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Intro 
De gemeente Delft is bezig met het ontwikkelen van een woonvisie, waarin de gemeente met de 
woningcorporaties prestatieafspraken moet maken. De kwaliteit van wonen is hierbij een belangrijk 
onderwerp. 
 
Woningcorporaties staan op een keerpunt. Tot 1970 was de particuliere verhuurder, de 
“huisjesmelker,” de grootste aanbieder van huurwoningen. Na 1970 zijn de woningcorporaties de 
grootste woningaanbieder van huurwoningen geworden. Het merendeel van de woningen zijn tussen 
1950 en 1980 in het bezit van woningcorporaties gekomen.  Die periode stond in het teken van groei. 
Daarna was de stadsvernieuwing het voornaamste onderwerp en in mindere mate groei. De opgave 
ging van kwantitatief naar kwalitatief.  Het wonen voor lagere inkomens werd in hoge mate van 
bovenaf bepaald.  
 
Daarin lijkt een kentering te komen. Bewonersinitiatieven, zelfbeheer, zelfbouw, collectief 
opdrachtgeverschap,  bewonersparticipatie, de kluswoning, de wooncoöperatie en de circulaire 
economie zijn alle tekenen van veranderende tijden.  Om deze  ontwikkelingen te illustreren wordt 
een aantal kwesties aan de orde gesteld. Een van de kwesties is herstructurering. De woningen uit 
die de periode 1950-10980 zijn verouderd. Om de woonkwaliteit eigentijds te maken zouden de 
woningen opgeknapt moeten  worden.  Dat kan niet meer van bovenaf maar moet samen met 
bewoners.  Ineke Hulshof geeft voorbeelden. De tweede kwestie is milieuproblematiek. De 
verouderde woningen kunnen duurzamer en vooral energie vriendelijker gemaakt worden.  Ook dt 
moet samen met bewoners. Esmeralda van Tuinen geeft voorbeelden. De derde kwestie is 
bewonersparticipatie. Hoe moeten bewoners meepraten en meedenken met de beleid van de 
corporatie? Karin Soldaat van de Woonbond vertelde haar bevindingen.  Huren is een collectieve 
activiteit, maar zelfzorg en zelfhulp komen haast niet meer voor. Wonen is een individuele activiteit 
geworden.  Piezo in Zoetermeer laat zien dat het ook anders kan. Mirjam van Bijnen vertelde over 
haar ervaringen. De wooncoöperatie is een nieuwe vorm van zelforganisatie die is opgenomen in de 
woningwet.  Mieke Hanemaaijer gaf de stand van zaken. 
 

Herstructurering Nieuw Anders Ontwikkelen (Ineke Hulshof) 
 
Door schatgraven kun je op zoek gaan naar de eigenschappen van een locatie. Je kijkt en luistert naar 
bewoners, kijkt naar wat er in de omgeving is en wie er wonen en zoekt uit wat de kwaliteiten van de 
plek zijn. Het is een proces van kijken en luisteren dat uiteindelijk gepaard gaat met verbetering. 
Verouderde woningen kunnen onderhouden worden, maar het is zonde als je de kans voorbij laat 
gaan om er niet meer van te maken. Een ontwikkelaar zou ook moeten kijken naar waar het slimmer 



kan. De vraag is steeds: zou je er met de tijd en ontwikkeling van techniek niet meer van kunnen 
maken, voor hetzelfde geld? Bij de projecten van Ineke Hulshof van Hulshof Architecten wordt 
schatgraven altijd samen met de gebruikers gedaan. De gebruiker staat in haar projecten voorop. 
 
