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Voorwoord
Voor u ligt het rapport met de resultaten van de meting op het KWH-Participatielabel die bij uw corporatie heeft
plaatsgevonden. De resultaten geven een objectief beeld van de kwaliteit van participatie binnen uw organisatie,
gerelateerd aan de normen van het KWH-Participatielabel.
Goede participatie is essentieel voor een corporatie die haar bewoners centraal stelt. Voor de corporatie is
participatie een middel om inzicht te krijgen in wat er leeft en speelt bij de bewoners, het complex en de
woonomgeving. Participatie is voor bewoners een middel om invloed uit te oefenen op het beleid en handelen van
de corporatie in relatie tot hun directe woonomgeving.
KWH heeft in samenspraak met De Woonbond de normen van het KWH-Participatielabel vastgesteld. Het KWHParticipatielabel is gebaseerd op vier samenhangende labelonderdelen:
1.

Visie op participatie

2.

Randvoorwaarden

3.

Samenwerking

4.

Rendement van participatie

Bij het labelonderdeel ‘Visie op participatie’ is beoordeeld of uw corporatie een heldere visie heeft op wat zij wil
bereiken met participatie. In het labelonderdeel ‘Randvoorwaarden’ is beoordeeld in welke mate en op welke
wijze uw corporatie verschillende participatievormen ondersteunt en faciliteert. In het labelonderdeel
‘Samenwerking’ is beoordeeld op welke manier er met elkaar wordt samengewerkt en of bewoners daadwerkelijk
een rol spelen in de beleidscyclus. In het onderdeel ‘Rendement participatie’ staat de vraag centraal welk effect
uw investeringen op participatie hebben.
Bovengenoemde aspecten van participatie vormen de rode draad in deze rapportage. De resultaten zijn niet
alleen bepalend voor het al dan niet toekennen van het KWH-Participatielabel, zij geven u vooral ook inzicht in
mogelijke verbeterpunten om uw kwaliteit van participatie (nog) verder te ontwikkelen.
Ik wil u hartelijk bedanken voor uw vertrouwen in KWH en wens u veel succes bij uw ontwikkeling en groei op het
gebied van participatie.
Sjoerd Hooftman
directeur-bestuurder KWH
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Managementsamenvatting
In de periode september t/m november 2012 is bij Woonvisie een onderzoek uitgevoerd voor het KWHParticipatielabel. Het onderzoek meet de kwaliteit van bewonersparticipatie op basis van kwaliteitseisen, die in
samenspraak met bewonersorganisaties en woningcorporaties tot stand zijn gekomen. Deze kwaliteitseisen
bestaan uit leveringsvoorwaarden (verwachtingen belanghouders), normen (dat wat de corporatie levert) en
meetpunten (dat wat gemeten wordt) en zijn opgenomen in vier labelonderdelen.
Het onderzoek omvatte verdiepende interviews met medewerkers van de woningcorporatie, een telefonische
enquête onder willekeurige huurders, een (digitale) vragenlijst onder de leden van bewonersorganisaties, een
verdiepend interview met de huurderskoepel, een verdiepend interview met enkele leden van de overige
bewonersorganisaties en een documentanalyse. Al deze typen van onderzoek leveren meetresultaten op, die
conform de meetsystematiek van het KWH-Participatielabel zijn vertaald naar cijfers in de range van 4 tot en met
8. Om in aanmerking te komen voor het KWH-Participatielabel moet op minimaal twee labelonderdelen het cijfer 7
of hoger worden behaald en op geen van de labelonderdelen een cijfer lager dan een 6.

Meetresultaten
Hieronder zijn de scores opgenomen voor Woonvisie per labelonderdeel in tabel en figuur, vergeleken met het
gemiddelde van de corporaties die in 2011 zijn gemeten.
Labelonderdeel

Woonvisie

Gemiddelde 2011

1. Visie

6,8

7,2

2. Randvoorwaarden

6,9

6,9

3. Samenwerking

6,9

6,9

4. Rendement

6,5

6,9

scores Woonvisie t.o.v. landelijk gemiddelde 2011
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0

7,2
6,8

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9
6,5

6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
1. Visie

2. Randvoorwaarden
Woonvisie

3. Samenwerken

4. Rendement

gemiddelde 2011
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Uit het scoreoverzicht blijkt dat Woonvisie op de vier labelonderdelen iets lager dan 7,0 scoort. Op de
labelonderdelen randvoorwaarden en samenwerken scoort Woonvisie gelijk aan de in 2011 gemeten corporaties.
Op de onderdelen visie en rendement scoort Woonvisie 0,4 punten lager dan de in 2011 gemeten corporaties. Bij
de uitsplitsing van de scores in onderstaande tabellen valt verder op dat Woonvisie op de onderdelen visie,
randvoorwaarden en samenwerking vrij onregelmatig scoort met zowel uitschieters omhoog als omlaag. Uit de
scores mag afgeleid worden dat er al wel veel zaken goed gaan ten aanzien van bewonersparticipatie bij
Woonvisie, maar dat een structureel en resultaatgericht participatiebeleid nog ontbreekt. Hierdoor is de kwaliteit
van participatie niet over de hele linie gegarandeerd. Onderstaande tabellen tonen de cijfers per
leveringsvoorwaarde:
1. Visie

Cijfer

Leveringsvoorwaarden:
1

De visie op participatie is concreet en duidelijk en kent een brede oriëntatie.

6,7

2

De corporatie ziet bewoners als partners en geeft hen invloed.

6,3

3

7,5

5

De visie van de corporatie op participatie is bekend bij de bewoners en sluit aan bij hun
verwachtingen.
De corporatie biedt een passende participatievorm die voldoet aan de verwachtingen van
bewoners.
De corporatie respecteert en waardeert de bewonersorganisaties.

6

De corporatie en de medewerkers hebben zicht op de omgeving.

7,0

7

De corporatie beschikt over eigentijdse participatievormen om in contact te komen met
(andere) klantgroepen.

6,3

4

Totaalscore

2. Randvoorwaarden

6,6
7,3

6,8
Cijfer

Leveringsvoorwaarden:
1 Bewonersorganisaties krijgen goede en voldoende financiële en facilitaire
ondersteuning en zijn hier tevreden over.
2 De corporatie levert een bijdrage aan het borgen van de kwaliteit van het overleg.

7,2

3

6,3

4
5

De corporatie stimuleert bewoners tot deelname aan huidige en/of nieuwe vormen
van participatie, en ziet toe op representativiteit van de groep.
Afspraken en spelregels zijn helder en duidelijk en liggen vast in een
samenwerkingsovereenkomst.
De informatievoorziening naar de "bewonersorganisatie" toe is volledig, tijdig en
begrijpelijk.

Totaalscore

3. Samenwerking

7,1

7,4
6,6
6,9
Cijfer

Leveringsvoorwaarden:
1 De corporatie is een toegankelijke, aanspreekbare organisatie en benadert de
bewonersorganisaties actief.
2 De corporatie is slagvaardig en resultaatgericht in de samenwerking.

7,1

3

Bewoners zien de corporatie als een betrouwbare partner en zijn tevreden over de
samenwerking.
4 De corporatie gaat professioneel om met conflicten en problemen in de
samenwerking.
5 De corporatie coördineert de communicatie over en tussen de verschillende
bewonersorganisaties en betrekt hen bij de communicatie naar de bewoners.

