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Voorwoord 

Voorwoord 
Voor u ligt het definitieve eindrapport van het afstudeeronderzoek dat ik heb vetTicht als 
afsluiting van mijn studie Bouwkunde, afstudeerrichting Vastgoedbeheer, aan de Technische 
universiteit Eindhoven. 
Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar het strategisch voorraadbeleid van 
woningcorporaties, dat in opdracht van AAG adviesgroep is uitgevoerd . AAG adviesgroep is 
een adviesbureau dat vooral zorginstellingen adviseert op het gebied van huisvesting, maar 
haar werkterrein in de toekomst wil uitbreiden door zich ook te richten op de brede 
taakstelling van woningcorporaties. 

Omdat ik tijdens mijn afstuderen enerzijds een actueel onderwerp wilde behandelen en 
daarmee een toegevoegde wilde leveren waar ook daadwerkelijk vraag naar is, en anderzijds 
de praktijk wilde ervaren, was AAG adviesgroep het perfecte bedrijf om mijn 
afstudeeronderzoek te verrichten. Ik wil iedereen binnen AAG adviesgroep bedanken voor de 
fijne tijd en de mogelijkheden die mij zijn geboden om het onderzoek succesvol af te ronden. 
Vooral mijn begeleiders ir. G. Breuer en ir. B. Baselmans wil ik bedanken voor de 
stimulerende en inspirerende begeleiding tijdens mijn afstuderen. 
Daarnaast wil ik mijn begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven, drs. J . Smeets 
en ir. S. Maussen bedanken. Mede dankzij jullie prettige begeleiding en enthousiasme voor 
het onderwerp heb ik met heel veel plezier mijn afstudeeronderzoek kunnen verrichten. 

Tot slot wil ik mijn familie en vrienden, en mijn ouders in het bijzonder, bedanken voor alle 
steun die ik van ze heb gehad. Ook al hebben ze mij niet kunnen helpen met de inhoud, ze 
waren er wel als ik ze nodig had. 

P.J. Kuijpers 

Moergestel, juli 2007 
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Samenvatting 

Samenvatting 
Na de brutering, midden jaren negentig, kregen woningcorporaties meer vrijheid in de 
beleidsontwikkeling en moesten ook in fmanciële zin meer op eigen benen staan. Samen met 
veranderende eisen van de klant en de ontwikkelingen op de woningmarkt leidde dit tot de 
ontwikkeling van het strategisch voorraadbeleid door woningcorporaties. 

Het strategisch voorraadbeleid omvat alle activiteiten die een woningcorporatie in onderlinge 
samenhang als onderdeel van een marktgerichte, strategische, systematische en integrale 
visie ontplooit. Deze activiteiten hebben tot doel de woningvoorraad op kortere en langere 
termijn in overeenstemming te houden en! of te brengen met de zich ontwikkelende marktvraag 
en bedrijftdoelen van de corporatie. 

Woningcorporaties hanteren verschillende beleidsmethoden voor het strategisch 
voorraadbeleid, die vaak worden vormgegeven door zogenaamde procesmodellen. In deze 
modellen worden de te nemen stappen en beslissingen en de uitkomsten daarvan in fases 
uiteengezet. 
Hoewel er in de praktijk verschillende procesmodellen gebruikt worden blijkt dat de meeste 
modellen in grote lijnen vergelijkbaar zijn. Het complexniveau is hierbij het uitgangspunt. De 
strategieën die in het strategisch voorraadbeleid ontwikkeld worden zijn gericht op 
individuele complexen, ondanks dat elk complex een onderdeel is van een buurt of wijk. 
Hoewel corporaties dit zich steeds meer beginnen te realiseren, is dit nog niet zichtbaar in het 
voorraad beleid. 

Gebiedsgericht voorraadbeleid 
De verschillende complexen in een wijk kunnen niet los van elkaar gezien worden. 
Complexen vormen namelijk samen met alle voorzieningen en de mensen die er wonen de 
wijk. De factoren die van invloed zijn op het fi.mctioneren van een complex beperken zich 
daarom niet tot de directe omgeving van dat complex. De wijk is als het ware één geheel en 
dient ook als zodanig benaderd te worden. Als een bepaald complex niet goed fi.mctioneert, 
heeft dat invloed op de overige complexen in de wijk. Ook de samenstelling van de 
woningvoorraad, de doelgroepen en de voorzieningen in de wijk bepalen het fi.mctioneren van 
een complex. 
Bovendien is sinds de jaren negentig de rol van de woningcorporatie sterk veranderd. De taak 
van woningcorporaties is verschoven van aanbieder van woonruimte naar aanbieder van 
woongenot. Naast de kwaliteit van de woning speelt meer dan ooit ook de sociale en fysieke 
kwaliteit van de woonomgeving een belangrijke rol. Daarnaast behoort ook het bevorderen 
van de leefbaarheid in wijken en buurten tot de kernactiviteiten van een woningcorporatie. 

Om aan die nieuwe taak te voldoen is het huidige strategisch voorraadbeleid niet meer 
toereikend. Daarom wordt in dit rapport een nieuw model voor het inrichten van het 
strategisch voorraadbeleid op basis van een gebiedsgerichte benadering gepresenteerd. Hierin 
is niet het complexniveau, maar het gebiedsniveau bepalend voor de strategievorming. Het 
nieuwe model hanteert de wijk als uitgangspunt en creëert daarmee een meerwaarde voor de 
woningen op het complexniveau. Op de volgende pagina wordt dit nieuwe model 
weergegeven. 
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Figuur A: Nieuw procesmodel voor een gebiedsgericht voorraadbeleid 
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Samenvatting 

Door eerst een strategie voor een wijk te bepalen, die later vertaald wordt naar een strategie 
per complex, zal zowel een hoger financieel als maatschappelijk rendement op de totale 
woningvoorraad behaald worden dan wanneer de strategieën per complex en onafhankelijk 
van elkaar bepaald worden. Essentieel daarbij is dat een woningcorporatie samen met haar 
stakeholders een visie op een wijk of gebied formuleert. Naast de woningcorporatie hebben 
namelijk ook andere partijen, niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk, een groot 
belang bij de kwaliteit van de woonomgeving. Daarom dienen de betrokken partijen samen te 
werken aan goed functionerende wijken. De woningcorporatie kan hierin een voortrekkersrol 
vervullen. Op die manier houdt een woningcorporatie de regie over de ontwikkelingen in die 
wijk. 

Centraal in het nieuwe model staan de visie op en het ambitieniveau voor het gebied. Na een 
analyse en positionering van en visie op de verschillende wijken kiest de woningcorporatie 
voor een ambitieniveau per wijk. Uitgangspunt is hierbij de concurrentie- en marktpositie van 
een wijk in een stad. Hoe hoger het ambitieniveau, hoe groter de aantrekkingskracht van de 
wijk is op klanten. 

Beotaande situalle 
Amb6Uenlveau 1 

Trend 
Uitstroom acçepteren 

Ambitieniveau 2 

WIJkevenwicht 
Vasthouden koopkrachl 

Ambitieniveau 3 

Stadsevenwicht 
Verslefken van wflken 

AmbttlenlvNU • 
Reglo-evenwicht 

Sl•k• stad 

figuur 8: Gebiedsambitieniveaus (Bron: Reijn en Hagen) 

Mede op basis van de analyse en de visie op en ambitieniveau voor een wijk kan een optimale 
samenstelling en opbouw van die wijk bepaald worden. Hierbij wordt de samenstelling van de 
woningen en de doelgroepen op gebiedsniveau op elkaar afgestemd. Het doel hiervan is om 
de wijk als één geheel te benaderen en te laten functioneren en geldt als uitgangspunt bij de 
strategievorming per wijk. Deze wijkstrategie geeft de strategie voor de komende vijf tot tien 
jaar weer en is bepalend voor de strategieën op het complexniveau. 

De strategie die uiteindelijk gekozen wordt levert een meerwaarde op voor het gebied, waarbij 
de strategie op gebiedsniveau meer is dan de som van de strategieën per complex. Het 
financieel en maatschappelijke rendement van de individuele complexen zal daardoor hoger 
zijn, de leegstand lager, de waardering van de bewoners hoger en uiteindelijk zal het leiden tot 
een groter totaal rendement op zowel financieel-economisch als maatschappelijk vlak. 

Casestudy 
Om het theoretisch model te toetsen in de praktijk is een casestudy uitgevoerd bij Casade 
Woondiensten uit Waalwijk. Dat is een maatschappelijk betrokken organisatie, die bijna 
8.000 woningen in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand beheert. Per stap van het model 
is geïnventariseerd wat de knelpunten zijn en of er stappen toegevoegd of weggelaten kunnen 
worden. 
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Samenvatting 

In de casestudy is het procesmodel kritisch getoetst en doorlopen voor de wijk Baardwijk 
Laageinde De Hoef in Waalwijk. Deze wijk is aangewezen als eerste woonservicezone voor 
Waalwijk en fungeert als een pilot-project. Er is voor deze wijk gekozen, omdat deze zeer 
gevarieerd is samengesteld: kleine, middelgrote en grote eengezinswoningen, 
meergezinswoningen, grote verscheidenheid aan doelgroepen, oude en jonge buurten, 
winkels, zorgvoorzieningen, basisscholen, sport- en speelvoorzieningen, etc. 

Het resultaat van de casestudy is een aantal strategieën op complexniveau die voortkomen uit 
de gebiedsstrategie. Hierdoor wordt bij een groot aantal complexen voor een andere strategie 
gekozen dan de strategieën van Casade. De strategieën die Casade heeft bepaald zijn 
namelijk, in tegenstelling tot de nieuwe strategieën, ontstaan vanuit een complexbenadering 
van de voorraad. 
Door de gebiedsgerichte benadering van het model leiden de nieuwe strategieën tot een betere 
samenstelling van de wijk. Dit leidt tot een grotere waardering en leefbaarheid en uiteindelijk 
zal dat ook de verhuurbaarheid en dus het financiële rendement van de woningen ten goede 
komen. 

Nieuw model 
Hoewel veel woningcorporaties inmiddels wel het belang van een gebiedsgerichte aanpak 
onderkennen, bestond er in de praktijk, nog geen model om de voorraad gebiedsgericht te 
benaderen. Met het model dat in dit rapport gepresenteerd wordt, wordt aan die vraag vanuit 
de markt voldaan. Het nieuwe model voor een gebiedsgericht voorraadbeleid biedt 
woningcorporaties kansen en mogelijkheden om zowel meer financieel als maatschappelijk 
rendement uit hun woningvoorraad te halen en bovendien beter te voldoen aan de prestatie
eisen die gesteld zijn in het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen. 

Het uiteindelijke product van dit onderzoek is een model dat woningcorporaties ondersteunt 
in het opzetten van een gebiedsgericht voorraadbeleid. Door het verschuiven van de 
strategievorming van het complexniveau naar het wijkniveau is een woningcorporatie beter in 
staat om haar aanbod op de vraag aan te laten sluiten en zodoende zowel meer financieel als 
maatschappelijk rendement te behalen op haar voorraad. Ook kan ze hierdoor, samen met haar 
stakeholders, een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en het succesvol 
functioneren van een gebied. 
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Hoofdstuk I: Inleiding 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In de jaren negentig is de rol van de woningcorporatie sterk veranderd. Waar corporaties 
voorheen sterk door de overheid gereguleerde instellingen waren, krijgen ze nu veel meer 
vrijheid. Corporaties opereren tegenwoordig als zelfstandige ondernemingen. Een belangrijke 
verandering die de verzelfstandiging met zich mee heeft gebracht, is de koppeling die 
ontstond tussen de verschillende beleidsterreinen, zoals woningcorporaties die altijd gekend 
hadden. De terreinen onderhoud, verhuur en financiën functioneerden niet langer 
onafhankelijk van elkaar, maar het beleid hiervoor werd steeds meer op elkaar afgestemd; het 
begin van strategisch voorraadbeleid. 

Het komen tot een strategisch voorraadbeleid is inmiddels verworden tot een complex 
interdisciplinair vraagstuk, waarin kennis van verschillende disciplines noodzakelijk is. Uit de 
praktijk blijkt echter dat veel woningcorporaties het strategisch voorraadbeleid nog niet of 
onvoldoende hebben gedefinieerd, hoewel dit essentieel is voor het presteren van 

. . I 
worungcorporattes. 

Ook de overheid wil de prestaties van de woningcorporaties verbeteren. Daarvoor heeft ze een 
beleidsvisie op de toekomst van woningcorporaties opgesteld, waarin de volgende missie voor 
corporaties centraal staat: 

"De brede zorg voor wonen, met als verbijzondering de doelstelling om de gereguleerde 
huurwoningen primair toe te wijzen aan de aandachtsgroep en de doelstelling om te 
investeren in woningbouw. Daarbij gaat het om de goede huisvesting en de aanpak van 
wijken, gericht op een evenwichtige woningsamenstelling en goede woonkwaliteit. " 

Om de investeringen van de corporaties in de nieuwbouw en herstructurering te verzekeren, 
wil de overheid prestatiecontracten opstellen tussen gemeenten en corporaties. Gemeenten 
moeten via een woonvisie en investeringsplan aangeven wat hun prioriteiten zijn. 
Woningcorporaties kunnen hier middels een investeringsbod op reageren. Hierbij hoeft het 
niet uitsluitend te gaan om sociale huurwoningen, maar is ook een rol weggelegd voor 
corporaties in de realisatie van maatschappelijk vastgoed op het gebied van bijvoorbeeld 
onderwijs of zorg. Ook wordt de toelating van corporaties verruimd van een regionaal naar 
een landelijk niveau, op voorwaarde dat de corporatie de opgave in de gemeente(n) waar zij 
bezit heeft naar behoren realiseert. 2 

Om die missie te realiseren mogen corporaties een breder scala aan activiteiten ontplooien, 
die deels met overheidssteun kunnen worden gefinancierd. Ook mogen corporaties activiteiten 
ontplooien die buiten hun werkterrein liggen. Middels deze activiteiten wordt de 
ondememingsruimte vergroot. Er zal echter wel een duidelijke scheiding aangebracht moeten 
worden tussen de met en zonder overheidssteun gefinancierde activiteiten, om de inzet van 
het maatschappelijk gebonden vermogen te verzekeren en te voorkomen dat het weglekt. 

1 Cammeraat, drs. ing. M., Kuyper, drs. ing. 0., Primavera, ir. S., StraJegische in=et !CT bij woningcorporaties blijft uit, 2006. 
2 Ministerie van VROM, Be leidsvisie toekomst van woningcorporaties, 2005. 
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De kern hiervan is dat de overheidssteun altijd ten goede moet komen aan activiteiten die 
betrekking hebben op de gereguleerde huurwoningenvoorraad, het maatschappelijk vastgoed 
of het anderszins bevorderen van de leefbaarheid. 

Het aandeel maatschappelijk vastgoed in de portefeuille zal in de toekomst, zoals ook uit de 
beleidsvisie van het ministerie van VROM blijkt, een prominentere rol gaan spelen binnen de 
woningcorporatie. Nu hebben woningcorporaties daarvoor vaak nog geen beleid ontwikkeld. 
Omdat maatschappelijk vastgoed echter wel invloed heeft op de woningportefeuille en 
daardoor op het strategisch voorraadbeleid, zullen woningcorporaties hier in de toekomst 
beleid voor moeten ontwikkelen. 

1.2 Probleemschets 
Het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH) omschrijft zes prestatievelden, waarop 
corporaties verantwoordelijkheid dragen. Van deze zes prestatievelden zijn het passend 
huisvesten van de doelgroep en het bevorderen van de leefbaarheid de doelen van een 
woningcorporatie. De overige vier prestatievelden uit het BBSH zijn middelen om deze twee 
doelen te realiseren. 

Prestatievelden BBS ll 
Doelen Passend huisvesten van de doelgroep 

Bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten 

Middelen Kwalitatief in stand houden van de woningvoorraad 
Betrekken van bewoners bij beleid en beheer 
Waarborgen van de financiële continuïteit 
Bïdra en aan de combinatie van wonen en zor 

In de praktijk blijkt dat corporaties verschillende richtingen kiezen om de prestatievelden van 
het BBSH vorm te geven. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft een 
model ontwikkeld om deze richtingen zichtbaar te maken in vijf typen corporaties. In dit 
model worden mogelijke typen corporaties afgezet tegen het rendement (financieel of 
maatschappelijk) en hun taakopvatting (smal en gericht op vastgoed of breed en gericht op 
mensen). In figuur I op de volgende pagina wordt dit model weergegeven. 
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Figuur 1: SEV -model met verschillende typen corporaties 

Er worden door SEV vijfverschillende typen corporaties onderscheiden:3 

Vastgoedonderneming: 
Dit is de bouwende en beherende woningcorporatie; er wordt gestuurd en verantwoord op 
basis van bouwproductie, omvang van de (sociale) voorraad en het financieel noodzakelijke 
resultaat. 

Klantencorporatie 
De corporatie stuurt op en legt verantwoording af op basis van de mate waarin gewenste 
klanttevredenheid wordt bereikt. 

Wijkregisseur 
De corporatie stuurt op en legt verantwoording af over de mate waann de gewenste 
leefbaarheid, vitaliteit en waardeontwikkeling in de wijk wordt bereikt. 

Emancipatiemachine 
Dit type corporatie streeft naar een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor haar klanten en legt 
verantwoording af over de mate waarin dat wordt bereikt. 

3 Bobbe, L. , Reimerink L. , Empowermenl in de volkshuisvesting, Open de hekken van het reservaat, 2006 
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Voorzieningencorporatie 
De voorzieningencorporatie specialiseert zich in de bouw en beheer van maatschappelijk 
vastgoed (voor onderwijs, zorg, welzijn, e.d.) en legt verantwoording af over de mate waarin 
dat wordt bereikt. 

Sommige woningcorporaties richten zich, zoals uit het figuur 1 blijkt, op een maximaal 
financieel rendement op hun woningen (vastgoedondememingen). Andere corporaties houden 
echter geen rekening met het financieel economische aspect en richten zich volledig op hët 
maatschappelijk rendement (emancipatiemachines). Beide corporatietypen zijn extremen en 
zullen niet zo vaak voorkomen. Corporaties hebben immers een maatschappelijke functie en 
een bedrijfsmatige verantwoordelijkheid. In de praktijk blijkt dat corporaties vaak 
combinaties van deze vijfverschillende typen zijn. 

Een combinatie van de voorzieningencorporatie en de wijkregisseur sluit het beste aan op de 
doelen die gesteld zijn in het BBSH: De voorzieningencorporatie specialiseert zich in de 
bouw en het beheer van maatschappelijk vastgoed en de wijkregisseur probeert de 
leefbaarheid, vitaliteit en waardeontwikkeling van een wijk te bevorderen. 
Uiteraard hebben alle vijf corporatietypen ook het passend huisvesten van de doelgroep als 
uitgangspunt. 

Een belangrijk onderdeel van het beleid van corporaties om de doelen die in het BBSH 
gesteld worden te bereiken, is het strategisch voorraadbeleid. Het strategisch voorraadbeleid 
richt zich echter vooral op de individuele complexen, zonder dat er op gebiedsniveau sprake is 
van een relatie tussen die complexen. Ook de strategievorming vindt op het complexniveau 
plaats, terwijl, om de leefbaarheid in een gebied te bevorderen, een evenwichtige 
samenstelling van de woningvoorraad juist van cruciaal belang is. 

Omdat het huidige strategisch voorraadbeleid hiervoor niet toereikend is moet een nieuwe 
vorm van strategisch voorraadbeleid ontwikkeld worden, waarin naast het complex- en 
portefeuilleniveau, het gebiedsniveau wordt toegevoegd. Hierin moet de gebiedsgerichte 
benadering van de voorraad centraal staan, zodat complexen niet meer onafhankelijk van 
elkaar benaderd worden. 

In deze opgave voor woningcorporaties ziet AAG adviesgroep kansen om een rol te 
vervullen. Door het aanbieden van een advies voor de ontwikkeling en implementatie van een 
gebiedsgericht strategisch voorraadbeleid, wil AAG Adviesgroep beter inspelen op de vraag 
vanuit de markt. 

1.3 Probleemstelling 
Is het huidige strategisch voorraadbeleid te upgraden naar een gebiedsgericht voorraadbeleid? 

1.4 Doelstelling 
Het toevoegen van een gebiedsgerichte dimensie m het strategisch voorraadbeleid van 
woningcorporaties. 
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Figuur 2: Plan van aanpak 
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1. 6 Stappenplan 
In onderstaand stappenplan staat aangegeven langs welke weg getracht wordt de doelstelling 
te bereiken. Daarbij spelen uiteraard een heleboel vragen een rol. De antwoorden op deze 
vragen worden middels verschillende methoden en technieken gezocht. In de tabel staat, per 
vraag aangegeven, op welke manier de antwoorden gezocht worden. In bijlage 1 is een lijst 
met geïnterviewden opgenomen. 

Q,j 

:a = .... 
"' "" "' = ~ = Q,j .... .E ~ 

"" Q,j Q,j .... .... 
::l .s 

Tabel l: Stappenplan 
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2 Strategisch voorraadbeleid 

2.1 Oorsprong strategisch voorraadbeleid 
Woningcorporaties zijn ontstaan na de invoering van de Woningwet in 1901. Voor die tijd 
waren er al wel particuliere instellingen die als doel hadden om de lagere inkomens te 
huisvesten en de slechte woonomstandigheden te verbeteren. De nadruk werd vooral gelegd 
op coöperatieve woningbouw: mensen verenigden zich met als doel om, zodra ze voldoende 
fmanciële slagkracht hadden, woningen te bouwen voor zichzelf of de verhuur. 

Met de Woningwet werd een wettelijk kader geschapen voor financiële steun aan erkende 
non-profit instellingen. Aanvankelijk was de steun aan deze non-profit instellingen gering. Na 
de Eerste Wereldoorlog kwam hier verandering in. De overheidssteun voor corporaties en 
gemeentelijke woningbedrijven werd snel uitgebreid, wat resulteerde in een sterke toename 
van het aantal woningcorporaties. De grootste groei ontstond echter na de Tweede 
Wereldoorlog. Het bouwbeleid werd gecentraliseerd en stond in het teken van de 
wederopbouw. Het grote woningtekort, met als reactie een omvangrijke objectsubsidiëring, 
planmatige nieuwbouw en een centrale rol van de gemeenten, hebben geleid tot een sterke 
groei in de productie van non-profit huurwoningen. 

De eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog kenmerkten zich door een sterke 
overheidssturing. Toch was er in de jaren vijftig al discussie over de afhankelijkheid van 
corporaties van het (gemeentelijk) beleid. Middels verschillende commissies werd onderzocht 
hoe corporaties fmancieel zelfstandiger konden worden. Pas in de jaren zeventig en tachtig 
kregen deze plannen concrete vorm. Onder andere met het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) werd een 
fmanciële zekerheidsstructuur gevormd rond de woningcorporaties. 

Eind jaren tachtig kwam bij de overheid het besef dat er bezuinigd moest worden op de 
rijksuitgaven, onder het thema 'de terugtredende overheid'. Het streven naar een grotere 
zelfstandigheid kreeg met de Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig; van bouwen naar 
wonen een nieuwe impuls. Het volkshuisvestingsbeleid richtte zich op verdere decentralisatie 
van de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en risico's van het Rijk naar gemeenten en 
provincies en de verzelfstandiging van woningcorporaties. De corporaties kregen meer 
vrijheid in de beleidsontwikkeling en moesten ook in financiële zin meer op eigen benen 
staan. De uitwerking van het nieuwe beleid is tot uitdrukking gekomen in onder meer: 

Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) in 1993. Hierin is de verhouding 
tussen de overheid en de corporaties uitgewerkt. Het BBSH betekende, ten opzichte 
van voorgaande regelgeving, een grotere bewegingsvrijheid voor corporaties en een 
verandering naar verantwoording en toezicht achteraf in plaats van vooraf; 
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De Wet Balanskorting uit 1995, ook wel brutering4 genoemd. Hiermee zijn de 
financiële banden tussen de woningcorporaties en de rijksoverheid doorgesneden. De 
uitstaande leningen van de rijksoverheid aan de woningcorporaties werden afgekocht 
tegen het recht van corporaties op toekomstige exploitatiesubsidies van het Rijk. 
Essentieel is dat de exploitatierisico's met de brutering zijn verschoven van de 
overheid naar de corporaties. 
De afschaffing van de objectsubsidies voor nieuwbouw en exploitatie van de 
wonmgen. 

De gevolgen van het veranderende overheidsbeleid leidden tot hogere huren en een grotere 
vraag naar ongesubsidieerde woningen (koopwoningen en duurdere huurwoningen). Naast 
deze gevolgen voor de woningmarkt, brachten de verzelfstandiging en de decentralisatie ook 
gevolgen met zich mee voor het functioneren van de woningcorporaties. De financiële 
verzelfstandiging had als effect dat corporaties geheel voor eigen rekening en op eigen risico 
op de markt gingen opereren. Daarnaast waren de veranderende eisen van de klant en de 
ontwikkelingen op de woningmarkt andere factoren die een belangrijke rol hebben gespeeld 
bij de ontwikkeling van het strategisch voorraadbeleid. 

2.2 Begripsbepaling 
Er worden in de markt verschillende termen gebruikt voor strategisch voorraadbeleid, die in 
feite vaak hetzelfde betekenen. Strategisch voorraadbeheer, integraal woningbeheer, 
marktgericht vastgoedbeheer en dynamisch vastgoedbeheer zijn allemaal begrippen, waarmee 
in feite inhoudelijk hetzelfde wordt bedoeld als strategisch voorraadbeleid. De termen beheer 
en beleid lopen in veel definities door elkaar. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in het feit 
dat, tot een aantal jaren terug, de woningcorporaties het beheer voerden en het beleid door de 
overheden werd vastgesteld. Tegenwoordig wordt zowel het beheer als het beleid door de 
corporaties zelf bepaald. 

In dit onderzoek wordt echter gekozen om de term strategisch voorraadbeleid te hanteren in 
plaats van strategisch voorraadbeheer. De term voorraadbeheer suggereert een statische 
houding waarbij de nadruk ligt op het in stand houden van de voorraad. De term 
voorraadbeleid benadrukt een veel dynamischere aanpak, waarbij naast instandhouding ook 
inkrimping, uitbreiding en modificatie deel uitmaken van het bedoelde beleidsterrein. 

In de literatuur komen verschillende definities voor strategisch voorraadbeleid voor: 

"Beleid van een woningcorporatie voor de woningvoorraad, waarbij afstemming plaatsvindt 
op ontwikkelingen van vraag en aanbod. Dit betekent dat richtinggevende uitspraken worden 
gedaan over de toekomstige woningvoorraad" Aedes 

"Het strategisch voorraadbeheer bestaat uit het formuleren van een beleid en het uitvoeren 
middels beleids- en beheerplannen, waarbij dit geheel zich toespitst op het effectief beheren 
van de aangeboden huisvestingsdiensten van vastgoedobjecten uit een portefeuille op de 
lange termijn. " Keeris (1997) 

4 Defmitie Brutering door Singelenberg en Balkenende: "Het verzelfstandigen van non·profit instellingen tot sociale ondernemingen door 
wat betreft hun vastgoed allerlei exploitatiebijdragen van de overheid op te tellen, contant te maken en af te kopen door deze te salderen met 
vorderingen van de overheid op deze instellingen." 
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"Het strategisch voorraadbeleid omvat alle activiteiten die een woningbeheerder in 
onderlinge samenhang als onderdeel van een marktgerichte, strategische en integrale visie 
ontplooit. Deze activiteiten hebben tot doel de woningvoorraad op kortere en langere termijn 
in overeenstemming te houden en/of te brengen met de zich ontwikkelende marktvraag en 
bedrijfsdoelen van de verhuurder. " Van den Broeke (1998) 

Ondanks de verschillende definities van strategisch voorraadbeleid komen ze wel ongeveer op 
hetzelfde neer. De definitie van Van den Broeke wordt echter in de literatuur het meest 
gehanteerd en is ook het meest compleet. 

Uit verschillende literatuur volgt verder dat strategisch voorraadbeleid uit een marktgerichte, 
een strategische, een systematische en een integrale component bestaat. 

De marktgerichtheid betekent dat het beleid wordt afgestemd op signalen uit de woningmarkt. 
De vraag vanuit de markt zal geïdentificeerd en gecommuniceerd moeten worden binnen de 
organisatie. Vervolgens zal de vraag gematched moeten worden met het aanbod van de 
corporatie en met de organisatie zelf en wordt een strategie bepaald. De strategie wordt 
gebaseerd op een analyse van de marktontwikkelingen en de marktpositie van de eigen 
producten en organisatie. 

De strategische component houdt in dat het beleid zich richt op de formulering van 
beleidsdoelstellingen en de middelen waarmee en de wijze waarop deze doelstellingen 
behaald moeten worden. Hierbij gaat het vooral om het niveau waarop de beleidskeuzes 
gemaakt worden. 

De systematische factor wordt zichtbaar in het feit dat strategisch voorraadbeleid wordt 
opgezet aan de hand van gestructureerde, rationele en transparante procesmodellen. 

De integrale component van strategisch voorraadbeleid komt tot uiting in het 
interdisciplinaire karakter van het beleid. De beleidsactiviteiten van de corporatie moeten 
geïntegreerd worden tot één pakket. Ook is het noodzakelijk dat het beleid geïmplementeerd 
en verankerd wordt in de organisatie en dat het breed gedragen wordt. 

Op basis van deze vier componenten en de definitie van Van den Broeke wordt het huidige 
begrip strategisch voorraad beleid, gericht op woningcorporaties, als volgt gedefinieerd: 

Het strategisch voorraadbeleid omvat alle activiteiten die een woningcorporatie in 
onderlinge samenhang als onderdeel van een marktgerichte, strategische, systematische 
en integrale visie ontplooit. Deze activiteiten hebben tot doel de woningvoorraad op 
kortere en langere termijn in overeenstemming te houden en/ of te brengen met de zich 
ontwikkelende marktvraag en bedrijftdoelen van de corporatie. 
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2.3 Plaatsbepaling 
Zoals uit de definitie blijkt, heeft het strategisch voorraadbeleid betrekking op de gehele 
organisatie, zowel in de breedte als de diepte. Om tot een strategische aanpak van het 
voorraadbeleid te kunnen komen is het belangrijk om het managementniveau te bepalen, 
waarop het strategisch voorraadbeleid wordt ontwikkeld en hoe er verder in de organisatie 
invulling aan gegeven wordt. 

Het management van vastgoed kan volgens de vastgoedpiramide van Keeris onderverdeeld 
worden in drie niveaus: het strategische portefeuillemanagement, het tactische 
assetmanagement en het operationele propertyrnanagernent (figuur 3). 
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Figuur 3: Vastgoedpiramide, Keeris, 2001 

Strategisch niveau, het beleidsplan 
Op het strategische niveau wordt de gewenste portefeuillesamenstelling bepaald. Het 
strategische niveau houdt zich bezig met globale, op de lange termijn spelende zaken. Op dit 
niveau worden alleen hoofddoelstellingen aangegeven. Het beleidsplan omschrijft de 
randvoorwaarden, de eindtermen en de doelen voor de ontwikkeling van een beheerplan. Het 
levert criteria voor exploitatie en acquisitie en geeft richting aan de ontwikkeling van PMC's. 
Het strategische management is vooral taakstellend voor het assetmanagement op het 
tactische niveau. 

