van 

dynamisch onderhoud, individuele verbeteringen en zelf aangebrachte voorzieningen.  

 

De collectieve methode de meest haalbare methode voor klantgestuurde renovaties, 

omdat het kostenvoordeel van een traditionele renovatie grotendeels behouden blijft; de 

klant samen met zijn buurtgenoten plannen maakt voor de buitenzijde van de woningen, 

wat sociale cohesie stimuleert; de klant aan de binnenzijde van de woning net zo veel 

vrijheid als bij de individuele methode; toestemming van 70% van de huurders 

gemakkelijker te verkrijgen is dan bij het traditionele proces en de seriematige uitvoering 

ervoor zorgt dat de rust in de wijk relatief snel terugkeert.  
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5 HET BESLUITVORMINGSMODEL 

Om enige mate van invloed te kunnen behouden op het behoud van de vastgoedwaarde 

tijdens een klantgestuurde renovatie, stellen corporaties randvoorwaarden op 

voorafgaand aan de renovatie. Figuur 5.3 geeft het spanningsveld weer wat hierbij 

optreedt; hoe meer invloed de woningcorporatie verlangt bij de renovatie, des te minder 

keuzevrijheid de klant behoudt. Helemaal links is het traditionele renovatieproces en 

helemaal rechts is de uiterste vorm van klantgestuurd renoveren. De corporatie dient 

rekening te houden met het feit dat meer randvoorwaarden voor minder zeggenschap 

van de klant zorgen.  

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 5555....1111    Relatie randvoorwaarden – mate van zeggenschap (Jajakkumaran, 2012)    

 

Om tot een universele methode te komen die door alle corporaties in Nederland gebruikt 

kan worden, is het belangrijk dat bij ieder project de randvoorwaarden eenduidig 

opgesteld worden. Daarom is er een model gemaakt voor het opstellen van deze 

randvoorwaarden. Corporatie stelt eerst randvoorwaarden op aan de hand van 

besluitvormingsmodel. Met deze randvoorwaarden en de beperkingen die de woning 

geeft, kan worden bepaald wat de mogelijkheden zijn tijdens de renovatie. Het 

besluitvormingsmodel zal in het volgende hoofdstuk toegepast worden bij de casestudy.  

 

5.1 Uitleg besluitvormingsmodel 

Dit onderzoek richt zich op eengezinswoningen uit de periode 1946-1970. Het 

besluitvormingsmodel zal dan ook gericht zijn op dit type woningen. Het model bestaat 

uit zes onderdelen: de uitgangspunten voor de renovatie, het budget, de mogelijkheden 

voor verbeteringen, het renovatieproces, de regelgeving en de prestatie eisen. De 

onderdelen van het besluitvormingsmodel worden toegelicht in paragraaf 5.3. 

 

Ieder onderdeel bestaat uit een aantal vragen die beantwoord dienen te worden. Het 

model start bij de uitgangspunten voor de renovatie, die vervolgens van invloed zijn op 

de hoogte van het budget. De corporatie zal immers meer willen investeren in een 

woning met een hoge levensduurverlenging. Vervolgens moeten de vragen over de 

mogelijkheid voor verbeteringen beantwoord worden en uiteindelijk de vragen over het 

proces, de regelgeving en de prestatie eisen. Bij sommige onderdelen hebben bepaalde 

vragen invloed op vervolg vragen, terwijl bij andere onderdelen de vragen los van elkaar 

te beantwoorden zijn. Het onderdeel prestatie eisen bestaat uit open vragen.  

 

Uiteindelijk leiden deze vragen per onderdeel tot een aantal randvoorwaarden. Alle 

onderdelen samen geven het totale pakket aan randvoorwaarden die, samen met de 

beperkingen van de woningen, gebruikt kunnen worden om de mogelijkheden voor de 

renovatie vast te stellen. De besluitvorming van corporaties bij het stellen van 

randvoorwaarden is project afhankelijk. Daarom dienen de randvoorwaarden bij ieder 

project opnieuw vastgesteld te worden. 

 

5.2 Besluitvormingsmodel randvoorwaarden 

De zes onderdelen van het besluitvormingsmodel worden hieronder weergegeven. Per 

onderdeel is er een verklaring van de begrippen en een toelichting op de vragen en 

antwoorden bijgevoegd. 

 

 

Randvoorwaarden 

Mate van zeggenschap 

Klant 

Woningcorporatie 
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5.2.1 Uitgangspunten 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 5555....2222    Besluitvormingsmodel uitgangspunten    

 

Het doel van klantgestuurd renoveren is over het algemeen de meer tevredenheid van de 

bewoners en het gat tussen de gevraagde en aangeboden woonkwaliteit te dichten. 

Daarnaast zijn er nog een aantal ander uitgangspunten van belang bij een klantgestuurde 

renovatie. Als eerste moet de woningcorporatie bepalen op welk niveau de renovatie 

uitgevoerd moet worden: conserveren, renoveren of transformeren. Ieder niveau hangt 

samen met een bepaalde levensduurverlenging en een gemiddelde investering. Tevens 

moet de corporatie beslissen of de ingrepen moeten voldoen aan de eisen voor 

omgevingsvergunningvrij bouwen, of ingrepen aan de constructie toegestaan zijn en of 

bestemmingsplanwijzigingen toegestaan zijn. Deze punten worden hieronder behandeld. 

 

Conserveren 

Als het uitgangspunt voor de renovatie conserveren is, zal er voornamelijk groot 

onderhoud uitgevoerd worden. Het casco en de ruimtelijke indeling worden hierbij 

zoveel mogelijk gehandhaafd. De investering bedraagt circa 30% tot 50% van die van 

nieuwbouw (Liebregts en Van Bergen). Daarom zullen de werkzaamheden moeten 

voldoen aan de eisen voor omgevingsvergunningvrij bouwen en zijn er geen plattegrond 

wijzigingen, ingrepen aan de constructie of bestemmingsplanwijzigingen toegestaan. De 

levensduurverlenging bij conserveren bedraagt 15-25 jaar.  

 

Renoveren  

Bij renoveren ligt het accent op vernieuwen, eventueel worden de plattegronden 

aangepast binnen het casco en/of door toevoeging van op-, aan- of bijbouwen als de 

bestaande structuur niet genoeg leefruimte biedt (Liebregts en Van Bergen, 2011). Het is 

een combinatie  van verbeteringen en onderhoud met als doel de uitstraling, veiligheid, 

bruikbaarheid of duurzaamheid van het object te verbeteren. De investering bedraagt 

hierbij 50% tot 80% van die van nieuwbouw. Ingrepen die niet voldoen aan de 
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voorschriften voor omgevingsvergunningvrij bouwen en ingrepen aan de constructie zijn 

mogelijk, tenzij de woningcorporatie anders bepaald. Bestemmingsplanwijzigingen zijn 

niet mogelijk, de woning moet zijn huidige functie behouden. De levensduurverlenging 

bedraagt bij renoveren 25-40 jaar.  

 

Transformeren  

Transformeren draait om structurele kwaliteitsaanpassingen, waarbij de oorspronkelijke 

woning en het casco niet de grens zijn. Het is mogelijk om woonruimte toe te voegen, 

maar ook het samenvoegen of het opdelen van woningen is een mogelijkheid om de 

woningen geschikt te maken voor een andere doelgroep (Liebregts en Van Bergen). De 

hoogte van de investering ligt tussen de 60% en 120% van nieuwbouw. Voldoen aan de 

eisen voor omgevingsvergunningvrij bouwen is niet verplicht en constructieve ingrepen 

zijn toegestaan. Bestemmingsplanwijzigingen zijn mogelijk, maar de corporatie kan 

beslissen dit niet toe te staan. Bij transformeren bedraagt de levensduur verlenging 40 

jaar of meer.  

 

Omgevingsvergunningvrij bouwen 

Indien voldoen moet worden aan de voorschriften voor omgevingsvergunningvrij 

bouwen, geldt dat de ingrepen moeten voldoen aan het Bouwbesluit (bijlage A), het 

bestemmingsplan (bijlage C), bouwverordeningen en de redelijke eisen van welstand. 

Daarnaast geldt dat voor onderhoud aan de woning geen omgevingsvergunning nodig is. 

Verbouwen mag zonder omgevingsvergunning indien de draagconstructie van het 

gebouw niet verandert, er geen uitbreiding van het bebouwde oppervlak en het volume 

plaats vindt en het aantal woningen niet verandert. Daarnaast zijn er een aantal 

veranderingen die specifiek in het Besluit omgevingsrecht genoemd worden, die zonder 

omgevingsvergunning uitgevoerd mogen worden. Deze veranderingen staan beschreven 

in bijlage B. Als de werkzaamheden moeten voldoen aan de voorschriften voor 

omgevingsvergunningvrij bouwen, geldt dus automatisch dat de werkzaamheden moeten 

voldoen aan het bestemmingsplan en dat ingrepen aan de constructie niet toegestaan 

zijn. 

 

De vergunningsaanvraag voor een omgevingsvergunning moet voldoen aan het 

Bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan en de redelijke eisen van 

welstand. Nadat de vergunningsaanvraag is ingediend, beoordeelt de gemeente de 

aanvraag en laat binnen 8 weken weten of de omgevingsvergunning wordt toegekend. 

 

Ingrepen aan constructie 

Indien ingrepen aan de constructie toegestaan zijn, moet er rekening gehouden worden 

met een vervangende constructie tijdens en na de werkzaamheden. De nieuwe of 

aangepaste constructie moet voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Het is 

aan te raden om de dragende wanden aan te geven in een plattegrond, ook als ingrepen 

aan de constructie niet toegestaan zijn. Dit ter verduidelijking voor de klant, bij het 

maken van keuzes voor plattegrondwijzigingen.  

 

Bestemmingsplan 

Indien de werkzaamheden niet hoeven te voldoen aan de eisen voor 

omgevingsvergunningvrij bouwen, is het soms mogelijk om af te wijken van het 

bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen voor een aantal punten in het 

bestemmingsplan vrijstelling verlenen onder bepaalde voorwaarden. De precieze 

mogelijkheden tot vrijstelling en de bijbehorende voorwaarden zijn terug te vinden in het 

bestemmingsplan dat geldt voor de te renoveren woningen. 