7,1

Totaalscore

6,9
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4. Rendement

Cijfer

Leveringsvoorwaarden:
1 De overkoepelende bewonersorganisatie is betrokken bij en heeft invloed op het

6,4

beleid van de corporatie.
2 De corporatie biedt bewonersorganisaties voldoende keuzeruimte en tijd om te

6,6

reageren op beleids- en/of projectvoorstellen.
3 Resultaat participatie voldoet aan verwachtingen.

6,9

4 Participatie draagt bij aan probleemoplossing (effect van invloed) en een grotere

6,2

tevredenheid onder bewoners.
Totaalscore

6,5

Conclusies en aanbevelingen
Hieronder staan per labelonderdeel de belangrijkste bevindingen.
Algemeen
Woonvisie Ridderkerk heeft recentelijk een reorganisatie doorgemaakt. Participatie wordt nu op een andere
manier ingevuld binnen Woonvisie en is een taak geworden van de consulenten. Voorheen was het de taak van
één medewerker. Woonvisie is ook een verbetertraject gestart met de bewonersorganisaties om participatie meer
op peil te brengen. Dat traject is pas recent gestart, waardoor nog niet duidelijk is tot welk resultaat dit leidt.

De afgelopen jaren is participatie geen speerpunt geweest. Participatie was vaak het sluitstuk in het werk van
Woonvisie. Dat blijkt ook uit het feit dat er nu geen specifiek beleid op participatie is bij Woonvisie Ridderkerk. Er
is geen expliciete visie op participatie, maar wel impliciet als onderdeel van de algemene visie van Woonvisie,
zoals beschreven in het strategisch beleidsplan. Deze visie met betrekking tot participatie is geen leidraad voor
participatie in de organisatie. De ontwikkeling van participatie staat nog in de kinderschoenen. Dat blijkt ook uit de
manier waarop nu gewerkt wordt aan participatie. In de praktijk gaat er veel goed, omdat de medewerkers vanuit
hun eigen ervaring hier invulling aan geven. Maar een eenduidige werkwijze rond participatie ontbreekt, waardoor
de kwaliteit van participatie niet is gegarandeerd. Dit komt ook deels doordat participatie recentelijk een nieuwe
taak is geworden van de woonconsulenten. De uitwerking van deze taken is nog niet verder ontwikkeld en
afhankelijk van de invulling door de medewerker.
Door het beter structureren van participatie in de werkprocessen van Woonvisie valt nog veel winst te behalen
voor de organisatie. Dat begint met het opstellen van een visie op participatie, vertaling daarvan in participatieinstrumenten en de werkprocessen. Ook valt er winst te behalen in de professionalisering van de
bewonersorganisaties. Dit verbetertraject is al deels ingezet door Woonvisie.
Bijzonder aandachtspunt is verder de samenwerking met de bewonersraad. Deze verloopt van beide kanten nog
niet naar tevredenheid. Mogelijk komt dat voort uit een verschil van inzicht of verschillende verwachtingen ten
aanzien van participatie. Voor de kwaliteit van participatie is het vooral van belang dat het draagvlak van de
bewonersraad onder de huurders wordt vergroot. De achterban van Progressie is nu vooral beperkt tot de eigen
bewonerscommissies die de leden vertegenwoordigen.
Onder de huurders van Woonvisie lijkt er geen sterke traditie te zijn van participatie. Zo is het animo onder
huurders om mee te doen laag. Ook het feit dat de huidige bewonersorganisaties maar een beperkte
adviserende rol nemen en het feit dat huurders over de hele linie tevreden zijn, terwijl er in de praktijk nog weinig
rendement is op participatie, lijken te duiden op een lage verwachting bij bewoners ten aanzien van participatie.
Dat lijkt niet helemaal met elkaar overeen te komen. Het feit dat er weinig animo onder huurders is om mee te
doen maakt het des te lastiger voor Woonvisie om meer (strategische) invloed te krijgen van haar huurders.
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Focus van Woonvisie bij de verdere ontwikkeling van participatie zou vooral moeten liggen op het verbeteren van
het rendement van participatie. Daar scoort Woonvisie nog niet voldoende. Rendement betekent overigens niet
dat je altijd de mening van bewoners moet overnemen. Participatie betekent ook heldere en transparante
afwegingen maken, uitleggen waarom je doet wat je doet en wat de (on)mogelijkheden daarbij zijn. Participatie is
soms ook beter uitleggen waarom je iets niet kunt doen. Door het rendement van participatie meer centraal te
stellen in het participatiebeleid en de werkprocessen, kan participatie weer een leuk en succesvol taakveld van
Woonvisie worden. De basisingrediënten zijn daar zeker voor aanwezig.

Conclusie/verbeterpunten:
>

Qua participatie gaat er op zich al veel goed bij Woonvisie, dit is vooral het gevolg van de inzet van
medewerkers en het feit dat Woonvisie over de breedte best goed functioneert.

>

Woonvisie zou een grote kwaliteitsslag kunnen maken met het ontwikkelen van participatiebeleid dat als
leidraad dient voor participatie in de hele organisatie. Daarmee kan vanuit de werkprocessen ook duidelijker
gestuurd worden op meer rendement van participatie.

>

Omdat er geen sterke participatietraditie is onder de huurders, zal Woonvisie zelf moeten investeren om
participatie verder te ontwikkelen en proberen de bewoners daarin te activeren en professionaliseren.
Woonvisie zou daarbij naast de traditionele vormen, ook meer alternatieve participatie-instrumenten kunnen
ontwikkelen en benutten om meer groepen huurders met participatie te bereiken. Deze nieuwe vormen
kunnen onderdeel worden van de vaste participatiestructuur bij Woonvisie.

>

Belangrijk aandachtspunt is de begeleiding van de woonconsulenten om hun participatie-instrumentarium
verder te ontwikkelen en tot een meer eenduidige werkwijze te komen. Ook het structureel opnemen van
participatie in de verschillende werkprocessen, zoals onderhoud, woonomgeving etc, en het naleven
daarvan is een aandachtspunt.