Tactisch niveau, het beheerplan 
Op het tactische niveau wordt het beheerplan opgesteld. Hier houdt men zich bezig met 
concrete, op de middellange termijn spelende zaken en wordt verwezen naar beslissingen die 
voortkomen uit het strategische plan. In het beheerplan wordt het strategisch voorraadbeleid 
uitgewerkt in concrete beheersinstructies per marktcluster. 5 

5 Een marktcluster is een verzameling woningen die op basis van een aantal geselecteerde productkenmerken, de geografische ligging, de 
marktvraag en de bestaande complexindeling tol één geheel gerekend kan worden en waarvoor de corporatie dezelfde beheerstrategie uitzet. 
Een marktcluster zou uit één of meer technische complexen kunnen bestaan. (Van den Broeke, 1998) 
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Hierbij is regelmatig terugkoppeling naar het strategische niveau van het beleidsplan 
noodzakelijk. Het complexbeleid stuurt tevens het dagelijks beheer van het 
propertymanagement op het operationele niveau aan. 

Operationeel niveau, het actieplan 
Op het operationele niveau worden de tactische beheeracties vertaald naar concrete 
activiteiten. Deze activiteiten staan omschreven in het actieplan. Ook is hierin opgenomen 
wie, op welk moment, actie moet ondernemen. Ter controle zijn eveneens de momenten 
waarop overleg en evaluatie plaats dienen te vinden aangegeven. Ook vanuit dit niveau wordt 
waardevolle informatie teruggekoppeld naar het assetmanagement. 

Het strategisch voorraadbeleid heeft betrekking op alle niveaus binnen een organisatie. Het 
beleid wordt ontwikkeld in het portefeuillemanagement en vastgelegd in de vorm van een 
beleidsplan. Op het tactische niveau vindt in beheerplannen de aansturing en monitoring 
plaats, terwijl de uitvoering van de beleidsmaatregelen op het operationele niveau in het 
propertymanagement middels actieplannen gebeurt. De wisselwerking tussen deze drie 
niveaus is heel belangrijk in het juist functioneren van strategisch voorraad beleid. 

2.4 Vormgeving 
Corporaties hanteren veel verschillende beleidsmetboden voor het strategisch voorraadbeleid. 
Een beleidsmetbode omvat het geheel van vaststaande, binnen de organisatie 
overeengekomen werkwijzen bij de formulering van het strategisch voorraadbeleid. Deze 
beleidsmetboden worden vaak vormgegeven door zogenaamde procesmodellen. 

In deze modellen worden de te nemen stappen en 
beslissingen en de uitkomsten daarvan in fases 
uiteengezet. De meeste procesmodellen hebben een 
basis, waarin achtereenvolgens analyse, 
strategievorming en toetsing aan de orde komen: aan 
de hand van een analyse wordt een voorlopige 
strategie ontwikkeld, die vervolgens getoetst wordt 
(figuur 4). 

Deze basisstructuur moet gezien worden als een 
kapstok voor een procesmodeL In de praktijk zijn er 
vaak meer fases, zodat deze 'kapstok' moet worden 
aangekleed. Verder komt het voor dat het begin en 
einde van deze basisstructuur moet worden uitgebreid 
met fases die betrekking hebben op de praktische 
verankering van het beleid, zoals het maken van 
procesafspraken, de implementatie van de 
investeringsstrategieën en de uitwerking van het 
voorraadbeleid naar andere beleidsterreinen, zoals 
bijvoorbeeld het beheer en onderhoud. 

Figuur 4: Basisstructuur voor procesmodellen 
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R.A. van den Broeke heeft in zijn boek Strategisch voorraadbeleid van woningcorporaties 
een procesmodel ontwikkeld, wat vaak als leidraad wordt gehanteerd door corporaties bij het 
opzetten van hun eigen procesmodeL Hoewel Van den Broeke dit boek reeds in 1998 
publiceerde, is er tot op heden geen recentere, vergelijkbare literatuur beschikbaar. In figuur 5 
is een vereenvoudigde versie van het procesmodel weergegeven. 

Figuur 5: Procesmodel, Van den Broeke, 1998 

Het procesmodel is opgebouwd uit 5 fases, waarin duidelijk de basisstructuur zichtbaar is. 
Iedere fase bestaat uit een reeks activiteiten en resulteert in een aantal producten. 

Inventarisatie 
Fase 1 is de inventarisatiefase en heeft tot doel het fundament voor het strategisch 
voorraadbeleid te leggen. De onderdelen van deze fase leiden tot relevante uitgangspunten om 
het strategisch voorraadbeleid te formuleren en om aan de hand van een eerste analyse op 
hoofdlijnen een aantal beleidskeuzes te maken. Deze fase omvat een SWOT-analyse, een 
marktverkenning en de bepaling van de doelgroepen van de corporatie. Fase 1 eindigt met een 
beleidsdocument dat aanknopingspunten biedt voor het strategisch beleid van de corporatie. 

Analyse 
Fase 2 is de analysefase en sluit met de uitwerking van doelstellingen en uitgangspunten aan 
op de werkzaamheden van fase 1. Deze fase staat in het teken van een verdere verdieping in 
de marktanalyse en de indeling van het woningbezit in product-marktcombinaties (PMC's) en 
ontwikkeling van een portfolioanalyse. De portfolioanalyse bepaalt voor een groot deel de 
beleidskeuzes op tactisch niveau. 

Strategievorming 
Fase 3 is de strategievormingsfase en richt zich op de verdieping en uitwerking van de PMC's 
in beheer- of marktclusterplannen. De beleidskeuzes uit fase 2 worden, met inbreng van 
kennis van de medewerkers, uitgewerkt in meetbare termen per marktcluster. Het resultaat 
van deze fase is een beheerplan waarin staat aangegeven wat de acties voor elk markcluster 
zijn. Ook worden in deze fase een huurdersenquête gehouden en een kwaliteitskaart 
ontwikkeld. 

Toetsing 
Fase 4 is de toetsingsfase. In deze fase gaat het om de financiële consequenties van de 
plannen uit de eerdere fases. Er worden scenario's doorgerekend met verschillende financiële 
parameters en de plannen worden getoetst aan de doelstellingen en de kennis van de 
medewerkers en eventueel bijgesteld. 
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Implementatie 
Fase 5 is de implementatiefase. Hier worden de plannen geïmplementeerd en gemonitord en 
waar nodig bijgesteld. Het strategisch voorraadbeleid is een cyclisch proces en dus nooit 
voltooid. Monitoring en bijstelling zullen voortdurend plaats moeten vinden. Ook zal de 
beleidscyclus periodiek opnieuw doorlopen moeten worden. 
Het procesmodelloopt van de verkennende fase, via het vaststellen van de beleidsrichting, tot 
de implementatiefase van marktclusterplannen of beheerplannen en de monitoring daarvan. 
De beleidsrichting betreft de strategische keuze voor een marktsegment. Vervolgens wordt 
per cluster voor een beheerstrategie gekozen, die wordt uitgewerkt in een marktclusterplan. 
De beheerstrategie kent technische, verhuurtechnische, fmanciële en sociale componenten, die 
alle terreinen van het voorraadbeleid omvatten, zoals de huurprijs, woonruimteverdeling, 
leefbaarheid, woonomgeving en dienstverlening. 

2. 5 Producten 
Tijdens de vijf fases van het procesmodel van Van den Broeke worden verschillende 
producten vervaardigd. Deze producten zijn het resultaat van de analyses en strategieën die 
tijdens het proces uitgevoerd en ontwikkeld worden. 

Strategisch voorraadbeleidsplan 
Het strategisch voorraadbeleidsplan is het resultaat van het strategisch voorraadbeleid. Hierin 
staan de beleidsuitgangspunten voor de gehele voorraad van de corporatie beschreven. De 
corporatie zal in beheer- en actieplannen het strategisch voorraadbeleid per wijk, buurt, 
cluster of complex verder uitwerken. 

Beheerplannen 
De beheerplannen geven per deelterrein van het voorraadbeleid de hoofdlijnen van het beleid 
voor de komende één tot drie jaar aan. Om per afdeling en per werknemer precies te weten 
welke beleidskeuzes er per marktcluster gemaakt zijn, zal de organisatie de beheerplannen op 
onderdelen moeten detailleren. 

Huurdersenquête en vestigings- en vertrekinterview 
Met een huurdersenquête of via interviews kan een corporatie heel gericht bepaalde 
beleidsgegevens achterhalen die nodig zijn bij de ontwikkeling of monitoring van strategisch 
voorraadbeleid. Dit kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens zijn, zoals de 
bouwtechnische kwaliteit of de kwaliteit van de dienstverlening. 

Woon- en buurtbeelden en kwaliteitskaart 
Alle achtergrondgegevens die de corporatie verzamelt ten behoeve van de ontwikkeling van 
het voorraadbeleid, komen samen in overzichten per wijk, buurt en marktcluster. Dit wordt 
een kwaliteitskaart genoemd. In de buurtbeelden wordt een indruk van de woonomgeving en 
in de woonbeelden een beeld van de representatieve woningen gegeven. 

Monitoring en managementrapportages 
Om het strategisch voorraadbeleid succesvol te implementeren en de continuïteit van het 
beleid te waarborgen, wordt het beleid gemonitord. Hiervoor zullen corporaties verschillende 
rapportages op moeten stellen, waarin bijvoorbeeld de voortgang bewaakt wordt of 
verantwoording wordt afgelegd. 
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2.6 Instrumenten 
In het procesmodel van Van den Broeke is aangegeven uit welke keuzemomenten, acties en 
producten het strategisch voorraadbeleid bestaat. Om de verschillende factoren binnen het 
strategisch voorraadbeleid meetbaar te maken, worden er in de markt verscheidene 
instrumenten gebruikt om de beleidsgegevens aan te leveren . Deze instrumenten zijn onder te 
verdelen naar de volgende negen categorieën:6 

1. Analyse van de kenmerken van het bezit 
2. Analyse van de fmanciële positie 
3. Bedrij fswaardemodel 
4. Analyse van de buurt- en wijkkenmerken 
5. Portfolioanalyse 
6. Marketinginformatiesystemen 
7. Prognosesystemen 
8. Woonruimteverdeelsystemen 
9. Onderhoudsplanning 

Analyse van de kenmerken van het bezit 
De woningcorporatie heeft al vrij snel in de beleidsontwikkeling een duidelijk beeld nodig 
van de aanbodkenmerken, de verhuurrisico's en de exploitatierisico's van het bezit. De 
analyse is gericht op zowel de woning als de directe omgeving. De gegevens zijn per 
verhuureenheid vastgelegd. De gegevens hiervoor zijn beschikbaar via het centrale 
informatiesysteem van corporaties. Hierin staan de basisgegevens van het bezit uitgesplitst tot 
op het objectniveau, zoals de technische of fmanciële staat en de verhuurbaarheid van een 
woning of complex. 

Analyse van de financiële positie 
Ook is er een duidelijk beeld vereist van de huidige en toekomstige financiële positie van de 
corporatie. Naast de woningexploitatie is de portefeuille van leningen en beleggingen van 
belang. Er zijn diverse rekenmodellen beschikbaar, die de verschillende financiële aspecten 
combineren en aan de hand van verschillende scenario's de effecten van de wijzigingen 
doorrekenen. 

Bedrijftwaardemodel 
Met een bedrijfswaardemodel kan een woningcorporatie verschillende beleidsalternatieven 
per marktcluster of per complex afwegen. Het verschil met het vorige systeem is dat het 
bedrijfswaardemodel uitsluitend de huidige woningexploitatie, scenario's en varianten 
doorrekent. De portefeuille van leningen en beleggingen blijven dus buiten beschouwing. 

Analyse van buurt- en wijkkenmerken 
In deze categorie zijn systemen ontwikkeld die in plaats van de woningkenmerken de 
leefbaarheidskenmerken en de gegevens over voorzieningen weergeven. Deze gegevens 
kunnen niet gekoppeld worden aan individuele verhuureenheden en zijn meestal ook niet 
afkomstig van de woningcorporatie. Veel gegevens zijn afkomstig van gemeenten. 

6 Broeke, R.A. van den, Strategisch voorraadbeleid van woningcorporaties: informatievoor=ieningen en instrumenJen, 1998. 
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De systemen leveren een belangrijke bijdrage bij het opstellen van integrale plannen waarbij 
veel partijen betrokken zijn. Ze maken monitoring mogelijk van ontwikkelingen op het terrein 
van leefbaarheid. Hoewel de systemen niet ontwikkeld zijn ter ondersteuning van strategisch 
voorraadbeleid kunnen ze toch goed ingezet worden. 

Portfolioanalyse 
De portfolioanalyse is een methode waarbij de sterke en zwakke delen van het woningbezit 
van een corporatie in kaart worden gebracht en waarbij de concurrentiepositie van de 
woningen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van andere corporaties zichtbaar wordt 
gemaakt. Portfolioanalyses bieden aanknopingspunten voor het te voeren beleid: voor welke 
prijs, bestemd voor welke doelgroep en met welke kwaliteitskenmerken zouden woningen op 
de markt gebracht moeten worden? 

Marketinginformatiesystemen 
Deze systemen bevatten gegevens over huishoudenstypes en woonstijlen en koppelen daar 
koopgedrag en wijze van bewoning aan. Deze systemen zijn niet direct ontwikkeld om het 
strategisch voorraadbeleid te ondersteunen, maar kunnen wel een hulpmiddel zijn. 

Prognosesystemen 
Prognose systemen gebruiken gegevens over de huidige in- en uitstroom, geboorte en sterfte, 
etc. om de vraag naar het huidige aanbod en eventuele nieuwbouw te simuleren. 

Woonruimteverdeelsystemen 
Met woonruimteverdeelsystemen kunnen corporaties beleidsanalyses verrichten op basis van 
reacties op leegkomende woningen die bijvoorbeeld in een woonkrant te huur worden 
aangeboden. De systemen bevatten allerlei gegevens over de woningen, over het aantal 
binnengekomen reacties en over de huishoudens die gereageerd hebben. 

Onderhoudsplanning 
Corporaties gebruiken onderhoudsplanningssystemen, die zich richten op het operationele 
niveau van de onderhoudsplanning. Hoewel de behoefte aan strategische toepassingen van dit 
soort systemen wel aanwezig is, kunnen de huidige systemen niet of nauwelijks ingezet 
worden als instrument in het strategisch voorraadbeleid. 
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2. 7 Implementatie 
Het strategisch voorraadbeleid neemt een prominente, integrale rol in binnen een 
woningcorporatie. De implementatie van het voorraadbeleid in de woningcorporatie is een 
belangrijk onderdeel van het succesvol voeren van strategisch voorraadbeleid. 7 In theorie zou 
het voorraadbeleid losgekoppeld kunnen worden van de organisatie en de 
informatievoorziening binnen die organisatie. In de praktijk blijkt echter dat de relaties 
hiertussen en de afhankelijkheden van elkaar dermate groot zijn, dat ze niet afzonderlijk 
bekeken kunnen worden. Het strategisch voorraadbeleid zal altijd in relatie tot de organisatie 
en de informatievoorziening ontwikkeld moeten worden. In figuur 6 is de onderlinge 
samenhang tussen de beleidsontwikkeling, de informatievoorziening en de organisatie 
weergegeven. 

Eisen aan implementatie (2) 

Organisatorisch kader beleidsontwikkeling (5) 

Figuur 6: Relatie voorraad beleid, organisatie en informatievoorziening, Van den Broeke, 1998 

Beleidsontwikkeling 
De uitwerking van het voorraadbeleid stelt eisen aan de informatie die nodig is om er 
beleidskeuzes op te kunnen baseren en stelt eisen aan de rekenmodellen om beleidskeuzes 
door te kunnen rekenen en daarin varianten te ontwikkelen (1). 
Daarnaast stelt de beleidsontwikkeling eisen aan de organisatie als het gaat om de 
implementatie van het beleid: voor het succesvol uitwerken van het beleid in operationele 
plannen dient de organisatie op een bepaalde manier vormgegeven te zijn en toegerust om 
deze plannen uit te voeren (2). 

7 Bron: C. Snoeijs, directeur Pre Consultancy 
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Informatievoorziening 
De informatievoorziening voedt de beleidsontwikkeling met beleidsgegevens (3 ). Daarbij 
spelen onder andere technische beperkingen een rol: welke mogelijkheden biedt het centraal 
informatiesysteem en welke mogelijkheden biedt de kantoorautomatisering? Corporaties 
signaleren in de informatievoorziening knelpunten. Het niveau van automatisering en de 
beschikbaarheid van informatiebronnen is sturend voor de manier waarop de corporatie is 
georganiseerd ( 4 ). 

Organisatie 
De bestaande organisatie biedt de kaders waarbinnen de beleidsontwikkeling plaatsvindt (5). 
Wanneer de organisatie niet voldoende is toegerust om de beleidsontwikkelingen te 
ondersteunen (onder meer met beleidsgegevens, rekenmodellen, maar ook door het 
kennisniveau van medewerkers en het mandaat van medewerkers in de verschillende functies) 
en beleidskeuzes te implementeren, raakt de beleidsontwikkeling niet verankerd binnen de 
organisatie en blijft strategisch voorraadbeleid een bezigheid van een beleidsmedewerker of 
een directielid. 
De organisatie produceert, met een bepaalde manier van werken en wijze van registratie, 
beleidsgegevens. De eisen die de beleidsontwikkeling stelt aan de informatievoorziening, 
werken door in de eisen die worden gesteld aan de organisatie ( 6). 

De sterke onderlinge afhankelijkheid betekent dat de uitwerking van het strategisch 
voorraadbeleid voortdurend raakt aan de implementatie in de organisatie en in de 
informatievoorziening. Dus om tot een model voor de ontwikkeling en implementatie van 
strategisch voorraadbeleid te komen zal altijd met het organisatie- en informatiemodel van de 
corporatie rekening gehouden moeten worden. 
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2.8 Voorbeelden procesmodellen uit de praktijk 
Als reactie op het procesmodel van Van den Broeke hebben verschillende partijen een eigen 
methode voor de ontwikkeling en implementatie van strategisch voorraadbeleid ontwikkeld. 
Hieronder worden een aantal procesmodellen besproken, die bij kunnen dragen aan de 
ontwikkeling van een procesmodel voor het strategisch vooiTaadbeleid nieuwe stijl. 

2. 8.1 Procesmodel OTB Delft 

OTB Delft 8 heeft het procesmodel van Van der Broekeverder uitgewerkt en aangepast. OTB 
Delft onderscheidt, in tegenstelling tot de vijf fases van Van den Broeke, zeven fases in het 
proces van strategisch vooiTaadbeleid: 9 

1. Missie, visie en ondernemingsdoelstellingen 
2. Interne en externe analyse 
3. Beleidsuitgangspunten, voorraad en producten 
4. Strategieën 
5. Toetsing 
6. Beheerplannen 
7. Implementatie 

.------------
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~-----------
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I •-------------

Figuur 7: Procesmodel OTB Delft 

8 OTB Delft is een onderzoeksinstituut, dat gespecialiseerd is in onafhankelijk onderzoek en advies op het gebied van wonen, bouwen en de 
~ebouwde omgeving. 

Gruis V.H., Financieel en maatschappelijk rendement in het voorraadbeleid, 2005 
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Missie, visie en ondernemingsdoelstellingen 
De woningcorporatie dient aan te geven wat haar missie voor en visie op de toekomst is met 
betrekking tot de woningvoorraad. De ondernemingsdoelstellingen geven aan wat de factoren 
zijn, die in het voorraadbeleid worden opgenomen, zoals de woningmarkt, beleidsomgeving, 
wijkvisies, woonwensen en verhuurbaarheid, duurzaamheid, bouw en woontechnische 
complexkenmerken en kenmerken van de organisatie. 

Interne en externe analyse 
In de analysefase wordt een onderscheid gemaakt tussen een interne en externe analyse. In de 
interne analyse komen de bewonerswensen, complexkenmerken en de corporatie aan bod. De 
externe analyse wordt gekenmerkt door de woningmarkt, de beleidsomgeving en de 
wijkvisies. Twee methoden die in deze fase gebruikt worden zijn de SWOT-analyse en de 
portfolioanalyse. 

Beleidsuitgangspunten, voorraad en producten 
De resultaten van de analyse bieden in combinatie met de missie van de corporatie een basis 
voor het formuleren van concrete doelen voor de samenstelling van de woningvoorraad. 
Corporaties kunnen deze doelstellingen formuleren in relatie tot de kerndoelen van sociale 
verhuurders; betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Doelstellingen hebben 
bijvoorbeeld betrekking op de hoeveelheid betaalbare woningen, het minimale 
kwaliteitsniveau, de prijs-kwaliteitverhouding en de gewenste mutaties in de woningvoorraad. 

Strategieën 
De doelstellingen van de corporatie worden vertaald in strategieën. Hierin wordt aangegeven 
hoe de doelstellingen gerealiseerd worden door beheer van en investeringen in de 
woningvoorraad per complex. Om dit proces van strategieformulering en strategieselectie 
zoveel mogelijk systematisch te laten verlopen, kunnen verschillende technieken worden 
gebruikt, zoals het vooraf formuleren van strategieën en het koppelen van uitkomsten uit de 
analyse aan de beleidsrichting, zoals in een portfolioanalyse gebeurt. 

Toetsing 
Voordat de strategieën uitgewerkt worden in beheer- en investeringsplannen. moet ook een 
toetsing op strategisch niveau plaatsvinden. Bepaald moet worden of: 

De voorgestelde strategieën financieel, technisch en sociaal haalbaar zijn; 
De gewenste, positieve effecten van de strategieën opwegen tegen eventuele negatieve 
effecten; 
De strategieën op complexniveau samen ook het gewenste resultaat opleveren op 
portefeui lleni veau. 

Beheerplannen 
De strategieën worden vervolgens uitgewerkt m complexbeheerplannen, waarin concrete 
afspraken en activiteiten opgenomen zijn. 

Implementatie 
Om het beleid in de praktijk toe te kunnen passen, dient er gedurende het gehele proces 
aandacht te zijn voor de implementatie. Vanaf de start dient er een draagvlak binnen de 
organisatie te zijn. Naast de resultaten van het proces, de beleidsuitgangspunten en de 
beheerplannen op complexniveau, moet ook het proces zelf geïmplementeerd worden. 
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2.8.2 Het Atrivé Vijflagenmodel 

Atrivé heeft een model ontwikkeld voor vastgoedsturing. Volgens het Atrivé Vijflagenmodel 
staat bij vastgoedsturing de samenhang centraal tussen toekomstvisie, missie, strategie, beleid 
en uitvoering. 10 Onderstaand model toont de wisselwerking tussen de verschillende lagen. 

Figuur 8: Model vastgoedsturing, Allivé, 200611 

Visie en Missie 
In de visie en missie in het ondernemingsplan geeft de woningcorporatie aan hoe ze de 
toekomst ziet en wat haar plannen daarvoor zijn. De corporatie bepaalt de strategie en de 
keuzes en prioriteiten voor de komende drie tot vijf jaar. 

Portefeuillestrategie 
In de tweede laag van het model worden de visie, missie en het ondernemingsplan vertaald 
naar de veranderopgave van de portefeuille. Hierin wordt aangegeven op wie de corporatie 
zich de komende tien tot vijftien jaar moet richten en met welke producten en diensten. 
Hierbij spelen vanafhet begin de financiën een rol. 
De portefeuillestrategie is een gericht en haalbaar kader voor het voorraadbeleid en de 
uitvoering en tevens een uitstekend instrument in de communicatie met andere partijen. 

10 Eskinasi, drs . M., Corporalies & Vastgoedsturing, 2006 
11 Atrivé, Vastgoed en Wonen, 2006, 
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Voorraadbeleid 
In het voorraadbeleid wordt de strategie uitgewerkt naar een duidelijk concreet 
activiteitenplan voor de woningvoorraad voor de korte en middellange termijn. De factoren 
die onderzocht worden, zijn de markt, klant, prijs, kwaliteit, omgeving en het sociaal beheer. 
Binnen vastgoedsturing is het voorraadbeleid niet strategisch. De keuzes op hoofdlijnen 
vloeien voort uit het ondernemingsplan en de portefeuillestrategie. Het voorraadbeleid is de 
plaats waar het huurbeleid, verkoopbeleid, sloopbeleid, onderhoudsbeleid etc. samenkomen 
en een samenhangend plan vormen. Het voorraadbeleid is een belangrijke schakel in het 
Vijflagenmodel, omdat hier de verankering plaats vindt. De portefeuillestrategie wordt 
doorvertaald naar concrete tactische en operationele doelstellingen voor individuele 
complexen. 

Beheerplannen 
De beheerplannen vormen de essentiële communicatieschakel tussen het beleid en de 
uitvoering. Ze leveren de instructies voor de uitvoering van het voorraadbeleid. Een 
beheerplan bevat niet alleen feiten en beleid op complexniveau, maar is ook een 'handleiding' 
voor de dagelijkse processen. Daarnaast moeten de beheerplannen voor alle medewerkers 
toegankelijk zijn en fungeren als informatievoorziening naar klanten. 

Processen 
Op het niveau van de processen wordende aanpak, bedrijfsprocessen en 
informatievoorziening optimaal ingericht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om marktgericht 
onderhoud, resultaatgerichte bedrijfsvoering, communicatie met bewoners en vele andere 
aspecten. 
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2.8.3 Stappenplan Interface 

De stichting Interface heeft een stappenplan ontwikkeld voor de ontwikkeling en 
implementatie van strategisch voorraadbeleid. Dit model is het meest uitgebreide model dat 
tot nu toe behandeld is. Er worden in het model 13 stappen onderscheiden waarin duidelijk 
staat aangegeven wat de te nemen stappen, beslissingen en uitkomsten zijn. 12 

Tactisch niveau 
(Beheerplan) 

~~ 

(I) 

(2a) 

(3) (2b) 

(4b) (4a) 

(Sb) (Sa) 

(9) 

(10) 

(lla) 

(12) 

( 13) 

Figuur 9: Stappenplan Interface 

12 Dogge, P.J.C., Van Woningverhuurder naar Aanbieder van Woongenot, 2003. 
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Vaststellen doelstelling en uitgangspunten (1) 
In deze stap wordt middels beleidsdoelstellingen een kader gesteld voor het voorraadbeleid en 
de concrete uitwerking hiervan in beheerplannen. De uitgangspunten dienen te worden 
bepaald rond beleidsvormen zoals de kernvoorraad, huurprijs, aankoop, verkoop, sloop en 
nieuwbouw, onderhoud, doelgroepen en financieel beleid. 

Indelen van de voorraad in beheereenheden (2a + 2b) 
De voorraad moet worden opgedeeld in productgroepen en marktcomplexen. Een 
marktcomplex is een verzameling woningen die min of meer dezelfde markttechnische 
eigenschappen hebben en die geografisch gezien één geheel vormen. Een productgroep ligt 
een schaalniveau hoger, maar is in feite hetzelfde als een marktcomplex, alleen ontbreekt de 
geografische component. 

Indelen van klanten in doelgroepen (3) 
Het is van belang om je klanten te segmenteren in doelgroepen. Dit kan op veel verschillende 
manieren. Uitgangspunt is echter vaak de woonvoorkeuren. Het is van belang dat huishoudens 
die tot dezelfde doelgroep behoren in grote lijnen dezelfde woonvoorkeuren hebben. 

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

SWOT-analyse op marktcomplex-en portefeuilleniveau (4a + 4b) 
SWOT staat voor Strength, Weakness, Opportunities en Threats (sterke en zwakke punten, 
kansen en bedreigingen). Elk marktcomplex wordt onderworpen aan een sterkte/zwakte 
analyse. De sterke en de zwakke punten worden in beeld gebracht door procesgegevens, 
productgegevens en financieel-economische gegevens per marktcomplex te analyseren. Het 
tweede deel van de SWOT -analyse bestaat uit het inventariseren van de kansen en 
bedreigingen op het niveau van het marktcomplex. Hiervoor is de DESTREP-benadering een 
waardevol hulpmiddel. 

Bepalen product-marktcombinaties (5) 
Door het bepalen van de product-marktcombinaties wordt onderzocht voor welke doelgroepen 
de marktcomplexen het meest geschikt zijn. Wanneer blijkt dat de geboden prestatie aansluit 
op de gevraagde prestatie, kan gesproken worden van een product-marktcombinatie. 
Een product-marktcombinatie geeft volgens Interface echter nog geen garantie voor een goede 
verhuurbaarheid. Dat komt doordat bij het bepalen van product-marktcombinaties geen 
rekening gehouden wordt met de verhouding tussen vraag en aanbod op woningmarktniveau. 
Het inzicht in de verhouding tussen vraag en aanbod op het portefeuilleniveau wordt 
verkregen door de mate van geschiktheid van alle complexen voor alle doelgroepen in een 
overzicht samen te brengen. In het stappenschema is dit aangegeven door de koppeling tussen 
het beheerplan en het beleidsplan. 

33 



Hoofdstuk 2: Strategisch voorraadbeleid 

Vaststellen organisatorische en financiële randvoorwaarden (6) 
Voordat de mogelijke strategieën op het niveau van de marktcomplexen geformuleerd kan 
worden, dienen eerste de organisatorische en financiële randvoorwaarden vastgesteld te 
worden. De financiële randvoorwaarden bepalen wat haalbaar is en de organisatorische 
randvoorwaarden bepalen de grenzen aan de inzet van personeel en aan het tempo waarin 
maatregelen genomen kunnen worden. 

Vaststellen algemene beheersuitgangspunten (7) 
Op basis van de in stap één vastgestelde doelstellingen en uitgangspunten, dienen algemene 
beheeruitgangspunten in termen van kwaliteitsniveaus, marktsegmentatie, prijsstelling en 
dergelijke vastgesteld te worden. Ook zullen de randvoorwaarden voor het acquisitie- en 
dispositiebeleid bepaald moeten worden. 

Mogelijke beheerstrategieën (8) 
Op basis van de organisatorische en financiële randvoorwaarden en de algemene 
beheeruitgangspunten worden de mogelijke 'beheerstrategieën' vastgesteld. 

Mogelijke strategieën per marktcomplex (9) 
Per marktcomplex worden de (uit de in stap acht geformuleerde) strategieën gekozen die, op 
basis van de in stap vier en vijfverzamelde en geanalyseerde informatie, voor dat complex het 
meest geschikt zijn. Om tot een selectie van passende strategieën te komen, wordt in de 
methode van Stichting Interface een beslissingsboom gebruikt, waarbij de in stap vier en vijf 
verzamelde informatie op een systematische wijze in de keuze voor strategieën wordt 
meegenomen. 
Voordat de strategie voor een complex wordt gekozen, moet eerst worden vastgesteld op 
welke doelgroep(en) de corporatie zich met het complex wil richten. Bovendien moeten de 
kansen en bedreigingen bekend zijn. 

Strategieën vertalen in activiteiten I ingrepen (I 0) 
De strategieën worden vertaald in verschillende beheeractiviteiten. Er zijn verschillende 
maatregelen mogelijk om een strategie vorm te geven. Voor welke maatregelen wordt 
gekozen is afhankelijk van de strategie en de informatie die uit de SWOT-analyse naar voren 
is gekomen. 