 

Bij het nemen van een beslissing omtrent vrijstelling, moet het ontwerp-besluit, met 

bijbehorende stukken, gedurende twee weken ter inzage liggen. Hiervan wordt in één of 

meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen kennisgegeven met de mededeling dat er een 

mogelijkheid is tot het indienen van zienswijzen. Gedurende deze twee weken kunnen 

belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen indienen 

tegen het ontwerp-besluit. Wanneer een bestemmingsplanwijziging moet worden 

aangevraagd, zal het proces dus langer duren. Het is belangrijk dat dit helder 

gecommuniceerd wordt met de klant. 
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5.2.2 Budget 

 

FiguuFiguuFiguuFiguur r r r 5555....3333    Besluitvormingsmodel budget    

 

Transparantie is erg belangrijk bij klantgestuurd renoveren, dat geldt ook voor het budget 

dat te besteden is bij de renovatie. Om het budget voor de renovatie te bepalen, dient de 

woningcorporatie te besluiten of zij onrendabel wil investeren in de woningen. Daarnaast 

moet er onderzocht worden welke budgeten – voor bijvoorbeeld onderhoud of 

verduurzaming – al gereserveerd zijn voor de te renoveren woningen.  

 

Kernvoorraad 

De kernvoorraad van een woningcorporatie bestaat uit sociale huurwoningen: woningen 

met een maximale huurprijs van € 699,48 per maand. Om de woningen in de 

kernvoorraad te behouden mag de huurprijs dus niet boven deze grens uit komen. 

Daarnaast mag de huurprijs voor sociale huurwoningen niet hoger zijn dan de maximale 

huur van het woningwaarderingsstelsel. Dit geeft beperkingen aan de mogelijkheden om 

verbeteringen in de huurprijs door te rekenen. Bij woningen die niet binnen de 

kernvoorraad hoeven te blijven zijn er dan ook meer mogelijkheden op het gebied van 

huurverhogingen en verbeteringen. De corporatie zal in dit geval geen onrendabele 

investering doen, de ruimte in de huurprijs kan gebruikt worden voor verbeteringen en 

verbeteringen zullen altijd kostendekkend worden doorberekend aan de klant, middels  

een maandelijkse huurverhoging, eenmalige betaling of door uitvoering als ZAV. Het 

onderdeel ‘verbeteringen’ in het besluitvormingsmodel hoeft daarom niet ingevuld 

worden als de woning niet binnen de kernvoorraad valt. 

 

Onrendabel investeren 

Een woningcorporatie doet bij de renovatie van woningen uit de kernvoorraad vaak een 

onrendabele investering, om de huur van de woning betaalbaar en binnen de 

kernvoorraad te kunnen houden. Bij woningen die buiten de kernvoorraad vallen zal de 

corporatie over het algemeen geen onrendabele investering doen. Om deze reden sluit 

het model de combinatie van een woning buiten de kernvoorraad en een onrendabele 

investering uit.  

 

Totaal budget 

Het totale budget bij een renovatie bestaat uit de onrendabele investering door de 

woningcorporatie, het budget dat begroot is voor planmatig onderhoud en de overige 

budgeten. Daarnaast kan de klant er voor kiezen om zelf te investeren in verbeteringen 

aan zijn woning, door middel van een maandelijkse huurverhoging, een eenmalige 

betaling of een ZAV. Het is aan de corporatie wat hiervoor de mogelijkheden zijn. 
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5.2.3 Verbeteringen 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 5555....4444    Besluitvormingsmodel verbeteringen    

 

Dit onderdeel hoeft alleen ingevuld te worden wanneer de woningcorporatie besluit dat 

de te renoveren woningen tot de kernvoorraad moeten blijven behoren. Anders geldt 

automatisch dat de ruimte in de huurprijs volledig gebruikt mag worden voor 

verbeteringen van het wooncomfort; de kosten voor verbeteringen volledig aan de 

huurder doorberekend worden door middel van een eenmalige betaling of een 

maandelijkse huurverhoging, en dat de verbeteringen aangebracht mogen worden als 

ZAV.  

 

Ruimte voor verbeteringen 

Door de maximale huurprijs te verminderen met de netto huurprijs (de kale huurprijs), 

kan de ruimte in de huurprijs voor verbeteringen berekend worden. De wettelijke 

maximale huurprijs wordt bepaald met het woningwaarderingsstelsel. De corporatie kan 

er voor kiezen om deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor 

verbeteringen. Dit kan gedaan worden aan de hand een percentage van de maximale 

huurprijs, de WOZ-waarde of een bepaald bedrag. Het is aan de corporatie of de gehele 

ruimte voor verbeteringen in de huurprijs gebruikt mag worden door de klant.  

Investering doorberekenen 

Veel woningcorporaties willen (een deel van) de investering bij woningverbeteringen 

terugverdienen. Bij sommige corporaties of in sommige gevallen wordt de investering 

slechts deels doorberekend in de huurprijs, dit kan zijn om de klant te stimuleren voor 

deze verbetering te kiezen. Als de corporatie de hele investering wil terugverdienen, zal 

hij deze kostendekkend in de huurprijs doorberekenen gedurende de afschrijftermijn, 

totdat de maximale huurprijs bereikt is. Daarna kan de corporatie besluiten om geen 

verbeteringen meer toe te staan, de verbetering terug te verdienen middels een 

eenmalige betaling door de klant, of de klant de verbetering uit te laten voeren als ZAV. 

Als een verbetering niet doorberekend kan worden in de huurprijs, niet eenmalig betaald 

kan worden en niet als ZAV uitgevoerd kan worden, is de verbetering niet mogelijk. 

 

Veel woningcorporaties hebben in hun ZAV-beleid vermeld staan dat ze bepaalde ZAV’s 

overkopen bij opzegging van het huurcontract. Het betaalde bedrag wordt doorberekent 

in de huurprijs van de volgende huurder, waardoor de maximale huurprijs alsnog 

overschreden kan worden. Daarom kan de woningcorporatie er voor kiezen om enkele 

verbeteringen niet toe te staan als ZAV. Om dezelfde reden kan een corporatie er voor 

kiezen om een eenmalige betaling niet toe te staan bij bepaalde verbeteringen. 
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5.2.4 Proces 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 5555....5555    Besluitvormingsmodel proces    

 

Om het klantgestuurde renovatieproject voorspoedig te laten voorlopen, is het van 

belang dat de woningcorporatie vooraf nadenkt over het proces en de communicatie. 

Hiervoor moet de corporatie beslissen welke methode gebruikt zal gaan worden, wie de 

klant gaat begeleiden gedurende het renovatieproces en in welke staat – bewoond of 

onbewoond – de renovatiewerkzaamheden uitgevoerd gaan worden.  

 

Methode  

Een klantgestuurde renovatie kan op collectieve of individuele wijze uitgevoerd worden. 

Indien de corporatie kiest voor de collectieve methode, neemt deze zelf het initiatief.. 

Om de gemaakte collectieve plannen te kunnen uitvoeren, is toestemming van 70% van 

de betreffende huurders nodig. Voor de individuele plannen is slechts toestemming van 

de huurder nodig die de plannen gemaakt heeft. Bij de collectieve methode is het 

mogelijk om te praten over ingrepen op woningblok of buurniveau en het collectief kan 

keuzes maken over de beeldkwaliteit die nagestreefd moet worden. Wanneer er gekozen 

wordt voor de individuele methode, wordt het initiatief genomen door de klant. De 

corporatie moet vooraf bepalen binnen welk tijdsbestek de klant de mogelijkheid krijgt 

om initiatief te nemen en wat er gebeurt als de klant geen initiatief neemt. De 

woningcorporatie kan er voor kiezen om alleen noodzakelijk onderhoud uit te voeren, 

wat de klant moet gedogen, maar de corporatie kan de klant ook toestemming vragen 

voor een aantal andere ingrepen die bij de renovatie verplicht gesteld zijn. Daarnaast is 

het belangrijk dat de corporatie goed nadenkt over de randvoorwaarden voor de 

beeldkwaliteit, omdat klanten zeer uiteenlopende keuzes zouden kunnen maken, wat 

onwenselijk kan zijn.  

 

Begeleiding 

De praktijk leert dat huurders behoefte hebben aan sturing van een professionele partij, 

om de bewoners bij het renovatieproces te begeleiden, de klanten van benodigde kennis 

te voorzien en om de klant de consequenties van zijn keuzes voor te leggen, zodat goed 

afgewogen beslissingen gemaakt kunnen worden. De corporatie kan hierbij kiezen voor 

een externe adviseur van een gespecialiseerd adviesbureau, maar het kan ook een 

werknemer van de woningcorporatie zelf zijn. Bij de keuze voor iemand van de corporatie 

kan het gevoel bij de bewoners blijven dat de corporatie de plannen probeert te sturen, 

terwijl bij begeleiding door een onafhankelijk adviesbureau de bewoners meer het gevoel 

hebben vrij te zijn.  



KLANTGESTUURD RENOVEREN 

 

60 

 

Uitvoering werkzaamheden 

Wanneer de renovatie in bewoonde staat uitgevoerd gaat worden, moeten er 

vervangende voorzieningen beschikbaar zijn bij het vervangen van een keuken, badkamer 

of toilet. De aannemer zal in zijn plan van aanpak moeten aantonen hoe de overlast voor 

de bewoners zo veel mogelijk beperkt wordt tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden. Als de werkzaamheden in onbewoonde staat uitgevoerd zullen worden, 

moet dit gebeuren bij mutatie, of de huurder moet tijdelijk verhuizen. Wanneer de 

huurder tijdelijk moet verhuizen voor de renovatie, dan moet de verhuurder 

verhuiskostenvergoeding betalen als tegemoetkoming in de verhuiskosten en 

herinrichtingskosten (Rijksoverheid, 2013). Bovendien moet de corporatie er rekening 

mee houden dat er een aantal wisselwoningen nodig is waar de klant tijdelijk kan wonen. 