In Nieuw Middelburg is een herstructureringsproject gestart met de woningcorporatie als 
opdrachtgever en initiator. Het verouderde Tuindorp stond op de nominatie om gesloopt te worden, 
maar dat was lastig onder de bewoners bespreekbaar te maken, waardoor het project lange tijd stil 
lag. Als oplossing besloot de woningcorporatie samen met bewoners te gaan schatgraven, om te 
kijken wat in de wijk mogelijk was en of iets van de oude luister hersteld kon worden. Door met 
bewoners te praten die er al woonden vóór de laatste sobere renovatie van de jaren ‘80, kwam men 
erachter dat er veel in de woningen had gezeten welke de bewoners graag terug wilden hebben. Er 
werden bewonersavonden georganiseerd en daardoor ontstonden groepjes die zelf aan het 
opknappen hebben bijgedragen. Zo waren er klusgroepjes, verhuisgroepjes, groengroepjes, etc. 
Tijdens het project werd zo veel mogelijk geïllustreerd, om bewoners te laten zien hoe het proces 
verliep. Bijna alle bewoners zijn teruggekeerd. De huurder was vrij om de woning te kopen waarbij 
de woningcorporatie korting bij de koop gaf. In drie jaar tijd zijn 266 duurzame label A woningen 
opgeleverd. Alle bewoners hebben meegedaan en ingestemd. De renovatie duurde zes weken per 
woning en werd steeds in kleine aantallen uitgevoerd, zodat de overlast beperkt bleef en mensen in 
de wijk konden blijven.  Dankzij de lagere energielasten bleef de woonlasten toename beperkt. 
 
Het Wallisblok was rond 2002-2003 sterk verloederd. Nadat de gemeente het hele pand ter 
beschikking had gesteld  is een collectief gestart en  is onder begeleiding van de architect samen met 
de kopersgroep een plan gemaakt. Het plan won de nationale renovatie prijs, bracht nieuwe energie 
in de buurt en zorgde voor meerdere vergelijkbare initiatieven.   
 
Voor de gemeente Rotterdam was dat aanleiding om het klushuizen project op te starten. Met Vestia 
zijn in Rotterdam volgens dezelfde formule klus-huurhuizen opgezet, waar Hulshof Architecten ook 
de Gulden Feniks voor innovatie en renovatie heeft ontvangen. Het blijkt dat dit soort projecten ook 
de buurt een impuls geven. Door klushuizen kun je woningen ook heel duurzaam maken. De 
Binkhorst en Kop Pretorialaan zijn ook voorbeelden van klushuizen.  
 
Voor dit soort concepten in Delft zijn volgens Ineke ook kansen. Er zijn kansen voor nieuwbouw 
locaties en transformatie locaties, waarbij het voornamelijk om scholen en kantoren gaat. Een paar 
voorbeelden worden eruit gelicht om te laten zien wat je daar zou kunnen doen: 
 
De Cort van der Lindenstraat is van Vestia. Dit zijn benedenwoningen en bovenwoningen, dus 
eigenlijk een soort maisonnettes op benedenwoningen. Vestia zou daar samen met bewoners in 
wooncoöperaties of een klushuizen project een collectief project van kunnen maken. Er zit ook een 
school die binnenkort leeg komt. Dat dus kansrijke gebieden om te ontwikkelen. 
 
Een ander voorbeeld is een gebouw van Vidomes en de Wippolder. Dat zijn mooie voorbeelden van 
naoorlogse woningen met interessante mogelijkheden om grote en kleine woningen door elkaar te 
maken. De Gillisbuurt is nog een buurt die om herstructurering vraagt.  
 
Interessant aan de klushuizen formule is dat de klushuizen eigenlijk geen onrendabele top opleveren. 
Een voorwaarde is wel dat als je als corporatie een collectief helpt en ondersteunt door goede 
afspraken te maken. Bijvoorbeeld als men een huis duurzaam wil maken dat de corporatie uitrekent 
wat daarvoor nodig is en er op toeziet dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Er kan worden 
uitgerekend wat de restwaarde is. Bij huurwoningen hangt het er vanaf in welke staat die zijn. Door 
een deel te verkopen los je dat op. Bij deze projecten gaat het niet alleen maar om woningen 
verbouwen. Soms moet je ergens wat slopen en ergens anders wat bijmaken en transformeren. De 



manier waarop het project uitgevoerd kan worden heeft ook te maken met de kwaliteit van de 
omgeving. Die herstructurering van de ruimte wil je onderzoeken. 
 