Doorrekenenfinanciële consequenties (IJ) 
Vervolgens wordt de financiële haalbaarheid van de alternatieve strategieën getoetst. Uit deze 
toetsing kan blijken dat de activiteiten moeten worden bijgesteld. Ook kan blijken dat de 
mogelijke strategieën financieel niet haalbaar zijn. In beide gevallen moeten enkele stappen 
opnieuw worden genomen om uiteindelijk tot een juiste en haalbare strategie te komen. Een 
belangrijk instrument hierbij is de bedrijfswaarde. 

Definitieve keuze strategie (12) 
Wanneer de haalbaarheid van alle mogelijke strategieën is doorgerekend, kan een definitieve 
keuze voor een bepaalde strategie worden gemaakt. 

Implementatie (13) 
Nadat de strategie definitief gekozen is, dient deze te worden geïmplementeerd. Ook binnen 
de implementatiefase kunnen weer een aantal stappen worden onderscheiden zoals het 
vaststellen van benodigde acties, de koppeling van deze acties aan personen, tijdsafspraken en 
evaluatiemom enten. 
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2.9 Vergelijking procesmodellen 
Om te komen tot een procesmodel, op basis waarvan het strategisch voorraadbeleid nieuwe 
stijl ontwikkeld zal worden, worden de beschreven procesmodellen met elkaar vergeleken. 
Uitgangspunt is hierbij het procesmodel van Van den Broeke. Elke fase begint met een 
beschrijving van de activiteiten volgens Van den Broeke. Vervolgens wordt dit vergeleken 
met de stappen, die de overige procesmodellen nemen. 

2.9.1 Fase 1 

In fase 1 wordt het fundament voor het strategisch voorraadbeleid gelegd. Hierin vinden 
onder andere een omgevingsanalyse, een marktverkenning, een inventarisatie van het 
bestaande beleid, een analyse van de financiële positie van de corporatie, het definiëren en 
bepalen van de verschillende doelgroepen en het indelen van het bezit in productgroepen en 
van klanten in klantgroepen plaats. In deze fase worden de eerste beleidskeuzes gemaakt. 

OTB Delft 
OTB Delft gebruikt de eerste stap in haar procesmodel om de missie, visie en 
ondernemingsdoelstellingen van de corporatie op de woningvoorraad te formuleren. Deze 
doelstellingen worden geformuleerd voordat er een grondige analyse heeft plaatsgevonden en 
worden zodoende op grote lijnen opgesteld. Dit is een duidelijk verschil met de eerste fase in 
het procesmodel van Van den Broeke, waarin al direct een voorzichtige analyse van de 
bestaande situatie wordt gemaakt, zonder dat de corporatie zich uitspreekt over haar missie 
voor en visie op de toekomst. 

Atrivé Vijflagenmodel 
Ook Atrivé formuleert eerst de missie van de corporatie en de visie op de toekomst. Uit deze 
visie volgt al direct een strategie voor de komende drie tot vijf jaar, zonder dat er in het 
procesmodel sprake is van een analysefase. Uiteraard zal er wel een analyse plaatsvinden, 
maar deze wordt niet als zodanig in het procesmodel weergegeven. 

Interface 
Het procesmodel van Interface hanteert vijf stappen voor de eerste fase. Het model start met 
het in beeld brengen van de beleidsuitgangspunten van de organisatie. In de tweede stap 
wordt de voorraad verdeeld in productgroepen. Hierna splitst het model zich in twee sporen; 
één spoor richt zich op het strategisch niveau en werkt het beleidsplan verder uit. Het tweede 
spoor richt zich op het tactisch niveau en op de uitwerking van het beleid in beheerplannen. 
Verderop in het model komen pas de organisatorische en financiële randvoorwaarden en 
algemene beheersuitgangspunten aan de orde. 

2.9.2 Fase 2 

In fase 2 van het procesmodel van Van den Broeke worden de doelstellingen en 
uitgangspunten uit de eerste fase uitgewerkt, het bezit wordt gesegmenteerd in marktclusters, 
er wordt een databestand voor de analyse van aanbod-, verhuur- en exploitatiekenmerken 
opgezet, portfolioanalyses worden uitgevoerd en er wordt een eerste beleidsrichting per 
doelgroep ontwikkeld. 
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OTB Delft 
De analysefase in het procesmodel van OTB Delft splitst zich, in tegenstelling tot Van den 
Broeke, in een interne en externe analyse. Waar in de eerste fase bij Van den Broeke al een 
inventarisatie van de huidige situatie gemaakt wordt, situeert OTB Delft de analyse pas nadat 
de missie, visie en doelstellingen van de corporatie bepaald zijn. Uit deze analyse worden 
vervolgens de concrete doelen voor de samenstelling van de woningvoorraad vastgesteld. 
Voor de uitwerking is het echter niet noodzakelijk om in het procesmodel een scheiding aan 
te brengen tussen een interne en externe analyse. 

Atrivé 
Atrivé hanteert in haar procesmodel geen duidelijke stap voor de analysefase. 

Interface 
De tweede fase wordt door Interface in twee stappen doorlopen. Allereerst wordt er een 
SWOT-analyse gemaakt op zowel het niveau van het marktcomplex als het 
portefeuilleniveau. Aan de hand van deze analyse worden de product-marktcombinaties 
bepaald. Ook hier is weer een scheiding tussen het tactisch en het strategisch niveau 
aangebracht. De product-marktcombinaties zijn medeverantwoordelijk voor de koers die de 
corporatie voor haar bezit uitzet. 

2.9.3 Fase3 
In deze fase worden de plannen per markcluster of productgroep verdiept en verder 
uitgewerkt. Er vinden hier aanvullende analyses plaats die meer inzicht geven in de specifieke 
kwaliteit of mogelijke problemen per marktcluster. Deze aanvullende analyses richten zich op 
de delen van de voorraad die een verhuurbaarheid- of exploitatieprobleem hebben. Het 
resultaat van deze fase zijn beheerplannen, waarin staat aangegeven wat de acties voor elk 
marktcluster zijn. 

OTB Delft 
OTB Delft hanteert voor het formuleren van de strategieën en de uitwerking in beheerplannen 
twee verschillende stappen. De formulering van deze strategieën kunnen echter beïnvloed 
worden, doordat er vooraf strategieën geformuleerd zijn, die gekoppeld worden aan 
bijvoorbeeld de uitkomsten uit portfolioanalyses. In tegenstelling tot Van den Broeke heeft de 
uitgebreide analyse van het bezit in het procesmodel van OTB Delft al in een eerder stadium 
plaatsgevonden. 

Atrivé 
Ook Atrivé hanteert twee stappen voor deze fase. De strategie die in de eerste stap al is 
bepaald wordt uitgewerkt naar een concreet activiteitenplan voor de woningvoorraad voor de 
korte en middellange termijn. Vervolgens worden de beheerplannen voor de marktcomplexen 
opgesteld. Hierin worden de instructies voor de uitvoering van het beleid bepaald. Ook 
worden ze door Atrivé ingezet als informatievoorziening naar klanten. 

Interface 
Ook voor deze fase maakt Interface een onderscheid in meerdere stappen. Op basis van de 
organisatorische en fmanciële randvoorwaarden en de algemene beheersuitgangspunten 
worden de mogelijke beheerstrategieën op het strategische niveau gekozen. 
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Vervolgens wordt op basis hiervan de strategie per marktcomplex vastgesteld. Bepalend 
hierbij is dat de corporatie aangeeft op welke doelgroep ze zich wil richten met het 
betreffende complex. De strategieën per marktcomplex worden tenslotte vertaald in 
beheeracti vi te i ten. 

2.9.4 Fase 4 

In de vierde fase vindt de financiële toetsing plaats van de eerste beleidsvoorstellen. De 
scenario's worden doorgerekend en de plannen worden getoetst aan de doelstellingen uit de 
eerste fases. Waar nodig worden de plannen vervolgens bijgesteld. 

OTB Delft 
De toetsingsfase wordt ook door OTB Delft in één stap doorlopen. Het verschil met het 
procesmodel van Van den Broeke is dat deze toetsing plaatsvindt tussen het formuleren van 
de strategieën en de uitwerking daarvan in beheerplannen. Daarnaast beperkt de toetsing zich 
niet alleen tot het fmanciële aspect, maar wordt ook bekeken of de strategieën technisch en 
sociaal haalbaar zijn en of de strategieën op complexniveau samen ook het gewenste resultaat 
opleveren op portefeuilleniveau. 

Atrivé 
Net als in het procesmodel van OTB Delft heeft Atrivé de toetsing van de strategieën in haar 
model van vastgoedsturing geplaatst tussen het formuleren van de strategieën en voor de 
uitwerking daarvan in beheerplannen. 

Interface 
Ook Interface kiest voor een toetsing van de plannen voordat er een definitieve keuze voor 
een strategie gemaakt wordt. Deze toetsing vindt plaats op basis van fmanciële voorwaarden. 
Zowel de individuele marktcomplexen als de gehele portefeuille wordt financieel 
doorgerekend. Een verdieping in de toetsing, zoals bij OTB Delft, naar een technische en of 
een sociale haalbaarheid wordt in dit procesmodel niet gemaakt. 

2.9.5 Fase 5 

In de laatste fase wordt het strategisch voorraadbeleid geïmplementeerd en gemonitord in de 
organisatie van de woningcorporatie. Naast de resultaten van het proces, de 
beleidsuitgangspunten en de beheerplannen op complexniveau, moet ook het proces zelf 
geïmplementeerd worden. 

OTB Delft 
OTB Delft heeft ook de implementatie gedefmieerd in haar procesmodeL Daarbij richt ze zich 
vooral op het draagvlak voor het beleid, dat binnen de organisatie gecreëerd moet worden. Dit 
zal gedurende het hele proces bewaakt moeten worden. Ook OTB Delft richt zich, naast de 
implementatie van de resultaten, op de implementatie van het proces. 

Atrivé 
Atrivé richt zich bij de implementatie van het strategisch voorraadbeleid vooral op het 
efficiënt inrichten van de verschillende bedrijfsprocessen. Opvallend daarbij is dat in dit 
procesmodel de communicatie naar klanten toe heel belangrijk is. Dat is in de andere 
modellen veel minder het geval. 
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Interface 
Ook Interface tenslotte sluit het procesmodel af met een implementatie. Hierin wordt 
vastgelegd wat de benodigde vervolgacties zijn, worden deze acties gekoppeld aan bepaalde 
personen en worden tijdsafspraken en evaluatiemomenten gekozen om het beleid te 
evalueren. 

2.10 Conclusie 
Uit de vergelijking blijkt dat de meeste procesmodellen in grote lijnen overeenkomen. Dit was 
enigszins te verwachten, omdat het procesmodel van Van den Broeke vaak als basis gebruikt 
wordt. Het Vijflagenmodel van Atrivé is hierop een uitzondering. In de uitwerking van de vijf 
fases is echter wel een groot verschil zichtbaar. Het model van Atrivé is te globaal en is 
daarom niet goed te gebruiken als uitgangspunt voor het 'strategisch voorraadbeleid nieuwe 
stijl.' Ook ligt in dit model de nadruk op de communicatie naar klanten toe. Hoewel 
communicatie erg belangrijk is, is het volledig openbaar maken van haar toekomstplannen 
naar de huidige bewoners, niet altijd in het belang van een corporatie. 

Het procesmodel van OTB Delft heeft als voordeel ten opzicht van het procesmodel van Van 
den Broeke, dat er voorafgaand aan de analysefase een VISie, missie en 
ondernemingsdoelstellingen geformuleerd worden op het strategische niveau. Dit geeft een 
soort ideale toekomstsituatie of richting aan, zonder dat deze beïnvloed wordt door eventuele 
problemen binnen het huidige bezit. Daartegenover staat het nadeel dat de toetsing plaatsvindt 
voordat de beheerplannen worden opgesteld. De toetsing kan daardoor niet accuraat genoeg 
zijn en dient waarscrujnlijk op een later tijdstip nogmaals plaats te vinden. De splitsing in het 
procesmodel in een interne en externe analyse is ook overbodig. 

Het procesmodel van Interface tenslotte is het meest gedetailleerde en complete procesmodeL 
Hierin staat duidelijk aangegeven wat de te nemen stappen zijn op zowel het strategische als 
het tactische niveau. Daarnaast biedt ook de koppeling die gelegd wordt tussen deze twee 
niveaus een toegevoegde waarde. 

Op basis hiervan wordt het procesmodel van Interface als uitgangspunt gehanteerd bij de 
ontwikkeling van een gebiedsgericht voorraadbeleid. Hiervoor zal het huidige procesmodel 
uitgebreid worden met een gebiedsgerichte dimensie. 

38 



Hoofdstuk 3: Gebiedsuploitatie 

3 Gebiedsexploitatie 

Steeds meer partijen, die opereren op het gebied van wonen, onderwjjs, veiligheid, zorg of 
welzijn, benadrukken dat een prettige woonomgeving- buurt, wijk, dorp- een wezenlijke 
voorwaarde is voor het realiseren van hun doelstellingen. Ook veel woningcorporaties 
realiseren dit en verschuiven daarom van aanbieder van woonruimte naar aanbieder van 
woongenot. Goed wonen vraagt immers meer dan alleen een goede woning; ook de sociale en 
fysieke kwaliteit van de woonomgeving speelt een belangrijke rol. 13 

Hoewel een woningcorporatie maar voor een deel verantwoordelijk is voor de invulling van 
de woonomgeving, kan ze er wel invloed op uitoefenen. 14 Omdat ook andere partijen, niet 
alleen fmancieel, maar ook maatschappelijk, een groot belang hebben bij de kwaliteit van de 
woonomgeving, dienen de betrokken partijen samen te werken aan goed functionerende 
wijken. De woningcorporatie kan hierin een voortrekkersrol vervullen. 

Goed functionerende wijken leveren een meerwaarde voor de verschillende partijen. Of de 
wijken genereren meer opbrengsten uit verhuur en verkoop, of ze besparen kosten op zaken 
als beheer, toezicht en zorgverlening. Deze wijken leiden zodoende niet alleen tot profijt voor 
de bewoners ervan, maar ook voor gemeente, corporaties en (maatschappelijke) 
dienstverleners. 

3.1 Gebiedsexploitatie en strategisch voorraadbeleid 
Het strategisch voorraadbeleid richt zich op dit moment nog vooral op de individuele 
complexen. De strategieën die in het voorraadbeleid ontwikkeld worden zijn vaak gericht op 
individuele marktcomplexen of marktclusters. Ondanks dat elk complex een onderdeel is van 
een buurt of wijk, is er nauwelijks sprake van een relatie tussen de verschillende complexen. 
Hoewel corporaties zich steeds meer beginnen te realiseren dat de complexen onderdeel 
uitrnaken van een groter geheel en ook als zodanig functioneren, is dit nog niet zichtbaar in 
het voorraadbeleid. Veel corporaties zoeken nog naar een manier om de meerwaarde van een 
gebiedsgerichte benadering vorm te geven. 

Stichting Futura, een samenwerkingsverband van zes woningcorporaties uit Noord-Brabant, 15 

houdt zich onder andere bezig met de meerwaarde die gebiedsexploitatie kan hebben voor 
woningcorporaties. Door complexen of voorzieningen in wijken in samenhang te benaderen, 
in plaats van als losse onderdelen, is een waardecreatie te realiseren die groter is dan de som 
der delen. Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van een financiële waardecreatie (zie 
figuur 10). 

13 Stichting Futura en Provincie Noord-Brabant, Wijken van Waarde, de essentie, 2006 
14 Bron: P. Janssen, Beleidsmedewerker Wonen en Vastgoed, Aramis 
"Bij Stichting Futura zijn de volgende zes woningcorporaties aangesloten: Aramis (Roosendaal), Casade (Waalwijk), Cires (Oosterhout), 
Domein (Eindhoven), Singelveste (Breda) en WonenEreburg (Tilburg). 
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"Bij gebiedsexploitatie staat de waardecreatie centraal. Een buurt of wijk biedt bepaalde 
kwaliteiten die van 'waarde' zijn voor de bewoners en andere gebruikers van dat [ebied. 
Deze kwaliteit vertaalt zich dan direct in de waarde van het vastgoed van dit gebied" 1 

Net zoals een complex een bepaald rendement oplevert, kan ook een wijk een rendement 
opleveren. Dit wijkrendement is medebepalend voor het rendement van de losse onderdelen 
van die wijk en kan tot uitdrukking komen in de waardecreatie. Deze waardecreatie van een 
wijk kan op twee manieren beïnvloed worden. Enerzijds door het vergroten van de 
opbrengsten en anderzijds door kostenbesparing. Deze scheiding in waardecreatie is door 
Stichting Futura vormgegeven in zogenaamde 'gewilde' en 'gezonde' wijken. Gewilde 
wijken zijn wijken waar de woningen meer opbrengen en waar eventuele leegstand van korte 
duur is. Gezonde wijken kenmerken zich doordat bewoners beter in hun vel zitten en graag 
bijdragen aan de kwaliteit van de woonomgeving en de leefgemeenschap. 17 

Principe van waardecreatie 

Investeringen gericht op 
bewoner als consument 

Investeringen gericht op 
bewoner als producent 

~ 

lnvesteringsruimte door 
hogere opbrengsten 

~ 
~ 

I nvesteringsruimte 
door lagere kosten 

o-/ 

Figuur 10: Principe van waardecreatie, Stichting Futura 

Het benaderen van de portefeuille vanuit de gebiedsexploitatie in plaats vanuit de 
marktcomplexen heeft uiteraard gevolgen voor het strategisch voorraadbeleid. Strategieën 
worden niet meer alleen voor marktcomplexen of marktclusters gemaakt. Vanuit het 
waardeperspectief kunnen er ook nieuwe strategieën op gebiedsniveau voor wijken ontstaan. 
Stichting Futura heeft drie gebiedsstrategieën ontwikkeld op basis van dit waardeperspectief 

Transformatie 
De transformatiestrategie wordt toegepast als de waarde van een wijk naar zijn dieptepunt 
gaat. In deze gebieden is alleen een waardecreatie mogelijk door een grootschalige en 
integrale aanpak van die wijk. Dat betekent dat er veel sloop en vervangende nieuwbouw 
plaats zal moeten vinden en veel bezit zal moeten worden verkocht. Ook zullen er relatief veel 
nieuwe functies in een wijk ingebracht moeten worden. 

16 Leent, M., van, Het idee van duurzame gebiedsexploitatie, 2006 
17 Mulder, K., Gewilde wijken, gezonde wijken. Watlevert sociale kwaliteit op?, 2006 
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Waardegroei 
Deze strategie betreft wijken die de weg omhoog hebben gevonden en nog een stuk door 
kunnen groeien. Vaak zijn daar nog gerichte investeringen voor nodig. Deze investeringen 
hebben in vergelijking met de transformatiestrategie meer een katalyserende dan een 
voorwaardenscheppende functie en kunnen gemakkelijker op zichzelf beschouwd worden. 
Verkoop van woningen ligt bij deze strategie niet voor de hand; het lijkt verstandiger om de 
potentiële waardegroei te benutten om daarna pas te verkopen. De strategie van waardegroei 
vraagt om gedoseerde investeringen. 

Waardebehoud 
De strategie van waardebehoud tenslotte heeft tot doel om de relatief goede marktpositie van 
gebieden zo lang mogelijk te behouden. Bij deze strategie worden geen substantiële 
investeringen gedaan. Wel vraagt deze strategie gerichte maatregelen in de sfeer van fysiek en 
sociaal beheer. De verkoop van woningen past goed bij deze strategie zolang de invloed op 
het beheer niet ondermijnd wordt. 
Ondanks de naam van de strategie, mag een beperkte (relatieve) waardedaling geaccepteerd 
worden. Het afremmen van de waardedaling door middel van gerichte maatregelen, kan ook 
als een vorm van 'waardecreatie' gezien worden. 

Gebiedstrategieên vanuit waardeperspectief 

( ) 
tr111aformaae 

(negatieve kasllroom) 

( waardegloei ) 

(neutrale kasstroom) 

( wurdabehoud ) 
(positieve kasstroom) 

Figuur ll: Gebiedsstrategieën, Stichting Futura 

Zoals uit de grafiek in figuur 11 blijkt komt er een moment dat de strategie van waardebehoud 
niet meer te handhaven is. Ondanks preventieve maatregelen kan de marktpositie onder druk 
komen te staan. Een proces van neergang zet zich in en een significante waardevermindering 
is onafwendbaar. Vroeg of laat moet dan een proces van 'transformatie' ingezet worden. 
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3.2 Gebiedsgericht voorraadbeleid 
Om 'gewilde' en 'gezonde' wijken te realiseren is een samenwerkinr tussen gemeente, 
woningcorporaties, zorginstellingen en andere partijen noodzakelijk.' Samen met haar 
stakeholders kan een woningcorporatie een strategie ontwikkelen die moet leiden tot dit soort 
goed functionerende wijken. Bovendien eindigt de verantwoordelijkheid van een 
woningcorporatie niet bij het voorzien in woonruimte. Ook het bevorderen van de 
leefbaarheid in wijken en buurten behoort tot haar kernactiviteiten. Niet het complexniveau, 
maar het gebiedsniveau is daarom bepalend in de strategievorming. 

De verschillende complexen in een wijk kunnen niet los van elkaar gezien worden. 
Complexen vormen namelijk samen met de mensen die er wonen en alle voorzieningen de 
wijk. De factoren die van invloed zijn op het functioneren van een complex beperken zich 
daarom niet tot de directe omgeving van dat complex. De wijk is als het ware één geheel en 
dient ook als zodanig benaderd te worden. Als een bepaald complex niet goed functioneert, 
heeft dat invloed op de overige complexen in de wijk. Ook de samenstelling van de 
woningvoorraad, de doelgroepen en de voorzieningen in de wijk bepalen het functioneren van 
een complex. 

Daarom moet het huidige strategisch voorraadbeleid aangepast worden naar een 
gebiedsgericht voorraadbeleid. De 'oude' benadering van de voorraad wordt verlaten en het 
gebiedsgericht voorraadbeleid zal worden vormgegeven middels een nieuw procesmodel, 
waarin niet het complex, maar het gebied - de buurt of wijk - het uitgangspunt is. De 
strategievorming verschuift daarmee van het complex naar de wijk en zal steeds meer bepaald 
worden in samenspraak met gemeente, zorginstellingen en overige maatschappelijke partijen. 

18 Bron: M. van Dam, hoofd woondiensten, Wonen Limburg 
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4 Model gebiedsgericht voorraadbeleid 

Het procesmodel van Stichting Interface dient als uitgangspunt bij de ontwikkeling van een 
gebiedsgericht voorraadbeleid. In plaats van een scheiding in een strategisch en tactisch 
niveau hanteert het nieuwe model een onderscheid in het portefeuille-, gebieds- en 
complexniveau. Het gebiedsniveau is in het procesmodel het belangrijkste niveau, omdat hier 
de strategie bepaald wordt. Deze gebiedsstrategie is vervolgens bepalend voor de strategieën 
voor de individuele marktcomplexen. Aan het bestaande model van Stichting Interface zijn 
stappen toegevoegd enlof gewijzigd, die, waar dat nodig is, via voorbeelden worden 
toegelicht. Het model is weergegeven in figuur 15 op pagina 60. 

4.1 Visie, missie en ondernemingsdoelstellingen (0) 
De eerste stap in het procesmodel voor een gebiedsgericht voorraadbeleid is het formuleren 
van de visie, missie en ondernemingsdoelstellingen van een woningcorporatie. De corporatie 
dient aan te geven wat haar missie voor en visie op de toekomst is en welke doelstellingen ze 
als organisatie heeft gesteld. Dit wordt vooral benut om de 'neuzen dezelfde kant op te 
krijgen.' Het is een ordenend beginsel waarmee de identiteit van de organisatie zowel voor de 
mensen binnen de organisatie als voor de externe omgeving duidelijk wordt. 19 

Omdat de visie, missie en ondernemingsdoelstellingen corporatiebreed geformuleerd worden 
en het strategisch voorraadbeleid overstijgen, geldt deze stap als input voor het procesmodeL 
Het staat om die reden buiten de niveaustructuur van het model. 

r·""""- ----.. ·--.·---..._~ ·---------------------~ 1 

I Veel corporaties hebben reeds een strategisch plan opgesteld waarin de visie, missie I 
1 en ondernemingsdoelstellingen geformuleerd zijn. Vaak worden daarin haar i 
! maatschappelijke taak en ambities voor de toekomst omschreven. I 
L w----------•••w··----····-~v.w'•-'H"m-~w------····~-·--•J 

4.2 Vaststellen doelstellingen en uitgangspunten (1) 
De visie, missie en ondernemingsdoelstellingen worden vertaald naar doelstellingen en 
uitgangspunten op drie niveaus binnen het strategisch voorraadbeleid; het portefeuille-, 
gebieds-, en complexniveau. In deze stap wordt een kader gesteld voor het voorraadbeleid en 
de concrete uitwerking hiervan in beheerplannen. De uitgangspunten dienen te worden 
bepaald rond beleidsvormen zoals de kernvoorraad, huurprijs, wijkvisies, aankoop, verkoop, 
sloop en nieuwbouw, onderhoud, doelgroepen en financieel beleid. Deze doelstellingen en 
uitgangspunten worden mede bepaald in samenspraak en na overleg met de stakeholders van 
de woningcorporatie, zoals gemeente en zorgpartijen. 

19 Kooij, C.R. van, Ravensbergen, J.M., Smet, N.J.M, Het marketingplan, Strategie en implementatie voor dienstverlenende organisaties, 
2001 
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Voorbeeld 
Een corporatie heeft prestatieafspraken gemaakt met de gemeente om in 
een gebied een bepaald aantal woningen in het goedkope segment te 
bouwen. Hoewel de corporatie uit financiële overwegingen deze woningen 
liever niet bouwt, of omdat ze al voldoende woningen in dit segment in haar 
portefeuille heeft, geldt dit gegeven toch als uitgangspunt bij de uiteindelijke 
strategiebepaling. 

4.3 Indelen voorraad in productgroepen (2) 
Zoals in het procesmodel van Interface, wordt de voorraad van de corporatie ingedeeld in 
zogenaamde productgroepen. Een productgroep is een verzameling complexen in een bepaald 
marktsegment. In tegenstelling tot de indeling door Interface kunnen deze complexen uit 
zowel woningen als maatschappelijk vastgoed bestaan. Het doel van het indelen van de 
voorraad in productgroepen is dat de verhouding van de verschillende marktsegmenten 
billl1en de portefeuille zichtbaar wordt, zodat sturing hierop mogelijk is. 

Sturing op de productgroep maatschappelijk vastgoed is gecompliceerder. De ontwikkeling en 
het beheer hiervan zal immers altijd samen met de stakeholders tot stand moeten komen. 
Bovendien ligt het initiatief hiertoe meestal niet bij de woningcorporatie. 
Hoewel in dit onderzoek het maatschappelijk vastgoed wel als productgroep onderkend 
wordt, blijft de uitwerking van het beleid ten aanzien van maatschappelijk vastgoed buiten 
beschouwing. 

De woningproductgroepen worden gedefinieerd op basis van de woonvorm ( eengezins- of 
meergezinswoningen) en de grootte (het aantal kamers). Onder een eengezinswoning wordt 
een grondgebonden woning verstaan. Een meergezinswoning is te omschrijven als een 
'appartement' in een woongebouw. (Smeets, 2001) Het maatschappelijk vastgoed wordt als 
één productgroep gedefinieerd. Op basis hiervan kulll1en de volgende productgroepen 
onderscheiden worden: 

Voorbeeld 

Productgroepen 

l·: ~ngc/ÏII\\IUIIÎn!( lddn 
I . L·fl~l·,in_,\\ nu in!,! nn.-.uual 
l:t:ll:!t:Jin\\\ unin~ cruul 
\ lccn.:c/ÎII"I uninl! (,Jein 
\ h.·ci1!C1in'" unin!! l.!f'uut 
\l:tuhdtappclij!,. "''l!.:ucd 

1 111:1\im:ml J knmcr') 
t..J l,antCI"') 

(minimaal~ l.:uncl"') 
I 111:1\ÎIII:I:tl .?. l,amcr') 

lminimual J l.am~r') 

Een corporatie kan op portefeuilleniveau een overschot aan kleine 
eengezinswoningen hebben, maar in één bepaald gebied juist een tekort 
hieraan. Ondanks het overschot op portefeuilleniveau kan een corporatie er 
toch voor kiezen om in het betreffende gebied dit type woningen te bouwen. 
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4.4 Indelen voorraad in gebieden (3) 
Nadat de voorraad is ingedeeld in productgroepen wordt het bezit verdeeld in gebieden. Een 
gebied bestaat uit een wijk of verschillende buurten, die samen één geheel vormen. Voor elk 
gebied zal een strategie ontwikkeld worden, die aansluit bij de specifieke situatie binnen dit 
gebied. De geografische component is het belangrijkste criterium bij de indeling van de 
voorraad in gebieden. Hiermee wordt voorkomen dat complexen in meerdere gebieden vallen. 

Bepaalde vormen van maatschappelijk vastgoed, die een groter verzorgingsgebied hebben dan 
het afgebakende gebied waarbij ze op geografisch basis worden ingedeeld, worden in de 
benadering van dat gebied ook als zodanig behandeld. 

~ Voorbeeld 
f Corporaties onderscheiden in hun bezit vaak al wijken en buurten. Ze 
i worden echter niet als één geheel behandeld in de strategievorming. 

! 
Ter illustratie: 
Woningcorporatie Aramis uit Roosendaal heeft haar bezit verdeeld in de 
volgende gebieden: 

Wijken in Roosendaal: 
Burgerhout 
Centrum 
Kalsdonk 
Kortendijk 
Kroeven 
Langdonk 
Tolberg 
Westrand 

Kernen: 
Heerle 
Moerstraten 
Nispen 
Wouw 
Wouwse Plantage 

I 
1
1
· Dit zijn wijken die van oorsprong al als zodanig erkend worden en fysieke .ll 

. grenzen hebben, zoals snel- of hoofdwegen. 