Visie
De visie op participatie van Woonvisie is beschreven in het strategisch beleidsplan. Deze beschrijft dat participatie
van belang is voor de organisatie, maar niet op welke onderwerpen en met welk doel. Uit de interviews met de
medewerkers en management van Woonvisie blijkt ook dat participatie nu vaak een sluitstuk is in de organisatie.
De rol van huurders is nu vooral die van klant. De invloed van huurders is in de praktijk beperkt, hoewel formeel
wel geregeld is wat de invloed is via een bijlage bij het participatiereglement.
Participatie bij Woonvisie is op dit moment traditioneel georganiseerd, met een bewonersraad en
bewonerscommissies. Bewonersraad Progressie is samengesteld uit vertegenwoordigers van een deel van de
bewonerscommissies. Progressie functioneert nu vooral als een verlengstuk van de bewonerscommissies. En
slaagt er nog niet in een brede achterban te raadplegen, naast de commissies waar zij uit voort komen.
Gespreksonderwerpen van Progressie met Woonvisie zijn vooral uitvoeringsgericht en weinig strategisch van
aard. Daarmee functioneert Progressie nu maar beperkt als een volwaardige vertegenwoordiging van de
huurdersbelangen en is de invloed op strategisch niveau beperkt. Woonvisie wil graag een sterkere
huurdersvertegenwoordiging en meer strategisch advies ontvangen van huurders. Woonvisie is daarom een
traject gestart om de kwaliteit van participatie te verbeteren. Dit traject is in eerste instantie gericht op het
informeren van bewonersorganisaties over de overlegwet en het uitwisselen van beelden en verwachtingen. Uit
dit verbetertraject blijkt dat voor veel leden van bewonerscommissies en de bewonersraad onduidelijk was wat de
mogelijkheden zijn van participatie. Omdat het verbetertraject net gestart is, is nog onduidelijk wat het effect
hiervan zal zijn. Naast het verbeteren van de traditionele participatievormen conform de overlegwet, zou in dit
traject ook aandacht besteed kunnen worden aan nieuwe participatiemogelijkheden, om daarmee bredere
groepen huurders te bereiken. Nu wordt niet structureel ingezet op de ontwikkeling van nieuwe participatievormen
om andere groepen huurders te bereiken. De inzet van alternatieve vormen is daarmee vooral afhankelijk van de
dagelijks invulling van het werk door de consulenten. Om dit aspect van het werk van consulenten verder te
ontwikkelen zou er meer aandacht besteed kunnen worden aan ontwikkeling en uitwisseling van leefbaarheids-
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en participatie-instrumenten. Opvallend is wel dat de bewonersorganisaties vinden dat Woonvisie in principe
voldoende mogelijkheden biedt om met huurders in contact te komen.
Conclusie/verbeterpunten:
>

Woonvisie moet haar visie en beleid op participatie nog verder ontwikkelen. Helder participatiebeleid kan als
leidraad dienen voor participatie en de implementatie in het dagelijks werk. Daarbij zou nog nadrukkelijker
centraal moeten komen te staan welke rol Woonvisie haar huurders toedicht en welk doel participatie dient.
Hierdoor wordt zowel voor de eigen organisatie, als bewonersorganisaties en huurders duidelijker waar
participatie toe dient. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan meer doelgerichte participatie.

>

Het verbetertraject dat is gestart zal naar verwachting bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de
traditionele participatievormen. Daarbij is de legitimatie en representativiteit van de bewonersorganisaties
een aandachtspunt.

>

Woonvisie zou tevens nieuwe en alternatieve vormen van participatie kunnen verkennen om de reikwijdte en
het effect van participatie verder te vergroten.

Randvoorwaarden
Woonvisie biedt ruime faciliteiten ter ondersteuning van haar bewonersorganisaties. De bewonersraad en
bewonerscommissies kunnen een begroting indienen voor hun activiteiten. Ondanks dat er nu een
standaardbegroting is voor bewonerscommissies, is het voor veel commissies nog steeds onduidelijk wat er
allemaal in opgenomen kan worden. Daarnaast is er een financiële vergoeding voor de vrijwilligers van de
bewonersorganisaties. Naast de begroting is er ook ruimte om tussentijds een aanvullend verzoek in te dienen bij
de consulent. In het algemeen zou de communicatie over de mogelijkheden nog beter kunnen: niet alle betrokken
bewonersorganisaties zijn op de hoogte van de mogelijkheden.
Woonvisie vindt het belangrijk dat de kwaliteit van participatie wordt verbeterd en zet daar diverse instrumenten
voor in. Naast het verbetertraject dat is ingezet door Woonvisie, probeert Woonvisie ook in te zetten op de
professionalisering van de bewonersorganisaties zelf. Bewonersorganisaties lijken daar echter zelf niet altijd
behoefte aan te hebben. De bewonersraad wordt indien gewenst extern ondersteund bij belangrijke en/of
complexe strategische adviezen aan Woonvisie.
Hoewel Woonvisie haar huurders op verschillende manieren informeert over manieren om te participeren, wordt
deze informatie door veel huurders niet herkend of gelezen. Het is wenselijk voor Woonvisie om herhaaldelijk en
nadrukkelijk de participatievormen onder de aandacht te brengen, om daarmee bij te dragen aan de bekendheid
ervan en mensen in staat te stellen mee te doen. Deze communicatie is ook van belang om het werven van
nieuwe leden te versterken. Het aantrekken van nieuwe leden is nu een lastige opgave. Woonvisie zou daar een
actievere rol in kunnen nemen.
Afspraken en regels over participatie zijn vastgelegd in het participatiereglement. Dit is een goede basis voor de
samenwerking binnen participatie. In de praktijk zijn bewoners wel tevreden over de gemaakte afspraken, maar
niet over hoe dit in de praktijk wordt uitgevoerd. Dan gaat het met name om het proces van participatie: wanneer
en wat voor invloed hebben bewonersorganisaties in de praktijk? Dit begint met het feit dat bewonerscommissies
eerder en structureel geïnformeerd zouden kunnen worden over onderhoud en veranderingen in woning/ complex
en woonomgeving. Commissies zien hier voor zichzelf ook een belangrijke rol, omdat zij bewoners beter kunnen
informeren en onduidelijkheid kunnen wegnemen als zij eerder op de hoogte zijn gebracht. Overigens begint dit
ook bij een betere afstemming tussen de medewerkers van Woonvisie. Consulenten en medewerkers onderhoud
en ontwikkeling betrekken elkaar nauwelijks structureel in hun werk. Ook de bewonersraad vindt dat zij beter
geïnformeerd kan worden door Woonvisie. Op verschillende aspecten zou het reglement nog duidelijker de
functie en werkwijze rond participatie kunnen omschrijven. Dit kan aansluiten bij een eventueel nog te ontwikkelen
participatiebeleid.
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Conclusie/verbeterpunten:
>

De faciliteiten voor de bewonersorganisaties zouden actief en herhaaldelijk gecommuniceerd moeten worden
naar de bewonersorganisaties, om onduidelijkheid daarover te voorkomen.

>

Het participatiereglement is een goede basis voor samenwerking met de bewonersorganisaties. Bij het
verder ontwikkelen van participatiebeleid zou het reglement nog verder uitgewerkt kunnen worden voor de
werkwijze en functie van de verschillende bewonersorganisaties.

>

Met name de informatie en betrokkenheid van bewonersorganisaties zou duidelijker in de verschillende
werkprocessen van Woonvisie kunnen worden opgenomen.

>

De onderlinge afstemming tussen afdelingen/ medewerkers van Woonvisie zou nog beter kunnen,
bijvoorbeeld bij het over en weer informeren van relevante zaken bij commissies, in complexen en bij
projecten tussen consulenten en medewerkers van onderhoud en vastgoed.