Samenvatting voor de opgave in Delft: 

 Benoem verbetering leefbaarheid in de naoorlogse wijken: dit geeft investeringsruimte aan 
corporaties; 

 Transformeer 30% van de huurwoningen naar vrije sector koop/huur en maak in nieuwbouw 
projecten 15-20% sociaal; 

 Maar je wilt ook gemengde woonvormen maken, bijvoorbeeld door transformatie van 
gebouwen, zodat je de woonfunctie kunt veranderen. 

 
Nieuw anders ontwikkelen: 

 Schatgraven met de bewoners; 

 Onderzoeken welke huurders willen kopen; 

 Helpen met plannen maken en technische kennis; 

 Loket voor initiatieven en voor geïnteresseerden in zelf ontwikkeling en klushuizen; 

 Benader eigenaren van lege kantoren met een goed plan; 

 Maak pilot projecten als voorbeeld; 

 Professionals en gebruikers verbinden door de projecten (bijv DED) 
 

Duurzaam wonen – DelftEnergyDesign (Esmeralda van Tuinen) 
 
Huurders in Delft kunnen meer invloed uitoefenen op hun woning en woonomgeving. Dit vraagt wel 
een aanpak die aansluit bij de rest van de buurt en die integraal is, dus die sociale en fysieke 
maatregelen met elkaar combineert.  
 
DelftEDesign heeft een multidisciplinair team bestaande uit onder meer stedenbouwkundigen en 
architecten. DelftEDesign is bezig met bewustwording van energiebesparende maatregelen en de 
toepassing van energiebesparende maatregelen. DED bestaat uit een groep van tien kleine bedrijven 
en ZZPers. Het idee achter DED is dat DED een initiatief start, wat weer nieuwe initiatieven oplevert 
en waarbij de hoop is dat meer mensen het initiatief overnemen. In een pilotwijk werd gestart met 
keukentafelgesprekken waarbij bewoners werden geïnformeerd over energiebesparende 
maatregelen. In de Poptahof boekt DelftEDesign inmiddels veel resultaat. DED heeft een pilotflat van 
energieadvies voorzien. De methodiek die overal wordt toegepast is dat DED uitzoekt welke 
motivatie mensen hebben om aan energie besparing te doen. Niet iedereen vindt kostenbesparing 
namelijk belangrijk. Eén derde van de mensen doet iets aan energiebesparing voor kostenbesparing, 
één derde doet aan energiebesparing voor het milieu en één derde voor comfort, bijvoorbeeld om 
iets aan tocht of vocht te kunnen doen. Het advies wat je uitbrengt moet dus ook wel gericht zijn op 
de hulpvraag of het probleem dat mensen hebben. Je moet met je advies aansluiten bij wat mensen 
willen veranderen en waarom zij dat willen veranderen.  
 
Het tweede is dat je moet aansluiten op de mogelijkheden die huurders zelf hebben om iets aan 
energiebesparing te kunnen doen. DelftEDesign combineert deze twee aspecten in haar advies aan 
Woonbron en de huurders zelf. Zo geeft DED bijvoorbeeld advies over radiators, het aanbrengen van 
tochtstrips, LED verlichting, etc. Het project in de Poptahof gaat verder uitgebreidt en dat heeft weer 
een sociale kant. Energiecoaches van DED komen namelijk bij mensen thuis, waardoor DED aansluit 
bij de belevingswereld van de bewoners. Zodoende kun je ook het proces versnellen. In de Poptahof 
zijn genoeg mensen die met het project aan de slag willen gaan en er zijn veel mensen die iets voor 
hun mede bewoners willen doen. DED gaat nu onder andere een project starten met energie “cops”, 
waarbij een aantal mensen zullen worden opgeleidt die ambassadeur worden en die daarna ook 
weer anderen van advies kunnen voorzien.  