~ -------·--------~--"""""""""""~--·--"-" """""""""""" "" "·''·'--·- ·· · ··- · ·· · ·-·' 

4.5 Indelen voorraad in marktcomplexen (4) 
Nadat het bezit van een woningcorporatie is ingedeeld in productgroepen en in gebieden 
wordt het verder verdeeld in zogenaamde marktcomplexen. Een marktcomplex bestaat uit een 
groep woningen binnen dat gebied die dezelfde belevingswaarde hebben, of een vorm van 
maatschappelijk vastgoed. Het belangrijkste criterium bij het indelen van de voorraad in 
markttechnische complexen is de fysiek-ruimtelijke (Smeets, 2001). Voor een huurder zou het 
in principe niet uit moeten maken in welke woning binnen het markttechnisch complex deze 
woont. De kwaliteit van de woning en de woonomgeving is namelijk overal hetzelfde. De 
woningen vallen binnen één productgroep en zijn op basis van de verhuurbaarheids-, 
waarderings- en exploitatiegegevens vergelijkbaar met elkaar. Om de beheersbaarheid te 
vergroten wordt uit elk marktcomplex één woning als referentiewoning aangewezen, die 
representatief is voor het gehele complex. 

r--- .. ·-···· . .-. .... -. .......... -~ .. - ........ __ ................................. ........... - ........... w~~~-. . . . . . ......... -. ........ . . ....... ... -. ...... ... ................ ._ .. ~ 

i l 

I Complexen binnen één productgroep kunnen concurrentie van elkaar ! 
. ondervinden. Bij een relatief geringe vraag naar woningen uit een l 
! productgroep zal het complex met de slechtste concurrentiepositie het eerst I 
l. uit de markt vallen. 1 

._...." , , ,_.~-....-.v~"-'~'""'~-·~-"""'""N.--. .. •.u•o-.-"'#01'-V~n#,OH-"'',...,._._,...._.~-'"'''_....,., ,,, _ _.~~-·~~~...;,.,_""-~.-........Ao•.•o»»-••o._.,.._,,.....,.,__., ........... ............., ... ,........,...,. ..•. .,.,..". , •• ,_._~.• -• · .• • •-. • ............ ~ 
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4.6 Indelen klanten in doelgroepen (5) 
Om een strategie te kunnen ontwikkelen is het van belang om de klanten te segmenteren in 
doelgroepen. Mensen die tot dezelfde doelgroep behoren hebben vaak dezelfde 
woonvoorkeuren, waarop een woningcorporatie haar aanbod kan afstemmen. Deze 
woonvoorkeuren worden vooral gevormd door de volgende drie factoren?0 

Type huishouden 
Het aantal personen in een huishouden is sterk van invloed op de grootte van de 
woning en het aantal kamers. Daarnaast bepaalt de aanwezigheid van kinderen ook in 
hoge mate de leefstijl en daarmee samenhangend de woonvoorkeuren van een 
huishouden. Op basis hiervan worden de volgende drie typen huishoudens 
onderscheiden: 

• Eenpersoonshuishoudens 
• Tweepersoonshuishoudens 
• Gezinnen 

Leeftijd 
De leeftijd geeft een indicatie van de levensfase en is daardoor mede bepalend voor de 
woonvoorkeuren en de positie van een huishouden in de wooncarrière. Hierbij wordt 
de leeftijd van het hoofd van het huishouden als uitgangspunt genomen. Voor het 
aspect leeftijd kunnen vier belangrijke groepen worden onderscheiden: 

• Jong: 18 t/m 29 jaar 
Deze leeftijdsgroep bestaat uit huishoudens die voor het eerst de 
woningmarkt betreden, de zogenaamde starters. Een deel van deze groep 
richt zich op de komende gezinsfase of verkeert daar al in. De jongeren 
staan aan het begin van hun wooncarrière. Hun woonsituatie is dan ook 
gemiddeld genomen nog niet optimaal. De tevredenheid met de woning en 
woonomgeving is voor deze groep laag, in het bijzonder wanneer zij in een 
huurwoning in een stedelijke omgeving wonen. 

• Middelbaar: 30 t/m 54 jaar 
De 30 t/m 54 jarigen zijn doorgaans op het hoogtepunt van hun 
wooncarrière aangeland. Een deel van deze groep verkeert in een situatie 
waarin kinderen een grote rol spelen. Het andere deel voert alleen of met 
tweeën een huishouden. Gezinnen zoeken vooral veel ruimte, zowel in de 
woning als daarbuiten. In iets mindere mate geldt dit ook voor jongere 
tweepersoonshuishoudens. 
Voor de jongere eenpersoonshuishoudens gelden echter andere regels dan 
voor de andere huishoudenstypes. De leefstijl van deze huishoudens is 
duidelijk meer naar buiten gericht. Voor hen is de grootte of uitrusting van 
de woning minder belangrijk. Zij kiezen vooral voor de meest 
aantrekkelijke locatie (bijvoorbeeld het centrum stedelijk woonmilieu). 21 

20 Smeets, J.J.AM., Dogge, P.J.C., No/a Strategisch Voorraadbeheer, Woningstichting Ellen-Leur, Stichting Interface, 2001 
21 Ministerie van VROM, Kwaliteit voor doelgroepen, 2002 
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• Ouder: 55 t/m 74 jaar 
In deze groep bevinden zich veel empty-nesters. Dat zijn een- of 
tweepersoonshuishoudens die zijn ontstaan doordat kinderen van het gezin 
het ouderlijk huis hebben verlaten. Voor de overigen vormt deze levensfase 
een voortzetting van de vorige fase. Het werkende leven wordt afgesloten. 
De zorgbehoefte is voor een relatief klein deel aanwezig, maar stijgt met 
het bereiken van een hogere leeftijd. 

• Hoog bejaard: 75 jaar en ouder 

Inkomen 

Deze vierde groep tenslotte, bestaat voornamelijk uit een- en 
tweepersoonshuishoudens. Voor een groot deel van de groep is de 
zorgbehoefte bepalend in de woonvoorkeuren. Voor een deel is de 
zorgbehoefte zelfs zo groot, dat zelfstandig wonen niet meer tot de 
mogelijkheden behoort. 

Hoe hoger het inkomen hoe groter de mogelijkheid voor huishoudens om in hun 
woonvoorkeuren te voorzien. Omdat woningcorporaties zich echter vooral op de 
primaire doelgroep moeten richten, is er voor gekozen om deze scheiding ook te 
hanteren. Huishoudens met een inkomen tot € 33.000 behoren tot de primaire 
doelgroep. Huishoudens met een hoger inkomen worden tot de secundaire doelgroep 
gerekend. 

Op basis hiervan worden de volgende doelgroepen gedefinieerd: 

Doelgroepen* 

• Primair en secundair 

De indeling van het klantenbestand tenslotte, vindt plaats op portefeuilleniveau, maar geldt 
vooral als input voor het complex- en gebiedsniveau. 
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4. 7 SWOT-analyse op portefeuille-, gebieds-en complexniveau (6a + 6b + 6c) 
Om uiteindelijk een onderbouwde strategie te kunnen formuleren, worden de complexen, de 
gebieden en de portefeuille onderworpen aan een SWOT-analyse. Hiermee worden de sterke 
en zwakke punten (interne analyse) geconfronteerd met de kansen en bedreigingen (externe 
analyse) op de verschillende niveaus. Het doel hier van is analyse is het identificeren van de 
belangrijkste strategische aandachtsvelden en knelpunten.22 

In de SWOT-analyse worden de volgende factoren geanalyseerd: 

4. 7.1 Sterke en zwakke punten 

Complexniveau 
Verhuurbaarheid en marktpositie 
De verhuurbaarheid is een belangrijke indicator voor de marktpositie van complexen of 
gebieden. Informatie over de verhuurbaarheid kan worden verkregen door tijdens de 
verschillende fases in het verhuurproces metingen uit te voeren. 
Om de verhuurbaarheid van marktcomplexen in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 
de indicatoren mutatiegraad, reactiegraad, weigeringsgraad en woonduurgraad. Deze 
indicatoren worden als volgt berekend: 23 

Mutatiegraad (M) 

Reactiegraad (R) 

Weigeringsgraad (W) 

Woonduurgraad (0) 

Aantal beëindigde huurcontracten complex • I 00 % 
Aantal woningen in complex 

Aantal gekwalificeerde reacties op advertenties van vrijkomende woningen complex 

Aantal advertenties vrijgekomen woningen complex 

Aantal geweigerde aanbicdingen complex * 100% 
Aantal acceptat-ies complex 

Gemiddelde woonduur van huidige huurders (in jaren) * 100% 
Ouderdom complexen 

De verhuurbaarheid van een complex wordt vaak uitgedrukt in een zogenaamde 
verhuurbaarheids-index (VBI). Hierin worden de verschillende indicatoren vergeleken met 
het gemiddelde van de productgroep waartoe het complex behoort. De formule die leidt tot de 
verhuurbaarheids-index luidt als volgt: 

r Mcomplex Nreactiegraad Wcomple.x Nwoonduur 
1,0 * ------- + 1,5 * ----- + 2,0 * --- - -- + 1,0 * 

Nmutatlegraatl Rcomplex Nwelgerlngsgraad 

VBI= 

5,5 

L N = norm procesindica10r (gemiddelde waarde per productgroep) 

22 Frambach, dr. R.T., Nijssen, dr. E.J., Marketingstrategie: Het schrijven van een strategisch marketingplan, 1999 
23 Dogge, P.J.C., Van Woningverbutuder naar Aanbieder van Woongenot, Proefschrift, 2003 

Dcomplex 
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Door de VBI te berekenen krijgt elk marktcomplex een indexscore. Als deze score lager dan 
honderd is, is de verhuurbaarheid van het complex beter dan het gemiddelde binnen de 
productgroep. Ligt deze score boven de honderd, dan is de verhuurbaarheid juist slechter dan 
gemiddeld. 

Waardering 
De marktpositie van een gebied kan ook tot uitdrukking komen in de waardering van de buurt 
of wijk door de bewoners. Door onderzoek te doen naar de waardering van de woning,de 
woonomgeving en het gebied als geheel, kan op zowel het complex- als het gebiedsniveau de 
marktpositie uitgedrukt worden in een cijfer. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de marktpositie. 
Om een volledig beeld te krijgen wordt deze waardering gemeten onder zowel huurders als 
niet-huurders in het gebied. 

Kwaliteit 
Op het complexniveau wordt de kwaliteit van de verschillende marktcomplexen geanalyseerd 
en uitgedrukt in termen van geboden prestaties. Een geboden prestatie per complex is 
opgebouwd uit de verschillende deelprestaties op onderdelen zoals de grootte van de 
woonkamer, het aantal slaapkamers etc. Elk complex krijgt zo een score. Hoe hoger de score, 
hoe beter de kwaliteit van de woning. 

Gebiedsniveau: 
Naast het extrapoleren van de gegevens op het complexniveau, zoals de verhuurbaarheid en 
waardering, naar het gebiedsniveau, spelen hier vooral andere zaken een rol. 
Op het gebiedsniveau wordt de samenstelling en het functioneren van de wijk geanalyseerd. 
Deze samenstelling van de wijk wordt uitgedrukt in verschillende elementen: 

Samenstelling woningvoorraad 
De samenstelling van de woningvoorraad in een wijk wordt weergegeven in zowel de 
verhouding tussen de verschillende productgroepen als de variatie in prijsklassen van zowel 
de huur- als de koopwoningen. 

Samenstelling huishoudens 
Ook de samenstelling van de huishoudens wordt geanalyseerd, zodat sturing hierop mogelijk 
is. Door de doelgroep te vergelijken met de bestaande woningvoorraad kurtnen er product
marktcombinaties voor wijken opgesteld worden. 

Voorzieningen 
Onder de voorzieningen wordt zowel het maatschappelijk vastgoed als commerciële en 
groenvoorzieningen verstaan. Sommige doelgroepen hebben meer behoefte aan bepaalde 
voorzieningen dan andere doelgroepen. Senioren vragen zorg- en welzijnsvoorzieningen, die 
voor jonge gezinnen bijvoorbeeld niet noodzakelijk zijn. 

Door de samenstelling van wijken aan de hand van deze drie factoren weer te geven, kan het 
functioneren van de wijk als geheel beoordeeld worden. Waardeoordelen over de 
samenstelling van een wijk kurtnen echter alleen gegeven worden, door deze samenstelling te 
vergelijken met die van andere wijken. Zonder vergelijking kan immers geen uitspraak 
gedaan worden of een aspect sterk of zwak is. Bovendien kan zo de aantrekkingskracht van 
een wijk binnen een stad of regio bepaald worden. Op basis van de variatie in 
woningsamenstelling, het voorzieningenniveau en de geboden kwaliteit kan een wijk 
gepositioneerd worden als één van de volgende vier categorieën (figuur 12): 
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Veel variatie 
VHI voorzieningen 

Aantrekldngskracht op de 
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Positionering van wijken 

z- Categorie 

Veel variatie 
VHI voorzieningen 

Aantrekkingskracht op rest 
van de stad 

3' Categorie 

Veel variatie 
Weinig voorzieningen 

Aantrekkingskracht op rest 
van de buurbewoners 

4' Categorie 

Weinig variatie 
Weinig voorzktningen 

Geen aantrekkingskracht 

Figuur 12: Positionering van wijken 

Als een wijk is samengesteld uit veel verschillende typen woningen en veel voorzieningen 
heeft en deze tevens een extreem hoge kwaliteit hebben, is er sprake van een wijk uit de 
buitencategorie of Hors Categorie. De aantrekkingskracht van deze wijken beperkt zich niet 
tot de huishoudens uit de direct omgeving, maar trekt mensen uit de gehele regio aan. 
In de praktijk zal een corporatie echter weinig bezit hebben in dit type wijken of in staat zijn 
om dit soort wijken te realiseren. 

2e Categorie 
Wijken met veel variatie in het woningaanbod en veel voorzieningen en die tevens een hoge 
kwaliteit hebben, zijn te typeren als 1 e Categoriewijken. Hoewel de aantrekkingskracht van 
deze wijken hoog is, blijft het wel beperkt tot het stadsniveau. Mensen die reeds in deze 
wijken wonen, blijven er graag en hebben ook de mogelijkheden om binnen de wijk door te 
stromen. Huishoudens uit andere wijken van de stad zouden graag in dit soort wijken willen 
wonen. Corporaties hebben in dit type wijken echter vaak beperkt bezit, omdat het aandeel 
koopwoningen relatief groot is. 

3e Categorie 
Wijken met een ruime vanatle in het woningaanbod, maar met een beperkt 
voorzieningenniveau worden bestempeld als wijken uit de 2e Categorie. De kwaliteit binnen 
de wijk is gemiddeld, maar zeker niet slecht. Huishoudens kunnen, door de grote variatie in 
het aanbod, binnen de wijk doorstromen. Door het beperkte voorzieningen- en 
kwaliteitsniveau is de aantrekkingskracht op huishoudens uit andere wijken gering en heeft de 
concurrentie vooral binnen de wijk plaats. Binnen een stad komen dit soort wijken veelvuldig 
voor. Een corporatie heeft hier relatiefveel bezit en kan zodoende ook veel invloed op de wijk 
uitoefenen. 
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4e Categorie 
De laatste categorie betreft wijken met een zeer beperkte samenstelling. Er is weinig tot geen 
variatie in de bebouwing en ook het voorzieningenniveau is zeer laag. Als huishoudens willen 
doorstromen naar een ander type woning, zijn ze vaak gedwongen om de wijk te verlaten, 
omdat deze niet vertegenwoordigd zijn in de wijk. Er is daarom ook geen aantrekkingskracht 
op huishoudens uit andere wijken. 
Omdat woningcorporaties relatief veel bezit in deze wijken hebben, is de invloed van de 
corporaties hierop groot. 

Portefeuilleniveau 
De interne analyses van zowel het gebiedsniveau als het complexniveau worden 
geëxtrapoleerd naar het portefeuilleniveau. Hierdoor worden de gemeten factoren zichtbaar 
voor de gehele portefeuille en is eventuele bijsturing van bovenaf mogelijk. 

4. 7.2 Kansen en bedreigingen 
Naast de interne analyse op de verschillende niveaus zijn er ook externe factoren die van 
invloed zijn op de uiteindelijke strategievorming. Deze factoren worden op een 
gestructureerde wijze geanalyseerd via de DESTREP-methode. In de DESTREP-methode 
worden de kansen en bedreigingen voor een complex, gebied of de portefeuille geanalyseerd 
op basis van demografische, ecologische, sociaal-maatschappelijke, technologische, 
ruimtelijke, economische, en politieke ontwikkelingen. Hoewel veel kansen en bedreigingen 
landelijk gelden zijn er ook regionale en lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op een 
gebied. Er is dus hier niet aan te geven welke ontwikkelingen als kansen of bedreigingen 
gelden. Dit is per gebied verschillend. 

4. 7.3 SWOT-Matrix 

Na de interne en externe analyse worden de sterke en zwakke punten en kansen en 
bedreigingen in een SWOT-Matrix op portefeuille- en gebiedsniveau samengebracht. Hierbij 
worden de elementen uit de interne analyse geconfronteerd met de elementen uit de externe 
analyse en ontstaan mogelijke strategieën. Hierin zijn vier soorten strategieën te 
onderscheiden?4 

Aanvallen 
In de strategie waarin de aanval gekozen wordt, worden sterke punten gebruikt om 
kansen te benutten. 

Verdedigen 
Sterke punten worden gebruikt om bedreigingen weg te nemen 

Ombuigen 
Door gebruik te maken van kansen worden zwakke punten omgebogen en versterkt. 

Overleven 
De overlevingsstrategie richt zich op het wegnemen van bedreigingen en het reduceren 
van de zwakke punten. 

24 Desmidt, S., Heene, A , Strategie en organisatie van publieke organisaties, 2005 
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In onderstaande figuur is een voorbeeld van een SWOT-Matrix weergegeven. De cijfers in de 
matrix vertegenwoordigen mogelijke strategieën of oplossingen. 

SWOT-Matrix 

Kansen Bedreigingen 
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Figuur 13 : SWOT-M atrix 

4.8 Visie op het gebied en ambitieniveau (7) 
Na de SWOT-analyses kan de corporatie een visie op de verschillende gebieden formuleren. 
Deze visie geeft aan welke richting de corporatie op wil met de betreffende gebieden. In het 
model bestaat de visie uit meerdere niveaus, omdat deze stap het strategisch voorraadbeleid 
overstijgt. De corporatie zal namelijk integraal een visie en ambitieniveau voor het gebied 
moeten formuleren . 
Dit onderzoek behandelt echter alleen het deel van de visie en het ambitieniveau, dat 
betrekking heeft op het strategisch voorraadbeleid. De input hiervoor wordt gevormd door de 
SWOT -analyse van het betreffende gebied en de doelstellingen en uitgangspunten, die in de 
eerste stap geformuleerd zijn. De SWOT-analyse op het portefeuilleniveau geldt als een 
beperkende factor, zodat de visies voor de verschillende gebieden wel op portefeuilleniveau 
verantwoord kurmen worden. 
Omdat de visie op het gebied niet alleen het bezit van de corporatie betreft, maar een 
leefklimaat wat gecreëerd zou moeten worden schetst, is deze stap heel belangrijk voor de 
uiteindelijke strategie. 

Gekoppeld aan de visie kan een corporatie een ambitieniveau, welke ze nastreeft voor het 
betreffende gebied, formuleren. Hiervoor wordt de theorie van ambitieniveaus voor steden 
van Reijn en Hagen25 gebruikt en toegepast. Deze theorie richt zich op de concurrentie- en 
marktpositie van een gebied in een stad op buurt-, wijk-, stad- en regioniveau. Hierin zijn vier 
ambitieniveaus te onderscheiden: 

1. Trend: "Uitstroom accepteren" 
2. Wijkevenwicht "Vasthouden koopkracht" 
3. Stadsevenwicht "Versterken zwakke wijken" 
4. Regio-evenwicht: "Sterke stad" 

25 Reijn , drs. ir. P., Hagen, drs. G.J ., Herslruclttrering, de omvang van de problemen, RealEstale Magazine, nummer 4, 1999 
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Uitgangspunt is hierbij steeds de concurrentie- en marktpositie van een bepaald gebied in een 
stad. Het ambitieniveau heeft betrekking op dat gebied (zie figuur 14). 

Bestaande situatle 
Ambitieniveau 1 

Trend 
Uitstroom accepteren 

Ambltienivuu 2 
WIJkevenwicht 

Yasthoudefl koopkracht 

Ambitieniveau 3 

Stadsevenwicht 
Versterleen van wliken 

AmbiUeniveau 4 

Regl~venwlchl 
Stet"ke stad 

Figuur 14: Gebiedsambitieniveaus woningcorporatie(Bron: Reijn en Hagen) 

Trend: "Uitstroom accepteren" 
In het laagste ambitieniveau wordt er voor gekozen om het bestaande beleid voor een 
gebied met een slechte marktpositie voort te zetten en accepteert de woningcorporatie 
dat steden versterkt worden via andere gebieden. Voor het betreffende gebied vormt 
dit echter wel een bedreiging. Omdat er voor huishoudens geen mogelijkheden zijn om 
binnen het gebied door te stromen, leidt dat tot een versterking van de uitstroom van 
huishoudens met een hogere koopkracht, naar andere wijken in de stad. Het gebied 
behoudt dus zijn huidige samenstelling en richt zich op de doelgroepen die reeds 
aanwezig zijn. 
Vaak kiest een woningcorporatie voor dit ambitieniveau om de doelgroep, die zelf niet 
in andere huisvesting kan voorzien, toch te kunnen huisvesten. Zelfs als dat financieel 
onrendabel is voor de corporatie. 

Wijkevenwicht: "Vasthouden koopkracht" 
Het tweede ambitieniveau richt zich op het behouden van de koopkracht in een wijk of 
gebied. Dit is mogelijk wanneer deze wijken een voldoende kwalitatief perspectief (in 
woningen, woonomgeving en woonmilieu) kunnen bieden om potentieel vertrek van 
huishoudens tegen te gaan. Huishoudens met een toegenomen koopkracht hoeven dus 
niet de wijk te verlaten, maar hebben de mogelijkheid om binnen de betreffende wijk 
door te stromen en op die manier voor de wijk behouden blijven. Er is op dit 
ambitieniveau vooral sprake van concurrentie op wijkniveau. Dat wil zeggen dat er 
sprake is van geen of slechts beperkte aantrekkingskracht ten opzichte van andere 
wijken binnen een stad en dat de complexen vooral binnen de wijk met elkaar 
concurreren. 
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Stadsevenwicht: "Versterken van wijken" 
Het derde ambitieniveau richt zich op het versterken van wijken of gebieden. Dit is 
mogelijk indien niet alleen de huidige huishoudens worden 'vastgehouden,' maar de 
kwaliteit tevens zodanig is, dat ook elders in de stad woonachtige huishoudens met een 
hogere koopkracht voor deze wijken kiezen. Hiervoor zal er een grote differentiatie in 
het woning- en voorzieningenaanbod gerealiseerd moeten worden. Het gebied 
verkrijgt daarmee een concurrentiepositie op stadsniveau, waarbij vooral doelgroepen 
uit andere wijken binnen de stad aangetrokken worden. 

Regio-evenwicht: "Sterke stad" 
Tenslotte is de positie van een gebied en de stad in de regio te versterken door het 
aantrekken van koopkracht vanuit de regio naar het betreffende gebied. Het bereiken 
van een gelijkwaardig positie tussen stad en regio vormt daarmee het hoogste 
ambitieniveau. De wijk heeft een zodanig hoge kwaliteit, dat deze kan concurreren 
met wijken in de regio. Het gebied zal daarmee niet alleen aantrekkelijk zijn voor 
huishoudens uit de stad, maar ook nieuwe en andere doelgroepen uit de regio 
aantrekken. 

Voorbeeld 
De wijk Brandevaort in Helmond geeft een indicatie van het niveau, dat in 
ambitieniveau vier wordt nagestreefd. Deze wijk ondervindt nauwelijks 
concurrentie en heeft een aantrekkingskracht op mensen tot zelfs ver buiten 
de regio. 

4.9 Optimale samenstelling gebied (8) 
Op basis van de doelgroepen, de SWOT -analyse en de visie op en ambitieniveau voor een 
gebied kan een optimale samenstelling en opbouw van dat gebied bepaald worden. Hierbij 
wordt de samenstelling van de woningen en de doelgroepen op elkaar afgestemd op 
gebiedsniveau. Het doel hiervan is om het gebied als één geheel te benaderen en te laten 
functioneren. Ook hier geldt weer dat de optimale samenstelling van het gebied verder gaat 
dan alleen het strategisch voorraadbeleid en daardoor meerdere niveaus kent. 

Omdat het uitgangspunt een gebied met een bestaande samenstelling is, is een ideale situatie 
in de praktijk meestal onhaalbaar. Toch is het wel belangrijk om dat zoveel mogelijk na te 
streven, omdat dat uiteindelijk het meeste rendement oplevert. 

Bij de optimale samenstelling van een wijk kunnen er volgens Stichting 
Futura zogenaamde 'gewilde' en 'gezonde' wijken gerealiseerd worden. 
Gewilde wijken zijn wijken waar mensen graag wonen, de woningen meer 
opbrengen en waar eventuele leegstand van korte duur is. Gezonde wijken 
kenmerken zich doordat bewoners beter in hun vel zitten en graag bijdragen 
aan de kwaliteit van de woonomgeving en de leefgemeenschap. 

Gewilde en gezonde wijken behalen een hoog rendement doordat enerzijds 
de opbrengsten hoger en anderzijds de kosten lager zijn. 
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4.10 Bepalen product-marktcombinaties (9a + 9b) 
Product-marktcombinaties zijn heel belangrijk binnen het strategisch voorraadbeleid. Een 
product-marktcombinatie geeft namelijk aan in welke mate een complex geschikt is voor de 
beoogde doelgroep. Daardoor is het mogelijk aan de hand van de vraagontwikkeling op de 
markt te bezien in hoeverre de huidige voorraad aansluit op de huidige vraag en hoe in de 
toekomst deze verhouding zich zal ontwikkelen. 

-

De product-marktcombinaties worden bepaald op basis van de SWOT -analyses van de 
marktcomplexen, de doelgroepen en de optimale samenstelling van het gebied, waarbij het 
laatste aspect het uitgangspunt is (9a). 
De product-marktcombinaties op het complexniveau worden in een overzicht samengebracht 
op portefeuilleniveau, zodat de verhouding tussen vraag en aanbod ook op portefeuilleniveau 
zichtbaar wordt (9b ). Terugkoppeling naar de lagere niveaus is vervolgens, als dit 
noodzakelijk blijkt, mogelijk. 

4.11 Vaststellen organisatorische en financiële randvoorwaarden (10) 
De keuze voor de te hanteren strategieën wordt beperkt door de organisatorische en financiële 
randvoorwaarden. De financiële randvoorwaarden bepalen wat haalbaar is en de 
organisatorische randvoorwaarden bepalen de grenzen aan de inzet van personeel en aan het 
tempo waarin maatregelen genomen kunnen worden. De input voor deze stap wordt gevormd 
door de visie, missie en ondernemingsdoelstellingen, zoals geformuleerd in stap nul, en wordt 
daarom ook buiten de niveaustructuur van het procesmodel geplaatst. 

Voorbeeld 
Woningcorporatie X wil zich uitsluitend richten op het huisvesten van de 
primaiffJ doelgroep en op het bouwen van goedkope huurwoningen. Haar 
financiSie situatie is echter dermate slecht, dat deze doelstelling niet 
ffJaliseerbaar is. Er wordt daarom als randvoorwaarde gesteld dat de 
strategiesn niet tot een onffJndabel ffJSUitaat mogen leiden, om verdeffJ 
verslechtering van de financiSie situatie te voorkomen. 

4.12 Vaststellen algemene beheeruitgangspunten (11) 
Op basis van de in stap één vastgestelde doelstellingen, dienen algemene 
beheeruitgangspunten in termen van kwaliteitsniveaus, marktsegmentatie, prijsstelling en 
dergelijke op portefeuilleniveau vastgesteld te worden. Ook zullen de randvoorwaarden voor 
het acquisitie- en dispositiebeleid bepaald moeten worden. 
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4.13 Mogelijke strategieën (12) 
Op basis van de organisatorische en financiële randvoorwaarden en de algemene 
beheeruitgangspunten worden de mogelijke strategieën voor de gehele portefeuille 
vastgesteld. Deze strategieën op portefeuilleniveau vormen mede de input voor de 
gebiedsstrategieën en dienen vooral als sturing. 

Voorbeeld 
Corporatie X heeft een enorm overschot aan slecht verhuurbare portiekflats. 

, Een strategie op portefeuilleniveau zou kunnen zijn om 80 % van alle 

I portiekflats af te stoten. Op gebiedsniveau wordt hier vervolgens een exacte 
invulling aan gegeven. L__ ________________________________________________ ~ 

4.14 Mogelijke strategieën per gebied (13) 
Per gebied wordt een strategie ontwikkeld voor de komende vijf tot tien jaar. Deze 
gebiedsstrategie vindt zijn oorsprong in de SWOT -analyses en de visie op en het 
ambitieniveau voor dat gebied en wordt mede bepaald door de mogelijke strategieën op 
portefeuilleniveau. De gebiedsstrategie geeft de richting aan waarin het gebied zich zal gaan 
begeven en welk concurrentieniveau de woningcorporatie nastreeft en is bepalend voor de 
strategieën op complexniveau. 

4.15 Mogelijke strategieën per marktcomplex (14) 
De strategie voor een gebied wordt vertaald naar het complexniveau. Hier wordt per 
marktcomplex de strategie bepaald op basis van de gebiedsstrategie en de gegevens per 
complex, die in de eerdere analyses zijn verzameld. Hier zijn acht verschillende strategieën te 
onderscheiden: 26 

• Continueren 

• Renderen 

• Herprijzen 

• Promoten 

• PMC-ontwikkeling 

• Investeren 

• Herpositioneren 

• Afstoten 

Continueren 
Continueren is de meest eenvoudige strategie en bestaat vooral uit het in stand houden 
van de huidige situatie. De exploitatie en beheer wordt op dezelfde wijze als voorheen 
voortgezet. Dit wil zeggen dat het jaarlijkse huurverhogingpercentage gelijk is aan het 
gemiddelde huurverhogingpercentage van de hele voorraad, ofwel het 
inflatiepercentage. Ook het onderhoud wordt op dezelfde wijze voortgezet, dus er 
verandert niets aan de uitgangspunten voor planmatig, mutatie- en klachtenonderhoud. 

16 Smeets, J.J.AM., Dogge, P.J.C., Nota Strategisch Voo"aadbeheer, Woningstichting Etten-Leur, Stichting Interface, 2001 

56 



Hoofdstuk 4: Modd gebiedsgerieht voorraadbdeid 

Renderen 
Renderen wil zeggen dat de huurprijs boven trendmatig wordt verhoogd, terwijl het 
beheer op dezelfde wijze blijft vormgegeven als daarvoor. 
Renderen is mogelijk in een situatie waarin zowel de verhuurbaarheid als de 
waardering van een complex goed zijn, maar de huur relatief laag is. 

Herprijzen 
Herprijzen is de tegenovergestelde strategie van renderen. In plaats van een bijstelling 
van de huurprijs naar boven wordt bij herprijzen de huurprijs naar beneden bijgesteld. 
Dit kan op drie momenten gebeuren; bij de jaarlijkse huurprijsaanpassing, bij een 
mutatie, of op een willekeurig ander moment, waarbij alle huurders een bijstelling van 
huur naar beneden krijgen. 

Promoten 
Voor promoten wordt gekozen wanneer een complex in principe redelijk kansrijk is, 
maar wat meer aandacht nodig heeft om goed verhuurbaar te blijven. Voor deze 
strategie wordt gekozen als de verhuurbaarheid ondanks een goede waardering slecht 
is of verslechtert. 

P Me-ontwikkeling 
De strategie PMC-ontwikkeling houdt in dat getracht wordt de woningen beter 
geschikt te maken voor een nieuwe doelgroep. Dit kan eventueel gepaard gaan met 
een huurprijsaanpassing. Op punten waar een mismatch is tussen de prestaties die de 
woningen leveren en de vraag die de nieuwe doelgroep stelt, zullen aanpassingen 
gedaan worden. 

Investeren 
Investeren houdt in dat er extra aandacht wordt geschonken aan het complex. Dit kan 
bijvoorbeeld gebeuren door· planmatig onderhoud naar voren te schuiven, of door (bij 
mutaties) het een en ander te vernieuwen. Extra kosten van een investering kunnen op 
termijn terugverdiend worden, omdat woningen beter verhuurbaar worden en de kans 
op leegstand kleiner wordt. 

Herpositioneren 
De strategie herpositioneren houdt in dat er gekozen wordt voor een andere positie in 
de woningmarkt, ofwel dat er gekozen wordt voor een andere doelgroep. Hierbij wordt 
het product niet gewijzigd. 