De kosten voor de verhuisvergoedingen en de wisselwoningen dienen opgenomen te 

worden in de begroting van de renovatie. 

 

5.2.5 Regelgeving 

  

Figuur Figuur Figuur Figuur 5555....6666    Besluitvormingsmodel regelgeving    

 

Iedere renovatie, klantgestuurd of niet, moet voldoen aan de wet- en regelgeving. 

Bepaalde wetten en regels gelden voor iedere renovatie, terwijl andere wetten en regels 

iedere renovatie van toepassing zijn, zoals de Monumentenwet, het 

Asbestverwijderingsbesluit en de Flora- en faunawet. 

 

Bouwperiode 

Bouwbesluit geeft in veel gevallen aan dat rechtens verkregen niveau behaald moet 

worden bij renovatie. Daarom noodzakelijk om te weten welke regelgeving gold tijdens 

de bouw van de woning. Omdat het model zich richt op woningen uit de periode van 

1946 tot 1970, zijn er twee perioden te onderscheiden. De periode van 1946 tot 1964, 

waarvoor de Voorschriften en wenken van 1946 en 1951 gelden en de periode van 1965 

tot 1970 waarvoor de Voorschriften en wenken van 1965 gelden. 

 

Monumentaal 

Indien de te renoveren woningen monumentaal zijn, geldt de Monumentenwet. Bij 

ingrepen aan de monumentale onderdelen van de woningen moet er voldaan worden 

aan de voorschriften van de Monumentenwet.  
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Asbest 

Voorafgaand aan het renovatieproces moet een gespecialiseerd bedrijf in 10% de 

woningen controleren op asbest middel visueel onderzoek. Wanneer er asbest in de 

woning aanwezig is, dient de regelgeving hieromtrent gevolgd te worden. Bij asbest dat 

geen direct risico vormt moet de woningcorporatie beslissen of ze dit in alle gevallen 

gaan verwijderen, of slechts in de woningen waarbij dit nodig is vanwege de 

werkzaamheden die er uitgevoerd moeten worden. Indien het asbest verwijderd gaat 

worden, moet er voldaan worden aan de voorschriften van het 

asbestverwijderingsbesluit.  

Flora en fauna 

Om te voorkomen dat de renovatie tussentijds stil gelegd moet worden, is het nodig om 

vooraf onderzoek te doen naar eventuele beschermde flora en fauna in de omgeving. 

Wanneer beschermde flora en fauna aanwezig blijkt te zijn kunnen tijdig maatregelen 

genomen worden, zodat het project zonder vertraging door kan gaan. Deze maatregelen 

moeten voldoen aan de voorschriften van de Flora- en faunawet. 

 

 

5.2.6 Prestatie eisen 

  

Figuur Figuur Figuur Figuur 5555....7777    Besluitvormingsmodel prestatie eisen    

 

Omdat het onderdeel prestatie eisen erg breed is en er veel mogelijkheden zijn, bestaat 

dit onderdeel uit open vragen. Bij het invullen van deze open vragen moet de 

woningcorporatie oppassen dat er niet te veel randvoorwaarden opgegeven worden, 

waardoor er te weinig ruimte voor de klant over blijft om te sturen. De corporatie moet 

bij dit onderdeel een goede afweging maken tussen het aantal randvoorwaarden en de 

mate van sturing door de klant.  

 

Beeldkwaliteit 

Eisen voor beeldkwaliteit zijn er vanuit het bestemmingsplan en de redelijke eisen van 

welstand, maar ook vanuit de woningcorporatie zelf. De beeldkwaliteit draagt namelijk bij 

aan de vastgoedwaarde. Vooral bij de individuele methode kan het wenselijk zijn om 

extra eisen te stellen aan de beeldkwaliteit, bijvoorbeeld om een eenduidig straatbeeld 

te behouden of extreme uitspattingen te voorkomen. 

 

Materiaalgebruik 

Voorschriften voor het materiaalgebruik kunnen volgen uit de eisen voor de 

beeldkwaliteit – alle woningen moeten met hetzelfde gevelmateriaal bekleed zijn – maar 

de voorschriften kunnen ook voortkomen vanuit het onderhoud. Voor het onderhouden 

van een woningcomplex is het eenvoudiger als de woningen dezelfde materialen 

bevatten, maar er kunnen ook onderhoudsvrije materialen voorgeschreven worden.  
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Installaties 

Voorschriften voor installaties kunnen voortkomen uit goede of slechte ervaringen met 

bepaalde merken of type installaties, lange termijn contracten met een extern bedrijf of 

het onderhoud. Door het aantal mogelijke installaties te beperken, kan de 

onderhoudsdienst zich specialiseren in deze selectie van installaties. 

 

Minimale kwaliteit 

De woningcorporatie kan de wens hebben dat er na de renovatie een basisniveau 

behaald wordt, dit is de minimale kwaliteit waaraan de woning moet voldoen. Deze 

minimale kwaliteit is nodig om de woning verhuurbaar te houden. Vanuit het 

Bouwbesluit gezien moeten de woningen na renovatie beschikken over een keuken, 

toilet en een douche, maar de corporatie kan aanvullende wensen hebben, zoals een cv-

installatie in iedere woning, dubbele beglazing in alle ramen of minimaal twee 

slaapkamers. 

 

Planmatig onderhoud 

Planmatig onderhoud het heeft als doel om ontstane kwaliteitsverliezen te herstellen en 

het object weer op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te brengen. Oftewel, planmatig 

onderhoud is nodig om de woning en de vastgoedwaarde in stand te houden en zal 

daarom verplicht gesteld worden, ook bij een klantgestuurde renovatie. Voor het 

uitvoeren onderhoud hoeft de corporatie geen toestemming te vragen aan de huurder, 

dus zelfs als de klant er voor kiest zijn woning niet te laten renoveren, zal hij toch 

planmatig onderhoud aan de woning moeten laten uitvoeren. 

 

Niet toegestaan 

Ingrepen kunnen niet toegestaan zijn vanwege verschillende redenen. Het kan 

voortkomen uit de doelstellingen of het budget, maar ook door slechte ervaringen of 

andere redenen. Door deze vooraf in de randvoorwaarden op te nemen en niet op een 

later moment te communiceren, kunnen onduidelijkheden en teleurstellingen worden 

voorkomen. De ingrepen die niet toegestaan zijn vanuit het budget volgen logischerwijs 

uit de kosten voor een bepaalde ingreep. Bij dit onderdeel is het vooral van belang om de 

overige ingrepen te noemen die niet toegestaan zijn. 

 

5.3 Evaluatie 

Het besluitvormingsmodel is getoetst bij een klantgestuurd renovatieproject van de 

woningcorporatie Woonbedrijf. Het gaat hierbij om de renovatie van 1300 woningen in 

de wijken Eckart en Vaartbroek in Eindhoven. Het project wordt verder toegelicht in het 

volgende hoofdstuk. Door het invullen van het besluitvormingsmodel zijn de 

randvoorwaarden vastgesteld. De fouten en onduidelijkheden die tijdens het invullen 

naar voren kwamen zijn aangepast.   

 

Het ontwikkelen van het besluitvormingsmodel is een iteratief proces geweest. Het 

model is een aantal keer van opbouw veranderd en er zijn diverse onderdelen 

toegevoegd en verwijderd tijdens de ontwikkeling. Doordat er steeds is teruggekoppeld 

naar de praktijk, waren er na het testen geen toevoegingen nodig om alle 

randvoorwaarden vast te stellen. Bij het testen van het besluitvormingsmodel bleek de 

lay-out nog voor onduidelijkheden te zorgen en deze is daarom aangepast.  
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6 CASESTUDY WOONBEDRIJF 

Onderzoek is gekoppeld aan een casestudy bij Woonbedrijf. Woonbedrijf uit Eindhoven is 

een van de corporaties die de stap naar klantgestuurd renoveren gemaakt heeft. Dit zal 

Woonbedrijf gaan doen aan de hand van een grootschalige renovatie in de buurten 

Eckart en Vaartbroek in  het stadsdeel Woensel-Noord. Als de methode bevalt, zal het 

voor het gehele woningbezit van Woonbedrijf toegepast kunnen worden. Dit hoofdstuk 

zal starten met wat informatie over Woonbedrijf en het beleid. Vervolgens zal besproken 

worden welke methode gebruikt zal worden voor de renovatie. Uiteindelijk zal met 

behulp van het besluitvormingsmodel uit het vorige hoofdstuk de randvoorwaarden voor 

de renovatie opgesteld worden. De mogelijkheden die volgen uit deze randvoorwaarden 

zullen als laatste besproken worden.  

 

6.1 Woonbedrijf 

Woningcorporatie Woonbedrijf uit Eindhoven is ontstaan vanuit een fusie in 2005 tussen 

SWS en Hhvl, twee Eindhovense woningcorporaties. Hierna volgt de opbouw van de 

huidige organisatie en een deel van het huidige beleid, dat van invloed is op het 

(klantgestuurd) renoveren van woningen.  

 

6.1.1 Organisatie 

Woonbedrijf heeft in Eindhoven en omgeving ruim 31.000 betaalbare woningen in bezit. 

De organisatie bestaat uit ongeveer 450 medewerkers, verdeeld over diverse afdelingen. 

In figuur 6.1 is het organogram van Woonbedrijf te zien.  

 

De afdeling Wonen verhuurt en beheert alle woningen, die verdeeld zijn over negen 

districten, zes districten voor de stadsdelen in Eindhoven (Woensel-Noord, Woensel-

Zuid, Strijp, Tongelre, Gestel en Stratum), twee districten voor de randgemeenten 

(Noordoost en Zuidwest) en een district voor de studentenhuisvesting (Vestide). 

Woningen zijn opgedeeld in complexen: Woonbedrijf ziet het complex niet meer als een 

administratief gegeven: een woningtype en gebouwd binnen 1 à 3 jaar. Fysiek bestaat 

een complex uit woningen en bouwblokken (alle woningen onder hetzelfde dak).   