 
De resultaten zullen nog geëvalueerd gaan worden. In Poptahof zijn warmtemeters geïnstalleerd, dus 
nu kan de energiebesparing ook gemonitord worden. Sinds de jaren ‘60 was er dus een collectieve 
prijs die alle bewoners met elkaar betaalden. Nu is de wet veranderd, waardoor per huishouden de 
warmtemeter in de gaten moet worden gehouden. Dit jaar gaat Woonbron voor het eerst afrekenen 
op basis van daadwerkelijk gebruik per huishouden, waarbij 80% van de warmte al door het pand zelf 
wordt afgegeven. DelftEDesign heeft ook gepeild wat het verschil zou zijn tussen de oude situatie en 
de nieuwe situatie, zodat bewoners ook weten hoe veel ze zouden moeten besparen om in de 
nieuwe situatie vergelijkbaar uit te komen als in de oude situatie. Dat verschilde enorm per 
huishouden en er wordt nu een analyse gedaan om te kijken hoe dat rechtgetrokken zou kunnen 
worden. 
 
De systematiek bij de bewonersaanpak is dat vanuit de motivatie van bewoner gestart wordt en dat 
wordt gekeken naar wat bewoners zelf kunnen. Als je per bewoner die vragen kunt beantwoorden 
dan heb je succes, maar als je daar niet bij stilstaat dan loopt de bewonersaanpak niet. 
Huurdersorganisaties en woningcorporaties moeten het samen doen.  
 
Iedere situatie moet individueel bekeken worden. Als al lang geleden dubbelglas gezet is, is het A+ 
glas, dat relatief duur ten opzichte van het effect is. Als men toch al ergens aan de slag moet met 
kozijnherstel of schilderwerk is het weer relatief goedkoop. Het is heel situationeel of de investering 
relatief hoog of laag is, en of het effect hoog of laag is. Een verbouwing heeft vaak geen effect op de 
zittende huurders, maar wel op de huur die gevraagd gaat worden als de woning leeg komt. Waar de 
woningcorporatie mee worstelt is dat de woningwaarderingspunten, zeker als men boven de C komt, 
enorm omhoog schieten, waardoor de aanbiedhuren vaak hoog worden. Zeker gezien de doelstelling 
tot goedkope voorraad. Er wordt nog geen rekening gehouden met de energieprestatie. Aan de ene 
kant worden woningcorporaties gestimuleerd en aan de andere kant worden ze tegengehouden. In 
Poptahof is de overeenkomst die Woonbron met Eneco over de levering van energie heeft zo 
gunstig, dat energiebesparing in woningen nooit wat oplevert. De doorwerking van 
energiebesparende maatregelen in de huur hangen ook af van het soort maatregelen die worden 
getroffen. Voor dubbelglas moet je bijvoorbeeld een huurverhoging betalen en DED had uitgerekend 
dat mensen meer huurverhoging moeten betalen dan dat het aan energiebesparing op de rekening 
oplevert. Wat het dan wel oplevert is comfortverbetering. Energiebesparing blijft dus genuanceerd. 
Het verhaal moet steeds uitgelegd worden, er moet gekeken worden wat mogelijk is, de drempel 
moet verlaagd worden en bewoners moeten ervan bewust worden gemaakt.  
 

Bewonersparticipatie (Mirjam van Bijnen) 
 
Stichting Piëzo (Participatie Integratie Emancipatie Zoetermeer) is opgericht om de ontwikkeling van 
mensen te stimuleren door te kijken naar ieders mogelijkheden en talenten om te kunnen 
ontwikkelen. Piëzo biedt mensen een kans om te ontwikkelen en in de samenleving mee te doen. 
Binnen de stichting kreeg iedereen een rol toegekend. In die vertrouwde sfeer kon men zich 
ontwikkelen en er werden verschillende talenten ontplooid. Om dit vast te leggen is een methodiek 
ontwikkeld, de Piëzomethodiek. Via het Oranjefonds werd Piëzo gestimuleerd om de methodiek 
verder te ontwikkelen en over Nederland te verspreiden.  
 