Afstoten 
Voor afstoten tenslotte, wordt gekozen, wanneer het complex te maken heeft met een 
slechte, of verslechterende verhuurbaarheid en een lage waardering of wanneer het 
complex niet past binnen de gebiedsstrategie. Wanneer er gekozen wordt om een 
complex af te stoten zijn er twee opties mogelijk: verkopen of slopen en eventueel 
vervangende nieuwbouw. 

De keuze voor de strategie per complex hangt af van de gekozen gebiedsstrategie. Sommige 
complexstrategieën komen vaker voor bij bepaalde gebiedsstrategieën of worden zelfs 
uitgesloten bij de keuze voor een gebiedsstrategie. Het complex is dus niet langer bepalend in 
de keuze voor de strategie, maar het gebied. 
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I Voorbeeld 
I Een complex kan ondanks dat het prima rendeert niet passen binnen de 
I visie en gebiedsstrategie van een corporatie. Om die reden besluit de 
I corporatie het complex geschikt te maken voor een andere doelgroep of 

zelfs af te stoten. Het doel hiervan is om via een evenwichtige samenstelling 
van het gebied een beter resultaat te halen. Als het complex het 
uitgangspunt was, zou er wellicht voor een andere strategie gekozen 
worden. 

4.16 Strategieën vertalen in activiteiten I ingrepen (15) 
De strategiec!n worden uitgewerkt in verschillende beheeractiviteiten in het beheerplan. Er 
zijn verschillende maatregelen om een strategie vorm te geven. De keuze voor deze 
maatregelen is afhankelijk van de strategie en de informatie die uit de analyse naar voren is 
gekomen. 

4.17 Gebiedsplan (16) 
De activiteiten en ingrepen op het complexniveau worden geclusterd in een gebiedsplan. Dit 
is een document wat aangeeft wat de ingrepen zijn die de corporatie doet in een bepaald 
gebied. Zoals in de figuur zichtbaar is, betreft het gebiedsplan niet alleen uit het strategisch 
voorraadbeleid, maar ook alle andere maatregelen die betrekking hebben op de aanpak van 
het gebied. Deze worden hier echter niet behandeld. 

4.18 Doorrekenenfinanciële consequenties (17a + 17b + 17c) 
Vervolgens wordt de financiële haalbaarheid van de alternatieve strategieën getoetst. Uit deze 
toetsing kan blijken dat de activiteiten eventueel moeten worden bijgesteld. Ook kan blijken 
dat de mogelijke strategiec!n fmancieel niet haalbaar zijn. In beide gevallen moeten enkele 
stappen opnieuw worden genomen om uiteindelijk tot een juiste en haalbare strategie te 
komen. De strategie per gebied mag financieel onrendabel zijn, als op portefeuilleniveau de 
som van de verschillende gebiedsstrategiec!n maar positief is. 

4.19 Definitieve keuze strategie (18a + 18b + 18c) 
Wanneer de haalbaarheid van alle mogelijke strategieën is doorgerekend, kan een definitieve 
keuze voor een bepaalde strategie per gebied en complex en uiteindelijk voor de gehele 
portefeuille worden gemaakt. De gebiedsstrategie die gekozen wordt zal een meerwaarde voor 
het gebied opleveren, waarbij de strategie op gebiedsniveau meer is dan de som van de 
strategiec!n per marktcomplex. Het rendement van de individuele complexen zal daardoor 
hoger zijn, de leegstand lager, de waardering van de bewoners hoger, etc. 
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4.20 Implementatie (19) 
Nadat de strategie definitief gekozen is, dient deze uiteraard te worden geimplementeerd in de 
organisatie. De uitwerking hiervan wordt in dit onderzoek niet behandeld. 

In figuur 15 op de volgende pagina is het procesmodel weergegeven. De cijfers in de 
verschillende stappen beschrijven de volgorde van doorlopen. De pijlen in het procesmodel 
geven de input voor de verschillende stappen weer. 
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Figuur 15: Nieuw procesmodel 
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5 Casestudy Casade Woondiensten 

Om het theoretisch procesmodel voor een gebiedsgericht voorraadbeleid in de praktijk te 
toetsen, is gekozen om een casestudy uit te voeren bij Casade Woondiensten. Dat is een 
maatschappelijk betrokken organisatie, die bijna 8.000 woningen in de gemeenten Waalwijk 
en Loon op Zand beheert. 

Voor Casade is verhuren meer dan het leveren van woningen. De corporatie is ook betrokken 
bij het leveren van zorg en welzijn. Dit alles moet leiden tot een zo prettig mogelijk woon- en 
leefklimaat. Daarbij wordt actief samenwerking gezocht met andere partijen die werkzaam 
zijn op dit vlak. Ook herstructurering doet Casade samen met diverse andere partijen. Dit zijn 
uiteraard gemeenten, maar bijvoorbeeld ook zorg- en welzijnsorganisaties en het 
bedrijfsleven. 

In de gemeentelijke visies van Waalwijk en Loon op Zand zijn ruimtelijke woonservicezones 
gedefinieerd. De intensieve samenwerking met vaste zorgleveranciers binnen de 
Thesaurusgroep27 en met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk heeft de realisatie van 
wijksteunpunten in de woonservicezones een stap dichterbij gebracht. In zo'n wijksteunpunt, 
centraal in de zone, worden wonen, zorg en welzijn bij elkaar gebracht met voldoende 
voorzieningen en diensten. 
Daarnaast richt Casade zich intensief op het wijk- en buurtbeheer. Dit houdt in dat ze gericht 
werkt aan de woonomgeving en de leefbaarheid in de wijken. 

In de casestudy zal het procesmodel kritisch getoetst en doorlopen worden voor één van de 
wijken van Casade. Per stap van het model wordt geïnventariseerd wat de knelpunten zijn en 
of er wellicht stappen toegevoegd of weggelaten kunnen worden. 

Na een inventarisatie van het bezit van Casade zal er een uitgebreide SWOT -analyse 
plaatsvinden van de wijk Baardwijk Laageinde De Hoef. Deze wijk is aangewezen als eerste 
woonservicezone voor Waalwijk en fungeert als een pilot-project. Er is voor deze wijk 
gekozen, omdat deze zeer gevarieerd is samengesteld: kleine, middelgrote en grote 
eengezinswoningen, meergezinswoningen, grote verscheidenheid aan doelgroepen, oude en 
jonge buurten, winkels, zorgvoorzieningen, basisscholen, sport- en speelvoorzieningen, etc. 

n De Thesaurusgroep is een samenwerkingsverband tussen Casade en de zorgpartijen Prisma, De Thuishoven en Thebe. 
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5.1 Visie, missie en ondernemingsdoelstellingen (Stap 0) 
Casade Woonellensten heeft haar visie, missie en ondernemingsdoelstellingen vastgelegd in 
het ondernemingsplan 2006-2009. 
Casade wil een corporatie zijn die midden in de lokale samenleving staat. Ze zet sterk in op 
het creëren van leefbare en vitale wijken en het toegankelijk maken van de diensten van de 
diverse lokale organisaties en instellingen ten behoeve van haar klanten. Hoewel Casade zich 
vooral richt op degenen die moeilijk zelf in passende woonbehoefte kunnen voorzien, verlie~t 
ze ook de middengroepen niet uit het oog. 
Het vastgoed vormt voor Casade de basis om haar rol te kunnen vervullen. Ze werkt met haar 
woningcomplexen en de directe omgeving ervan, aan de leefbaarheid van de woonomgeving. 
Samen met haar partners maakt ze zich sterk voor het leefklimaat in de totale wijk waar ze 
bezit heeft: Casade werkt aan vitale wijken. 

Om aan de missie en visie te kunnen voldoen heeft Casade haar doelstellingen geformuleerd 
rond de volgende speerpunten: 

• Bouwen, bouwen, bouwen 
• De wijk centraal 
• Dicht bij de doelgroep 
• Verantwoord ondernemen 
• Interne en externe kracht 

Bouwen, bouwen, bouwen 
Met het revolving fund28 en haar kwaliteit van dienstverlening streeft Casade ernaar om op 
verschillende terreinen zichtbaar maatschappelijke waarde toe te voegen. Het vastgoedbeleid 
is er op gericht: 

• Passende woonruimte te bieden voor specifieke doelgroepen op de 
woningmarkt, 

• het wonen in het werkgebied betaalbaar te houden en 
• de kwaliteit van het bezit en daarmee de openbare ruimte in stand te houden en 

waar mogelijk te verbeteren. 

Duizend nieuwe woningen in vijfjaar 
De woningvoorraad in Loon op Zand en Waalwijk is vrij eenzijdig van samenstelling: veel 
betaalbare eengezinswoningen, zowel huur als koop. Er blijkt echter een grote vraag te zijn 
van senioren naar betaalbare en duurdere huurwoningen en weinig aanbod. Daarbij zijn de 
prijzen van koopwoningen in de loop der jaren zo sterk gestegen dat de kansen van met name 
starters om een passende woning te kopen beperkt zijn. Mensen blijven in een relatief 
goedkope huurwoning wonen, waardoor de doorstroming op de woningmarkt stagneert. 
Casade kiest daarom voor het bouwen van levensloopbestendige huurwoningen, waardoor 
bestaande huurwoningen vrijkomen voor starters, en voor bouwen van koopgarant-woningen 
voor starters. Ze wil in vijf jaar duizend nieuwe woningen bouwen. Daarmee levert ze haar 
aandeel in de realisatie van de gewenste productie zoals deze in de gemeentelijke woonvisies 
staat beschreven. Met de gemeenten is het programma in prestatiecontracten vastgelegd. Het 
1 000-woningenprogramma richt zich op betaalbare huur en koopgarant 

28 Revolving fund: Een fonds waarbij gegenereerde cashflows weer ingezet worden voor de kernactiviteiten. 
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Wonen betaalbaar 
Casade zal additionele projecten oppakken in de duurdere huur- en de commerciële 
koopsector. Casade bouwt echter in de eerste plaats voldoende woningen voor de lage- en 
middeninkomens. Pas als in die vraag is voorzien, zal ze zich richten op de duurdere sectoren. 

Kwaliteit van bezit 
Casade zet maximaal in op de vernieuwing van haar bezit. Dat verhoogt de kwaliteit en de 
differentiatie. Verkopen uit het oude bezit worden gebruikt om de financiering te genereren 
voor investeringen die naar verwachting onrendabel zijn. 
Woningen worden in vijftig jaar afgeschreven. Vanuit het perspectief van revolving fund 
betekent dat dat Casade gemiddeld 2 % nieuwbouw per jaar zal moeten realiseren om de 
voorraad in kwantitatieve zin in stand te houden. Dat komt neer op 160 woningen. Bij de 
huidige krapte op de woningmarkt kan er aan de achterkant niet evenveel af. Casade kiest 
daarom voor een groei van de voorraad met 100 woningen per jaar en voor verkoop en sloop 
van twee maal 40 woningen. 

De wijk centraal 
Met de aandacht voor het vastgoed richt Casade zich op het fysieke perspectief van wonen en 
volkshuisvesting. Wonen kent echter ook een belangrijke sociale component. Wonen doe je 
niet alleen, maar met buurt- en wijkgenoten. De kwaliteit van wonen wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de woonomgeving en de sociale samenhang in 
wijk of buurt. Ook vanuit het perspectief van de wijk is het voor Casade van belang om 
aandacht te hebben voor continuïteit en duurzaamheid. Ze wil niet investeren in losse 
initiatieven die gericht zijn op korte termijn rendement. Ze bouwt liever mee aan 
professionele én sociale structuren die ook op lange termijn kunnen bijdragen aan de 
leefbaarheid in wijken. Daarbij is speciale aandacht voor de gevolgen van de aanstaande 
vergrijzing. 
Daarbij wil Casade de kwaliteit van haar dienstverlening vergroten door meer zichtbaar 
aanwezig te zijn in de wijken en buurten. Woonwinkels en wijkpunten vormen de uitvalsbases 
om dichter bij de bewoners te kunnen werken. Daarnaast gaat Casade zich inzetten voor het 
realiseren van randvoorwaarden en ondersteunende structuren. Ze richt zich op beheer en 
verhuur van maatschappelijk vastgoed. 

Ontwikkelen van een methodiek van wijkgericht werken 
Casade wil haar beeld van haar wijken aanscherpen door de cultuur, historie, huidige 
samenstelling en specifieke woongerelateerde vraagstukken in kaart te brengen. Voor alle 
wijken gaat Casade wijkwerkplannen opstellen, waarin specifieke situaties en 
oplossingsrichtingen beschreven worden. 

Beheer en verhuur van maatschappelijk vastgoed als basis 
Door het beheer en verhuur van maatschappelijk vastgoed op zich te nemen wil Casade een 
natuurlijke verbinding met belangrijke maatschappelijke partners in haar werkgebied creëren. 
Deze activiteit hoeft niet onrendabel te zijn. Omdat Casade een realistische verdiencapaciteit 
nodig heeft, verdient ook de waardeontwikkeling van dit type vastgoed haar aandacht. 
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Dicht biJ de doelgroep 
Emancipatie en keuzevrijheid zijn begrippen die nauw aan elkaar verwant zijn. Kwetsbare en 
achtergestelde groepen in de samenleving hebben vaak weinig te kiezen. Consumenten met 
voldoende financi<5le armslag daarentegen, lijken tegenwoordig op alle mogelijke terreinen te 
kunnen kiezen uit een schier oneindig aantal variaties van producten en diensten die het leven 
makkelijker en leuker maken. Als belangenbehartiger van de minder kansrijken is het de taak 
van Casade om ook hen zoveel mogelijk keuzevrijheid te bieden en daarmee de kloof tussen 
arm en rijk enigszins te verkleinen. 

Verkorten van de wachttijd 
De wachttijd tussen het moment waarop mensen zich inschrijven bij Casade en het moment 
waarop dat ze daadwerkelijk een woning kunnen betrekken is momenteel4,5 jaar. Dat vindt 
Casade te lang. Daarom gaat ze op zoek naar manieren om de wachttijd te verkorten. 

Uitbreiden van het aanbod van producten en diensten 
De komende jaren wil Casade het aanbod van producten en diensten uitbreiden met 
voornamelijk extra mogelijkheden tussen huur en koop en zorgabonnementen op maat. 

Betrekken van bewoners bij specifieke momenten van beleid- planvorming 
Casade gaat klantenpanels organiseren om bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van 
nieuwe producten en diensten. Op complexniveau wil ze met de huurderorganisaties 
duidelijke afspraken maken over hoe (bewoners )commissies hun invloed kunnen laten gelden 
op het beleid van Casade. 

Gericht marktonderzoek bij specifieke vraagstukken 
Casade zal, waar dat nodig is, haar keuzes baseren op gericht marktonderzoek. Andere 
instrumenten die ze wil ontwikkelen om onderbouwde keuzes te kunnen maken zijn een 
klantvolgsysteem {KVS), een klantinformatiesysteem {KIS) en het meer gebruiken van de 
mogelijkheden die het internet biedt. 

Verantwoord ondernemen 
Corporaties kennen geen eenduidige maatstaf waaraan ze de kwaliteit van de prestaties 
kunnen afmeten. Verantwoording van de onderneming is een dynamisch proces dat zowel 
wettelijke kaders kent als verantwoording naar politiek en maatschappij. Casade kiest voor de 
mogelijkheid om door middel van vergelijkingsmogelijkheden binnen de sector 
verantwoording af te leggen voor haar prestaties. Bij het maken van keuzes richt ze zich op 
lokale belangen en op het terrein van bestuur en toezicht op het verbeteren van de corporate 
govemance. 

Stakeholdersinvloed actief organiseren 
Casade streeft ernaar om haar belanghebbers op passende wijze invloed te geven op de keuzes 
die ze maakt. Speciale aandacht is er daarbij voor de huurders en de gemeentelijke 
organisaties. 
Verantwoording naar huurders wordt afgelegd in overleg met Stichting Huurdersbelangen 
WLS, waarin de huurders vertegenwoordigd zijn. 
Met de gemeente wil Casade toe naar een situatie waarin ze samen werken aan een gedeelde 
visie op wonen en woonbeleid. 
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Aansluiten bij relevante benchmarks en verantwoordingsmethoden 
Casade wil haar maatschappelijke prestaties vergelijken met andere corporaties. Maar omdat 
toetsingscriteria hiervoor ontbreken, zoekt ze in Futura-verband naar een goede benchmark. 

Corporate gavernanee 
De roep om een beter intern toezicht bij corporaties is groot. Binnen het traject van goed 
corporate gavernanee wil Casade speciale aandacht schenken aan de toezichtstructuur in het 
algemeen en de positie van de commissarissen in het bijzonder. 

Interne en externe kracht 
Hoewel Casade zowel organisatorisch als financieel sterk is, zal ze, om haar ambities waar te 
kunnen maken, haar organisatie verder moeten verstevigen en een gezonde financiële positie 
moeten waarborgen. Haar speerpunten nopen tot samenwerking. Daarom zal Casade haar 
allianties verder moeten benutten en uitbreiden. 

5.2 Doelstellingen en uitgangspunten voor het voo"aadbeleid 
De visie, missie en ondernemingsdoelstellingen uit de vorige paragraaf kunnen worden 
vertaald naar de volgende concrete doelstellingen en uitgangspunten voor het voorraadbeleid: 

• Het transformeren van de woningvoorraad, zodat het woningbezit van Casade in 
2009 in Loon op Zand 2500 woningen telt, waarvan 848 levensloopbestendig of 
verzorgd/beschermd wonen en minimaal 1700 betaalbaar, en in Waalwijk 6000 
woningen telt waarvan 1437 levensloopbestendig of verzorgd/beschermd wonen 
en minimaal4600 betaalbaar. 

• Het opbouwen van een bestand koopgarantwoningen dat in 2009 100 woningen in 
Loon op Zand en 200 woningen in Waalwijk telt. 

• Het werken met wijkwerkplannen voor alle wijken van Casade. 
• Het tot stand brengen van wijkpunten met integrale ondersteuning door 

samenwerkingspartneTs op wijkniveau in tenminste drie wijken in 2009. 
• Het verhogen van het aantal nieuwe verhuringen tot minimaal 800 in 2009 

teneinde de wachttijd voor woningzoekenden terug te dringen. 
• Het realiseren van een volledig diensten- en productenpakket 'Keuze voor de 

klant.' 
• Het behouden van het KWH-label voor de kwaliteit van de dienstverlening. 
• Het vastleggen van afspraken met maatschappelijke instellingen over verhuringen 

aan speciale doelgroepen. 

5.3 Knelpunten en functioneren stap 0 en 1 
In het model worden de visie, missie en ondernemingsdoelstellingen (stap 0) corporatiebreed 
geformuleerd en overstijgt het het strategisch voorraadbeleid. Stap 1 betreft de vertaling naar 
concrete doelstellingen en uitgangspunten voor het strategisch voorraadbeleid. 

Casade heeft deze scheiding niet expliciet aangebracht. De visie en missie zijn duidelijk 
omschreven in een ondernemingsplan, maar de ondernemingsdoelstellingen en de 
doelstellingen en uitgangspunten voor het voorraadbeleid worden hier door elkaar heen 
geformuleerd. Toch kunnen de uitgangspunten voor stap 1 gemakkelijk uit het 
ondernemingsplan gefilterd worden. 
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5.4 Indelen voorraad in productgroepen (Stap 2) 
De voorraad van Casade is eenvoudig te verdelen in productgroepen. Hoewel Casade een 
andere indeling hanteert, is het bezit toch te verdelen in de productgroepen zoals in het model 
beschreven. In totaal beheert Casade bijna 8000 woningen in Loon op Zand, Kaatsheuvel, De 
Moer, Sprang-Capelle en Waalwijk. Waalwijk neemt hiervan het grootste deel voor zijn 
rekening, namelijk 53 %, gevolgd door Kaatsheuvel en De Moer (24 %), Sprang-Capelle (17 
%) en Loon op Zand (6 %). In onderstaande grafiek is de verhouding tussen de verschillende 
productgroepen weergegeven voor de hele portefeuille. 

Verdeling voorraad in productgroepen 

Eengezins klein • Eengezins nonnaai o Eengezins groot oMeergezins klein • Meergezins groot 

Casade Woondiensten hanteert voor de indeling van haar bezit in productgroepen een andere 
indeling dan het procesmodeL In plaats van onderscheid te maken in de grootte van de 
woningen in termen van het aantal kamers wordt de volgende indeling gehanteerd: 

• Eengezinswoningen 
• Etagewoningen met lift 
• Etagewoningen zonder lift 
• Wooneenheden 

Van het bezit is ongeveer tweederde te typeren als eengezinswoning en eenderde als 
meergezinswoning. Het aandeel wooneenheden is minder dan één procent. Hieronder vallen 
eenheden in verzorgings- en verpleeghuizen etc. In onderstaande grafiek is de 
voorraadverdeling voor de gehele portefeuille weergegeven in productgroepen. 

Verdeling voorraad in productgroepen 
volgens Casade 

• Eengezinswoning • Etagewoning zonder lift o Etagewoning met lift o Wooneenheid 
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5.5 Indelen voorraad in gebieden (Stap 3) 
Om een wijkstrategie te kunnen ontwikkelen dient de voorraad uiteraard verdeeld te worden 
in gebieden. Bij Casade is dit reeds gebeurd en worden de volgende negen wijken 
onderscheiden: 

Waalwijk: 
• Antoniusparochie Bloemenoord 
• Baardwijk Laageinde De Hoef 
• Centrum Besoijen 
• Zanddonk Meerdijk 

Sprang- Capelle 
• Sprang Landgoed Driessen 
• Capelle Vrijhoeve 

Kaatsheuvel 
• Kaatsheuvel-West De Moer 
• Kaatsheuvel-Oost 

Loon op Zand 
• Loon op Zand 

5.6 Indelen voorraad in marktcomplexen (Stap 4) 
Omdat in deze casestudy een strategie ontwikkeld wordt voor de wijk Baardwijk Laageinde 
De Hoef, zal de voorraad in deze wijk verder verdeeld worden in marktcomplexen. Casade 
heeft haar bezit in deze wijk ingedeeld in 39 verschillende complexen. Een complex bestaat 
uit woningen, die tot dezelfde productgroep en wijk behoren en min of meer vergelijkbaar 
met elkaar zijn. Elk complex heeft een eigen nummer en bestaat uit een variërend aantal 
woningen. Het kleinste complex heeft slechts één woning, terwijl het grootste complex 132 
woningen bevat. Bij de indeling is tevens onderscheid gemaakt tussen Baardwijk, Laageinde 
en De Hoef. 
In onderstaande tabel is de verhouding tussen de verschillende productgroepen binnen de wijk 
weergegeven. Omdat er soms een groot verschil bestaat tussen het aantal woningen per 
complex is de verhouding weergegeven in het aantal woningen per productgroep. 

Verdeling woningvoorraad 
Baardwijk Laageinde De Hoef 

16% 
0% 

46% 

• Eengezinswoning • Bagew oning zonder lift o Bagew oning met lift o Wooneenheid 
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In bijlage 2 staan de complexen gerangschikt per nummer met daarbij het aantal woningen en 
tot welke productgroep ze behoren. 

Daarnaast heeft Casade een aantal complexen samengevoegd tot zogenaamde Aedex
complexen. Doel hiervan is om de prestaties van de verschillende marktcomplexen te kunnen 
vergelijken met de benchmark van Aedex. Omdat sommige marktcomplexen te klein zijn om 
te vergelijken, of omdat er soms erg weinig verschil bestaat tussen bepaalde marktcomplexen 
is gekozen om de veertig marktcomplexen in Baardwijk Laageinde De Hoef samen te voegen 
top tien Aedex-complexen. 

5. 7 Indelen klanten in doelgroepen (Stap 5) 
De indeling van het klantenbestand m doelgroepen op basis van leeftijd, 
huishoudensamenstelling en inkomen is niet mogelijk: Casade heeft hier namelijk niet 
voldoende gegevens over. Wel zijn deze gegevens beschikbaar op gemeentelijk niveau, 
waarbij onderscheid gemaakt wordt naar huur- of koopwoningen. Per wijk zijn slechts 
gegevens beschikbaar over de grootte van een de huishoudens of de leeftijd van de 
huishoudens, maar deze gegevens zijn dus niet gekoppeld. 

Voor de indeling van haar klantenbestand in doelgroepen hanteert Casade de volgende 
doelgroepenindeling: 

• Gewoon wonen 
• Senioren 
• Gehandicapten 
• Verzorgd senioren 
• Verzorgd gehandicapten 
• Verzorgd overige bijzondere doelgroepen 
• Beschermd wonen 

Binnen Casade zijn de woningen voor deze doelgroepen als volgt verdeeld: 

Doelgroepenindeling 
Casade 

5% 

ia Gewoon wonen • Senioren o 0-.erigen I 

Omdat Casade geen gegevens heeft over de grootte van de huishoudens is het niet mogelijk 
om de doelgroepen in te delen zoals in het model wordt voorgesteld. 
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5.8 Knelpunten en functioneren stap 2 tlm 5 
De stappen twee tot en met vier van het model zijn vrij eenvoudig te doorlopen en zorgen 
voor een gestructureerde verdeling van de voorraad. De gegevens die nodig zijn als input voor 
het model zijn over het algemeen gemakkelijk te achterhalen, maar de wijze waarop de 
gegevens beschikbaar zijn, zal waarschijnlijk per woningcorporatie verschillend zijn. 

Casade kiest er bij de indeling van de productgroepen niet voor om ook een onderscheid te 
maken in de grootte van de woning: alle eengezinswoningen vormen samen één productgroep 
en de meergezinswoningen worden slechts onderverdeeld op basis van de aanwezigheid van 
een lift of juist het gebrek daaraan. 
Hetzelfde geldt voor de indeling van het klantenbestand in doelgroepen. Alle huishoudens 
zonder specifieke zorgvraag worden tot dezelfde categorie gerekend (Gewoon wonen), terwijl 
hier grote verschillen tussen zitten. Alleenstaanden stellen bijvoorbeeld andere eisen aan hun 
woning dan gezinnen. 

Om een juiste strategie te kunnen bepalen is inzicht in de relatie tussen de vraag van de 
doelgroepen en het aanbod van woningen heel belangrijk. De indeling in productgroepen en 
doelgroepen die Casade gebruikt is daarvoor niet toereikend. De indeling zoals in het 
procesmodel gehanteerd wordt is daarvoor meer geschikt. Wel kan de indeling in 
productgroepen (procesmodel) eventueel uitgebreid worden met een extra categorie, waarin 
de aanwezigheid van een lift het criterium is. Op die manier zou een meergezinswoning ook 
geschikt worden voor senioren. 
Ook de in het procesmodel voorgestelde indeling in doelgroepen kan eventueel uitgebreid 
worden met een speciale doelgroep, zoals voor mensen met een specifieke zorgvraag. 

Voor het juist functioneren van stap vijf en dus het model is het essentieel dat er gegevens 
beschikbaar zijn over de huishoudensamenstelling op basis van grootte en leeftijd. Deze zijn 
bijvoorbeeld via een enquête te achterhalen. 

5.9 SWOT-analyse (Stap 6) 
De marktcomplexen in Baardwijk Laageinde De Hoef worden onderworpen aan een analyse 
op complex- en gebiedsniveau. Omdat in deze casestudy alleen deze wijk geanalyseerd wordt 
zal de analyse op portefeuilleniveau hier niet gemaakt worden. Wel zal er een korte 
inventarisatie van de portefeuille gegeven worden, zodat een positionering van Baardwijk 
Laageinde De Hoefbinnen Waalwijk en de portefeuille mogelijk is. 

5.9.1 SWOT-analyse marktcomplexen (Stap 6a) 

Op het complexniveau worden de sterke en zwakke punten uitgedrukt in de verhuurbaarheid, 
de waardering en de kwaliteit. 

Verhuurbaarheid 
De verhuurbaarheid van de verschillende marktcomplexen kan worden weergegeven via de 
verhuurbaarheids-index VBI. De gegevens die daar voor nodig zijn, de mutatie-, reactie-, 
weigerings- en woonduurgraad per complex, zijn voor bijna elk complex beschikbaar en dus 
eenvoudig te achterhalen. De gemiddelde waarden per productgroep heeft Casade echter niet 
beschikbaar. De inputgegevens voor de verhuurbaarheids-index worden elkjaar gemeten. 
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In dit geval is het gemiddelde van de afgelopen drie jaar als input gebruikt, zodat een trend 
zichtbaar is. Casade heeft geen betrouwbare gegevens over de periode vóór 2004. 

Omdat in deze casestudy alleen de verhuurbaarheid van de marktcomplexen van Baardwijk 
Laageinde De Hoef wordt geanalyseerd, wordt de VBI-index berekend ten opzichte van de 
gehele portefeuille en ten opzichte van het bezit van Casade in Waalwijk. De norm 
procesindicatoren die daarvoor nodig zijn, zijn wel eenvoudig te bepalen. In bijlage 3 is de 
verhuurbaarheicts-index per complex weergegeven. 

De verhuurbaarheicts-index laat een grote spreiding zien tussen de verschillende complexen. 
Sommige complexen scoren heel goed, terwijl andere complexen juist veel slechter dan 
gemiddeld scoren. Over het algemeen kan echter wel gesteld worden dat de verhuurbaarheicts
index voor alle complexen samen slechter is dan gemiddeld voor de gehele portefeuille of 
voor Waalwijk. Wel is de verhuurbaarheid van de complexen ten opzichte van Waalwijk beter 
dan ten opzichte van de gehele portefeuille. Daar is uit af te leiden dat de verhuurbaarheid in 
Waalwijk in het algemeen slechter is dan voor de rest van de portefeuille. 

Kwaliteit 
Casade drukt de kwaliteit van haar bezit uit in punten volgens het woningwaarderingsstelsel. 
Omdat dit stelsel door de meeste corporaties ook gebruikt wordt om de maximaal redelijke 
huur te bepalen zal het vrij eenvoudig zijn om de kwaliteit van de complexen te bepalen. 

De punten volgens het woningwaarderingsstelsel zijn eenvoudig per complex, wijk, stad of 
portefeuille op te vragen. Over het algemeen is de score voor de complexen in Baardwijk 
Laageinde De Hoef slechter dan het gemiddelde voor Waalwijk of voor de hele portefeuille. 
De wijk scoort een gemiddelde van 135 punten, terwijl Waalwijk en de hele portefeuille 
respectievelijk 143 en 142 punten scoren. In bijlage 4 is de score per complex weergegeven. 

Waardering 
De waardering van de wooncomplexen en de woonomgeving is in 2003 onderzocht door 
Stichting Interface in opdracht van gemeente Waalwijk en Casade. Over het algemeen scoort 
Baardwijk Laageinde De Hoef slechter dan het gemiddelde in Waalwijk op het gebied van 
zowel de waardering van de woning als op de waardering van de leefbaarheid in de wijk. 
Natuurlijk is de beoordeling niet gelijk verdeeld over alle buurten in de wijk. In het 
leefbaarheidsonderzoek komt een aantal buurten naar voren waar specifieke aandacht voor 
nodig is. Het gaat om vier buurten waar op tal van punten de kwaliteit van de woningen, 
voorzieningen en leefbaarheid sterk achterblijft bij de rest van de wijk en Waalwijk. Twee 
buurten (Baardwijksestraat en Van Lovenlaan) liggen in Baardwijk, één buurt (Oranjeplein) 
ligt in Laageinde en één buurt (Mede I Erve) ligt in De Hoef. 