Samenwerking
De samenwerking tussen Woonvisie en haar bewonersorganisaties verloopt redelijk goed. Woonvisie is een
betrouwbare partner en doet wat zij zegt. 90% van de huurders zegt dat Woonvisie doet wat zij belooft.
Er is wel een verschil tussen de ervaringen van bewonerscommissies en de bewonersraad. De
bewonerscommissies zijn over bijna de hele linie meer tevreden dan de bewonersraad. In het verleden was de
samenwerking tussen Woonvisie en de bewonersraad moeizaam. Dit is de afgelopen jaren verbeterd, volgens de
bewonersraad. De samenwerking kan nog beter, zowel van de kant van Woonvisie als de bewonersraad. De
communicatie vanuit Woonvisie met de bewonersraad is een aandachtspunt. Daarnaast is de communicatie van
de bewonersraad naar haar achterban een aandachtspunt, evenals het niveau waarop zij adviseren. De
bewonersraad functioneert eerder uitvoeringsgericht op complexniveau dan strategisch.

Recentelijk is de structuur van participatie binnen Woonvisie gewijzigd. Waar leefbaarheid en participatie eerder
onder één medewerker viel, is dit nu de taak geworden van de woonconsulenten. Het afgelopen jaar hebben de
woonconsulenten zelf invulling gegeven aan deze nieuwe taken. Daardoor is de samenwerking met de
bewonerscommissies en in wijken sterk afhankelijk van de invulling van de woonconsulent. Bewonerscommissies
hebben daardoor wisselende ervaringen met hun contactpersonen. Uitdaging voor de medewerkers is om de
juiste balans te vinden tussen dienstbaar zijn aan de bewonersorganisaties en aan Woonvisie. De invulling van
deze taken van de woonconsulenten zou nog verder ontwikkeld kunnen worden.
Hoewel Woonvisie via het bewonersblad de Woonvizier huurders en bewonersorganisaties informeert over
activiteiten van de bewonersorganisaties, zijn bewonersorganisaties en huurders niet goed bekend met de
participatiemogelijkheden en elkaars activiteiten. Woonvisie zou nog nadrukkelijker aandacht kunnen besteden
aan onderlinge informatie, omdat dat bij kan dragen aan het van elkaar leren.
Conclusie/verbeterpunten:
>

De basis van samenwerking is goed: Woonvisie is een betrouwbare partner. Woonvisie zou de
samenwerking met de bewonersraad nog verder kunnen verbeteren. Daarbij zou zowel naar de
communicatie, als de beleidsprocessen gekeken kunnen worden.

>

Ook het functioneren van de bewonersraad zelf zou nadrukkelijk onderdeel moeten zijn van het
verbetertraject. Zowel voor wat betreft de representativiteit als het niveau waarop de raad adviseert.

>

Het participatie- en leefbaarheidinstrumentarium zou verder ontwikkeld kunnen worden, zodat de
medewerkers beter invulling kunnen geven aan deze taken. Dit kan bijvoorbeeld door werkprocessen
duidelijker vorm te geven en verschillende methodes en werkwijzes op te nemen in een vast instrumentarium
waar de medewerkers uit kunnen putten. Ook zou meer structureel ingezet kunnen worden op uitwisseling
van ervaringen van medewerkers. Dit draagt bij een verdere professionalisering van de medewerkers en van
het participatiebeleid.
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Rendement
Hoewel de kwaliteit van participatie binnen Woonvisie in grote lijnen in orde is, ontbreekt het nog aan voldoende
rendement van participatie. Hierdoor ontstaat de indruk dat participatie een sluitstuk is in plaats van dat het een
nadrukkelijk doel dient binnen de organisatie. De werkelijke invloed van Progressie op de agenda en het beleid
van Woonvisie is beperkt. Dit is ook het gevolg van het eigen functioneren van Progressie, omdat zij eerder op
operationeel dan strategisch niveau adviseren. Woonvisie staat op zich wel open om zich te laten beïnvloeden,
maar wil wel zien dat dit advies breed gedragen wordt onder huurders. Deze legitimatie van Progressie ontbreekt
nu.
De invloed van bewonerscommissies is redelijk, zo blijkt uit de enquête en het interview. Bij renovatie en
onderhoud worden keuzes voorgelegd aan de bewonerscommissies. Mogelijk dat bewonerscommissies nog
eerder betrokken zouden kunnen worden om daarmee de keuzeruimte te vergroten. De commissies zouden in
ieder geval structureel vooraf geïnformeerd moeten worden, dat gebeurt nog te weinig. Het gebeurt nog vaak dat
bewonerscommissies laat of soms pas achteraf worden geïnformeerd.
Hoewel de bewonersorganisaties in principe gehoord worden door Woonvisie, is wel de vraag in welke mate
Woonvisie zich werkelijk laat beïnvloeden door de mening van de bewonersorganisaties en huurders. Participatie
draagt nu maar in beperkte mate bij aan meer draagvlak voor beleid en projecten van Woonvisie onder huurders.
Daar waar er successen zijn behaald, worden deze niet structureel uitgedragen door Woonvisie en
bewonersorganisaties. Het uitdragen van successen is een belangrijke manier om te laten zien aan huurders dat
meepraten en meedoen zin heeft. Indirect kan het dus ook bijdragen aan nieuwe leden voor bewonerorganisaties.
Hopelijk zal ook een betere organisatie van participatie door professionalisering van zowel de
bewonersorganisaties als Woonvisie, bijdragen aan een hoger rendement van participatie. De wil om tot meer
rendement van participatie te komen is in ieder geval alom aanwezig.
Conclusie/verbeterpunten:
>

Het participatiebeleid en de samenwerking zou meer gericht moeten zijn op het resultaat. Dat maakt
participatie leuker voor zowel de medewerkers als de vrijwilligers, omdat daardoor duidelijker wordt waar het
toe leidt.

>

De bewonersraad en bewonerscommissies zouden eerder in de werkprocessen betrokken kunnen worden,
om daarmee de keuzeruimte te vergroten. Dit kan bijdragen aan meer draagvlak en
verantwoordelijkheidsgevoel onder huurders bij beleid en projecten van Woonvisie. Daarnaast kunnen
bewonersorganisaties een bijdrage leveren aan het informeren van bewoners, als zij vroegtijdig door
Woonvisie worden geïnformeerd over projecten en activiteiten.

>

Het structureel uitdragen van successen van participatie kan bijdragen aan een beter beeld van participatie
en grotere bereidheid onder huurders om mee te doen.
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1.

Inleiding

Woonvisie heeft ervoor gekozen om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bewonersparticipatie van de
corporatie. Hiervoor heeft u KWH verzocht een meting uit te voeren in het kader van het KWH-Participatielabel. In
dit rapport vindt u de resultaten van de meting die in september t/m november 2012 heeft plaatsgevonden. Deze
resultaten zijn gebaseerd op de meetsystematiek van het KWH-Participatielabel. De resultaten uit dit rapport
worden voorgelegd aan de Commissie Kwaliteitsverklaringen. Deze commissie is bevoegd tot toekenning,
verlenging of onthouding van het KWH-Participatielabel.
KWH heeft het KWH-Participatielabel ontwikkeld om corporaties te ondersteunen bij het versterken van de
kwaliteit van de bewonersparticipatie. Bewonersparticipatie is binnen dit label gedefinieerd als de interactie die
plaatsvindt tussen corporatie, huurders en omwonenden (bewoners), met als doel het benutten van elkaars
1

deskundigheid en het verhogen van draagvlak voor te nemen beslissingen .
Bij het KWH-Participatielabel worden de bewoners(organisaties), al dan niet georganiseerd, als vertrekpunt
genomen en wordt ingespeeld op de lokale situatie. Daarnaast is het een instrument waarmee Woonvisie haar
prestaties naar belanghouders (stakeholders) transparant kan maken en waarmee zij zich kan legitimeren en haar
imago kan verbeteren. Het KWH-Participatielabel is gebaseerd op vier samenhangende labelonderdelen:
1

Visie
Dit labelonderdeel zoomt in op de visie van de corporatie op participatie en op welke wijze deze visie is
doorvertaald/verankerd in de dagelijkse praktijk.