Er zijn vijf stappen in de Piëzomethodiek. In fase 0 zitten mensen nog geïsoleerd thuis, in fase 1 
komen mensen naar een van de Piëzo locaties waarbij mensen zich vanuit een veilige basis kunnen 
ontwikkelen, waarbij mensen een rol krijgen. In fase 2 gaan mensen lerend vrijwilligerswerk doen 
binnen de stichting, zodat ze weer waardering krijgen. In fase 3 gaan mensen buiten de stichting 
lerend vrijwilligerswerk doen en de laatste fase, fase 4, gaan mensen echt weer de arbeidsmarkt op.  
 



Inmiddels bereikt Piëzo  4.000 mensen met de methodiek en heeft Piëzo 900 vrijwilligers. Er komen 
steeds meer projecten bij, zoals een energieproject waarbij mensen als consulent worden opgeleidt. 
Verder zijn er bijvoorbeeld kookcursussen, taallessen, toneellessen, sport, kinderopvang, te veel om 
op te noemen. Zelf beheer van woningen zou ook heel goed kunnen.  De laatste stap is namelijk dat 
mensen ook opleidingen gaan volgen. Sommige opleidingen sluiten niet aan bij waar mensen zijn of 
waar mensen naartoe willen. Door samen met het ROC te ontwikkelen worden die opleidingen beter.  
 
De methodiek wordt ook in andere organisaties en gemeenten uitgerold. Stichting Piëzo lijkt niet op 
traditioneel welzijnswerk, omdat Piëzo een soort zorgcommunity is waarbij allerlei mensen komen 
die iets willen doen, zowel voor korte als voor langere termijn. Mensen worden niet geholpen maar 
helpen elkaar. De methodiek is dat mensen een rol toebedeeld krijgen. Iedereen wil een rol en dat 
werkt. 
 
Het wordt vastgelegd in een deelnemer-koppel systeem. Dat systeem volgt de deelnemers en alles 
wat er gebeurt kan via dat systeem gevolgd worden. Zo kan men precies zien waar mensen in de 
participatie zitten. De gemeente kan ook in dat systeem meekijken en de bijstandsconsulent kan het 
ook volgen. De gemeente vindt het fijn om bijvoorbeeld statushouders in de Piëzomethodiek te 
krijgen om te zien hoe zij verder geholpen kunnen worden. Er zit een gelaagdheid in het systeem. Er 
kunnen maar een paar mensen bij. Bovendien wordt de informatie intern door lerende vrijwilligers 
ingevoerd, zij leren daardoor ook weer met dat soort systemen om te gaan. Sterk aan Piëzo is dat het 
onafhankelijk is, dat ze algemene voorzieningen in de stad hebben en dat het op iedereen gericht is. 
Er is geen verplichting om mee te doen, er wordt vanuit de energie en vanuit wat mensen kunnen 
gewerkt. Piëzo heeft geen resultaatverplichting. Piëzo is het hulpmiddel en een stukje sociale 
inclusie. Piëzo brengt mensen in zo’n wijk echt verder en kijkt heel breed.  
 
Na Zotermeer wordt de werkwijze toegepast in Leiden. In Leiden zijn belangrijke organisaties 
bijvoorbeeld Radius, een welzijnsorganisatie gericht op ouderen, en Libertas, gericht op thuiszorg. 
Door dat soort organisaties kunnen mensen snel met elkaar verbonden worden. In Leiden is ook een 
grote kringloopwinkel met veel vrijwilligers. 
 
In Zoetermeer is het een heel andere situatie omdat Piëzo daar leidend is, maar inmiddels gaat de 
bibliotheek in Zoetermeer ook met de methodiek werken, evenals een stukje groen cultureel 
erfgoed. Niet alleen de gemeente is een belangrijke partner, maar het hele sociale domein, dat de 
afgelopen jaren erg verandert is. Investeringen komen voor een deel van de gemeente Zoetermeer, 
waarvan een deel als exploitatie van locaties, en een groot deel via fondsen. Piëzo draait echt op 
vrijwilligers. Het blijft geld van ons allemaal en daar zitten hele grote kansen. 
 
De woningcorporatie kan een rol spelen door moeilijkere bewoners te bereiken en te stimuleren. 
Daar ligt ook een rol voor wooncoöperaties of huurdersorganisaties. Er zijn ook wel 
bewonerscommissies waar de methodiek gewoon op kan worden ingezet. Als woningcorporatie kun 
je daar ook een leidende rol innemen. 
 