In de tabel op de volgende pagina staan de rapportcijfers voor deze buurten weergegeven. 
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Huurwoningen: 
Grootte huurwoning 5.8 6.6 7.1 6.8 7.0 
Kwaliteit huurwoning 4.9 5.8 5.1 6.8 6.3 
Achterpaden 5.8 5.8 5.5 5.8 6.1 
Voorzieningen: 
Kwaliteit voorzieningen ? 5.3 6.4 6.6 6.5 
Bereikbaarheid voorzieningen 6.7 6.6 6.9 6.7 6.9 
Leefbaarheid: 6.0 6.7 6.9 6.8 7.2 
Bewonerssamenstelling 6.3 7.1 6.8 6.5 7.3 
Veiligheid 5.8 6.6 6.6 6.7 7.1 
Beheer openbare ruimte 5.4 5.6 5.9 6.3 6.2 

Totale woonsituatie 5.6 6.8 6.7 6.6 7.2 

Tabel 2: Waardering per buurt 

Voor de buurt rond het Oranjeplein heeft Casade inmiddels herstructureringplarmen. Deze 
plarmen zijn nog niet concreet uitgewerkt, maar zullen, ook in overleg met bewoners, vorm 
krijgen. 
Omdat het leefbaarheidsonderzoek zich alleen op de gemeente Waalwijk richt is er geen 
vergelijking met de hele portefeuille van Casade mogelijk. 

Kansen en bedreigingen 
Kansen en bedreigingen gelden vaak niet alleen voor een complex, gebied of portefeuille. 
V aak is er een overlap. Omdat in deze casestudy alleen de wijk Baardwijk Laageinde De Hoef 
wordt behandeld worden de kansen en bedreigingen voor de verschillende niveaus geclusterd 
tot één externe analyse. 

Samengevat 
Sterke punten: 

Zwakke punten: 

Verhuurbaarheid complexen 5102,5104,5110,5208, 5304 
Kwaliteit complexen 5203, 5205, 5314, 5316, 5317 

Verhuurbaarheid complexen 5101, 5106 5203, 5307 
Kwaliteit complexen 5103,5105,5111,5310,5312,5319 
Waardering Oranjeplein, Baardwijksestraat, Van Lovenlaan en Mede I 
Erve 

5.9.2 SWOT-analyse gebiedsniveau (Stap 6b) 

Baardwijk Laageinde De Hoef kent een lange ontstaansgeschiedenis. Dat heeft ertoe geleid 
dat de wijk uit verschillende delen met elk hun eigen identiteit en karakter bestaat. In grote 
lijnen bestaat de wijk uit drie delen: Baardwijk met zijn oude lintbebouwing, Laageinde van 
net na de oorlog en De Hoef waar sprake is van veel woonerven uit de jaren tachtig en 
negentig. Maar ook birmen deze wijken spelen de buurten een nadrukkelijke rol. Samen 
vormen zij de wijk Baardwijk Laageinde De Hoef, maar van een echte eenheid is geen sprake. 
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De wijk ligt in het noordoosten van Waalwijk (zie figuur 16). Ten noorden wordt de wijk 
begrensd door de A59. Deze weg zorgt in dat deel van de wijk voor veel geluidsoverlast, 
zoals blijkt uit het leefbaarheidonderzoek van Casade. In het westen grenst de wijk aan het 
centrum van Waalwijk. De centrumvoorzieningen zijn vanuit een groot deel van de wijk goed 
te bereiken. Het afwateringskanaal vormt de oostgrens. In het zuiden vormen de sportvelden 
de begrenzing van de wijk (figuur 17). 

CENTRUM I BESOVEN 

ll~SICAROCHIE 

Figuur 16: Plattegrond Waalwijk Figuur 17: Plattegrond Baardwijk laageinde De Hoef 

Vanuit het centrum is de wijk goed te bereiken via een aantal grotere wegen (Grotestraat, 
Prof. Notenslaan en Ambrosiusweg). Vanuit de omgeving is de wijk goed per auto te bereiken 
via de snelweg A59; via de afslag Waalwijk-Oost rijd je Baardwijk in en ook De Hoefis 
gemakkelijk te bereiken. De wijk uitrijden is via de afslag Waalwijk-Oost niet mogelijk; er is 
geen oprit. Vanaf de op- en afrit Waalwijk-Centrum is Laageinde eenvoudig te bereiken via 
de Grotestraat of de Putstraat Nadeel van de ligging nabij de snelweg is de geluidsoverlast 
door het verkeer. In de gemeente Waalwijk ondervindt gemiddeld 18 procent van de 
bewoners overlast door verkeerslawaai. In Baardwijk ligt dat op 34 procent. 
Met het openbaar vervoer is de wijk eveneens te bereiken. Door de wijk lopen drie buslijnen 
Twee lijnen rijden via De Hoef, Baardwijk en Laageinde naar het centrum. Een derde buslijn 
loopt vanuit oostelijke richting via de Drunense weg naar het centrum. Bewoners van de wijk 
hebben echter wel veel klachten over de dienstregeling; er rijden te weinig bussen en er zijn te 
weinig halteplaatsen. Met name ouderen en minder validen hebben hier last van. 

Samenstelling woningvoorraad 
In totaal staan er in heel Baardwijk Laageinde De Hoef ongeveer 3400 woningen, die vooral 
tot de goedkope en betaalbare huur- en koopklasse behoren. Hiervan beheert Casade er 1570. 
Dat is bijna vijftig procent van de gehele woningvoorraad in deze wijk. De invloed van 
Casade is hier dus relatief groot. 
Voor de hele wijk geldt dat het aandeel eengezinswoningen ongeveer driekwart van alle 
woningen betreft. Als echter alleen naar het bezit van Casade gekeken wordt, ligt deze 
verhouding heel anders. Dan blijkt dat bijna alle meergezinswoningen in de wijk in bezit zijn 
van Casade, terwijl het aantal eengezinswoningen in de huursector even groot is als in de 
koopsector. 
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Het bezit van Casade in Baardwijk Laageinde De Hoef is als volgt in te delen: 

Verhouding eengezins-en meergezinswoningen 
Baardwijk Laageinde De Hoef 

46% 

54% 

• Eengezinswoningen • Meergezinswoningen 

Verdeling eengezinswoningen Verdeling meergezinswoningen 

J• Klein • Nonmal o Groot J 

1 '. 

llllllllllllll ' ..... 
:·. . .. 

42% 

a Klein zonder ift o Klein rret IWt o Groot zonder lift • Groot rret ldt 

Casade kent in deze wijk, ten opzichte van andere wijken, relatief weinig eengezinswoningen. 
Slechts 46 procent van het totale bezit in de wijk is te typeren als een eengezinswoning, die 
wel vooral uit normale en grote woningen bestaat. Ter illustratie: Hoewel het niet 
representatief is voor Waalwijk bestaat het bezit van Casade in de wijk Zanddonk Meerdijk 
voor 87 procent uit eengezinswoningen. 
Het aandeel meergezinswoningen is verder uit te splitsen op basis van de aan- of afwezigheid 
van een lift. Slechts dertig procent van alle meergezinswoningen blijkt voorzien van een lift. 

Samenstelling huishoudens 
De wijk is vrij gevarieerd wat betreft de samenstelling van huishoudens op basis van de 
leeftijden. Meer dan de helft (61 procent) is jonger dan 55 jaar. Voor het bezit van Casade 
blijkt echter dat de leeftijd gemiddeld hoger ligt, dan voor de gehele wijk inclusief 
koopwoningen. De gemiddelde leeftijd van de huurders van Casade in Baardwijk Laageinde 
De Hoefbedraagt 52 jaar. 

Wat betreft de grootte van de huishoudens blijkt dat voor de hele wijk er ongeveer een 
gelijkmatige verdeling is van alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en gezinnen. Voor 
het bezit van Casade in de wijk valt vooral het grootte aantal alleenstaanden op (48 procent), 
terwijl het aandeel tweepersoonshuishoudens en gezinnen even groot is (26 procent). 
In andere wijken is het percentage gezinnen veel groter dan in Baardwijk Laageinde De Hoef. 
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De gegevens over de grootte van de huishoudens komen niet van Casade af. De 
woningmarktmonitor voor de regio Waalboss (van Waalwijk tot Oss) heeft de 
huishoudensamenstelling per wijk in beeld gebracht en onderverdeeld in huur- en 
koopwoningen. Omdat in Baardwijk Laageinde De Hoef bijna alle huurwoningen van Casade 
zijn, kan de samenstelling van de huishoudens voor de huurders van Casade in de wijk 
bepaald worden. 
Om die reden zijn er echter geen gegevens beschikbaar om de leeftijd en de grootte van de 
huishoudens aan elkaar te koppelen. 

Samenstelling voorzieningen 
Baardwijk Laageinde De Hoef is aangewezen als een woonservicezone. Midden in de wijk 
aan de Heermanslaan ontwikkelt Casade een kruisvormig gebouw dat bestaat uit meerdere 
verdiepingen, genaamd BaLaDe. In dit gebouw staan welzijn, zorg, onderwijs, kinderopvang 
en dienstverlening centraal. Voor de bewoners van Baardwijk Laageinde De Hoefbetekent dit 
dat alle voorzieningen binnen handbereik zijn. Die voorzieningen variëren van 
levensloopbestendige zorg- en ouderenwoningen (ca. 59 huurappartementen en 21 woningen 
voor mensen met een zorgvraag), eerstelijnszorg met o.a. een huisarts, fysiotherapeut, 
apotheek, tandarts, mondhygiëniste en logopedist tot een grand-café en een 
ontmoetingsruimte voor jongeren. Ook de Brede School, een kinderdagverblijf en een 
peuterspeelzaal krijgen een plaats in het nieuwe gebouw. 

Naast de nieuw te bouwen voorzieningen in het zorgkruispunt BaLaDe heeft de wijk nog 
meer voorz1erungen: 

Gezondheidsvoorzieningen 
In Baardwijk Laageinde De Hoef is een aantal gezondheidsvoorzieningen aanwezig. Zo is er 
in de seniorenflat aan het Prof. De Savornin Lohmanpark een tandarts en tevens is er een 
logopedist aanwezig in het complex. Er zijn twee huisartsenpraktijken in de wijk. Een 
apotheek is gelegen aan de Groen van Prinstererlaan. 

Sociale, sport- en speelvoorzieningen 
Ook zijn er in beperkte mate welzijnsvoorzieningen aanwezig. Zo is er het buurthuis "De 
Oude Toren", er is een RK-kerk in de wijk aanwezig en de Buddha Rama Tempel. 
In de wijk zelf zijn weinig of geen sportvoorzieningen gelegen. Ten zuiden van de wijk 
daarentegen liggen sportpark Olympia met zwembad en sportpark Eikendonk met sporthal De 
Overlaat. Deze sportvoorzieningen hebben een bovenwijks karakter en zijn vanuit de wijk 
goed bereikbaar. Aan de rand van de wijk ligt de Taxandria sporthal en in de wijk nog een 
gymzaal. Speelvoorzieningen zijn er voor kinderen maar in beperkte mate aanwezig. 

Winkelvoorzieningen 
In Baardwijk Laageinde De Hoef zijn over het algemeen vrijwel alle dagelijkse voorzieningen 
aanwezig en van een redelijke kwaliteit. Zij liggen echter verspreid door de wijk en een echt 
centrum is er niet. 

In de wijk zijn verschillende soorten winkels en bedrijven gevestigd: onder andere een 
elektronicazaak, een klein bouwbedrijf, winkels voor de dagelijkse boodschappen, een 
drogist, enz. De winkels liggen verspreid aan de straten Hoogeinde, Loeffstraat, Laageinde en 
aan de Grotestraat in Baardwijk. Er is een klein buurtwinkelcentrum aan de Goeman 
Borgesiusstraat in Laageinde en een winkelstrookje aan het Oranjeplein in Laageinde. Met 
name in De Hoef ontbreekt het aan winkelvoorzieningen. 
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Vanuit De Hoefis de afstand tot het centrum van Waalwijk (Markt) ongeveer 2 kilometer, de 
kern van de woonservicezone aan de Heermanslaan in Baardwijk ligt op ongeveer 1 ,5 
kilometer afstand tot de Markt en vanaf de Putstraat is het nog 600 meter tot de Markt. Voor 
mensen die minder goed ter been zijn - ouderen of mensen met een handicap - is de afstand 
tot het centrum eigenlijk te ver. 

Verdere uitsplitsing wijk naar de buurten Baardwijk, Laageinde en De Hoef 
Baardwijk 
Het grootste deel van Baardwijk is gebouwd in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw 
en is ruim opgezet met rijwoningen en middelhoogbouw. De wijk is op te splitsen in 
verschillende delen: 

• Allereerst het deel tussen Loeffstraat, Baardwijksestraat en Van Lovenlaan I 
Teisterbantlaan. In dit gebied staan rondom de Van der Merwedelaan, Van 
Renesse van Baarstraat, Van Wielesteinstraat en de Teisterbantlaan flats met 3 
woonlagen, die in 1999 gerenoveerd zijn. Tussen deze lage flats staan 
eengezinswoningen van Casade, die recent gerenoveerd zijn. Daarnaast zijn de 
verouderde portiekflats aan de Van Lovenlaan gesloopt en is ruimte voor 
nieuwbouw vrijgekomen. 

• Aan de Burg. Van Heystlaan, de Baardwijksestraat, de Loeffstraat en aan het 
Laageinde staan veel vooroorlogse, vrijstaande woningen en 2-onder-1-
kapwoningen. De woningen aan de Baardwijksestraat zien er met hun rode 
bakstenen fris uit. Aan de Baardwijksestraat staat ook een aantal oudere 
huurwoningen. Deze kleine woningen hebben een dorpse uitstraling. Dit deel van 
de wijk is door haar opzet voorzien met behoorlijk wat groen. 

• Het gebied aan weerszijden van de Loeffstraat en het Laageinde. In dit deel van de 
wijk staan alleen eengezinswoningen, de omgeving oogt versteend en er is weinig 
groen te vinden. Aan het Laageinde zijn het vooral oude vrijstaande woningen en 
2-onder-1-kapwoningen. In de rest van de wijk zijn het vooral rijwoningen. 

Kenmerkend voor Baardwijk is de oude lintbebouwing. Dit is de oude kern van de buurt. In 
de loop van de jaren is hier nieuwbouw aan toegevoegd en is een afwisselend geheel ontstaan 
van eengezinswoningen en flats. In Baardwijk wonen zowel oudere als jongere huishoudens. 
In de afgelopenjaren is een deel van de flats en eengezinswoningen door Casade verbeterd en 
heeft de wijk een frisse uitstraling gekregen. 

Laageinde 
Laageinde is grotendeels gebouwd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en over 
het algemeen is de wijk niet erg ruim opgezet. Dat geldt met name in het westelijk deel van de 
wijk bij het Diedenkhof en de omgeving van het Oranjeplein. Veel woningen voldoen hier 
niet meer volledig aan de eisen van deze tijd. Het gaat dan met name om de duplexwoningen, 
appartementen en een aantal eengezinswoningen. 
Het zuidelijk deel van Laageinde, tussen Mgr. Zwijssenlaan, Prof. Notenslaan en 
Ambrosiusweg lijkt wat betreft ruimtelijke opzet het meest op het oostelijk deel van de wijk. 
De westkant van de wijk, het deel tussen Putstraat en Dr. Schaepmanlaan, is ruimer opgezet. 
Het stratenpatroon is overzichtelijker en de straten zijn breder. De woningen zijn met zorg 
vormgegeven en hebben een mooie detaillering. In dit deel van Laageinde zijn aan de Dr. 
Schaepmanlaan drie hofjes gelegen, de Prof. Krabbestraat, de Prof. Struyckenstraat en de 
Prof. Kranenburgstraat Deze hofjes zijn rondom bebouwd met eengezinsrijwoningen en in 
het midden zijn speelplaatsen aangelegd. 
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De Hoef 
De Hoef is een van de jongere delen van Waalwijk en is voor het overgrote deel gebouwd in 
de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw en kent de nodige woonerven. De Hoef wordt 
in tweeën gedeeld door een grote doorgaande ontsluitingsweg, de Ds. Louwe Kooymanslaan 
die overgaat in Burg. Teijssenlaan. De Hoef is over het algemeen niet erg ruim opgezet. Het 
gebied binnen de ontsluitingsweg is redelijk versteend en kent weinig groen. Het gebied 
buiten de ontsluitingsweg is veel groener: weidegebied langs het afwateringskanaal en bomen 
langs de Spoorbrugweg. Ook rondom de meestal vrijstaande of 2-onder-1-kapwoningen staat 
behoorlijk wat groen. In het oosten van De Hoef, ingeklemd tussen het Hoogeinde in het 
noorden en de H.R. Holststraat in het zuiden, ligt een boerderij met weiland. Een opvallend 
groene plek in de wijk. 
De woningen worden over het algemeen goed verhuurd en een aantal woningen is enkele 
jaren geleden opgeknapt. Desondanks hebben de meergezinswoningen zonder lift en de 
eengezinswoningen rond Mede en Erve een matig toekomstperspectief. De 
eengezinswoningen bieden weinig mogelijkheden voor comforttoevoeging of opwaarderen. 
De seniorenwoningen in De Hoefzijn in 2004 opgeplust. 

Positionering 
Op basis van onderstaand schema kan Baardwijk Laageinde De Hoef gepositioneerd worden 
als een wijk uit de 3e categorie. De wijk kent relatief veel variatie in zowel de 
huishoudensamenstelling als de woningvoorraad. Er zijn echter weinig voorzieningen en de 
aantrekkingskracht beperkt zich vooral tot de aanwezige bewoners. De aantrekkingskracht op 
de rest van Waalwijk is gering. 

DESTREP 

Veelv•rl•tl• 
v .. l voorzieningen 

AentrekklngtkrKht op de 
JOQio 

Positionering van wijken 

2' Categorie 

Veel v•rlatle 
Veel voorzlenlng.n 

A•ntrekklnglkracht op rest 
v•n de stad 

Weinig voorzieningen 
Aantrekkingskracht op rut 

vin de buurbewonen 

~·Categorie 

Weinig v•riatle 
Weinig voorzieningen 

Geen aantrekklnglkrachl 

Figuur 18: Mogelijke wijkposities 

Aan de hand van de DESTREP-methode worden de (overige) ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de wijk geanalyseerd. Omdat deze casestudy een klein deel van de portefeuille betreft 
worden slechts die onderdelen van de DESTREP-methode behandeld, die specifiek van 
invloed zijn op Baardwijk Laageinde De Hoef. De overige ontwikkelingen (economisch en 
ecologisch) worden hier buiten beschouwing gelaten, omdat die geen specifieke invloed op de 
wijk hebben. 
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• Demografisch 
In Baardwijk Laageinde De Hoef treedt zeer duidelijk vergnJzmg op. Zowel het aantal 
jongere ouderen van 55 tot 75 jaar, als het aantal ouderen vanaf 75 jaar neemt sterk toe. 
(Bron: Casade) Daarnaast is er ook sprake van een lichte ontgroening als gevolg van de 
afname van het aantal kleine huishoudens tot 35 jaar. Het aantal gezinnen blijft nagenoeg 
gelijk, maar vormt niet het grootste deel van alle huishoudens. Mede dankzij de ontwikkeling 
van BaLaDe is de vergrijzing geen bedreiging, maar juist een kans voor de wijk. 

• Sociaal-maatschappelijk 
Het aantal huishoudens met een middeninkomen neemt sterk toe in de komende periode. 
Daartegenover staat een daling van het aantal huishoudens met een laag inkomen. (Bron: 
Casade) 
Het sociale klimaat in De Hoef gaat achteruit door een concentratie van kansarme 
huishoudens, terwijl in de grote woningen in Laageinde een opvallende concentratie van 
allochtone huishoudens zichtbaar is. Bovendien wordt het imago van Mede I Erve in De Hoef 
en van Oranjeplein e.o. in Laageinde steeds slechter. 

• Technologisch 
Teclmologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Op de markt voor senioren 
bieden deze ontwikkelingen enorme perspectieven ten aanzien van het streven senioren zo 
lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit kan met levensloopbestendige woningen. 
Daarvoor is het noodzakelijk in een vroeg stadium maatregelen te nemen die leiden tot 
producten die op de teclmologische ontwikkelingen zijn ingericht. 

• Ruimtelijk 
Zoals de omgeving van een woning invloed op de woning heeft, heeft de fysieke omgeving 
van Baardwijk Laageinde De Hoef ook invloed op de wijk. De wijk grenst aan de noordzijde 
aan de snelweg A59. Eventuele uitbreidingen van Waalwijk ten noorden van Baardwijk 
Laageinde De Hoef zullen om die reden geen invloed op de wijk hebben. Hetzelfde geldt voor 
de oostzijde van de wijk. Het afwateringskanaal vormt een zelfde barrière als de A59. 
Aan de zuidkant grenst de wijk aan een groot gebied met veel sport- en groenvoorzieningen. 
Dit is een aantrekkelijk gebied met een grote aantrekkingskracht op zowel gezinnen als jonge 
huishoudens. Toch wordt dit als een duidelijke afscheiding en beëindiging van de wijk 
ervaren. 
Aan de westkant grenst de wijk aan het centrum van Waalwijk. Hier bevindt zich een 
concentratie van diverse voorzieningen. Baardwijk Laageinde De Hoef kan hiermee niet 
concurreren, maar de directe nabijheid van deze voorzieningen kan als kans voor met name 
het westen van de wijk gelden. 
Naast de directe omgeving van de wijk zijn er ook voorzieningen en ontwikkelingen in delen 
van Waalwijk die niet direct aan de wijk grenzen, maar wel invloed op de wijk hebben. In 
Besoijen en Bloemenoord worden bijvoorbeeld zorgcentra gerealiseerd, die ook een 
aantrekkingskracht op ouderen zullen hebben. Deze zorgcentra zijn echter kleiner dan het 
zorgkruispunt BaLaDe en vormen geen concurrentie hiervoor. 
Bovendien is de samenstelling van die wijken wat betreft de woningvoorraad minder geschikt 
voor het huisvesten van senioren en heeft Casade relatief weinig invloed in die wijken, omdat 
slechts een klein deel van die wijken door Casade beheerd wordt. 
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• Politiek 
De gemeente Waalwijk is zeer betrokken bij het opzetten van de woonservicezones. Door de 
gemeente is Baardwijk Laageinde De Hoef als pilot voor de ontwikkeling hiervan 
aangewezen. Ze heeft tevens een integrale woonzorgvisie opgesteld waarin een 
woonservicezone als volgt wordt omschreven: 'een gebied waarbinnen een samenhangend 
aanbod van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening is georganiseerd, dat optimaal aansluit bij 
de dynamische vraag van de bewoners in dat gebied. 'Het ontwikkelen van de 
woonservicezone zal in de komende jaren de belangrijkste ontwikkeling in de wijk zijn. 

Samengevat 
Sterke punten: 

Zwakke punten: 

Kansen: 

Bedreigingen: 

Gevarieerde woningvoorraad 
Gevarieerde bevolking 
BaLaDe 
Overige voorzieningen 

Vooral goedkope en betaalbare woningen 
Klein aandeel eengezinswoningen 
Slechts dertig procent van alle meergezinswoningen heeft een lift 
Slechte en te kleine woningen in het westelijk deel van Laageinde 
Veel kleine woningen in De Hoef 

Vergrijzing 
Levensloopbestendige woningen 
Toename aantal huishoudens met een middeninkomen 
Casade beheert bijna vijftig procent van alle woningen in de wijk 
Nabijheid centrum 
Nabijheid sport- en groenvoorzieningen 

Ontgroening 
Concentratie kansarme huishoudens De Hoef 
Slecht imago Oranjeplein 
Slecht imago Mede I Erve 
Veel alleenstaanden en weinig gezinnen 

5.9.3 SWOT-analyse portefeuilleniveau (Stap 6c) 

In deze casestudy wordt alleen de wijk Baardwijk Laageinde De Hoef aan een analyse 
onderworpen. Om die reden wordt er geen analyse van de gehele portefeuille gemaakt. In het 
geval dat wel alle wijken aan een analyse worden onderworpen komen deze analyses samen 
op portefeuilleniveau. 
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5.9.4 SWOT-matrix 

De sterke en zwakke punten van en kansen en bedreigingen voor Baardwijk Laageinde De 
Hoef worden samengebracht in een SWOT-matrix. Door aspecten met elkaar te combineren 
kan er een eerste strategie bepaald worden. 
Niet alle sterke- en zwakke punten en kansen en bedreigingen worden in deze matrix met 
elkaar geconfronteerd. De aspecten die elkaar versterken of anderszins tot een strategie leiden 
worden hieronder besproken. 
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Figuur 19: SWOT-matrix 
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In een SWOT-analyse zijn vier soorten strategieën te onderscheiden:29 

• Aanvallen: In de strategie waarin de aanval gekozen wordt, worden sterke punten 
gebruikt om kansen te benutten. 

• Verdedigen: Sterke punten worden gebruikt om bedreigingen weg te nemen 

• Ombuigen: Door gebruik te maken van kansen worden zwakke punten omgebogen 
en versterkt. 

• Overleven: De overlevingsstrategie richt zich op het wegnemen van bedreigingen 
en het reduceren van de zwakke punten. 

Aanvallen 
1. De grootste kans voor de wijk biedt het nieuw te bouwen zorgkruispunt BaLaDe. Door 

de voorzieningen voor ouderen kan de wijk de vergrijzing aan en deze zelfs als kans 
gebruiken om een deel van de wijk te profileren als een gebied dat uitermate geschikt 
is voor ouderen. 

2. Ook de overige voorzieningen zoals winkels voor de dagelijkse boodschappen zijn 
binnen korte afstand beschikbaar, zodat dat geen problemen voor ouderen oplevert. 

3. Naast de seniorenwoningen in BaLaDe kunnen ook woningen in de omgeving van het 
zorgkruispunt gebruik maken van de geboden faciliteiten en voorzieningen. Daarvoor 
kunnen woningen geschikt gemaakt worden voor senioren. Dat kan bijvoorbeeld door 
de woningen levensloopbestendig te maken. 

4. Door de toename van het aantal middeninkomens zal de vraag naar duurdere 
woningen stijgen. Dit kan leiden tot een nog grotere variatie in de woningvoorraad. 

5. Doordat Casade bijna vijftig procent van alle woningen in de wijk beheert heeft ze een 
grote invloed op de samenstelling van de wijk. Hierdoor kan ze de grote variatie in 
woningen en huishoudens op peil houden en zelfs vergroten. 

6. De nabijheid van voorzieningen in het centrum van Waalwijk en de sport- en 
groenvoorzieningen ten zuiden van de wijk biedt kansen voor Casade om meer 
gezinnen en jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens naar de wijk te trekken 
en daardoor de variatie in de bevolkingssamenstelling te vergoten. 

Ombuigen 
7. Door de vergrijzing zal er meer behoefte zijn aan etagewoningen met een lift. Dit 

wordt deels opgevangen door de woningen die in het zorgkruispunt BaLaDe worden 
gebouwd. 

8. De toename van de middeninkomens ten koste van de lage inkomens biedt kansen om 
een aantal goedkope en betaalbare woningen te slopen en daarvoor in de plaats 
duurdere woningen te bouwen. 

9. De slechte en te kleine woningen in Laageinde zouden plaats kunnen maken voor 
nieuwbouwwoningen in de middeldure huursector. 

29 Desmidt, S., Heene, A., Strategie en organisatie van publieke organisaties, 2005 
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Verdedigen 
10. De voorzieningen in BaLaDe, zoals een kinderdagverblijf, een school of een grand

café maken de wijk aantrekkelijker voor jongere huishoudens. 
11. BaLaDe biedt voorzieningen die de wijk ook aantrekkelijker maken voor gezinnen. 

Overleven 
12. De slechte kwaliteit en waardering van sommige buurten in combinatie met het slechte 

imago maken deze buurten uitermate geschikt voor herstructurering. 
13. Het zwakke punt dat er relatiefweinig eengezinswoningen in de wijk zijn wordt 

gecompenseerd door het lage aandeel gezinnen en het grote aandeel alleenstaanden. 
Op dit moment zijn er zelfs voldoende eengezinswoningen voor het aantal gezinnen. 

14. De etagewoningen met een lift zullen zoveel mogelijk geschikt gemaakt moeten 
worden voor senioren. Het grote aandeel etagewoningen zonder lift zijn meer geschikt 
voor jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. 

Baardwijk Laageinde De Hoef is bij uitstek een wijk die zich kan profileren als wijk voor 
ouderen. Hiervoor is vooral het gebied rond het zorgkruispunt BaLaDe zeer geschikt. De 
buurten die daar verder van af liggen zijn meer geschikt om de overige doelgroepen te 
huisvesten. Hiervoor biedt de wijk immers ook voldoende kansen en mogelijkheden. 
Belangrijk is wel dat Casade zich meer dan nu richt op middeninkomens. Hiervoor kan 
Casade woningen in het duurdere segment realiseren. 

5.10 Knelpunten en functioneren stap 6 
De interne analyse is relatief gemakkelijk uit te splitsen naar de drie verschillende niveaus 
binnen het model. De splitsing van de externe analyse per niveau is echter niet zo eenvoudig. 
Kansen en bedreigingen kunnen voor verschillende niveaus gelden en er is vaak een overlap. 
Daarnaast zijn kansen en bedreigingen op complexniveau vaak juist sterke en zwakke punten 
op gebiedsniveau. 

Essentieel voor de analyse op complexniveau is de informatievoorziening. Als een 
woningcorporatie een goede huuradministratie bijhoudt zijn deze gegevens vrij eenvoudig te 
achterhalen. 
De gemeten verhuurbaarheid, kwaliteit en waardering zijn echter instrumenten die een 
indicatie van de concurrentiepositie ten opzichte van elkaar weergeven. 
De verhuurbaarheid wordt over de laatste drie jaar gemeten en is daarom sterk afhankelijk van 
toevalligheden. Sommige complexen zijn bijvoorbeeld pas drie jaar oud of pas gerenoveerd of 
er zijn de laatste drie jaar geen mutaties binnen een complex geweest. Om die reden kan de 
verhuurbaarheicts-index een vertekend beeld geven en mag daar niet te veel waarde aan 
gegeven worden. Het is slechts één factor die de concurrentiepositie van een complex bepaalt. 

De kwaliteit van een complex kan op verschillende manieren gemeten worden. Het 
uitdrukken van de kwaliteit in een score volgens het woningwaarderingsstelsel wordt sterk 
beïnvloed door de oppervlakte van een woning, maar zegt bijvoorbeeld niets over de 
technische staat van de woning. Dat is echter wel van belang in de bepaling van de kwaliteit 
van een complex. 

Bij de waardering is de scheiding tussen het complexniveau en het gebiedsniveau niet 
eenvoudig aan te brengen. De waardering blijft namelijk niet beperkt tot de woning of het 
complex. Ook de waardering voor de buurt of wijk wordt vaak onderzocht. 
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Naast de drie onderzochte indicatoren is ook de financiële positie van een complex van belang 
bij het bepalen van de concurrentiepositie van complexen ten opzichte van elkaar. Deze 
gegevens zouden daarom bij een analyse op complexniveau meegenomen moeten worden. 