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 6666....1111    Het organogram van Woonbedrijf SWS.Hhvl (Woonbedrijf, 2013) 

 

De Bouwservice zorgt voor het klachten- en mutatieonderhoud in de woningen en veel 

van de individuele verbeteringen. Voor alle nieuwbouw-, renovatie en planmatig 

onderhoudsprojecten maakt de afdeling Vastgoed de plannen en daarbij wordt gewerkt 

in opdracht van de districten van de afdeling Wonen. De afdeling Inkoop zorgt voor de 

inkoop van materialen, maar sluit ook de contracten af met aannemers, architecten en 

externe adviseurs. 

 

Binnen de verschillende afdelingen en districten wordt een gezamenlijke missie 

nagestreefd: “Woonbedrijf werkt aan wonen, het wonen van onze klant. De wensen van 

onze klanten zijn sturend voor ons werk. Onze grootste maatschappelijke prestatie ligt in 

het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare huurwoningen. Wij 

vinden dat iedereen goed moet kunnen wonen, in een woning met kwaliteit, in een 

leefbare buurt. En dat daarbij niemand mag worden uitgesloten. Met ons werk willen we 

een bijdrage leveren aan een betere wereld. We willen werken aan een maatschappij die 

is gebaseerd op rechtvaardigheid en waar duurzame keuzes worden gemaakt. We 
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wachten niet af, maar leveren vanuit onze eigen kwaliteit en verantwoordelijkheid een 

bijdrage aan het realiseren van die betere wereld. Deze bijdrage zit in kleine dingen, 

dichtbij ons zelf, in ons werk. Het begint met betaalbaar wonen voor mensen die zich bij 

ons thuis voelen. Dit is de invulling die Woonbedrijf geeft aan de corporatie van de 21e 

eeuw” (Woonbedrijf, 2010b). 

 

6.1.2 Beleid 

Alle afwegingen die Woonbedrijf maakt bij het formuleren van beleid en het nemen van 

beslissingen worden gemaakt aan de hand van de klantwaarde, de vastgoedwaarde en de 

bedrijfswaarde (Woonbedrijf, 2012). Het uiteindelijke doel van Woonbedrijf is het 

maximaliseren van de gecreëerde klantwaarde, waarbij rekening gehouden dient te 

worden met de voorwaarden die vanuit de vastgoedwaarde en bedrijfswaarde worden 

gesteld (Woonbedrijf, 2012). Vanuit de missie van Woonbedrijf is de volgorde bepaald: 

klant – vastgoed – bedrijf (Woonbedrijf, 2010b).  

 

Klantwaarde 

De klantwaarde is de waarde die de klant toekent aan een product, de huurwoning, of 

dienst, de dienstverlening van Woonbedrijf en is een manier om te zien of de corporatie 

zijn werk goed doet. De klantwaarde kan op verschillende manieren worden uitgedrukt, 

bijvoorbeeld in euro’s, waardering, wachttijd en zelfwerkzaamheid. Woonbedrijf is sterk 

georiënteerd op de vraag van haar klanten; dit leidt de organisatie in de keuzes die ze 

moet maken. De klant waar Woonbedrijf zich voornamelijk op richt, zijn groepen die op 

basis van hun besteedbaar inkomen, hun woon- en leefgedrag (kenniswerkers, MOE-

landers en studenten) en een behoefte aan bijzondere dienstverlening, hulp en 

begeleiding op andere aanbieders dan commerciële aanbieders aangewezen zijn. 

 

Woonbedrijf richt zich primair op de wensen en waardering van de individuele klant en 

geeft de klant daarnaast ook daadwerkelijk invloed. Bovendien werkt Woonbedrijf 

gebiedsgericht met buurtbewoners aan vraagstukken in de buurt, door overleg met 

bewonerscommissies of door middel van eenmalige activiteiten met groepen 

buurtbewoners. De klant stuurt individueel op het niveau van de woning en collectief op 

het niveau van de buurt. Tot slot voert Woonbedrijf op concernniveau overleg in het 

kader van de overlegwet met de Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf. Het 

doel van dit overleg is ervoor zorgen dat de samenwerking op individueel en complex- en 

buurtniveau zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden.  

 

Woonbedrijf is lid van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH), dat 

jaarlijks meet hoe tevreden de klanten van de corporatie zijn over de dienstverlening. Er 

wordt gemeten om vier vaste onderdelen: klantcontact, verhuizen, onderhoud en 

klachten. Woonbedrijf streeft naar gemiddeld een 7,5 of hoger voor deze punten, niet 

omdat ze het KWH wil halen, maar omdat ze een klantgerichte organisatie wil zijn.  

 

Vastgoedwaarde 

Vastgoed is de duurzame bron van Woonbedrijf waarmee zij tot in lengte der dagen haar 

werk kan doen en haar maatschappelijke bijdrage op het gebied van volkshuisvesting kan 

blijven leveren. Het is voor Woonbedrijf daarom belangrijk om het vastgoed in stand te 

houden. Woonbedrijf heeft twee belangrijke doelstellingen vanuit de vastgoedwaarde. 

Ten eerste dient de jaarlijkse natuurlijke veroudering van 28.500 exploitatiejaren volledig 

gecompenseerd te worden door nieuwbouw en levensduurverlengingen door renovatie. 

Daarnaast moeten in complexen met 200 woningen of meer de toekomstige 

exploitatierisico’s verminderd worden door differentiatie. Clusters van bouwblokken 

kunnen verschillende toekomstperspectieven krijgen.  

 

Het in stand houden, onderhouden en renoveren van de bestaande voorraad is 

essentieel om deze doelstellingen te behalen, maar is ook duurzaam. Duurzaamheid is 

een belangrijk onderdeel in het beleid van Woonbedrijf. Woonbedrijf verstaat onder 

duurzaamheid: “De bewustwording, bij medewerkers en klanten, van de effecten van het 

huidige gedrag, welke leidt tot de integrale afweging tussen People (mensen binnen en 

buiten de onderneming), Planet (de gevolgen voor planeet en milieu) en Profit (opbrengst 

en winst, gebruikswaarde), met als doel het creëren van maatschappelijke meerwaarde – 

effecten op het milieu en het betaalbaar houden van woningen voor de primaire 

doelgroep – nu en in de toekomst” (Duurzaamheidsbeleid).  
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Vanuit oogpunt van duurzaamheid is er wat betreft onderhoud afgestapt van een hoog 

ambitieniveau bij alle complexen, de kozijnen hoeven bijvoorbeeld niet alle jaren te 

glanzen. Daarnaast worden elementen van een woning alleen vervangen als dit nodig is, 

materialen die nog goed zijn kunnen blijven zitten. Bovendien wil Woonbedrijf af van het 

veel woningen in één keer aanpakken en meer naar individuele verbetering toe. 

Differentiatie in een complex mag, dit sluit aan bij klantgestuurd werken. Als laatste wil 

Woonbedrijf af van het idee dat efficiëntie door standaardisatie per definitie strijdig is 

met diversiteit van maatwerk. Op basis van een standaard serie bouwstenen kan de klant 

kiezen.  

 

Vanwege de toekomstwaarde van het vastgoed, streeft Woonbedrijf naar een duurzame 

portefeuille. Vanuit dat oogpunt worden de woningen met een matige energetische 

kwaliteit (energielabel E of slechter) zoveel mogelijk aangepakt. Deze verbeteringen 

zullen slechts voor 40% worden doorberekend aan de klant, omdat het belang van het 

verduurzamen van het vastgoed voor Woonbedrijf ligt op de langere termijn, terwijl de 

klant zijn beslissing maakt voor de korte termijn. Om de huidige klant te verleiden, zal 

Woonbedrijf 60% van de investering voor haar rekening nemen. Daarnaast zullen de 

klanten bewust gemaakt worden van hun huidige gedrag en de effecten daarvan op het 

milieu en de woonkosten. Op deze manier wordt verwacht dat er meer draagvlak 

ontstaat bij de bewoners voor duurzaamheidsmaatregelen en uiteindelijk zelf om 

energiebesparende maatregelen gaat vragen. Daarnaast geeft Woonbedrijf na renovatie 

voorlichting en advies aan bewoners, zodat de klanten weten hoe ze met de ‘nieuwe’ 

woning en nieuwe installaties om moeten gaan (Duurzaamheidsbeleid).  

 

Bedrijfswaarde 

De voorwaarden vanuit het perspectief van de bedrijfswaarde zijn er op gericht om de 

financiële positie van Woonbedrijf te beschermen en de continuïteit van de organisatie te 

waarborgen. Het woningbezit van Woonbedrijf is gewaardeerd tegen bedrijfswaarde: de 

contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen. De verwachte toekomstige 

kasstromen worden per woningcomplex geschat met vooraf bepaalde rekenregels en 

parameters en contant gemaakt over de hele restant exploitatieduur. Bij de 

ingebruikname van een nieuwe woning wordt die exploitatieduur standaard op 50 jaar 

gesteld. De exploitatieperiode wordt echter vaak verlengd door middel van ingrijpende 

renovaties. (Financieel beleid) 

 

Vanuit de visie op betaalbaarheid vraagt Woonbedrijf een eerlijke huurprijs die in 

verhouding staat met de kwaliteit van een woning. Omwille van een eenduidige 

waardebepaling van woningen, hanteert Woonbedrijf de WOZ-waarde als maatstaf. Dat 

is in afwijking van de in de huursector gebruikte maat, het woningwaarderingsstelsel. 

Woonbedrijf stelt de gewenste huurprijs (streefhuur) vast door middel van een 

percentage van 2,5% tot 3,5% van de WOZ-waarde. Dit percentage wordt per 

woningcomplex vastgesteld een de hand voor de visie en doelstelling voor dat complex. 