Huurdersparticipatie (Karin Soldaat) 
 
De woningwet is vorig jaar veranderd en de positie van huurders is verstevigd. Een belangrijke 
verandering is dat de huurders actief meepraten in prestatieafspraken. Dat is nieuw, eerder werden 
huurders ook wel betrokken, maar vanaf 1 juli 2015 is dat een verplichting geworden.  Er zijn vier 
corporaties in Delft en die corporaties hebben allemaal een participatie geregeld. De vraag was of die 
participatie voldoende geregeld was om aan die wet te voldoen. Huurdersorganisaties zijn er om 
belangen van huurders behartigen, te zorgen voor de representativiteit en het contact met de 
achterban. Wat belangrijk is geworden met de nieuwe woningwet is de representativiteit. Contact 



met de achterban is nog belangrijker geworden dan het al was, om representativiteit te kunnen 
bereiken.  Hoe kan voorkomen worden dat slechts een heel kleine groep mensen de enigen zijn die 
meepraten? Met andere woorden, hoe kan die groep vergroot worden? 
 
Er zijn twee groepen vrijwilligers. De oudere vrijwilliger, de vergadertijger, die al heel lang op een 
structurele basis betrokken is. Daarnaast is er een groep huurders die af en toe meedenken. Vooral 
die laatste groep is een belangrijke om er vaker bij te betrekken. Dat kan door nieuwe 
participatievormen zoals een digitale enquête, apps, polls, social media, thema-avonden, 
bewonersadviesgroep of spellen. 
 
Woonbron heeft een digitale enquête opgestuurd aan al haar huurders waar een groot aantal op 
heeft gezegd te willen meewerken, dus dat werkt. Een app is ook een laagdrempelige manier van 
bewonersparticipatie. Een andere wooncorporatie heeft een app ontwikkeld, waarbij een aantal 
vragen van tevoren klaar worden gezet en waarbij op basis van de antwoorden vervolgvragen gesteld 
worden. Op die manier kan de bewonersgroep eenvoudig benaderd worden. Dit soort methodes  
helpen om informatie vanuit de achterban te krijgen. Voor dat soort digitale middelen en 
bijvoorbeeld sociale media is niet zo veel activiteit van bewoners nodig. Wat wel meer tijd kost is 
bijvoorbeeld een bewoners thema-avond, waarbij men met elkaar in gesprek gaat. Een 
huurdersorganisatie organiseert bijeenkomsten van de bewonerscommissie waar de helft van de 
huurders op af komen. Dat vindt Vestia een laag aantal, maar eigenlijk is dat best een goed resultaat. 
De kunst met thema avonden is om het zo behapbaar te maken dat er ook echt waardevolle 
informatie uitgehaald kan worden. 
 
Nog een optie voor bewonersparticipatie is het oprichten van een  bewonersadviesgroep. DUWO 
werkt bijvoorbeeld met een klantenpanel. In het klantenpanel wordt een onderwerp genoemd en 
DUWO begeleidt het proces. Het is vrijblijvend, waarbij DUWO probeert om een gemengde groep 
huurders op te roepen. Een ander voorbeeld is een bewonersadviesgroep die een aantal 
bijeenkomsten heeft waarbij wat meer de diepte wordt ingegaan en waarbij na een viertal 
bijeenkomsten een advies bij de corporatie wordt gelegd.  
 
Het kan lastig zijn om een gemêleerde groep te krijgen, maar vaak valt dit ook mee. Sommige 
mensen zijn bang dat het te lastig is, maar het is een hele veilige omgeving waarin alles kan en 
gevraagd mag worden, waardoor mensen echt opbloeien en er leuke suggesties voorbij komen. Een 
ander voorbeeld van een leuke burgerparticipatiemethode is een spel, zoals de woonlastengame van 
Woonbron. Dat zijn ook leuke dingen die leuk zijn om te doen en waarbij verschillende partijen op 
een speelse manier rond de tafel kunnen komen. 
 