2

Randvoorwaarden
Bij randvoorwaarden gaat het om de ondersteuning en de faciliteiten die de corporatie aan haar
bewoners(organisaties) biedt om participatie mogelijk te maken en/of te stimuleren.

3

Samenwerking
Dit onderdeel gaat in op de wijze van samenwerking. Op welke wijze wordt er met elkaar samengewerkt? Is
de corporatie toegankelijk en aanspreekbaar? Hebben de bewoners ook een rol in de beleidscyclus?

4

Rendement
De mate waarin de bewoners(organisaties) invloed hebben op het doen en laten van de corporatie staat bij
dit labelonderdeel centraal.

De verwachtingen die belanghouders hebben ten aanzien van de prestaties, zijn vertaald in kwaliteitseisen. Deze
kwaliteitseisen bestaan uit leveringsvoorwaarden (verwachtingen), meetbare normen (dat wat de corporatie
levert) en meetpunten (dat wat gemeten wordt).
De kwaliteitseisen zijn gebaseerd op gangbare normen en waarden zoals integriteit, open houding,
aanspreekbaar, nakomen van afspraken en tevredenheid over prestaties. De kwaliteitseisen zijn in samenspraak
met bewonersorganisaties en corporaties tot stand gekomen.
Bij de meting beoordeelt KWH of de kwaliteit van de bewonersparticipatie van een corporatie voldoet aan de
kwaliteitseisen. Dit vindt bij iedere corporatie op basis van dezelfde normen plaats, zodat de meetresultaten per
corporatie onderling vergelijkbaar zijn (benchmark).
1

Vrij naar M. Hendrikx en R. Eijsermans, “Burgerparticipatie – een praktische handleiding voor gemeenten”, Den Haag, SDU
uitgevers, 2005.
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Figuur 1, Structuur van de KWH-labels

Voorbeeld:

KWH-labels

KWH-Participatielabel

Visie op bewonersparticipatie

Labelonderdelen

De visie op participatie is helder
en duidelijk en kent een brede
oriëntatie.

Leveringsvoorwaarden

Norm

De corporatie heeft haar visie
op participatie expliciet
geformuleerd.
Meetpunt
De visie op participatie is helder
en duidelijk beschreven

Leeswijzer
Na een korte typering van Woonvisie, haar werkgebied en de organisatie van bewonersparticipatie worden de
meetmethoden toegelicht. Hoofdstuk 2 geeft de meetresultaten weer per labelonderdeel. Bij elk labelonderdeel
worden per leveringsvoorwaarde de scores op de normen weergegeven en toegelicht.
In de bijlagen treft u de volgende documenten: de onderzoeksverantwoording (bijlage 1), een overzicht van de
aandachtspunten (bijlage 2), resultaten van de vragenlijst onder huurders (bijlage 3), een overzicht van de
resultaten van de vragenlijst onder de bewonersorganisaties (bijlage 4), de antwoorden op de open vragen en
gegeven toelichtingen (bijlage 5) en de gespreksverslagen van de interviews (bijlage 6).
In deze rapportage worden verschillende termen gebruikt voor de participatievormen. We hanteren de volgende
terminologie om te verwijzen naar de participatievormen:
> Bewonersraad Progressie. In de tekst wordt hier tevens naar verwezen middels de termen ‘bewonersraad’ of
huurderskoepel
> bewonerscommissies: de in dit onderzoek ondervraagde leden van de bewonerscommissies
> bewonersorganisaties: het totaal van de in dit onderzoek ondervraagde bewonersorganisaties, namelijk de
bewonersraad Progressie en de bewonerscommissies.
> huurders: de via de enquête ondervraagde huurders van Woonvisie, via een steekproef benaderd
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1.1

Woonvisie

Woonvisie verhuurt bijna 9.000 woningen in Ridderkerk en Albrandswaard met voorrang aan de doelgroep met
een laag inkomen. Naast verhuren en beheren, bouwt Woonvisie ook woningen en heeft de organisatie ook ander
vastgoed in de portefeuille, zoals maatschappelijk vastgoed, garages en bedrijfsruimten. Het is een
maatschappelijk betrokken organisatie met 80 medewerkers. Woonvisie gaat voor sterke wijken en duurzame
kwaliteit. Woonvisie werkt samen aan de opgaven in de samenleving met haar klanten, gemeenten,
zorgorganisaties, onderwijs, politie en welzijnsorganisaties.
Motivatie deelname KWH-Participatielabel
Stichting Woonvisie heeft de afgelopen periode een reorganisatie doorgemaakt. Nu deze is afgerond is er ruimte
om participatie verder te ontwikkelen. Participatie is de afgelopen jaren vaak het sluitstuk geweest in het
beleidsproces van Woonvisie. Daarnaast is er weinig animo onder bewoners om mee te doen. Woonvisie wil de
participatie naar een hoger plan tillen. Zij ziet daarom deze participatiemeting van KWH vooral als een nulmeting
die inzicht geeft in waar de organisatie nu staat op het gebied van participatie. Deze meting wordt ingezet als de
start van een verbetertraject.
Visie op bewonersparticipatie
Woonvisie vindt het belangrijk om te weten wat huurders willen en hoe zij onze woningen en diensten ervaren.
We hechten dan ook veel waarde aan het overleg met onze klanten formeel en collectief via de
bewonerscommissies en bewonersraad Progressie en individueel in ons dagelijks werk.
Organisatie van bewonersparticipatie
Bij Woonvisie hebben de volgende medewerkers een belangrijke rol bij participatie:
>
Wijkconsulenten: voorzitter vergaderingen/ aanspreekpunt bij problemen
>

Participatiemedewerker: coördinerende rol/ aanspreekpunt in het algemeen/ contactpersoon

>

Teammanager wonen en wijken: direct leidinggevende bovengenoemde medewerkers

>

Manager wonen: overleg met Progressie (minimaal 4 maal per jaar)

>

Directeur-bestuurder: overleg met Progressie (minimaal 4 maal per jaar)

Woonvisie heeft een overkoepelende bewonersraad, Progressie. Daarnaast zijn er op dit moment 17 actieve
bewonerscommissies.

1.2 Meetmethoden
De volgende meetmethoden zijn ingezet om te bepalen of Woonvisie op basis van de kwaliteitseisen van het
KWH-Participatielabel voldoende presteert op het gebied van bewonersparticipatie:
1.

Documentanalyse;

2.

Telefonische vragenlijst onder huurders;

3.

Digitale vragenlijst onder bewonersorganisaties;

4.

Interview(s) met:
> bewonersorganisaties;
> beleidsmakers van de corporatie;
> beleidsuitvoerders van de corporatie.