 

Als uitgangspunt geldt dat een verbetering van de kwaliteit, een investering, in de 

huurprijs tot uitdrukking komt. Omdat niet iedere investering direct gevolgen heeft voor 

de waarde van de woning, worden verbeteringen altijd kostendekkend doorberekend 

aan de klant, middels een maandelijkse huurverhoging. Uitzondering hierop zijn 

energiebesparende maatregelen, die voor slechts 40% aan de klant doorberekend 

worden. Woonbedrijf heeft als uitgangspunt dat investeringen in badkamers en toiletten 

over 36 jaar afgeschreven worden, keukens over 18 jaar en casco-aanpassingen over 50 

jaar. De klant kan investeringen echter niet oneindig betalen door middel van een 

huurverhoging: de maximale huur die Woonbedrijf hanteert is 115% van de streefhuur 

die vastgesteld is aan de hand van de WOZ-waarde. Als deze grens bereikt is kan de klant 

er voor kiezen om de investering in een keer te betalen of de verbetering zelf aan de 

brengen door een ZAV. 

 

6.2 Klantgestuurd renoveren bij Woonbedrijf 

Woonbedrijf wil renovaties klantgestuurd gaan uitvoeren. Dit zal voor het eerst gebeuren 

in Eckart en Vaartbroek in het stadsdeel en district Woensel-Noord, waar Woonbedrijf 

ongeveer 1300 eengezinswoningen in bezit heeft. Deze woningen zijn gebouwd in de 

periode 1965 tot 1970 en zijn daarmee ruim 40 jaar oud. Het woningbezit is niet meer 

van deze tijd; er is behoefte aan onderhoudsingrepen, er is vraag naar het verduurzamen 

van de woningen en er is sprake van weinig tot geen differentiatie. De woningen sluiten 
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niet altijd meer aan bij de huidige bewoners. Daarnaast vindt er op sociaal gebied een 

omslag plaats en is er waarschijnlijk sprake van behoorlijke problematiek achter de 

voordeur, zoals armoede. Door de woningen klantgestuurd te renoveren, zal er meer 

differentiatie ontstaan in woningplattegronden, gebruiksfunctie en huurprijsstelling. Dit 

zal de verhuurbaarheid van de woningen, en dus de vastgoedwaarde, ten goede komen. 

Er dient een methode ontwikkeld te worden waarbij de klant optimaal gefaciliteerd 

wordt om binnen randvoorwaarden een eigen overweging en keuze te maken in wat hij 

uitgevoerd wil hebben en hoe hij dit uitgevoerd wil hebben. 

  

De 1300 woningen zullen klantgestuurd gerenoveerd worden, waarbij Woonbedrijf 

binnen haar eigen kaderstelling de bewoners de vrijheid zal geven.  De levensduur van de 

woningen zal door de renovatie met 20 tot 30 jaar verlengd worden. Daarnaast zal er 

differentiatie van woningplattegronden en huurprijsstelling ontstaan en zullen de 

woningen beter aansluiten bij de uiteenlopende woonwensen van de bewoners. 

Bijkomend effect van de renovatie is een differentiatie in levensduur van de woningen, 

waardoor in de toekomst kosten van planmatig onderhoud/renovatie worden gespreid in 

de tijd. Er zal worden gewerkt in deelgebieden die, vanuit praktische en organisatorische 

redenen, op basis van gelijke woningtypes mogelijk gekoppeld kunnen worden. Het 

uiteindelijke doel is om door middel van klantgestuurd renoveren het hele gebied onder 

handen te nemen over een periode van ongeveer 10 jaar. 

 

Het district Woensel-Noord wil in twee sub-buurten een begin maken met de 

receptuurontwikkeling voor het klantgestuurd renoveren van woningen, voor zowel de 

keuze van de klant als het moment van uitvoering, namelijk aan de Sjalotweg en de 

Schildstraat en omgeving. De methode die ontwikkeld wordt in de pilot, zal gebruikt 

worden voor de eengezinswoningen in Eckart en Vaartbroek, maar in de toekomst 

mogelijk ook voor het overige bezit van Woonbedrijf. 

 

6.2.1 Methode 

Voor de renovatie is de collectieve methode aan te raden. Eenheid in het straatbeeld kan 

behouden blijven, tenzij het collectief bewust kiest voor variatie, terwijl er achter de 

voordeur differentiatie zal ontstaan. Omdat er in het gebied een sociale omslag 

plaatsvindt en er waarschijnlijk sprake is van problematiek achter de voordeur, is het 

verstandiger om voor de collectieve methode te kiezen. Doordat de bewoners samen 

moeten werken, ontstaat er meer sociale cohesie. Bovendien kunnen ongemotiveerde 

bewoners door het collectief aangespoord worden om toch mee te doen. Om het budget 

volledig voor de renovatie te kunnen gebruiken, zal de uitvoering plaats vinden in 

bewoonde staat. De klant zal bij de gezamenlijke en individuele planvorming begeleidt 

worden door en extern adviesbureau. 

 

6.2.2 Kenmerken woningen 

Kenmerken woningen zijn samen met de randvoorwaarden nodig om de (on-

)mogelijkheden voor de renovatie vast te stellen. In de twee subbuurten waar gestart 

wordt met de klantgestuurde renovatie zijn twee type woningen te onderscheiden: 88 

woningen aan de Schildstraat en 32 woningen aan de Sjalotweg. Voor beide woningtypen 

zullen hier de kenmerken behandeld worden. Technische kenmerken, maar ook  visie op 

beide woningtypen. 

 

Sjalotweg 

De 32 woningen zijn gebouwd in 1967 en in 2017 is het einde van de theoretische 

levensduur van de woningen bereikt. De woningen hebben nog een relatief goede 

bouwtechnische kwaliteit en hebben energielabel D. Het district wil de woningen meer 

dan 30 jaar door exploiteren, omdat het grote en gewilde woningen zijn, de woningen 

een goede locatie hebben nabij koopwoningen en ruimte is voor huurprijsdifferentiatie.  

 

De buitengevels van de woningen zijn opgebouwd met een binnen- en buitenspouwblad, 

zonder isolatie, die in 1990 voorzien zijn van aluminium kozijnen met dubbele beglazing.  

De woningen hebben betonnen vloeren en een ongeïsoleerd dak. De binnenmuren zijn 

opgebouwd uit metselwerk en drijfsteen. In de woning zijn geen dragende wanden 

aanwezig, alleen de woningscheidende wanden of de zijgevels, zijn dragend. Er is asbest 

aanwezig in de ventilatiekanalen en de betimmering van het zolderdak.  
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Figuur 6.2Figuur 6.2Figuur 6.2Figuur 6.2    Plattegronden Sjalotweg, begane grond, verdieping en zolder    

  

Bij deze 32 woningen zit de keuken (6 m²) aan de voorzijde en de woonkamer (22 m²) is 

gericht op de tuin. De keuken en woonkamer worden gescheiden door een hal met het 

toilet en de trap. Aan de voorzijde van de woning is een inpandige berging (8 m²) 

aanwezig. De verdieping beschikt over 4 slaapkamers (6, 10, 10 en 11 m²), een badkamer 

(3 m²) met douche, wastafel en wasmachineaansluiting, en een vaste trap naar zolder. 

Op de zolder is nog een slaapkamer (16 m²) en een bergruimte (4 m²) aanwezig. Een 

grotere versie van de plattegrond is te vinden in bijlage D. 

 

In de meerjarenbegroting van Woonbedrijf is voor de woningen aan de Sjalotweg € 

297,53 per woning begroot voor schilderwerk van deuren en kozijnen aan de buitenzijde 

van de woning. Dit schilderwerk zal opgenomen moeten worden in de plannen voor de 

renovatie. De woningen aan de Sjalotweg hebben op dit moment een gemiddelde 

huurprijs van € 495,60 per maand. De maximale huurprijs voor deze woningen is 

gemiddeld € 570,73 per maand, wat inhoudt dat de ruimte in de huur voor verbeteringen 

gemiddeld € 75,13  per maand is. 

 

Schildstraat 

Deze 88 woningen zijn gebouwd in 1967 en bereiken het einde van hun theoretische 

levensduur in 2017. De woningen aan de Schildstraat en omgeving zijn minder degelijk 

gebouwd dan de woningen aan de Sjalotweg. Het energielabel van de woningen ligt 

tussen label D en E. Het district Woensel-Noord wil de woningen voor 20 jaar door 

exploiteren, omdat goedkope woningen zijn die behouden moeten blijven voor de markt. 

Omdat het district de woningen betaalbaar wil houden, zal er slechts beperkte ruimte 

voor huurverhogingen en dus woningverbeteringen zijn.  

 

De gevels van de woningen zijn opgebouwd uit metselwerk met verdiepingshoge houten 

puien. Nog niet alle puien voorzien van dubbele beglazing. De woningen hebben houten 

vloeren en een ongeïsoleerd dak. De woningen bestaan uit een smalle en een brede beuk 

die gescheiden worden door een dragende muur van metselwerk. De overige 

binnenwanden zijn van drijfsteen. Er is asbest aanwezig in de riolering. 

 

Figuur 6.3  Figuur 6.3  Figuur 6.3  Figuur 6.3  Plattegronden Schildstraat, begane grond en verdieping    

 

Op de begane grond is in de smalle beuk de entree, toilet, trap en keuken (5 m²) 

gesitueerd en de woonkamer in de brede beuk. Op de eerste verdieping zijn er vier 

slaapkamers, twee grote kamers (10 m²) en twee kleine kamers (4 m²), een badkamer (2 

m²) met douche en wastafel en een vlizotrap naar zolder. De zolderverdieping heeft te 

weinig hoogte om als verblijfsruimte te dienen en kan enkel gebruikt worden als 
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bergzolder. Cv-ketel staat op zolder. De woningen hebben een losse berging in de 

achtertuin. Een grotere versie van de plattegrond is te vinden in bijlage D. 