Medezeggenschap kan lastig zijn bij fundamentele verschillen. Aan de voorkant is de wet en 
regelgeving handig. Formeel is de participatie geregeld in de overlegwet. Er zijn verschillende wetten 
zoals adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht waar men mee te maken heeft. Je moet altijd 
proberen om te komen tot overeenstemming, waarbij niet het adviesrecht in het geding komt. Als 
men het niet eens kan worden over de prestatieafspraak wordt het lastiger. Huurdersverenigingen 
zijn wat terughoudend in het maken van prestatieafspraken, omdat een prestatieafspraak nog niet in 
de wet is vastgelegd. Als de prestatieafspraak in de wet wordt vastgelegd komt er meer duidelijkheid. 
 
Een probleem met medezeggenschap en instemming is dat mensen die zich niet betrokken voelen, 
niet gaan stemmen. Niet stemmers worden vervolgens als ‘nee’ stemmers gezien. Dit kan tot 
problemen leiden, omdat er dan geen juist beeld ontstaat. Met bewonersparticipatie kan het daarom 
van belang zijn om maatwerk te leveren, bijvoorbeeld door te gaan schatgraven met bewoners. Het 
kan ook complex zijn voor de verantwoordelijkheid van de corporatie, die deze verbindingen zou 
kunnen of moeten leggen.  Sommige bewonerscommissies werken eerder als activiteiten commissie, 
terwijl het ook belangrijk is dat over de service kosten, het beheer, leefbaarheid, etc. wordt 



meegepraat. Dat mist dan aan de onderkant. Een belangrijk streven van bijvoorbeeld Vidomes is om 
meer bewoners actief te krijgen. De vraag is hoe de participatie op buurtniveau georganiseerd kan 
worden, met daarnaast een stukje borging van wat in de wetgeving staat. De woningcorporatie moet 
faciliteren en de huurdersorganisatie moet haar wensen kenbaar maken. 
 

Wooncoöperaties (Mieke Hanemaaijer) 
 
De wooncoöperatie is dankzij Adri Duyvestein opgenomen in de nieuwe Woningwet. In een 
wooncoöperatie kun je met elkaar over de aanpak van woningen afspraken maken. Sommige 
huurders willen zelf hun woning opknappen en herstructureren. Het is niet eenvoudig om zoiets op 
te zetten. Er moet samen met huurders, toekomstige huurders, betrokkenen, gemeenten en de 
woningcorporaties gekeken worden. Deze spelers zijn allemaal nodig, anders werkt het niet. Het gaat 
om één ding, en dat is dat degenen die in de coöperatie zitten, een belang hebben. Dan kan men met 
elkaar om de tafel zitten om met elkaar te kijken hoe het georganiseerd moet gaan worden.  
 
Minimaal vijf kopers in de buurt moeten een initiatief beginnen om een wooncoöperatie een kans te 
geven. Een vraagstuk is dus hoe ervoor gezorgd kan worden dat mensen met elkaar ontdekken dat zij 
iets willen organiseren, en wat en hoe ze dat dan willen. ‘Als je het onbekende niet ontdekt dan komt 
er nooit een verandering.’ Het is dus belangrijk om dat onbekende te ontdekken en uit te zoeken wat 
er kan. Dit vraagt wel doorzettingsvermogen. 
 
In Delft zullen er ook plekken zijn waar bewoners het graag zelf zouden willen doen. En dat hoeft niet 
alles te zijn. Vaak kan begonnen worden met een lichte manier van dingen zelf doen door middel van 
een zelfbeheercoöperatie. Of er kan een collectief dat huurt gevormd worden.  
 
Woningcorporaties mogen eigenlijk niet meer verhuren aan midden inkomens. In plaats daarvan kan 
een wooncoöperatie opgericht worden die de woningen koopt en dan aan midden inkomens 
verhuurt. Er is nu niets voor dat midden segment. Het is een kans om die lagere midden inkomens te 
blijven huisvesten in duurzame verhuur. Wat ook mooi is, is dat de coöperatieve vorm helemaal op 
maat gemaakt kan worden.  
 