Door een analyse op gebiedsniveau uit te voeren wordt inzicht verkregen in de verhouding 
tussen de verschillende doelgroepen en productgroepen. Daarnaast is, door de samenstelling 
van de wijk te analyseren en te vergelijken met Waalwijk of de gehele portefeuille, de wijk te 
positioneren. 

Op gebiedsniveau is naast de samenstelling van de wijk ook de omgeving van de wijk en de 
samenstelling van de stad van belang. De verschillende wijken gelden als omgeving van 
elkaar en beïnvloeden elkaar om die reden. Wijken worden daarom als eenheden gezien, die 
in zijn geheel een bepaalde invloed uitoefenen. Als in een bepaalde wijk zich een aantal 
ontwikkelingen en kansen voordoen kan dat een bedreiging voor een andere wijk vormen 
dient dat ook als zodanig behandeld te worden. 

Hierna is een specifieke strategie per gebied te formuleren, die aansluit bij de sterke punten 
van en kansen voor de wijk. De verhouding tussen de verschillende wijken wordt dan ook op 
portefeuilleniveau zichtbaar en is sturing hierop mogelijk. 

Hoewel de analyse zich op de verschillende niveaus richt, is de SWOT-analyse op 
gebiedsniveau het belangrijkste. Op dit niveau wordt de strategie ontwikkeld en is het 
wenselijk om de interne en externe analyse samen te brengen in een SWOT-matrix. Hierin 
worden alle kansen en bedreigingen voor de verschillende niveaus meegenomen. Een SWOT
matrix voor de overige niveaus is daarom niet noodzakelijk. 

5.11 Visie op het gebied en keuze ambitieniveau (Stap 7) 
Casade heeft haar visie op Baardwijk Laageinde De Hoef reeds geformuleerd. Deze visie 
overstijgt net als in het model het strategisch voorraadbeleid en behandelt ook onderwerpen 
als leefbaarheid en sociale structuren in de wijk. 
Casade ziet Baardwijk Laageinde De Hoef als een wijk die duidelijk uit verschillende buurten 
bestaat, die elk hun eigen ontstaansgeschiedenis kennen. Daarmee hebben ze een eigen 
karakter gekregen dat zich uit in specifieke woonmilieus. Deze verschillen spelen zeker ook 
in de beleving van bewoners. De verschillende woonmilieus binnen de wijk Baardwijk 
Laageinde De Hoef vormen ook een belangrijke kwaliteit en hun karakters zouden behouden 
moeten blijven. Tegelijkertijd wil Casade de wijk als geheel meer samenhang geven door 
centraal in de wijk enkele belangrijke voorzieningen te concentreren in een zorgkruispunt en 
een brede school. Hier ontstaat een ontmoetingsplek die door jong en oud in de wijk gebruikt 
kan worden. Casade verwacht dat dit toekomstige wijkcentrum een scharnierfunctie in de 
wijk gaat vervullen. 
Daarnaast wil Casacie in de wijk verder werken aan het vergroten van de differentiatie, het 
creëren van aanbod voor senioren en het verruimen van het aanbod voor midden en hogere 
inkomens. Bovendien wil ze meer ruimte voor groen, spel en ontspanning creëren. 
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Ambitieniveau 
Uitgaande van bovenstaande visie en de huidige positie van de wijk kan een corporatie een 
ambitieniveau uitspreken voor Baardwijk Laageinde De Hoef. De kansen die de wijk biedt 
met het zorgkruispunt BaLaDe, de aanwezige doelgroepen, de woningvoorraad en overige 
voorzieningen, leiden er toe dat in deze casestudy wordt gekozen voor ambitieniveau 3 (zie 
figuur 20). Bij dit ambitieniveau zal Baardwijk Laageinde De Hoef een duidelijke 
kwaliteitsimpuls krijgen in zowel het woningaanbod als het voorzieningenniveau. De wijk 
moet een aantrekkingskracht op heel Waalwijk krijgen en mede door zorgkruispunt BaLaDe 
is dat zeker mogelijk. 

Bestaande situatle 
AmbMienlvNu1 

Trend 
Uitstroom KcepöriMI 

Ambk'-niVNU2 
Wijkevenwicht 

V.astl'toudiN'I koopkracht 

Amblt...,lvuu 3 
Stadsevenwicht 

Verst•rk.n van wijken 

Ambftl•niVNU .. 
Regio-evenwicht 

St•rkestad 

Figuw· 20: Wijkambitieniveaus30 

Uiteindelijk zal op portefeuilleniveau de beslissing voor een ambitieniveau genomen worden. 
Om per wijk het juiste ambitieniveau te kunnen kiezen is het daarom noodzakelijk om een 
goed overzicht van alle wijken te hebben. Binnen Waalwijk zal Casade waarschijnlijk maar 
één wijk op dit hoge ambitieniveau kunnen brengen, omdat een stad per definitie maar één of 
twee wijken op dit niveau kan bezitten. Bovendien moet Casade daarvoor een groot deel van 
de totale woningvoorraad in de betreffende wijk beheren, zodat er voldoende invloed op de 
samenstelling van de wijk uitgeoefend kan worden. Daarnaast kenmerkt dit ambitieniveau 
zich door een kwaliteits- en (huur)prijsniveau dat voor een groot deel van de doelgroep van 
Casade onbereikbaar blijft. 

5.12 Optimale samenstelling gebied (Stap 8) 
De optimale samenstelling van een wijk kan alleen in relatie met andere wijken bepaald 
worden. Hoewel in deze casestudy maar één wijk wordt geanalyseerd, wordt voor de toetsing 
van het model toch een optimale samenstelling voor Baardwijk Laageinde De Hoef bepaald. 
Dit is namelijk van invloed op de bepaling van de product-marktcombinaties en de 
uiteindelijke strategiekeuze. 
Op basis van de visie op en analyse van de wijk is een ruime(re) variatie in bevolking en 
woningvoorraad wenselijk. Rond het zorgkruispunt BaLaDe kan Casade zich richten op 
senioren. De rest van de wijk is geschikt voor overige alleenstaanden, 
tweepersoonshuishoudens en gezinnen. Op dit moment is 42 procent van alle huurders 55 jaar 
of ouder. Dat percentage zal in de toekomst sterk toenemen. 
In Noord-Brabant zal de vergrijzing de komende jaren zelfs sneller toenemen dan in de rest 
van Nederland en haar toppunt pas in 2038 bereiken. 31 

30 Reijn, drs. ir. P., Hagen, drs. G.J., Herstructurering, de omvang van de problemen, Reai Eslale Magazine nummer 4, 1999 
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Omdat niet elke oudere dezelfde zorgvraag heeft en om de gevarieerde 
bevolkingssamenstelling van de wijk te waarborgen, wordt als uitgangspunt genomen dat 
vijftig procent van alle woningen geschikt moet zijn voor senioren. Dit kunnen zowel 
grondgebonden woningen als etagewoningen met een lift zijn. 
In een optimale samenstelling zouden deze woningen allemaal binnen een redelijke afstand 
van het zorgkruispunt BaLaDe moeten liggen. Casade hanteert een afstand van 300 meter 
voor mensen met een vraag naar intensieve zorg. Daarbuiten wordt gericht op mensen voor 
wie het regulier zorgaanbod toereikend is. Op basis hier van wordt een straal van 500 meter 
rond het zorgkruispunt als uitgangspunt voor de seniorenwoningen gehanteerd. Daarnaast 
blijkt dat het aandeel gezinnen in de wijk slechts 26 procent bedraagt. Gezien de 
mogelijkheden en kansen voor gezinnen zal dit percentage toe kunnen nemen. Het huidige 
aantal eengezinswoningen is daarvoor voldoende. 

5.13 Bepalen product-marktcombinaties (Stap 9) 
Casade hanteert geen product-marktcombinaties zoals in het model beschreven staan. Al naar 
gelang het onderwerp wordt de voorraad anders ingedeeld. 

Omdat Casade geen gegevens heeft over de grootte van de huishoudens gekoppeld aan de 
leeftijd kan er geen product-marktcombinatie van het huidige bezit met de huidige 
doelgroepen gemaakt worden. Daarom worden er in dit geval andere criteria opgesteld die 
aangeven of een complex geschikt zou zijn voor een bepaalde doelgroep. 

• Voor senioren zijn alleen grondgebonden woningen of etagewoningen met 
een lift geschikt. 

• Seniorenwoningen moeten binnen een straal van 500 meter van BaLaDe 
liggen. 

• Etagewoningen zijn alleen geschikt voor alleenstaanden en 
tweepersoonshuishoudens. 

• Eengezinswoningen zijn geschikt voor alle doelgroepen. Met uitzondering 
van grootte eengezinswoningen, die bij voorkeur aan gezinnen geschikt 
worden toegewezen. 

Op basis van deze criteria blijkt het volgende: 
• In totaal staan er 986 woningen binnen een straal van 500 meter van 

BaLaDe. 
• Hiervan zijn er 750 geschikt voor senioren: 507 eengezinswoningen en 243 

etagewoningen met lift. 
• 820 woningen zijn alleen geschikt voor alleenstaanden en 

tweepersoonshuishoudens, terwijl er 1200 alleenstaanden en 
tweepersoonshuishoudens in de wijk wonen (inclusief senioren). 

• 716 woningen zijn ook geschikt voor gezinnen, terwijl er maar ongeveer 
400 gezinnen wonen. 

In bijlage 5 staat per complex aangegeven voor welke type huishouden het geschikt is en of 
het geschikt is voor senioren. 

31 Bekkers, drs. M., Dungen, drs. A. van den, =orgrapport Noord-Brabant 2006, Feiten, cijfers en ontwikkelingen, 2006 
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5.14 Knelpunten en functioneren stap 7 tlm 9 
Om een ambitieniveau voor een wijk te kunnen kiezen zal eerst een grondige analyse van alle 
wijken gemaakt moeten worden, waarin onder andere de huidige positie van een wijk bepaald 
wordt. Daarbij kan een woningcorporatie uiteraard niet voor alle wijken het hoogste 
ambitieniveau kiezen. Zoals eerder is vermeld zal dat waarschijnlijk maar voor één wijk per 
stad kunnen. 
In deze wijk zal de woningcorporatie een groot percentage van de totale woningvoorraad in 
bezit moeten hebben om voldoende invloed te hebben. Voor de overige wijken zal een lager 
ambitieniveau gekozen worden. 
Bovendien wordt het ambitieniveau niet alleen door de woningcorporatie gekozen. Ook de 
gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Zeker in een wijk waar het aandeel van een 
corporatie relatief laag is zal de keuze voor een ambitieniveau beperkt worden door de visie 
en plannen van een gemeente voor die wijk. 

Bij de optimale samenstelling van een wijk zijn de doelgroepen het uitgangspunt. Door te 
kiezen voor bepaalde typen huishoudens wordt de samenstelling bepaald. De woningtypen die 
daarbij horen volgen uit de woonwensen van de betreffende doelgroepen. Het is belangrijk 
om hierbij zo weinig mogelijk naar de bestaande woningvoorraad te kijken. Dat gebeurt pas 
bij het bepalen van de product-marktcombinaties. 

Bij het bepalen van deze product-marktcombinaties is het van belang om de woningvoorraad 
geschikt te maken of te houden voor de gewenste doelgroep. Om de geschiktheid van een 
complex aan te geven zal een corporatie criteria op moeten stellen, waarin aangegeven wordt 
wat de eisen per doelgroep zijn. Bovendien moeten de doelgroepen zo nauwkeurig mogelijk 
geformuleerd worden naar onder andere leeftijd en huishoudensgrootte en moeten ze 
substantieel, onderscheidend en voorspelbaar zijn. Pas dan kan er door het bepalen van 
product-marktcombinaties gericht invloed op de samenstelling van de wijk uitgeoefend 
worden. 

5.15 Vaststellen organisatorische en financiële randvoorwaarden (Stap 1 0) 
Het financieel beleid van Casade is geënt op drie strategische uitgangspunten: 

• Financiële continuïteit 
• Transparantie 
• Presteren naar vermogen 

Om hier aan te voldoen heeft Casade fmanciële eisen en randvoorwaarden opgesteld, waarvan 
enkele als input voor het strategisch voorraadbeleid dienen. Andere eisen en randvoorwaarden 
hebben betrekking op de bedrijfsvoering. De plaatsing van deze stap buiten de 
niveaustructuur is dus juist. 

Voor het strategisch voorraadbeleid hanteert Casade de volgende financiële randvoorwaarden: 
Het directe rendement op de exploitatie van de vastgoedportefeuille dient 
minimaal4% van de bedrijfswaarde te bedragen. 
Bij toevoeging van nieuw vastgoed geldt dat per vastgoedsegment eisen 
zijn gesteld aan de Intemal Rate of Return (IRR). Als ondergrens geldt dat 
de IRR minimaal 3 % bedraagt. 
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De organisatorische randvoorwaarden voor het strategisch voorraadbeleid zijn niet expliciet te 
formuleren. Wel heeft Casade, in vergelijking met andere woningcorporaties, relatief veel 
gegevens over haar huurders. Hierdoor is aan een belangrijke vooraarde voldaan om het 
model te kunnen doorlopen. Ook is de organisatie reeds bezig met een gebiedsgerichte 
benadering van haar bezit. Om die reden zijn er geen organisatorische belemmeringen te 
verwachten bij het realiseren van gekozen strategieën. 

5.16 Vaststellen algemene beheeruitgangspunten (Stap IJ) 
De algemene beheeruitgangspunten worden deels bepaald in stap 1. Daarnaast heeft Casade 
een aantal deelplannen opgesteld, waarin het beleid op verschillende terreinen wordt bepaald. 
Thema's die daarin behandeld worden zijn huur, verkoop en onderhoud: 

De huren van leeggekomen woningen worden opgetrokken tot 64 % van 
maximaal redelijk. 
De gemiddelde jaarlijkse huurverhoging zal gelijk zijn aan de inflatie. 
Het algemeen beleid van Casade is om in principe geen woningen aan te 
kopen. 
Het onderhoud geschiedt langs een zesjarige cyclus. Elk jaar wordt dus aan 
éénzesde deel van de voorraad onderhoud gepleegd. Tevens wordt op basis 
daarvan dan de strategie voor dat deel van de voorraad herzien. 
Casade hanteert een zogenaamde Casade-norm. Dit is de basiskwaliteit 
waaraan haar woningbezit bouw- en woontechnisch moet voldoen. 
Daarnaast kent ze ook een basiskwaliteit-plus. Deze kwaliteit behelst een 
comfortabeler uitrustingniveau. 

5.17 Mogelijke strategieën (Stap 12) 
Tot voor kort hanteerde Casade een portfoliomanagement, waarin in totaal acht verschillende 
strategieën werden geformuleerd: vier op basis van doelgroep en productgroep en vier overige 
strategieën. Die strategieën waren als volgt gerangschikt: 

Zelfde doelgroep, zelfde product 
• Consolideren I planmatig onderhoud: woning op bouwtechnisch standaardniveau 

brengen en daarna op peil houden, huurverhoging met inflatie. Bouwtechnisch 
verbeteren valt dus onder deze strategie. 

Zelfde doelgroep, ander product 
• Woontechnisch verbeteren: de woning voldoet niet langer aan woontechnische 

eisen. Het gaat dan om voorzieningen, comfort, etc. Het naar een hoger 
kwaliteitsniveau tillen van het product kan eventueel samengaan met verhoging 
van de huurprijs. 

Andere doelgroep, zelfde product 
• Herbestemmen: Bij deze strategie legt Casade een andere relatie tussen doelgroep 

en product. Dat betekent dus dat het product voor een andere doelgroep in de 
markt wordt gezet. Een voorbeeld van deze strategie kan zijn het aanbieden van 
kleine goedkope eengezinswoningen aan startende alleenstaanden of een flat met 
lift aanbieden voor ouderen. 
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Andere doelgroep, ander product 
• Opwaarderen: hiermee brengt Casade een product naar een ander 

kwaliteitsniveau, waardoor het tot een andere productgroep gerekend kan worden. 
Het nieuwe product wordt vervolgens aan een andere doelgroep aangeboden. Een 
voorbeeld is het bijplaatsen van een lift bij etagewoningen zonder lift, of het 
ombouwen van een niet voor senioren geschikte woning tot een woning die wel 
geschikt is voor senioren. Dit kan - maar hoeft niet - samen te gaan met het 
verhogen van de huurprijs. 

Overige strategieën 
• Om strategische redenen herbezinnen: voor sommige complexen is nu nog niet 

aan te geven wat de meest gewenste strategie is. Het complex staat bijvoorbeeld op 
een mooie I goede locatie of er gaat een herstructurering plaatsvinden, etc. 

• Behouden als corporatiegebondenlwopcomplex: het complex wordt niet meer als 
huurwoning in de markt gezet, maar in een bijzondere koopconstructie. Een 
voorbeeld hiervan is maatschappelijk gebonden eigendom, zoals Koopgarant, 
waarbij Casade na verkoop een terugkoopplicht behoudt. 

• Sloop 
• Verkoop 

Casade is van dit portfoliomanagement afgestapt, omdat ze van mening is, dat daarin te veel 
strategieën worden gehanteerd. Op dit moment kent Casade daarom slechts drie strategieën: 

• Consolideren 
• Herbezinnen 
• Sloop 

Dit is echter te beperkt. Deze drie strategieën zijn niet voldoende om invulling te geven aan de 
visie, ambitieniveau en optimale samenstelling van de wijk omdat er geen onderscheid 
gemaakt naar doelgroepen of prijsstellingen. Om die reden worden de acht strategieën uit het 
procesmodel gehanteerd. 

5.18 Strategiekeuze per gebied (Stap 13) 
Voor de wijk Baardwijk Laageinde De Hoef wordt gekozen om een gebied voor senioren te 
creëren binnen een straal van 500 meter van het zorgkruispunt BaLaDe. Hierin moet ruimte 
zijn voor minimaal 750 seniorenwoningen. Het overige deel van de wijk wordt geschikt voor 
overige alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en gezinnen. 
Omdat niet alle woningen binnen een straal van 500 meter van BaLaDe geschikt te maken 
zijn voor senioren en bovendien een aantal complexen zeer slecht scoren, worden er relatief 
veel complexen gesloopt. Hiervoor in de plaats komt vervangende nieuwbouw die aansluit bij 
de wensen van de betreffende doelgroepen. Hierbij zal Casade zich niet alleen richten op de 
primaire doelgroep, maar ook duurdere woningen bouwen om de variatie in de samenstelling 
van de woningvoorraad en de bevolking te vergroten. 
Daarnaast wordt er voor veel complexen die goed functioneren, gekozen om de bestaande 
situatie te handhaven (continueren) of te verbeteren (investeren) en voor andere complexen 
tenslotte, wordt er, om de woning geschikt te maken voor een andere doelgroep, gekozen voor 
een PMC-ontwikkeling of voor een herpositionering. 
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5.19 Strategiekeuze per marktcomplex (Stap 14) 
Per complex wordt een strategie gekozen die rechtstreeks voortkomt uit de voorgaande 
stappen. In totaal worden er 692 woningen gesloopt. Deze woningen worden vervangen door 
700 nieuw te bouwen woningen waarvan 350 seniorenwoningen. Hiervan zal een deel in het 
middeldure segment vallen, zodat aan de vraag van middeninkomens voldaan kan worden. 
Van de huidige woningvoorraad blijven er 397 seniorenwoningen over. Deze zijn reeds 
geschikt of worden geschikt gemaakt voor senioren. Daarnaast worden er 19 woningen 
verkocht, waarvan 15 volgens het koopgarant-concept De overige woningen blijven 
beschikbaar voor alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en gezinnen. 
In onderstaande tabel is per complex weergegeven wat de gekozen strategie is: 

Complex Strategie Doelgroep 
5101 Continueren 
5102 PMC-ontwikkeling 
5103 Sloop I nieuwbouw 
5104 PMC-ontwikkeling 
5105 Sloop I nieuwbouw 
5106 Continueren 
5107 Continueren 
5108 Herpositioneren 
5109 Verkoop/Koopgarant 
5110 Sloop I nieuwbouw 
5111 Sloop I nieuwbouw 
5112 Sloop I nieuwbouw 
5113 Sloop I nieuwbouw 
5201 Verkoop 
5202 Verkoop/Koopgarant 
5203 Investeren 
5205 PMC-ontwikkeling 
5206 Sloop I nieuwbouw 
5207 PMC-ontwikkeling 
5208 PMC-ontwikkeling 
5301 Verkoop 
5302 Continueren 
5303 Sloop I nieuwbouw 
5304 Sloop I nieuwbouw 
5305 Verkoop 
5307 Herpositioneren 
5308 Continueren 
5309 Continueren 
5310 Sloop I nieuwbouw 
5311 Sloop I nieuwbouw 
5312 Sloop I nieuwbouw 
5313 Sloop I nieuwbouw 
5314 Continueren 
5315 Continueren 
5316 Continueren 
5317 Continueren 
5318 Continueren 
5319 Sloop I nieuwbouw 
5320 Continueren 

Senioren 
Senioren 
Senioren 
Senioren 
Senioren 
Senioren 
Senioren 

Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishouden 

Senioren 
Senioren 
Senioren 
Senioren 

Jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishouden 
Gezinnen 
Senioren 
Senioren 
Senioren 
Senioren 

Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 

Jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishouden 
Jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishouden 

Senioren 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 

Senioren 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 

Verzorgd gehandicapten 

Tabel 3: strategie en doelgroep per complex 

88 



Hoofdstuk 5: Casestudy Casade Woondiensten 

In bijlage 6 wordt per complex de strategiekeuze verder toegelicht. 

5.20 Strategieën vertalen in activiteiten I ingrepen (Stap 15) 
Per complex wordt bepaald welke ingrepen nodig zijn om aan de gekozen strategie te 
voldoen. Deze ingrepen worden op het operationele niveau gedaan en worden om die reden in 
deze casestudy niet verder uitgewerkt. Tevens is het niet relevant is voor de toetsing van het 
model. 

5.21 Gebiedsplan (Stap 16) 
Casade heeft voor haar wijken zogenaamde wijkwerkplannen opgesteld. Dit is een vorm van 
een gebiedsplan zoals in het model beschreven wordt. In deze wijkwerkplannen staan de 
werkzaamheden, die Casade de komende drie jaar in een bepaalde wijk uitvoert. Deze 
plannen worden samen met bewoners, politie, gemeente etc. gemaakt en hebben niet alleen 
betrekking op het strategisch voorraadbeleid, maar gelden ook voor zaken als sociaal beheer. 
Samenvattingen van deze wijkwerkplannen worden gebruikt als communicatiemiddel naar de 
klanten van Casade. Op die manier blijven huurders op de hoogte van de plannen die Casade 
heeft met hun woning, buurt of wijk. 

5.22 Knelpunten en functioneren stap 10 tlm 16 
De financiële randvoorwaarden zijn eenvoudig te bepalen en komen voort uit het brede 
corporatiebeleid, dat het strategisch voorraadbeleid overstijgt. De plaatsing van deze stap 
buiten de niveaustructuur is dus juist. De organisatorische randvoorwaarden blijken vooral 
eventuele beperkingen, die ontstaan doordat er niet voldoende capaciteit is om het model te 
doorlopen of omdat de inputgegevens die nodig zijn, niet beschikbaar zijn. 

De algemene beheeruitgangspunten komen voort uit de doelstellingen en uitgangspunten uit 
stap 1. In het geval van Casade worden deze geformuleerd via verschillende deelplannen, 
zonder dat daar een samenhang tussen bestaat. Het zou duidelijker zijn om deze 
uitgangspunten te clusteren in bijvoorbeeld één document. Op die manier is het direct 
duidelijk wat de beheeruitgangspunten voor het voorraadbeleid zijn. 

Zoals vermeld zijn de drie strategieën die Casade hanteert te beperkt. De acht strategieën, 
zoals in het model beschreven, voldoen beter. Omdat echter niet wordt uitgegaan van een 
complexbenadering, maar van een wijkbenadering zal er in eerste instantie vooral gekozen 
worden voor een strategie die het complex geschikt maakt voor de gewenste doelgroep. Dit 
zijn de strategieën continueren, PMC-ontwikkeling, herpositioneren of afstoten (sloop en 
eventueel nieuwbouw en verkoop). Continueren wil in dit geval zeggen dat de woning 
geschikt blijft voor de huidige doelgroep. Daarna komen de overige vier strategieën renderen, 
herprijzen, promoten en investeren pas in beeld. 
Deze laatste vier strategieën kunnen namelijk alleen van toepassing zijn als het complex in 
voorraad blijft en niet geschikt gemaakt wordt voor een andere doelgroep. In wijken waar veel 
herstructurering plaats zal vinden zullen deze strategieën dus relatief weinig voorkomen. 
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Als Casade tenslotte, haar voorraad op een gebiedsgerichte wijze wil benaderen, zal ze 
gebruik moeten maken van meer dan de huidige drie strategieën. Ook volstaat het niet om elk 
jaar voor éénzesde deel van de portefeuille een strategie te ontwikkelen. De strategieën per 
wijk en complex hangen namelijk van elkaar af en kunnen niet onafhankelijk van elkaar 
geformuleerd worden. 

5.23 Doorrekenen financiële consequenties (Stap 17) 
De gekozen gebiedstrategie is ontstaan op basis van een ideale situatie, waarbij nog geen 
rekening is gehouden met de financiële consequenties. Als een bepaalde strategie financieel 
niet mogelijk blijkt, zal de strategie op complexniveau aangepast moeten worden, maar wel 
zodanig dat deze recht blijft doen aan de gekozen gebiedsstrategie. In plaats van het slopen 
van een complex kan dan wellicht toch gekozen worden om een complex bijvoorbeeld te 
herpositioneren of via een PMC-ontwikkeling geschikt te maken voor een andere doelgroep. 
Ook hoeft een gebiedsstrategie niet rendabel te zijn op gebiedsniveau als deze gecompenseerd 
wordt door strategieën voor andere gebieden die wel rendabel zijn. Op portefeuilleniveau 
moet namelijk de som van de gekozen strategieën rendabel zijn. 

Als de voorgestelde strategieën voor Baardwijk Laageinde De Hoef uitgevoerd worden, 
worden er in totaal 692 woningen gesloopt. Dit heeft grote gevolgen voor het financiële 
rendement van de wijk. 
Omdat in deze casestudy slechts voor een klein deel van de portefeuille een strategie bepaald 
wordt is er geen compensatie van andere wijken mogelijk. Omdat ook niet bekend is wanneer 
bijvoorbeeld de woningen gesloopt worden en wat daarvoor herbouwd wordt, worden daar 
aannames voor gedaan op basis van gemiddelden die Casade hanteert. 

De woningen die gesloopt worden hebben een bedrijfswaarde van 9,5 miljoen euro. Dat is wat 
er nog op die woningen verdiend kan worden gedurende de resterende exploitatieperiode als 
ze niet gesloopt zouden worden. Door deze woningen te slopen gaan die inkomsten verloren. 
Voor de investeringskosten voor vervangende nieuwbouw hanteert Casade een bedrag van 
gemiddeld € 150.000 per woning. Als er 700 nieuwe woningen gebouwd worden leidt dat tot 
een totale investering van € 105.000.000. 
Ook een nieuwe woning heeft een bedrijfswaarde. Casade hanteert een gemiddelde 
bedrijfswaarde voor een nieuwe woning van € 100.000. De totale bedrijfswaarde van de 
nieuwe woningen bedraagt in dat geval dus € 70.000.000. 
Daarnaast levert de verkoop van woningen ook inkomsten op die bij kunnen dragen aan de 
financiering van de onrendabele investeringen. Als verkoopwaarde wordt de WOZ-waarde 
per woning gehanteerd. De totale verkoopopbrengst van de negentien woningen bedraagt 
zodoende ruim € 3.000.000. 

Bedrijftwaarde nieuwe woningen 
Verkoopopbrengsten 
Bedrijftwaarde oude woningen 
Investering vervangende nieuwbouw 

Totaal 

Opbrengsten 
70.000.000 
3.000.000 

Kosten 

9.500.000 
105.000. 000 

-41.500.000 
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Zoals uit de tabel op de vorige pagina blijkt, levert de strategie voor Baardwijk Laageinde De 
Hoef een negatief resultaat op van € 41.500.000. Dit is voor een corporatie als Casade niet te 
compenseren met winsten uit strategieën voor andere wijken. Daarom zal dus op een andere 
wijze invulling gegeven moeten worden aan de gekozen gebiedsstrategie. Het model biedt 
ook ruimte voor deze terugkoppeling Hierdoor zullen stap 14, 15 en 16 van het model 
opnieuw doorlopen moeten worden. 

Om de gebiedsstrategie rendabeler of minder onrendabel te maken moeten er minder 
woningen gesloopt worden. Bovendien zullen de inkomsten die gegenereerd worden bij deze 
gebiedsstrategie verhoogd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door meer woningen te 
verkopen. Daarbij worden zo min mogelijk concessies gedaan aan het gekozen ambitieniveau 
en de gekozen gebiedsstrategie. 

In plaats van de complexen 5103, 5303 en 5304 te slopen, worden deze complexen verkocht. 
Bovendien wordt van alle woningen in het complex 5317 de helft verkocht, om dat deel van 
de wijk een kwaliteitsimpuls te geven en tevens om de onrendabele investeringen in de 
nieuwbouwwoningen te financieren. In totaal gaat het om, inclusief de 19 woningen die in de 
oorspronkelijke strategie al verkocht zouden worden, 156 woningen die verkocht worden. De 
verwachte opbrengst van deze verkoop levert, op basis van de WOZ-waarde in totaal ruim 24 
miljoen euro op. 

Ook de complexen 511 0, 5111, 5112 en 5113 worden niet gesloopt. Deze woningen worden 
echter ook niet verkocht, maar in portefeuille gehouden. De complexen worden, waar dat 
mogelijk is, geschikt gemaakt voor senioren. Bij de woningen waar dat niet mogelijk is wordt 
gekozen om in de complexen te investeren. 

In totaal worden er in de aangepaste strategie dus niet 692, maar 413 woningen gesloopt en 
vervangen door nieuwbouw. Samengevat leidt dat tot het volgende financiële resultaat: 

Bedrijfswaarde nieuwe woningen 
Verkoopopbrengsten 
Bedrijfswaarde oude woningen 
Investering vervangende nieuwbouw 

Totaal 

Opbrengsten 
41.000.000 
24.000.000 

Kosten 

4.500.000 
62.000.000 

-1.500.000 

De financiële consequenties van de gebiedsstrategie zijn inzichtelijk gemaakt voor de 
woningen die verkocht of gesloopt worden. De investeringen in de complexen die in 
portefeuille blijven zijn hierin niet meegenomen. Deze investeringen kunnen door middel van 
een huurverhoging terugverdiend worden. 

In de aangepaste strategie is het negatieve rendement verminderd van 41,5 miljoen euro naar 
1,5 miljoen euro. Dit relatief kleine negatieve rendement is voor Casade acceptabel en kan ze 
compenseren met inkomsten uit strategieën voor andere delen van de portefeuille of uit de 
bedrijfsreserve. 
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5.24 Definitieve keuze strategie (Stap 18) 
De definitieve keuze voor een strategie kan pas bepaald worden nadat alle financiële 
consequenties van alle strategieën zijn doorgerekend. Als de som van alle strategieën rendabel 
is kan een definitieve strategie per gebied gekozen worden. 
Omdat in deze casestudy slechts een deel van de portefeuille behandeld wordt, wordt de 
definitieve keuze voor een strategie bepaald op basis van het financiële resultaat van de 
gebiedsstrategie voor Baardwijk Laageinde De Hoef, zonder dat de financiële consequenties 
van de strategieën voor andere wijken bekend zijn. 