 

In de meerjaren-onderhoudsbegroting van Woonbedrijf is er in totaal € 12.684 

gereserveerd voor de woningen aan de Schildstraat. Dit is bedoeld voor het herstellen 

van schoorstenen, voegwerk en loodaansluitingen, het vervangen van enkele dakramen, 

het vervangen van de gevelpuien, het vervangen van de kozijnen in de en er bij 69 

woning moet de CV-ketel vervangen worden. Daarnaast is er € 8349 begroot per woning 

voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals dakisolatie, gevelisolatie, HR++ glas en een HR-

ketel. De duurzaamheidsmaatregelen zijn investeringen die voor een verbetering van het 

wooncomfort zorgen. Daarom zullen deze werkzaamheden deels door de klant zelf 

betaald worden middels een huurverhoging, die door Woonbedrijf geschat wordt op € 

17,25 per maand voor de begrootte ingrepen. Voor deze woningen geldt een maximale 

huurprijs van € 479,37 per maand. Met een gemiddelde huurprijs van € 451,36 betekent 

dit dat de ruimte voor investeringen € 26,81 per maand is. 

 

6.2.3 Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden voor het renovatieproject zijn vastgesteld met behulp van het 

besluitvormingsmodel in hoofdstuk 5. De antwoorden op de vragen uit het 

besluitvormingsmodel zijn te vinden in bijlage E. De antwoorden zijn gebaseerd op het 

beleid van Woonbedrijf (paragraaf 6.1.2), de gekozen methode (paragraaf 6.2.1) en de 

kenmerken van de woningen (paragraaf 6.2.2). De randvoorwaarden die volgen uit het 

besluitvormingsmodel staan hierna beschreven.  

 

 

 

 

 

 

Tabel Tabel Tabel Tabel 5555    Randvoorwaarden Sjalotweg    

RANDVOORWAARDEN SJALOTWEGRANDVOORWAARDEN SJALOTWEGRANDVOORWAARDEN SJALOTWEGRANDVOORWAARDEN SJALOTWEG    

UitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspunten    

  De doelstelling voor de renovatie is renoveren  

  De exacte levensduurverlenging is 35 jaar   

  Bestemmingsplanwijzigingen zijn niet toegestaan  

BudgetBudgetBudgetBudget    

Woning in kernvoorraad behouden: huurprijs ≤ € 699,48; inkomen huurder ≤ € 34.678 

Totaal budget = budget planmatig onderhoud (€ 297,53) + overig budget (kosten 

asbestsanering) + onrendabele investering 

VerbeteringenVerbeteringenVerbeteringenVerbeteringen    

De ruimte in huurprijs (volgens het beleid van Woonbedrijf) mag volledig gebruikt worden 

voor verbeteringen 

De hoogte van deze ruimte is € 75,13 per maand   

Verbeteringen worden kostendekkend doorberekend aan de klant 

Eenmalige betaling van verbeteringen is mogelijk   

Het is mogelijk om verbeteringen aan te brengen als ZAV   

ProcesProcesProcesProces    

Voor het renovatieproces wordt de collectieve methode gebruikt 

Het initiatief wordt genomen door de corporatie   

70% van de bewoners moet instemmen met de collectieve renovatieplannen  

De klant wordt begeleid door een externe adviseur   

De renovatie wordt in bewoonde staat uitgevoerd   

De overlast gedurende de renovatie moet beperkt worden    

RegelgevingRegelgevingRegelgevingRegelgeving    

Alle ingrepen moeten voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012  

Indien het Bouwbesluit rechtens verkregen niveau aangeeft, moeten de ingrepen 

voldoen aan de Voorschriften en Wenken uit 1965   

De ingrepen moeten voldoen aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 

Maatregelen nemen die voldoen aan de Flora- en faunawet   

Prestatie Prestatie Prestatie Prestatie eiseneiseneiseneisen    

Variatie in het gevelbeeld is toegestaan, zolang er eenheid in het straatbeeld blijft 

Materiaalgebruik volgens onderhoudsplannen   

Omdat de CV/HR-ketels worden onderhouden door een extern bedrijf, kan er bij een nieuwe 

CV/HR-ketel enkel gekozen worden uit de installaties die het bedrijf voorschrijft 

Minimale kwaliteit na renovatie: 3 slaapkamers   

Het planmatig onderhoud is verplicht   

Ingrepen die de woningwaarde verminderen zijn niet toegestaan. 



KLANTGESTUURD RENOVEREN 

 

69 

 

Tabel Tabel Tabel Tabel 6666    Randvoorwaarden Schildstraat    

RANDVOORWAARDEN SCHILDSTRAATRANDVOORWAARDEN SCHILDSTRAATRANDVOORWAARDEN SCHILDSTRAATRANDVOORWAARDEN SCHILDSTRAAT    

UitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspunten    

De doelstelling voor de renovatie is conserveren  

De exacte levensduurverlenging is 25 jaar   

De ingrepen moeten voldoen aan bijlage B 

BudgetBudgetBudgetBudget    

Woning in kernvoorraad behouden: huurprijs ≤ € 699,48; inkomen huurder ≤ € 34.678 

Totaal budget = budget planmatig onderhoud (€ 12.684) + overig budget (€ 8349 + kosten 

asbestsanering) + onrendabele investering 

VerbeteringenVerbeteringenVerbeteringenVerbeteringen    

De ruimte in huurprijs (volgens het beleid van Woonbedrijf) mag volledig gebruikt worden 

voor verbeteringen 

De hoogte van deze ruimte is € 26,81 per maand   

Verbeteringen worden kostendekkend doorberekend aan de klant 

Eenmalige betaling van verbeteringen is mogelijk   

Het is mogelijk om verbeteringen aan te brengen als ZAV   

ProcesProcesProcesProces    

Voor het renovatieproces wordt de collectieve methode gebruikt 

Het initiatief wordt genomen door de corporatie   

70% van de bewoners moet instemmen met de collectieve renovatieplannen  

De klant wordt begeleid door een externe adviseur   

De renovatie wordt in bewoonde staat uitgevoerd   

De overlast gedurende de renovatie moet beperkt worden    

RegelgevingRegelgevingRegelgevingRegelgeving    

Alle ingrepen moeten voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012  

Indien het Bouwbesluit rechtens verkregen niveau aangeeft, moeten de ingrepen 

voldoen aan de Voorschriften en Wenken uit 1965   

De ingrepen moeten voldoen aan het Asbestverwijderingsbesluit 2005 

Maatregelen nemen die voldoen aan de Flora- en faunawet   

Prestatie Prestatie Prestatie Prestatie eiseneiseneiseneisen    

Variatie in het gevelbeeld is toegestaan, zolang er eenheid in het straatbeeld blijft 

Materiaalgebruik volgens onderhoudsplannen   

Omdat de CV/HR-ketels worden onderhouden door een extern bedrijf, kan er bij een 

nieuwe CV/HR-ketel enkel gekozen worden uit de installaties die het bedrijf voorschrijft 

Minimale kwaliteit na renovatie: CV ketel in de woning en isolatieglas 

Het planmatig onderhoud is verplicht   

Ingrepen die de woningwaarde verminderen zijn niet toegestaan. 
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6.2.4 Mogelijkheden  

Het voorgaande heeft geleid tot een groot aantal mogelijkheden voor de renovatie van 

beide woningtypen. Een beknopt overzicht van de mogelijkheden is hieronder te zien. Dit 

kunnen dure en goedkope ingrepen zijn, die een woningverbetering met zich 

meebrengen of juist bedoeld zijn om de kwaliteit van de woning in stand te houden. In 

het overzicht is per ingreep te zien wat de kosten zijn voor het aanbrengen en, indien het 

gaat om een verbetering, de huurverhoging per maand. Deze bedragen geven de klant 

een goed inzicht in wat er mogelijk is binnen het budget. Wanneer de klant het budget of 

de maximale huurverhoging per maand overschrijdt, is het in veel gevallen mogelijk om 

de kosten voor de betreffende ingreep eenmalig te betalen of de ingreep aan te brengen 

als ZAV. De kosten en mogelijkheden hiervoor zijn ook opgenomen in de tabel.  

 

Een uitgebreid overzicht van mogelijkheden is te vinden in bijlage F. Dit overzicht is niet 

uitputtend: overige wensen van de klant kunnen nog uitgewerkt worden door de 

architect en aannemer, mits deze binnen de randvoorwaarden en mogelijkheden van de 

woning passen. 

 

Tabel Tabel Tabel Tabel 7777    Mogelijkheden en kosten voor de woningen aan de Sjalotweg    

IngreepIngreepIngreepIngreep    KostenKostenKostenKosten    Huurverhoging per maandHuurverhoging per maandHuurverhoging per maandHuurverhoging per maand    Eenmalige betalingEenmalige betalingEenmalige betalingEenmalige betaling    Uitvoeren als ZAV toegestaanUitvoeren als ZAV toegestaanUitvoeren als ZAV toegestaanUitvoeren als ZAV toegestaan    

Begane grondBegane grondBegane grondBegane grond        

AanbouwAanbouwAanbouwAanbouw    € 17.500,00 € 77,79 Niet mogelijk Nee 

Vervangen binnendeurVervangen binnendeurVervangen binnendeurVervangen binnendeur    € 160,00 0 € 160,00 Ja 

ZolderruimteZolderruimteZolderruimteZolderruimte        

Dakkapel 250 cm breedDakkapel 250 cm breedDakkapel 250 cm breedDakkapel 250 cm breed    € 7.500,00 € 35,47 Niet mogelijk Nee 

Dakraam 78x118 cmDakraam 78x118 cmDakraam 78x118 cmDakraam 78x118 cm    € 895,00 € 7,22 Niet mogelijk Nee 

BadkamerBadkamerBadkamerBadkamer        

Badkamer verplaatsen incl. 2Badkamer verplaatsen incl. 2Badkamer verplaatsen incl. 2Badkamer verplaatsen incl. 2
eeee
    toilettoilettoilettoilet    € 9.075,00 € 44,51 Niet mogelijk Nee 

Nieuwe badkamerNieuwe badkamerNieuwe badkamerNieuwe badkamer    € 2.000,00 0 Restant afschrijftermijn Ja 