Voordat de meting is gestart heeft er een intakegesprek met Woonvisie plaatsgevonden. Doel van dit gesprek
was om de meting toe te snijden op de lokale situatie. Zo kwam onder andere aan de orde welke
bewonersorganisaties, participatievormen en medewerkers werden betrokken. Welke documenten zijn
aangeleverd voor de documentanalyse en of de ‘standaard meting’, gezien de specifieke situatie van de
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corporatie, volstond. Na het intakegesprek is er een onderzoeksafbakening opgesteld en ter goedkeuring aan
Woonvisie voorgelegd. Op basis hiervan heeft het onderzoek plaatsgevonden. In bijlage 1 vindt u de
onderzoeksafbakening.
Hieronder wordt elke meetmethode nader toegelicht.
1. Documentanalyse
Bij de documentanalyse zijn de door Woonvisie aangeleverde documenten beoordeeld op borging/verankering
van bewonersparticipatie. Er is gekeken naar de visie en het beleid en hoe dit is doorvertaald in concrete acties.
Daarnaast is bekeken welke afspraken er zijn gemaakt met bewonersorganisaties, hoe zij worden betrokken bij
de beleidsvorming en uitvoering en hoe Woonvisie de bewonersparticipatie heeft georganiseerd. De
borging/verankering van bewonersparticipatie stond hierbij centraal. De lijst met aangeleverde documenten is
opgenomen in bijlage 1.
2. Vragenlijsten onder huurders
Om te beoordelen in hoeverre Woonvisie voldoet aan de kwaliteitseisen die betrekking hebben op de huurders, is
er een telefonische enquête afgenomen onder de huurders. De enquête geeft inzicht in onder andere de
bekendheid van de participatievormen, de inspanning van de corporatie om huurders te laten participeren en de
omgang van de corporatie met ideeën en initiatieven van huurders. Uit het gehele huurdersbestand is een
aselecte steekproef getrokken. Nadat deze huurders op de hoogte zijn gebracht van het onderzoek, zijn zij
gebeld. In bijlage 1 vindt u informatie over de respons. In bijlage 3 treft u een overzicht van de resultaten. De
antwoorden op de open vragen vindt u in bijlage 5.
3. Vragenlijsten onder bewonersorganisaties
De leden van de bewonersorganisaties van Woonvisie hebben een (digitale) vragenlijst ontvangen. Onder
bewonersorganisaties wordt verstaan de overkoepelende huurdersorganisatie, de vaste/traditionele
bewonerscommissies en alle (tijdelijk) georganiseerde groepen huurders/bewoners met een gemeenschappelijk
profiel rondom een vraag, probleem, project of product. Nadruk van de vragenlijst ligt op hoe de
bewonersorganisaties de samenwerking met Woonvisie ervaren en het toetsen van hoe Woonvisie het
partnerschap op het gebied van bewonersparticipatie vorm geeft. In bijlage 1 vindt u de lijst met de leden van de
bewonersorganisaties en de respons op de (digitale) vragenlijst. In bijlage 3 staat een overzicht van de resultaten.
De antwoorden op de open vragen en de gegeven toelichtingen vindt u in bijlage 5.
4. Interviews (bewonersorganisaties/beleidsmakers/beleidsuitvoerders)
Met de verschillende bewoners(organisaties) en medewerkers van Woonvisie zijn aparte interviews gehouden.
De interviews vinden plaats op basis van de resultaten van de vragenlijsten en een checklist. Op basis van
gerichte thema’s worden de deelnemers gevraagd om hun visie en/of beleving. Op basis van deze
visie/belevingen geeft de onderzoeker een waardering aan de te beoordelen normen. Per groep worden
verschillende thema’s behandeld of verschillende accenten gelegd, om zo een totaalbeeld te krijgen van beleid tot
aan uitvoer en van de beleving van de bewoners(organisaties). In bijlage 1 zijn de personen opgenomen die
hebben deelgenomen aan de diverse interviews. De gesprekverslagen vindt u in bijlage 6.
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1.3

Meetsystematiek

De resultaten van de meting worden volgens de meetsystematiek van het KWH-Participatielabel vertaald naar
één eindcijfer per labelonderdeel. Aan deze berekening liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:
>

het antwoord op een meetpunt wordt vertaald naar een cijfer (mogelijke scores: 4,5,6,7 en 8);

>

de behaalde cijfers voor de meetpunten worden gemiddeld per norm;

>

de behaalde cijfers per norm worden gemiddeld per leveringsvoorwaarde;

>

de behaalde cijfers per leveringsvoorwaarde worden gemiddeld per labelonderdeel.

Norm en geldigheidsduur KWH-Participatielabel
Het KWH-Participatielabel wordt toegekend als Woonvisie op minimaal twee labelonderdelen het cijfer 7 of hoger
behaalt en op geen van de labelonderdelen een cijfer lager dan een 6. De geldigheidsduur van het label is drie
jaar.
Het KWH-Participatielabel wordt door een onafhankelijke commissie, de Commissie kwaliteitsverklaringen (CKV)
toegekend, verlengd of onthouden. De CKV bestaat uit leden die niet werkzaam zijn bij KWH of een
woningcorporatie. Zij zijn daardoor in staat om objectief te oordelen over de meetresultaten. De CKV controleert
op basis van een advies van KWH of de meetuitkomsten geldig zijn verkregen en een betrouwbaar beeld geven
van de kwaliteit van de bewonersparticipatie van de corporatie. Daarnaast doet zij uitspraken over voorgelegde
meetuitkomsten, conclusies en adviezen van KWH, verband houdend met vastgestelde leveringsvoorwaarden, de
daarbij behorende normen, meetpunten en meetsystematiek. De CKV kan afwijken van het advies van KWH.
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2.

Meetresultaten

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de behaalde resultaten per labelonderdeel, waarbij aandacht voor:
>

het eindresultaat per labelonderdeel;

>

het resultaat per leveringsvoorwaarde;

>

het resultaat per norm;

>

aandachtspunten (te verbeteren meetpunten).

2.1

Labelonderdeel 1: Visie

Woonvisie haalt op het labelonderdeel ‘Visie’ een 6,8. Dit cijfer is opgebouwd uit het gemiddelde van zeven
leveringsvoorwaarden. Het scoreverloop over de leveringsvoorwaarden is als volgt:
Leveringsvoorwaarden bij visie:

Cijfer

1

De visie op participatie is concreet en duidelijk en kent een brede oriëntatie.

6,7

2

De corporatie ziet bewoners als partners en geeft hen invloed.

6,3

3

De visie van de corporatie op participatie is bekend bij de bewoners en sluit aan bij hun

7,5

verwachtingen.
4

De corporatie biedt een passende participatievorm die voldoet aan de verwachtingen van

6,6

bewoners.
5

De corporatie respecteert en waardeert de bewonersorganisaties.

7,3

6

De corporatie en de medewerkers hebben zicht op de omgeving.

7,0

7

De corporatie beschikt over eigentijdse participatievormen om in contact te komen met (andere)

6,3

klantgroepen.
Totaalscore labelonderdeel

6,8

Resultaat per norm
Elke leveringsvoorwaarde bestaat uit één of meer normen. Door te voldoen aan deze normen, levert Woonvisie
een positieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van participatie. In de volgende tabellen zijn per
leveringsvoorwaarde de cijfers opgenomen per norm.