Een wooncoöperatie moet overigens niet met een woonvorm verward worden. Sommigen denken 
dat je bij een wooncoöperatie gemeenschappelijk woont, of dat je met elkaar in één pand zit met 
gemeenschappelijke ruimtes. Dat kan, maar het hoeft niet, want er kan als wooncoöperatie verhuurd 
worden. Het oudste wooncoöperatie project zit in Amsterdam, en is een heel mooi project. 
 
Er is nu één wooncoöperatie in Friesland die gerealiseerd gaat worden. De woningen zouden 
gesloopt worden, maar worden nu gerenoveerd omdat de wooncoöperatie dat zo heeft geregeld. 
Dat is een initiatief van het dorp geweest. De woningcorporatie wilde in de steden gaan bouwen, 
maar het dorp wilde ervoor zorgen dat er ook gebouwd werd in het dorp om te voorkomen dat men 
uit het dorp zou wegtrekken. Ze hebben een renovatieplan gemaakt, de financiering rond gekregen, 
vergunningen geregeld, etc. De wooncoöperatie gaat het nu verhuren. Het voordeel ten opzichte van 
de woningcorporaties is dat ze het tegen heel lage prijzen kunnen verhuren. Het zijn een soort 
klushuizen. Voor klushuizen kan een coöperatie ook aparte afspraken maken, waardoor niet de 
marktwaarde gevraagd hoeft te worden. Dat is een iets ander vraagstuk dan het oprichten van een 
wooncoöperatie vanuit woningcorporatie bezit, waarbij je aan inkomenseisen moet voldoen.  Het 
woonakkoord van Duivesteijn gaat er vanuit dat mensen met een inkomen van 20.000 tot 30.000 een 
hypotheek kunnen krijgen, maar zo’n bedrag is nooit voldoende om het hele bedrag te kunnen 
betalen. Dat zou dan via een coöperatie gefinancierd kunnen worden. Er zou een collectief potje 
kunnen komen waar initiatieven uit gefinancierd worden.  
 



Er is enige twijfel over of dit in Delft zou kunnen werken. Een wooncoöperatie zou daar mogelijk in 
willen investeren wanneer een corporatie bezit af wil stoten omdat het te duur is, of omdat de wijk 
te weinig gedifferentieerde is en men meer variatie wil. Dat zou een samenwerking moeten zijn 
tussen coöperatie en woningcorporatie. Het gaat niet om één partij, het gaat om het collectief en 
hoe men samen bekijkt hoe men dat voor elkaar gaat krijgen. Mensen die in een wooncoöperatie 
willen stappen zijn mensen die zeggenschap willen hebben, dus mensen die iets willen. Dat blijken in 
de uitwerking bijvoorbeeld  hoger opgeleiden, maar ook ouderen. Er zijn veel initiatieven om 
woningcoöperaties voor ouderen op te zetten. Mensen die bijvoorbeeld uit een koopwoning komen 
en die een deel van hun geld wel in een wooncoöperatie willen investeren, omdat ze daar weer meer 
geld uit halen dan wanneer ze het op de bank zetten. 
 

Wonen in Delft 
 
Er moet goed geluisterd worden naar wie wat wil en kan ondernemen. Met de gebruiker samen 
bekijken wat en hoe duurzaam kan worden hergestructureerd. De groep die afhankelijker wordt, 
wordt steeds groter. Dat staat een beetje op gespannen voet met de potentie voor 
vervolginitiatieven. Uit het verhaal van Piëzo blijkt echter ook wat voor kracht er in mensen zit, dat je 
aan de slag gaat met wat iemand kan, en wat in het vermogen van ieder ligt. De wetgeving kan 
helpen bij het opzetten van prestatieafspraken, burgerparticipatie en wooncoöperaties. De toekomst 
zal uitwijzen hoe het woonakkoord zal uitwerken. Delft heeft een samenstelling van inwoners die iets 
zouden kunnen of willen doen. De discussie over wonen in Delft moet doorgaan. Iedere actie begint 
met communicatie. 

 
 
 
 
 
 
 