KeukenKeukenKeukenKeuken        

Nieuwe keukenNieuwe keukenNieuwe keukenNieuwe keuken        € 1.500,00 0 Restant afschrijftermijn Ja 

Hoekkeuken toeslagHoekkeuken toeslagHoekkeuken toeslagHoekkeuken toeslag    € 560,00 € 5,35 € 560,00 Ja 

ToiletToiletToiletToilet        

Fonteintje in toiletFonteintje in toiletFonteintje in toiletFonteintje in toilet    € 490,00 € 4,68 € 490,00 Ja 

Hangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoirHangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoirHangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoirHangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoir    € 540,00 € 5,16 € 540,00 Ja 

Isolerende maatregelenIsolerende maatregelenIsolerende maatregelenIsolerende maatregelen        

Aanbrengen Aanbrengen Aanbrengen Aanbrengen spouwmuurisolatie per m²spouwmuurisolatie per m²spouwmuurisolatie per m²spouwmuurisolatie per m²    € 13,00 € 0,04 € 7,80 Ja 

Isoleren schuin dak vanaf binnenzijde per m²Isoleren schuin dak vanaf binnenzijde per m²Isoleren schuin dak vanaf binnenzijde per m²Isoleren schuin dak vanaf binnenzijde per m²    € 88,61 € 0,28 € 53,17 Ja 

InstallatiesInstallatiesInstallatiesInstallaties        

HRHRHRHR----combicombicombicombi----ketel, indien CV ouder dan 18 jaarketel, indien CV ouder dan 18 jaarketel, indien CV ouder dan 18 jaarketel, indien CV ouder dan 18 jaar    € 1.350,00 0 Restant afschrijftermijn Ja 

Aanbrengen CO2 gestuurde Aanbrengen CO2 gestuurde Aanbrengen CO2 gestuurde Aanbrengen CO2 gestuurde ventilatie in de woningventilatie in de woningventilatie in de woningventilatie in de woning    € 820,00 € 5,34 € 820,00 Ja 

Buitenzijde woningBuitenzijde woningBuitenzijde woningBuitenzijde woning        

Reinigen metselwerk per m²Reinigen metselwerk per m²Reinigen metselwerk per m²Reinigen metselwerk per m²    € 15,00 0 € 15,00 Ja 

Vervangen hemelVervangen hemelVervangen hemelVervangen hemelwaterafvoeren voorgevel zink per waterafvoeren voorgevel zink per waterafvoeren voorgevel zink per waterafvoeren voorgevel zink per mmmm
1111    

    € 40,00 0 € 40,00 Ja 

BuitenvoorzieningenBuitenvoorzieningenBuitenvoorzieningenBuitenvoorzieningen            

Aanbrengen nieuwe Aanbrengen nieuwe Aanbrengen nieuwe Aanbrengen nieuwe buitenbergingbuitenbergingbuitenbergingbuitenberging    € 6.950,00 € 36,69 € 6.950,00 Ja 

Lichtpunt bij voorLichtpunt bij voorLichtpunt bij voorLichtpunt bij voor----    of achterdeurof achterdeurof achterdeurof achterdeur    € 240,00 € 2,29 € 240,00 Ja 
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Tabel Tabel Tabel Tabel 8888    Mogelijkheden en kosten voor de woningen aan de Schildstraat    

IngreepIngreepIngreepIngreep    KostenKostenKostenKosten    Huurverhoging per maandHuurverhoging per maandHuurverhoging per maandHuurverhoging per maand    Eenmalige betalingEenmalige betalingEenmalige betalingEenmalige betaling    Aanbrengen als ZAV toegestaan?Aanbrengen als ZAV toegestaan?Aanbrengen als ZAV toegestaan?Aanbrengen als ZAV toegestaan?    

Begane grondBegane grondBegane grondBegane grond        

Tuindeuren in nieuwe gevelpuiTuindeuren in nieuwe gevelpuiTuindeuren in nieuwe gevelpuiTuindeuren in nieuwe gevelpui    € 7.500 € 36,78 € 7.500 Ja 

Vervangen binnendeurVervangen binnendeurVervangen binnendeurVervangen binnendeur    € 160,00 0 € 160,00 Ja 

ZolderruimteZolderruimteZolderruimteZolderruimte        

Dakraam 78x118 cmDakraam 78x118 cmDakraam 78x118 cmDakraam 78x118 cm    € 895,00 € 7,22 Niet mogelijk Nee 

Dakraam 114x118Dakraam 114x118Dakraam 114x118Dakraam 114x118    € 1.020,00 € 8,23 Niet mogelijk Nee 

BadkamerBadkamerBadkamerBadkamer        

Nieuwe badkamerNieuwe badkamerNieuwe badkamerNieuwe badkamer     0 Restant afschrijftermijn Ja 

Thermostaat mengkraan doucheThermostaat mengkraan doucheThermostaat mengkraan doucheThermostaat mengkraan douche    € 110,00 € 1,05 € 110,00 Ja 

KeukenKeukenKeukenKeuken        

Nieuwe keukenNieuwe keukenNieuwe keukenNieuwe keuken    € 1.500,00 0 Restant afschrijftermijn Ja 

(Vaat)wasmachine aansluiting(Vaat)wasmachine aansluiting(Vaat)wasmachine aansluiting(Vaat)wasmachine aansluiting    € 535,00 € 5,11 € 535,00 Ja 

ToiletToiletToiletToilet        

Fonteintje in toiletFonteintje in toiletFonteintje in toiletFonteintje in toilet    € 490,00 € 4,68 € 490,00 Ja 

Hangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoirHangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoirHangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoirHangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoir    € 540,00 € 5,16 € 540,00 Ja 

Isolerende maatregelenIsolerende maatregelenIsolerende maatregelenIsolerende maatregelen        

Aanbrengen spouwmuurisolatie Aanbrengen spouwmuurisolatie Aanbrengen spouwmuurisolatie Aanbrengen spouwmuurisolatie per m²per m²per m²per m²    € 13,00 € 0,04 € 7,80 Ja 

Isoleren zoldervloer per m²Isoleren zoldervloer per m²Isoleren zoldervloer per m²Isoleren zoldervloer per m²    € 16,00 € 0,05 € 9,60 Ja 

InstallatiesInstallatiesInstallatiesInstallaties        

Complete cvComplete cvComplete cvComplete cv----installatie aanbrengen, incl. aanleg water installatie aanbrengen, incl. aanleg water installatie aanbrengen, incl. aanleg water installatie aanbrengen, incl. aanleg water 

en rioolleidingenen rioolleidingenen rioolleidingenen rioolleidingen    

€ 4.500,00 € 31.24 Niet mogelijk Nee 

Aanbrengen lokale ventilatie doucheAanbrengen lokale ventilatie doucheAanbrengen lokale ventilatie doucheAanbrengen lokale ventilatie douche    € 225,00 € 1,47 € 225,00 Ja 

Buitenzijde woningBuitenzijde woningBuitenzijde woningBuitenzijde woning        

Reinigen metselwerk per m²Reinigen metselwerk per m²Reinigen metselwerk per m²Reinigen metselwerk per m²    € 15,00 0 € 15,00 Ja 

Vervangen hemelwVervangen hemelwVervangen hemelwVervangen hemelwaterafvoeren achtergevel PVC per aterafvoeren achtergevel PVC per aterafvoeren achtergevel PVC per aterafvoeren achtergevel PVC per mmmm
1111
    € 26,00 0 € 26,00 Ja 

BuitenvoorzieningenBuitenvoorzieningenBuitenvoorzieningenBuitenvoorzieningen        

Lichtpunt bij voorLichtpunt bij voorLichtpunt bij voorLichtpunt bij voor----    of achterdeurof achterdeurof achterdeurof achterdeur    € 240,00 € 2,29 € 240,00 Ja 

Buitenkraan incl. afvoerputjeBuitenkraan incl. afvoerputjeBuitenkraan incl. afvoerputjeBuitenkraan incl. afvoerputje    € 515,00 € 4,92 € 515,00 Ja 
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7 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Het doel van dit onderzoek is: inzicht verkrijgen in de mogelijkheden om de renovatie van 

grondgebonden woningen uit de periode 1946-1970 klantgestuurd uit te voeren door 

woningcorporaties, teneinde een besluitvormingsmodel te ontwikkelen dat 

woningcorporaties helpt bij het opstellen van de randvoorwaarden bij een klantgestuurde 

renovatie. In dit hoofdstuk zullen de conclusies van het onderzoek behandeld worden. 

Aan de hand van deze resultaten zullen er uiteindelijk aanbevelingen worden gedaan 

voor verder onderzoek. 

 

7.1 Conclusie 

De conclusies van dit onderzoek zijn de antwoorden op de hoofd en deelvragen. Als eerst 

zal antwoord gegeven worden op de deelvragen, voordat de hoofdvraag beantwoord 

wordt. De hoofdvraag in dit onderzoek is:  

Wat zijn de mogelijkheden om de renovatie van grondgebonden woningen uit de periode 

1946-1970 klantgestuurd uit te voeren door woningcorporaties in Nederland en hoe kan 

een besluitvormingsmodel opgesteld worden voor het in beeld brengen van de 

randvoorwaarden bij deze klantgestuurde renovatie? 

 

De eerste deelvraag richt zich op klantsturing en de niveaus die hierbij te onderscheiden 

zijn. Klantsturing is de manier waarop de klant het aanbod kan sturen, hierbij kunnen 

grofweg drie niveaus onderscheiden worden: aanbodgestuurd beleid, klantgericht beleid 

en klantgestuurd beleid. Het laatste is het niveau dat in dit onderzoek nagestreefd is. Een 

klantgestuurd beleid is een werkwijze waarbij de klant volledig autonoom, competent en 

bevoegd is en waarbij de aanbieder responsief en efficiënt de behoeften van de klant 

bevredigd. Tegenwoordig heeft de klant meer behoefte aan sturing, omdat hij in zijn 

materiële behoeften voorzien is en meer psychologische behoeften krijgt, zoals 

erkenning en zelfverwerkelijking.  