1. De visie op participatie is concreet en duidelijk en kent een brede oriëntatie

Cijfer

1.1

De corporatie heeft haar visie op participatie expliciet geformuleerd.

6,3

1.2

De corporatie heeft een brede oriëntatie op het begrip participatie. Niet alleen

7,0

gericht op de woning, maar ook op de woonomgeving en sociale cohesie.
6,7

Totaalscore leveringsvoorwaarde
De visie op participatie van Woonvisie is onderdeel van het strategisch beleidsplan van de organisatie. Er is

echter geen specifiek participatiebeleid. De visie op participatie is erg beschrijvend en geeft niet duidelijk aan welk
doel Woonvisie heeft met participatie of hoe dit wordt ingevuld. Omdat de visie op participatie ook niet als zodanig
wordt uitgedragen, zo geven management en medewerkers aan, is deze ook niet breed bekend in de organisatie.
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Omdat de visie niet verder in participatiebeleid is uitgewerkt, is de reikwijdte van participatie niet afgebakend.
Participatie gaat bij Woonvisie in de praktijk vooral over de woning en ruime woonomgeving.
Cijfer

2. De corporatie ziet bewoners als partners en geeft hen invloed
2.3

De corporatie ziet bewoners niet alleen als klant, maar ook als partner (belanghouder).

6,2

2.4

De corporatie geeft de huurderskoepel op relevante strategische thema’s invloed.

6,3

2.5

Bewonersorganisaties geven aan dat zij voldoende en juiste bevoegdheden hebben.

6,3

Totaalscore leveringsvoorwaarde

6,3

In het strategisch beleidsplan 2010-2014 staat benoemd dat Woonvisie bewoners ziet als samenwerkingspartner
en coproducent, maar in de praktijk worden de bewoners nog vooral als klant gezien. De visie op bewoner als coproducent is niet uitgewerkt in beleid of instrumenten en dus niet geïmplementeerd. Dit blijkt ook uit de enquête.
Iets meer dan de helft van de huurders geeft aan weinig tot geen invloed te hebben.
In het participatiereglement staat opgenomen op welke onderwerpen de bewonersraad invloed heeft. De invloed
bestaat vooral uit adviesrecht op fusie, statuten en beleid. Onderwerpen als invloed op benoeming bestuurder en
lid van de Raad van de Commissarissen zijn niet opgenomen in het participatiereglement. Progressie geeft zelf
aan dat zij weinig (benoeming directeur/bestuurder en prestatieafspraken gemeenten) tot voldoende (benoeming
lid Raad van Commissarissen) invloed hebben op verschillende onderwerpen. De meningen van de verschillende
respondenten van de bewonersraad lopen hier echter wel over uiteen. Blijkbaar is er geen eenduidig beeld over
hun invloed op verschillende strategische thema’s.
De bewonersorganisaties vinden dat zij op zich wel invloed hebben, maar nog niet structureel. Woonvisie luistert
goed, maar, zo vragen de bewonersorganisaties zich af, “wat gebeurt er met deze informatie?”
Cijfer

3. De visie van de corporatie op participatie is bekend bij de bewoners en sluit aan bij hun
verwachtingen
3.6

De corporatie informeert bewonersorganisaties over de visie die zij heeft rondom participatie.

7,6

3.7

De visie rondom participatie sluit aan op de verwachtingen van bewonersorganisaties.

7,3

Totaalscore leveringsvoorwaarde

7,5

In principe is de visie op participatie van Woonvisie wel bekend bij de bewonersorganisaties. In de enquêtes geeft
80% aan de visie te kennen en 20% deze deels te kennen. Uit de interviews met de bewonersraad en
bewonerscommissies blijkt dat zij op zich wel het vertrouwen hebben dat Woonvisie participatie ook belangrijk
vindt, maar in de praktijk wordt er niet altijd naar gehandeld.
In grote lijnen sluit de visie op participatie wel aan bij de verwachtingen van bewonersorganisaties. De
bewonersraad vraagt zich wel af wat er nu gebeurt met de mening van de bewoners. Dat blijkt volgens hen
onvoldoende uit de visie en het handelen van Woonvisie. De functie van participatie (wat doe je er nu mee?) zou
volgens hen duidelijker onderdeel moeten worden van de visie.
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Cijfer

4. De corporatie biedt een passende participatievorm die voldoet aan de verwachtingen van
bewoners
4.8

6,9

De corporatie is bekend met wat bewoners willen op het gebied van participatie en de wijze
waarop hier invulling aan wordt gegeven.
De corporatie biedt bewoners verschillende vormen van participatie aan.

6,5

4.10

De corporatie staat open voor initiatieven van bewoners rondom participatie.

6,0

4.11

Bewoners zijn tevreden over de huidige participatievormen.

7,2

Totaalscore leveringsvoorwaarde

6,6

4.9

Uit de documentenanalyse blijkt dat Woonvisie een enquête heeft uitgezet onder bewoners over hun
verwachtingen rond participatie. Ook uit de interviews met medewerkers en management van Woonvisie blijkt dat
zij op zich wel een beeld hebben van wat bewoners verwachten. Woonvisie geeft zelf ook wel aan dat dit beeld
ook nog verder wordt gevormd in het verbeterproces dat nu gestart is met de bewonersorganisaties. Indruk is wel
dat het beeld ook wordt gevormd door de huidige ervaringen en eigen verwachtingen van Woonvisie. Dit blijkt ook
uit de enquêteresultaten. De huurders geven aan dat Woonvisie niet heeft gevraagd over welke onderwerpen zij
mee zouden willen praten. Ook van de bewonersorganisaties geeft de helft aan dat hen niet is gevraagd welke
wensen zij hebben rond participatie.
Woonvisie heeft een actieve huurderskoepel, namelijk bewonersraad Progressie, en daarnaast 17
bewonerscommissies. De bewonersraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van een groot aantal
bewonerscommissies. Op zich zijn deze vormen wel bekend onder de bewonersorganisaties zelf. Uit het interview
met de bewonerscommissies blijkt echter wel dat zij nu pas op de hoogte raken van wat de functie is van de
verschillende participatievormen. 54% van de huurders geeft aan dat zij door Woonvisie niet zijn geïnformeerd
over de verschillende mogelijkheden om mee te praten over activiteiten van Woonvisie.
Op dit moment is Woonvisie vooral gericht op het verbeteren van de traditionele participatievormen. In het huidige
verbetertraject dat is gestart wordt daarbij vooral gekeken naar formele participatie, zoals beschreven in de
overlegwet. Uit de interviews met bewonersorganisaties blijkt dat zij zelf ook niet bezig zijn met nieuwe
participatievormen. De bewonersraad Progressie geeft aan hier ook geen behoefte aan te hebben en zich af te
vragen of dat wel werkt. Het verkennen van nieuwe vormen zoals klankbordgroepen, klantenpanels, digitaal panel
of sociale media en leefbaarheidinstrumenten zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de traditionele
vormen, om een bredere groep huurders te bereiken.
De bewonersorganisaties zijn in principe tevreden over de huidige participatievormen en hun nut. De
bewonerscommissies zijn gemiddeld meer tevreden hierover dan de bewonersraad. Opvallend is dat een groot
deel (83%) vindt dat Woonvisie met deze participatievormen voldoende mogelijkheden biedt om met bewoners in
contact te komen.