In onderstaande tabel staat de definitieve strategie per complex weergegeven. De strategieën 
die gewijzigd zijn om de gebiedsstrategie financieel haalbaar te maken, zijn cursief gedrukt. 
Hoewel sommige oorspronkelijke strategieën gewijzigd zijn, is het ambitieniveau voor de 
wijk niet bijgesteld. Ook zijn zo min mogelijk concessies gedaan aan de gekozen 
gebiedsstrategie. 

Complex Strategie Doelgroep 
5101 
5102 
5103 
5104 
5105 
5106 
5107 
5108 
5109 
5110 
5111 
5112 
5113 
5201 
5202 
5203 
5205 
5206 
5207 
5208 
5301 
5302 
5303 
5304 
5305 
5307 
5308 
5309 
5310 
5311 
5312 
5313 
5314 
5315 
5316 
5317 
5318 
5319 
5320 

Continueren 
PMC-ontwikkeling 

Verkoop 
PMC-ontwikkeling 
Sloop I nieuwbouw 

Continueren 
Continueren 

Herpositioneren 
Verkoop/Koopgarant 

PMC-ontwikke/ing 
Investeren 

PMC-ontwikkeling 
PMC-ontwikkeling 

Verkoop 
Verkoop/Koopgarant 

Investeren 
PMC-ontwikkeling 
Sloop I nieuwbouw 
PMC-ontwikkeling 
PMC-ontwikkeling 

Verkoop 
Continueren 

Verkoop 
Verkoop 
Verkoop 

Herpositioneren 
Continueren 
Continueren 

Sloop I nieuwbouw 
Sloop I nieuwbouw 
Sloop I nieuwbouw 
Sloop I nieuwbouw 

Continueren 
Continueren 
Continueren 

Verkoop (helft) en continueren 
Continueren 

Sloop I nieuwbouw 
Continueren 

Senioren 
Senioren 

Senioren 
Senioren 
Senioren 
Senioren 

Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishouden 

Senioren 
Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 

Senioren 
Senioren 

Jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishouden 
Gezinnen 
Senioren 
Senioren 
Senioren 
Senioren 

Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 

Jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishouden 
Jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishouden 

Senioren 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 

Senioren 
Gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 

Verzorgd gehandicapten 
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5.25 Implementatie (Stap 19) 
De implementatie van het gebiedsgericht voorraadbeleid wordt in dit onderzoek niet 
behandeld. Daarom is in deze Casestudy geen onderzoek gedaan naar de organisatiestructuur 
van Casade of hoe het model geïmplementeerd kan worden. 

5.26 Knelpunten en functioneren stap 17 tlm 19 
De eerste keuze voor een gebiedsstrategie en ambitieniveau wordt gemaakt zonder aandacht 
te schenken aan de financiële consequenties daarvan. Op die manier wordt getracht een 
optimale samenstelling van de wijk te creëren. In dit geval zou dat leiden tot sloop en 
nieuwbouw van 700 woningen. Als vanaf het begin van de strategievorming het financiële 
resultaat meegenomen worden, zou dat tot te veel beperkingen leiden om de optimale 
mogelijke samenstelling te bereiken. 

Bij de financiële doorrekening blijkt of de uitwerking van de gekozen gebiedsstrategie 
haalbaar is. Als, zoals in dit geval, blijkt dat de gekozen strategieën financieel niet haalbaar 
zijn, vindt er een terugkoppeling plaats. Omdat het uitgangspunt is, dat hierbij aan het 
gekozen ambitieniveau en gebiedsstrategie zo weinig mogelijk concessies gedaan worden, 
vindt deze terugkoppeling plaats op het complexniveau. De uitwerking van de 
gebiedsstrategie kan namelijk resulteren in verschillende complexstrategieën. 

De implementatie van het strategisch voorraadbeleid tenslotte vergt nadere uitwerking. Wat 
uit de casestudy echter wel blijkt is, dat het voorraadbeleid vanuit een visie en doelstelling 
geformuleerd dient te worden en door de hele organisatie dient te worden ondersteund. 
Daarbij dienen de verschillende onderdelen van de organisatie die bijdragen aan het 
voorraadbeleid zeer nauw samen te werken en door een centrale afdeling aangestuurd te 
worden, zodat er niet een versnippering van het beleid plaatsvindt. 

5.27 Evaluatie en definitiefmodel 
Het resultaat van de casestudy bij Casade Woondiensten is een aantal strategieën op 
complexniveau die voortkomen uit de gebiedsstrategie. Deze complexstrategieën wijken af 
van de strategieën die Casade hanteert. In bijlage 6 zijn deze strategieën, naast de huidige 
strategieën van Casade, per complex weergegeven. 
Hieruit blijkt dat bij een groot aantal complexen voor een andere strategie gekozen wordt dan 
de huidige strategie. De strategieën die Casade heeft bepaald zijn namelijk, in tegenstelling tot 
de nieuwe strategieën, ontstaan vanuit een complexbenadering van de voorraad. 
Door de gebiedsgerichte benadering van het nieuwe model leiden de strategieën, die in deze 
casestudy gekozen worden voor Baardwijk Laageinde De Hoef, tot een betere samenstelling 
van de wijk. Dit zal leiden tot een grotere waardering en leefbaarheid en uiteindelijk zal dat 
ook de verhuurbaarheid en dus het financiële rendement van de woningen ten goede komen. 

Hoewel het model aangeeft welke stappen doorlopen moeten worden is de voorgestelde wijze 
van invulling van die stappen niet altijd de enige juiste. Omdat woningcorporaties vaak een 
eigen wijze van dataverzameling, doelgroepindeling, productgroepindeling etc. hanteren kan 
in veel stappen daarom afgeweken worden van de voorgestelde invulling, als het doel van de 
betreffende stap wel behaald wordt. 
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Er kan bij het indelen van de doelgroepen bijvoorbeeld gekozen worden voor een andere 
indeling dan de indeling die in dit rapport is beschreven. Uitgangspunt hierbij is wel dat de 
doelgroepen substantieel, onderscheidend en voorspelbaar zijn, zodat product
marktcombinaties opgesteld kunnen worden. Hierdoor is het model door de meeste 
woningcorporaties eenvoudig te gebruiken. 
Er zijn echter een aantal stappen waarbij de invulling aan een aantal voorwaarden moet 
voldoen. Zo is het voor de samenstelling van een wijk van belang om de doelgroepen en de 
productgroepen zo breed mogelijk te formuleren. De keuzes die bijvoorbeeld Casade daarin 
maakt (slechts twee verschillende doelgroepen en drie productgroepen) is te beperkt, omdat 
op die manier het niet goed mogelijk is om product-marktcombinaties op te stellen die leiden 
tot een zo optimaal mogelijke samenstelling van een wijk en wordt niet het maximale 
rendement gehaald. 

Wat verder uit de casestudy naar voren komt, is dat het theoretisch model functioneert. 
Hoewel het model uit negentien stappen bestaat is het vrij eenvoudig en snel te doorlopen. 
Voorwaarde is daarbij wel dat de gegevens, die nodig zijn als input voor het model, 
beschikbaar zijn. 
De stappen in het model volgen elkaar als het ware logischerwijs op en er zijn geen stappen 
die, na toetsing, overbodig blijken te zijn. Elke stap is uniek en biedt de noodzakelijke input 
om tot een gestructureerde en strategische keuze van de strategieën te komen. 

Hoewel er geen stappen overbodig zijn, blijkt uit de toetsing van het model dat er wel een stap 
gemist wordt in het model: een toetsing of de gestelde doelstellingen gehaald zijn. 
De terugkoppeling en aanpassing van de complexstrategieën is namelijk alleen gericht op het 
financieel haalbaar maken van de gebiedsstrategie. Daarbij wordt niet getoetst of aan de 
gestelde doelstellingen wordt voldaan. Het gevaar bestaat dan, dat door verkoop en 
huurverhogingen, een strategie na aanpassingen wel financieel haalbaar blijkt, maar niet meer 
voldoet aan de gestelde doelstellingen. Daarom wordt voor de financiële toets een extra stap 
aan het model toegevoegd met een eventuele terugkoppeling naar de keuze voor de 
strategieën op complexniveau. 
Zodoende zal de uiteindelijk gekozen strategie zowel financieel haalbaar zijn als voldoen aan 
de vooraf gestelde doelstellingen en uitgangspunten. 

Het definitieve model voor een gebiedsgericht voorraadbeleid bevat dus twintig stappen in 
plaats van de oorspronkelijke negentien. Op de volgende bladzijde staat dit definitieve model 
weergegeven. 
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen 

6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 
Sinds de jaren negentig is de rol van de woningcorporatie sterk veranderd. De taak van 
woningcorporaties is verschoven van aanbieder van woonruimte naar aanbieder van 
woongenot. Naast de kwaliteit van de woning speelt meer dan ooit ook de sociale en fysieke 
kwaliteit van de woonomgeving een belangrijke rol. 
Het strategisch voorraadbeleid van woningcorporaties is hier echter vaak nog niet op ingericht 
en voldoet daarom niet om deze taak te vervullen. De meeste bestaande modellen voor de 
inrichting van het strategisch voorraadbeleid dateren van net na de brutering en hanteren het 
complexniveau als uitgangspunt bij de strategievorming. 

De verschillende complexen in een wijk kunnen echter niet los van elkaar gezien worden. 
Complexen vormen namelijk samen met de mensen die er wonen en alle voorzieningen de 
wijk. De factoren die van invloed zijn op het functioneren van een complex beperken zich 
daarom niet tot de directe omgeving van dat complex. De wijk is als het ware één geheel en 
dient ook als zodanig benaderd te worden. Als een bepaald complex niet goed functioneert, 
heeft dat invloed op de overige complexen in de wijk. Ook de samenstelling van de 
woningvoorraad, de doelgroepen en de voorzieningen in de wijk bepalen het functioneren van 
een complex. 
Bovendien eindigt de verantwoordelijkheid van een woningcorporatie niet bij het voorzien in 
woonruimte. Ook het bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten behoort tot haar 
kernactiviteiten. Niet het complexniveau, maar het gebiedsniveau is daarom bepalend in de 
strategievorming. 

Hoewel veel woningcorporaties inmiddels wel het belang van een gebiedsgerichte aanpak 
onderkennen, bestond er in de praktijk, nog geen model om de voorraad gebiedsgericht te 
benaderen. Met het model dat in dit rapport gepresenteerd wordt, wordt aan die vraag vanuit 
de markt voldaan. Het nieuwe model voor een gebiedsgericht voorraadbeleid biedt 
woningcorporaties kansen en mogelijkheden om zowel meer fmancieel als maatschappelijk 
rendement uit hun woningvoorraad te halen en bovendien beter te voldoen aan de prestatie
eisen die gesteld zijn in het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen. 

Het nieuwe model hanteert het gebiedsniveau als uitgangspunt en creëert daarmee een 
meerwaarde voor de woningen op het complexniveau, die niet behaald kan worden als de 
complexen onafhankelijk van elkaar benaderd worden. Door eerst een strategie voor een wijk 
te bepalen, waarin de samenstelling van de woningen en de doelgroepen en voorzieningen op 
elkaar worden afgestemd, kan een hoger rendement op de totale woningvoorraad behaald 
worden dan wanneer de strategieën per complex en onafhankelijk van elkaar bepaald worden. 
De complexen zullen immers beter aansluiten bij de vraag en zodoende een betere 
verhuurbaarheid kennen. Ook de leefbaarheid wordt hiermee vergroot. 
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen 

Essentieel hierbij is dat een woningcorporatie samen met haar stakeholders een visie op een 
wijk of gebied formuleert. Naast de woningcorporatie hebben namelijk ook andere partijen, 
niet alleen fmancieel, maar ook maatschappelijk, een groot belang bij de kwaliteit van de 
woonomgeving. 
Daarom dienen de betrokken partijen samen te werken aan goed functionerende wijken. De 
woningcorporatie kan hierin een voortrekkersrol vervullen. Op die manier houdt een 
woningcorporatie de regie over de ontwikkelingen in die wijk. 

Zoals veel modellen is het procesmodel voor een gebiedsgericht voorraadbeleid in de eerste 
plaats een theoretisch model. Het beschrijft welke stappen er door een woningcorporatie 
genomen moeten worden en welke gegevens daarvoor nodig zijn. Toch heeft het model 
middels een casestudy bewezen te functioneren. Het is een uitstekend instrument om op een 
gestructureerde en strategische wijze beslissingen over de voorraad te kunnen nemen. 
Het uiteindelijke product, is een model dat woningcorporaties ondersteunt in het opzetten van 
een gebiedsgericht voorraadbeleid. Door het verschuiven van de strategievorming van het 
complexniveau naar het wijkniveau is een woningcorporatie beter in staat om haar aanbod op 
de vraag aan te laten sluiten en zodoende zowel meer fmancieel als maatschappelijk 
rendement te behalen op haar voorraad. Ook kan ze hierdoor, samen met haar stakeholders, 
een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en het succesvol functioneren van een 
gebied. 

6.2 Aanbevelingen 
Door middel van een casestudy bij Casade is het model getoetst. Hoewel deze toets heeft 
uitgewezen dat het theoretisch model functioneert, is er ruimte om het model verder te 
ontwikkelen. Hieronder volgen daarom enkele aanbevelingen voor verder onderzoek en voor 
het succesvol gebruiken van het model door zowel woningcorporaties als AAG adviesgroep. 

Aanbevelingen voor gebruik van het model: 
• De rol van de stakeholders is erg belangrijk in het formuleren van de gebiedsvisie. 

Deze visie wordt namelijk door verschillende partijen opgesteld en is mede 
bepalend voor de uiteindelijke strategieën. Daarom is het woningcorporaties aan te 
bevelen een voortrekkersrol te spelen in het opstellen van die visie, om zodoende 
de regie over de uiteindelijke strategie in eigen handen te houden. 

• Voor het succesvol gebruiken van het model is het noodzakelijk dat de 
verschillende afdelingen binnen een woningcorporatie samenwerken en centraal 
aangestuurd worden. Deze aansturing zou vanuit bijvoorbeeld een gebiedsmanager 
kunnen gebeuren. Deze gebiedsmanager is verantwoordelijk voor de aansturing 
van de verschillende onderdelen van het strategisch voorraadbeleid. De exacte 
invulling hiervan kan onderwerp van verdere studie zijn. 

• Het gebiedsgericht voorraadbeleid is een cyclisch proces dat nooit af is. Er doen 
zich steeds nieuwe ontwikkelingen voor die van invloed kunnen zijn op de 
gekozen strategieën. Er zal dus bijvoorbeeld jaarlijks gemonitord moeten worden 
of de gekozen strategieën nog voldoen of dat er bijsturing nodig is. 
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Aanbeveling voorAAG adviesgroep 
• Door haar huidige activiteiten en kennis van onder andere woonservicezones, kan 

AAG adviesgroep zich onderscheiden van andere adviesorganisaties die op dit 
moment woningcorporaties adviseren bij het opzetten van het strategisch 
voorraadbeleid. Hiervoor zal ze zich duidelijk moeten profileren naar 
woningcorporaties als geschikte partner bij het inrichten van het gebiedsgericht 
voorraadbeleid. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 
• De SWOT -analyse is ontworpen als een systematisch analyse-instrument om de 

interne en externe omgeving van een organisatie te doorgronden. Omdat er op dit 
moment geen beter alternatief voor is, wordt in het model de SWOT-analyse 
gebruikt als instrument om een gebied en zijn omgeving te analyseren, maar 
eigenlijk is dit instrument niet toereikend. De concurrentiepositie wordt hierin 
bijvoorbeeld onvoldoende geanalyseerd. 32 Onderzoek naar een nieuwe methode 
om een gebied en zijn omgeving te analyseren kan de strategievorming daarom 
verder bevorderen. 

• Het proces van implementatie van het gebiedsgericht voorraadbeleid in de 
organisatie van woningcorporaties wordt in dit onderzoek niet behandeld. Hoe 
organisaties ingericht moeten zijn om het gebiedsgericht voorraadbeleid succesvol 
te voeren kan in een vervolgonderzoek onderzocht worden. 

• In dit onderzoek is de gebiedsgerichte benadering van de voorraad als 
uitgangspunt genomen bij de ontwikkeling van een nieuwe methode voor het 
inrichten van het strategisch voorraadbeleid. Het ontwikkelen en beheren van 
maatschappelijk vastgoed behoort echter ook tot de kernactiviteiten van 
woningcorporaties. Hoewel het maatschappelijk vastgoed als onderdeel van de 
wijk in de gebiedsvisie en -strategie meegenomen wordt, is verder onderzoek 
hiernaar noodzakelijk. Door middel van een vervolgstudie kan een methode 
ontwikkeld worden om het beleid voor het ontwikkelen en beheren van 
maatschappelijk vastgoed in te richten. Tevens kan het dan geintegreerd worden in 
het huidige model voor een gebiedsgericht voorraadbeleid. 

32 Dreimüller, drs. ir. A P., Hetondernemingsplan voorde corporatie inde 21' eeuw, Nestas communicatie enAedes, verenigingvan 
woningcorporaties, 1999 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Lijst met geïnterviewden 

Geïnterviewde Functie Organisatie 

Mevr. R. Appelo Portfoliomanager Woonbedrijf 

Mevr. M. van Dam Hoofd Woondiensten Wonen Limburg 

Mevr. P. Janssen Beleidsmedewerker Wonen en Vastgoed Aramis 

Dhr. A. Maréchal Manager Klant en Woning Woningbelang 

Dhr. P. Offenberg Adviseur beleid en innovatie Casade Woondiensten 

Dhr. C. Snoeijs Directeur PRE Consultancy BV 
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Bijlagen 

Bijlage 2: Indeling complexen in productgroepen 

Complexnummer Aantal woningen Productgroep 

5101 19 Etagewoning met lift 
5102 20 Eengezinswoning 
5103 30 Etagewoning zonder lift 
5104 33 Eengezinswoning 
5105 16 Etagewoning zonder lift 
5106 48 Etagewoning met lift 
5107 15 Etagewoning met lift 
5108 16 Eengezinswoning 
5109 9 Etagewoning zonder lift 
5110 56 Eengezinswoning 
5111 58 Etagewoning zonder lift 
5112 48 Eengezinswoning 
5113 38 Eengezinswoning 

5201 2 Eengezinswoning 
5202 6 Etagewoning zonder lift 
5203 45 Eengezinswoning 
5205 55 Eengezinswoning 
5206 132 Etagewoning zonder lift 
5207 28 Eengezinswoning 
5208 18 Eengezinswoning 

5301 1 Eengezinswoning 
5302 67 Eengezinswoning 
5303 37 Etagewoning zonder lift 
5304 10 Etagewoning zonder lift 
5305 1 Eengezinswoning 
5307 40 Etagewoning zonder lift 
5308 45 Etagewoning zonder lift 
5309 81 Etagewoning met lift 
5310 70 Etagewoning zonder lift 
5311 54 Eengezinswoning 
5312 84 Etagewoning zonder lift 
5313 17 Eengezinswoning 
5314 26 Eengezinswoning 
5315 13 Eengezinswoning 
5316 59 Eengezinswoning 
5317 119 Eengezinswoning 
5318 80 Etagewoning met lift 
5319 40 Etagewoning zonder lift 
5320 10 Etagewoning met lift 

Totaal 1570 
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Bijlage 3: Verhuurbaarheids-index per complex33 

Complexnummer VBI t.o.v. Casade VBI t.o.v. Waalwijk 

5101 251 248 
5102 23 21 
5103 139 125 
5104 79 71 
5105 109 99 
5106 392 400 
5107 161 162 
5108 113 103 
5109 130 116 
5110 68 61 
5111 122 110 
5112 96 86 
5113 117 104 

5201 
5202 130 117 
5203 231 224 
5205 126 117 
5206 123 111 
5207 122 110 
5208 80 74 

5301 
5302 157 153 
5303 124 113 
5304 37 35 
5305 
5307 287 281 
5308 112 101 
5309 161 150 
5310 150 136 
5311 156 140 
5312 142 129 
5313 93 84 
5314 135 129 
5315 92 92 
5316 99 89 
5317 97 87 
5318 97 92 
5319 100 92 
5320 

33 Een VBI van 100 is de norm. Als een complex een beter verhuurbaarlJ.eid is de score lager dan 100. Als de verhuurbaarlJ.eid slechter is, is 
de score groter dan 100. 
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Bijlagea 

Bijlage 4: Kwaliteit uitgedrukt in punten van het woningwaarderingsstelsel 

Complexnummer Punten woningwaardering 

5101 129 
5102 140 
5103 86 
5104 135 
5105 94 
5106 115 
5107 114 
5108 146 
5109 112 
5110 144 
5111 87 
5112 142 
5113 140 

5201 134 
5202 110 
5203 187 
5205 185 
5206 139 
5207 140 
5208 151 

5301 197 
5302 180 
5303 105 
5304 153 
5305 173 
5307 105 
5308 153 
5309 139 
5310 97 
5311 153 
5312 82 
5313 150 
5314 191 
5315 156 
5316 163 
5317 162 
5318 133 
5319 93 
5320 142 
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Bijlage 5: Product-marktcombinaties 

Complexnr. Geschikt voor: Geschikt voor senioren? 

5101 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Ja 
5102 Alle type huishoudens Ja 
5103 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Nee 
5104 Alle type huishoudens Ja 
5105 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Nee 
5106 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Ja 
5107 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Ja 
5108 Alle type huishoudens Nee 
5109 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Nee 
5110 Alle type huishoudens Ja 
5111 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Nee 
5112 Alle type huishoudens Ja 
5113 Alle type huishoudens Ja 

5201 Alle type huishoudens Nee 
5202 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Nee 
5203 Alle type huishoudens Ja 
5205 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Ja 
5206 Alle type huishoudens Ja 
5207 Alle type huishoudens Ja 
5208 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Ja 

5301 Alle type huishoudens Ja 
5302 Alle type huishoudens Ja 
5303 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Nee 
5304 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Nee 
5305 Alle type huishoudens Nee 
5307 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Nee 
5308 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Nee 
5309 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Ja 
5310 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Nee 
5311 Alle type huishoudens Nee 
5312 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Nee 
5313 Alle type huishoudens Nee 
5314 Alle type huishoudens Ja 
5315 Alle type huishoudens Ja 
5316 Alle type huishoudens Ja 
5317 Alle type huishoudens Nee 
5318 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Ja 
5319 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Nee 
5320 Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Nee 
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Bijlage 6: Strategieën per complex 

Complex Huidige strategie Huidige doelgroep Nieuwe strategie Nieuwe doelgroep Reden 

5101 Consolideren Senioren Continueren Senioren Het complex ligt op 350 meter van BalaDe en is geschikt voor senioren. 
Het complex functioneert prima. 

5102 Consolideren Gewoon wonen PMC-ontwikkeling Senioren Het complex ligt op 350 meter van BalaDe en is geschikt voor senioren. 
Het complex functioneert prima 

5103 Herbezinnen Gewoon wonen Sloop I nieuwbouw Senioren Het complex ligt op 350 meter van BalaDe, maar is niet geschikt (te maken) voor 
senioren. In de plaats hiervan worden nieuwe woningen voor senioren gebouwd. 

5104 Herbezinnen Gewoon wonen PMC-ontwikkeling Senioren Het complex ligt op 430 meter van BalaDe en is geschikt te maken voor senioren. 
5105 Herbezinnen Gewoon wonen Sloop I nieuwbouw Senioren Het complex ligt op 490 meter van BalaDe, maar is niet geschikt (te maken) voor 

senioren. In de plaats hiervan worden nieuwe woningen voor senioren gebouwd. 
5106 Consolideren Senioren Continueren Senioren Het complex ligt op 380 meter van BalaDe en is geschikt voor senioren. 

Het complex functioneert prima. 
5107 Consolideren Senioren Continueren Senioren Het complex ligt op 470 meter van BaLaDe en is geschikt voor senioren. 

Het complex functioneert prima 
5108 Consolideren Senioren Herpositioneren Gezinnen, alleenstaanden en 

Het complex ligt op 610 meter van BalaDe en is geschikt voor gezinnen. tweepersoonshuishoudens 
5109 Consolideren Gewoon wonen Verkoop/Koopgarant Jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Het complex ligt op 610 meter van BalaDe en is geschikt starters. Door deze woningen 

te verkopen via Koopgarant wordt invulling gegeven aan de eerder geformuleerde 
doelstellingen. 

5110 Herbezinnen Gewoon wonen Sloop I nieuwbouw Senioren Het complex ligt op 410 meter van BalaDe, maar functioneert slecht. In de plaats 
hiervan worden nieuwe woningen voor senioren gebouwd. 

5111 Herbezinnen Gewoon wonen Sloop I nieuwbouw Senioren Het complex ligt op 420 meter van BalaDe, maar is niet geschikt (te maken) voor 
senioren. In de plaats hiervan worden nieuwe woningen voor senioren gebouwd. 

5112 Herbezinnen Gewoon wonen Sloop I nieuwbouw Senioren Het complex ligt op 420 meter van BalaDe, maar functioneert slecht. In de plaats 
hiervan worden nieuwe woningen voor senioren gebouwd. 

5113 Herbezinnen Gewoon wonen Sloop I nieuwbouw Senioren Het complex ligt op 450 meter van BalaDe, maar functioneert slecht. In de plaats 
hiervan worden nieuwe woningen voor senioren gebouwd. 

5201 Consolideren Gewoon wonen Verkoop Het complex bevat slechts twee woningen, die zich uitstekend lenen voor verkoop. 
5202 Consolideren Gewoon wonen Verkoop/Koopgarant Jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Het complex ligt op 680 meter van BalaDe en is geschikt voor starters. Door deze 

woningen te verkopen via Koopgarant wordt invulling gegeven aan de eerder 
geformuleerde doelstellingen. 

5203 Consolideren Gewoon wonen Investeren Gezinnen Het complex ligt op 150 meter van BalaDe, maar is door de grootte van de woningen 
vooral geschikt voor gezinnen. Wel moet in het complex geïnvesteerd worden om de 
verhuurbaarheid te verbeteren. 

5205 Consol i deren Gewoon wonen PMC-ontwikkeling Senioren Het complex ligt op 250 meter van BalaDe en is geschikt te maken voor senioren. 
5206 Consolideren Gewoon wonen Sloop I nieuwbouw Senioren Het complex ligt op 250 meter van BalaDe, maar is niet geschikt (te maken) voor 

senioren. In de plaats hiervan worden nieuwe woningen voor senioren gebouwd. 
5207 Herbezinnen Gewoon wonen PMC-ontwikkeling Senioren Het complex ligt op 200 meter van BalaDe en is geschikt te maken voor senioren. 
5208 Consolideren Gewoon wonen PMC-ontwikkeling Senioren Het complex ligt op 200 meter van BaLaDe en is geschikt te maken voor senioren. 

5301 Consolideren Gewoon wonen Verkoop Het complex bevat slechts één woning, die zich uitstekend leent voor verkoop. 
5302 Consol i deren Gewoon wonen Continueren Gezinnen Het complex ligt op 1150 meter van BalaDe, maar is door de grootte van de woningen 

vooral geschikt voor gezinnen. 
5303 Herbezinnen Gewoon wonen Sloop I nieuwbouw Gezinnen, alleenstaanden en Het complex ligt op 800 meter van BalaDe en functioneert slecht. In de plaats hiervan 

tweepersoonshuishoudens worden nieuwe woningen voor alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en gezinnen 
gebouwd. 

5304 Herbezinnen Gewoon wonen Sloop I nieuwbouw Gezinnen, alleenstaanden en Het complex ligt op 800 meter van BalaDe en functioneert slecht. In de plaats hiervan 
tweepersoonshuis houd ens worden nieuwe woningen voor alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en gezinnen 

gebouwd. 
5305 Consolideren Gewoon wonen Verkoop Het complex bevat slechts één woning, die zich uitstekend leent voor verkoop. 
5307 Consolideren Senioren Herpositioneren Jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Het complex ligt op 530 meter van BalaDe, maar is niet geschikt voor senioren. Het 

complex is wel geschikt voor jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. 
5308 Consolideren Gewoon wonen Continueren Jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens Het complex ligt op 530 meter van BalaDe en is geschikt voor jonge alleenstaanden en 

tweepersoonshuishoudens. 
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5309 Consolideren Senioren Continueren Senioren Het complex ligt op 210 meter van SalaDe en is geschikt voor senioren. Het complex 
functioneert prima. 

5310 Sloop Gewoon wonen Sloop I nieuwbouw Gezinnen, alleenstaanden en Het complex ligt op 900 meter van SalaDe en functioneert slecht. In de plaats hiervan 
tweepersoonshuishoudens worden nieuwe woningen voor alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en gezinnen 

gebouwd. 
5311 Sloop Gewoon wonen Sloop I nieuwbouw Gezinnen, alleenstaanden en Het complex ligt op 900 meter van SalaDe en functioneert slecht. In de plaats hiervan 

tweepersoonshuishoudens worden nieuwe woningen voor alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en gezinnen 
gebouwd. 

5312 Sloop Gewoon wonen Sloop I nieuwbouw Gezinnen, alleenstaanden en Het complex ligt op 900 meter van SalaDe en functioneert slecht. In de plaats hiervan 
tweepersoonshuishoudens worden nieuwe woningen voor alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en gezinnen 

gebouwd. 
5313 Sloop Gewoon wonen Sloop I nieuwbouw Gezinnen, alleenstaanden en Het complex ligt op 1000 meter van SalaDe en functioneert slecht. In de plaats hiervan 

tweepersoonshuishoudens worden nieuwe woningen voor alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en gezinnen 
gebouwd. 

5314 Consolideren Gewoon wonen Continueren Gezinnen Het complex ligt op 300 meter van SaLaDe, maar is door de grootte van de woningen 
vooral geschikt voor gezinnen. Het complex functioneert prima. 

5315 Consolideren Gewoon wonen Continueren Gezinnen Het complex ligt op 300 meter van SalaDe, maar is door de grootte van de woningen 
vooral geschikt voor gezinnen. Het complex functioneert prima. 

5316 Consolideren Gewoon wonen Continueren Gezinnen, alleenstaanden en Het complex ligt op 600 meter van SaLaDe en is geschikt voor gezinnen, 
tweepersoonshuishoudens alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Het complex functioneert prima. 

5317 Consolideren Gewoon wonen Continueren Gezinnen, alleenstaanden en Het complex ligt op 760 meter van SalaDe en is geschikt voor gezinnen, 
tweepersoonshuishoudens alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Het complex functioneert prima. 

5318 Consolideren Senioren Continueren Senioren Het complex ligt op 440 meter van SalaDe en is geschikt voor senioren. Het complex 
functioneert prima. 

5319 Sloop Gewoon wonen Sloop I nieuwbouw Gezinnen, alleenstaanden en Het complex ligt op 530 meter van SalaDe en functioneert slecht. In de plaats hiervan 
tweepersoonshuishoudens worden nieuwe woningen voor alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en gezinnen 

gebouwd. 
5320 Consolideren Verzorgd Continueren Verzorgd gehandicapten Het complex ligt op 600 meter van SalaDe en functioneert prima. Het complex is drie 

gehandicapten jaar geleden gebouwd en wordt gebruikt om gehandicapten te huisvesten en te 
verzorgen. 
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