 

Voice is de beste manier voor een huurder om zijn ontevredenheid te uiten aan de 

corporatie, omdat er weinig exitmogelijkheden voor handen zijn. Hoe groter de 

voicemogelijkheid is die de huurder geboden wordt, des te hoger klimt de huurder op de 

participatieladder. Wanneer een woningcorporatie een klantgestuurd beleid toe past, 

krijgt de klant meer zeggenschap (voice), waardoor  de behoefte om te verhuizen (exit) af 

zal nemen. Bij de treden gedelegeerde bevoegdheid en volledige beheersing van de 

participatieladder is er sprake van klantgestuurd beleid. De trede co-creatie vormt de 

grens tussen klantgericht en klantgestuurd beleid. Er kan van klantgestuurd beleid 

gesproken worden, indien de klant de macht heeft om te verzekeren dat zijn ideeën 

opgevolgd worden. Het is voor een corporatie bijna niet mogelijk om haar huurders de 

trede van valledige bevoegdheid te laten behalen, de enige manier hiervoor is de woning 

te verkopen aan de huurder waardoor de corporatie haar zeggenschap volledig 

overdraagt. 

 

Voor de tweede deelvraag is er gezocht naar een definitie voor renovatie en er is 

onderzocht welke voorwaarden van toepassing zijn bij renovaties door 

woningcorporaties in Nederland. Bij renovatie wordt het gebouw – door middel van 

veranderingen, toevoegingen of sloop met vervangende nieuwbouw – aangepast aan een 

nieuw eisenpatroon, waarbij er een verbetering van het wooncomfort ontstaat. Het 

traditionele renovatieproces kan opgedeeld worden in zes fases: initiatief-, definitie-, 

ontwerp-, voorbereidings-, uitvoerings-, en gebruiksfase. Ieder renovatieproject moet 

voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden vanuit de wet- en regelgeving. 

Daarnaast zijn er randvoorwaarden die per project kunnen verschillen, zoals de 

kenmerken van de woning, het budget, het beleid van de woningcorporatie en de visie 

op het betreffende woningcomplex.  

 

De derde deelvraag heeft geleid tot een definitie voor klantgestuurd renoveren en er is 

onderzocht hoe dit toegepast kan worden bij grondgebonden woningen uit de periode 

1946-1970. Klantgestuurd renoveren kan worden gedefinieerd door definities van 

klantsturing en renovatie samen te voegen. Klantgestuurd renoveren is dus een 

vernieuwing of verandering die woningverbetering en een levensduurverlenging met zich 

mee brengt, waarbij de wensen van de klant sturend zijn en de feedback van de klant het 

vertrekpunt vormt voor de vraag hoe de klant het beste kan worden bediend. Bij een 

renovatie die op klantgestuurde wijze uitgevoerd wordt, gelden de zelfde 

randvoorwaarden als bij een traditionele renovatie. Minimale participatieniveau dat 
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bereikt moet worden is co-creatie, waarbij de klant de macht heeft om te verzekeren dat 

zijn ideeën opgevolgd worden.  

 

Een klantgestuurde renovatie kan op twee manieren toegepast worden: collectief, op het 

niveau van co-creatie, of inidividueel, op het niveau van gedelegeerde bevoegdheid. De 

collectieve methode het meest haalbaar, omdat het schaalvoordeel van een traditionele 

renovatie grotendeels behouden blijft; sociale cohesie gestimuleerd word door 

samenwerking; de plannen voor de binnenzijde individueel gemaakt worden en de 

seriematige uitvoering ervoor zorgt dat de rust in de wijk relatief snel terugkeert. Anders 

dan bij het traditionele renovatieproces, start een klantgestuurd renovatieproces met 

een verkenningsfase, waarin de voorbereidingen worden getroffen, zodat de renovatie 

klantgestuurd uitgevoerd kan worden. Daarnaast zijn de definitie- en ontwerpfase 

samengevoegd in een planontwikkelingsfase. Om keuzestress te voorkomen vindt de 

meeste klantsturing plaats in de planontwikkelingsfase, omdat de kennis van de klant 

vooral bij zijn wensen en het gebruik van zijn woning ligt. Voor de klant is het belangrijker 

dat de woning na de renovatie aan zijn wensen voldoet en dat het renovatieproces vlot 

verloopt, wie dit doet is daarbij ondergeschikt. 

 

Uiteindelijk is er een besluitvormingsmodel ontwikkeld om de randvoorwaarden bij een 

klantgestuurde renovatie in beeld te brengen, zodat de randvoorwaarden bij ieder 

project eenduidig opgesteld kunnen worden. Het model bestaat uit zes onderdelen: de 

uitgangspunten voor de renovatie, het budget, de mogelijkheden voor verbeteringen, het 

renovatieproces, de regelgeving en de prestatie eisen. Ieder onderdeel bestaat uit een 

aantal vragen die beantwoord dienen te worden. Uiteindelijk leiden deze vragen per 

onderdeel tot een aantal randvoorwaarden. Alle onderdelen samen geven het totale 

pakket aan randvoorwaarden die, samen met de beperkingen van de woningen, gebruikt 

kunnen worden om de mogelijkheden voor de renovatie vast te stellen. De corporatie 

dient rekening te houden met het feit dat meer randvoorwaarden voor minder 

zeggenschap van de klant zorgen. De besluitvorming van corporaties bij het stellen van 

randvoorwaarden is project afhankelijk. Daarom dienen de randvoorwaarden bij ieder 

project opnieuw vastgesteld te worden. De fouten en onduidelijkheden die bij de 

toetsing van het model naar voren kwamen, zijn aangepast.  

 

De antwoorden op de deelvragen hebben uiteindelijk geleid tot een antwoord op de 

hoofdvraag. Klantgestuurd renoveren is mogelijk binnen randvoorwaarden. Het kan 

collectief op niveau van co-creatie en individueel op het niveau van gedelegeerde 

bevoegdheid. De collectieve methode is het meest haalbaar en levert het meeste 

schaalvoordeel op van beide methodes. Klantgestuurd renoveren is een goede manier 

om de klant meer zeggenschap te geven over zijn woning. De behoefte naar erkenning en 

zelfverwerkelijking wordt hierdoor bevredigd en de verhuisgeneigdheid zal afnemen. 

Daarnaast is het een goede manier om de mismatch tussen vraag en aanbod op te 

lossen. Klantgestuurd renoveren heeft dus niet alleen voordelen voor de klant, ook voor 

de corporatie biedt het voordelen ten opzichte van een traditionele renovatie. 

 

Bij een  klantgestuurde renovatie zijn er randvoorwaarden van toepassing die 

voortkomen uit de wet- en regelgeving, mogelijkheden van de woningen, het budget, het 

beleid van de woning corporatie en visie op betreffende complex. De meeste 

randvoorwaarden zullen voortkomen uit de kenmerken van de woning en de regelgeving. 

Om project specifieke randvoorwaarden gemakkelijk in beeld te brengen is een 

besluitvormingsmodel opgesteld, die door het beantwoorden van vragen een 

totaalpakket aan randvoorwaarden geeft voor de klantgestuurde renovatie. De woning 

zelf levert de meeste beperkingen op wanneer de klant de woning wil vormen naar zijn 

wensen. De klant zal dus nooit zo veel mogelijkheden hebben als bij een 

nieuwbouwproject. 

 

7.2 Aanbevelingen 

Een nadeel van klantgestuurd renoveren is dat het eisen stelt aan de motivatie, kennis en 

tijd van de klant. Het is daarom belangrijk dat de woningcorporatie een manier vindt om 

de klant te motiveren, de klant snel kennis de benodigde kennis bij te brengen en het 

proces zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. De woningcorporatie dient daarom 

te onderzoek op welke manier de klant gemotiveerd kan worden, hoe de klant snel de 

benodigde kennis bijgebracht kan worden en hoe het proces zo efficiënt mogelijk kan 

plaatsvinden. De trouwe klanten die niet verhuis geneigd zijn, zullen het gemakkelijkst te 

motiveren zijn (loyalty stimuleert voice en zwakt het gebruik van exit af), maar juist bij de 

minder trouwe klant en minder tevreden klanten valt winst te behalen op het gebied van 
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verhuisgeneigdheid en klanttevredenheid. Het is dus belangrijk dat onderzocht wordt 

hoe juist deze mensen gemotiveerd kunnen worden en enthousiast kunnen blijven 

gedurende het renovatieproces. Als de klant in de loop van het proces afhaakt, is alles 

voor niks geweest. 

 

Om het klantgestuurde renovatieproces snel en efficiënt te laten verlopen, zal voor de 

start van een renovatieproject het renovatieproces uitgewerkt moeten worden. Het 

moet duidelijk zijn hoe het proces er uit komt te zien en welke tijdsplanning hier aan vast 

hangt. Daarnaast is het van belang dat aan de klant gecommuniceerd wordt hoe het 

renovatieproces en de tijdsplanning er uit zien, zodat de klant niet alleen weet wat hem 

te wachten staat, maar ook wat er van hem verwacht wordt.  

 

Bovendien zou er onderzoek gedaan kunnen worden naar het ontwikkelen van een 

programma of tool waarmee de klant gemakkelijk zijn keuzes kan maken en direct de 

consequenties ziet. De klant kan de gewenste ingrepen aanvinken en het programma 

rekent automatisch de kosten en de eventuele huurverhoging uit en geeft aan of dit 

binnen het budget valt. Op deze manier kan de klant zelf al een groot deel van de 

individuele plannen maken en kan het renovatieproces sneller doorlopen worden.  

 

Dit onderzoek heeft zicht slechts beperkt tot grondgebonden woningen, maar de 

methode zou ook gebruikt kunnen worden voor meergezinswoningen. Waarschijnlijk kan 

de collectieve methode goed toegepast worden voor klantgestuurde renovaties voor 

meergezinswoningen, omdat de bewoners samen kunnen beslissen over 

gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen. Er zal onderzocht moeten worden of het 

renovatieproces en het besluitvormingsmodel aangepast of aangevuld dienen te worden.  
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