5. De corporatie respecteert en waardeert de bewonersorganisaties

Cijfer

5.12

De corporatie hecht belang aan goede kwaliteit van een bewonersorganisatie.

7,0

5.13

De corporatie respecteert haar bewonersorganisaties.

7,4

5.14

De corporatie waardeert de bijdrage die bewonersorganisaties leveren.

7,5

Totaalscore leveringsvoorwaarde

7,3
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Woonvisie vindt de kwaliteit van haar bewonersorganisaties belangrijk. Dat blijkt in ieder geval uit het
verbetertraject dat zij zijn gestart met de bewonersraad en bewonerscommissies. Aanleiding voor Woonvisie
hiervoor is de waarde die zij hechten aan het verbeteren van representativiteit en maatschappelijke legitimatie
van de participatievormen. Uit de enquête blijkt ook dat bewonersorganisaties beamen dat Woonvisie de kwaliteit
van participatie belangrijk vindt. Opvallend is wel dat de bewonersraad hierover negatiever oordeelt dan de
bewonerscommissies.
De bewonersorganisaties ervaren dat Woonvisie hen waardeert en respecteert. Ook hier zijn de
bewonerscommissies aanzienlijk meer tevreden dan de bewonersraad. Uit het interview met de bewonersraad
blijkt dat de samenwerking tot vorig jaar vrij moeizaam verliep. Die is nu wel aanzienlijk verbeterd, door onder
andere betere contacten en ondersteuning.
Cijfer

6. De corporatie en de medewerkers hebben zicht op de omgeving
6.15

7,0

De corporatie doet actief onderzoek naar, en weet wat er speelt en leeft bij bewoners op het
gebied van wonen.

7,0

Totaalscore leveringsvoorwaarde
Woonvisie weet wat er leeft en speelt bij haar huurders op het gebied van wonen. Er worden verschillende

vraaggesprekken met klantgroepen gehouden om daar inzicht in te krijgen. Medewerkers hebben hier ook een
belangrijke rol in, zij proberen in hun contact met huurders en bewonerscommissies een beeld te krijgen van wat
er leeft en speelt rond wonen, bijvoorbeeld middels wijkspreekuren. Dit wordt ook bevestigd door de huurders en
bewonersorganisaties in de enquête. Zij vinden dat de corporatie hier voldoende van op de hoogte is. Het
benutten van de kennis van medewerkers en het inzetten van onderzoeken vindt nu echter niet structureel plaats.
Cijfer

7. De corporatie beschikt over eigentijdse participatievormen om in contact te komen met
(andere) klantgroepen
7.16

De corporatie kan aantonen dat zij zich heeft verdiept in de participatievormen die bruikbaar zijn

6,5

om in contact te komen met (andere) klantgroepen.
7.17

De corporatie beschikt over nieuwe of vernieuwende participatievormen.

6,0

Totaalscore leveringsvoorwaarde

6,3

Woonvisie is net een proces gestart voor het verbeteren van participatie, maar dat richt zich vooral op de
traditionele participatievormen. Het betrekken van andere klantgroepen is nu nog beperkt onderwerp van dit
traject. Vanuit het management en medewerkers worden wel kansen gezien om hier meer op in te zetten, maar
dat gebeurt nu nog niet gestructureerd. Dit is nog een punt van ontwikkeling. Op zich is bij Woonvisie wel duidelijk
welke doelgroepen zij nu niet bereiken, maar dat is eerder gebaseerd op eigen aannames dan op onderzoek.
Woonvisie heeft recentelijk het takenpakket van consulenten gewijzigd en uitgebreid met leefbaarheidstaken. Het
is wel de bedoeling dat daarbij ook gekeken wordt naar nieuwe vormen om bewoners te betrekken en te bereiken.
Dat is nu nog in ontwikkeling. Uit het interview met de medewerkers blijkt dat daar nog niet één lijn in wordt
getrokken en vooral afhankelijk is van de eigen inzet en ideeën van de medewerker. Er is nu dus wel ruimte voor
medewerkers om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een wijkschouw en de klankbordgroep.
Aandachtspunten
Het cijfer per norm wordt berekend op basis van de cijfers van de onderliggende meetpunten. In bijlage 2 treft u
een overzicht aan van de normen/meetpunten die lager scoren dan de KWH-norm (= cijfer 7,0). Hiermee krijgt u
inzicht in de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn.
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2.2 Labelonderdeel 2: Randvoorwaarden
Woonvisie haalt op het labelonderdeel ‘Randvoorwaarden’ een 6,9. Dit cijfer is opgebouwd uit het gemiddelde van
vijf leveringsvoorwaarden. Het scoreverloop over de leveringsvoorwaarden is als volgt:
Leveringsvoorwaarden bij randvoorwaarden:
1

Cijfer

Bewonersorganisaties krijgen goede en voldoende financiële en facilitaire ondersteuning en zijn hier

7,2

tevreden over.
2

De corporatie levert een bijdrage aan het borgen van de kwaliteit van het overleg.

7,1

3

De corporatie stimuleert bewoners tot deelname aan huidige en/of nieuwe vormen van participatie,

6,3

en ziet toe op representatiiviteit van de groep.
4

Afspraken en spelregels zijn helder en duidelijk en liggen vast in een samenwerkingsovereenkomst.

7,4

5

De informatievoorziening naar de bewonersorganisatie toe is volledig, tijdig en begrijpelijk.

6,6
6,9

Totaalscore labelonderdeel

Resultaat per norm
Elke leveringsvoorwaarde bestaat uit één of meer normen. Door te voldoen aan deze norm, levert Woonvisie een
positieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van participatie. In de volgende tabellen zijn per
leveringsvoorwaarde de cijfers opgenomen per norm.

1. Bewonersorganisaties krijgen goede en voldoende financiële en facilitaire ondersteuning en

Cijfer

zijn hier tevreden over
1.1

De corporatie biedt voldoende financiële ondersteuning om goed te kunnen functioneren als

7,1

bewonersorganisatie.
1.2

De corporatie biedt voldoende indirecte financiële ondersteuning.

7,2

1.3

De corporatie heeft financiën beschikbaar voor initiatieven van bewoners ter bevordering van

7,2

(alternatieve vormen van) participatie .
7,2

Totaalscore leveringsvoorwaarde
Bewonersorganisaties zijn tevreden over de financiële ondersteuning van Woonvisie die zij ontvangen om hun
activiteiten uit te voeren. Dit blijkt zowel uit de enquêtes als de interviews. Zowel de bewonersraad als de
bewonerscommissies kunnen een begroting indienen voor hun activiteiten. Uit het interview met de
bewonerscommissies blijkt wel dat er grote verschillen zijn in de begrotingen. Niet voor iedereen is duidelijk wat

de mogelijkheden hieromtrent zijn. Ze geven aan dat je daar als commissie ook zelf handig en slim mee om moet
gaan. Woonvisie heeft eind 2011 een standaardbegroting opgesteld om de vergoedingen meer gelijk te trekken
en de bewonerscommissies hierover geïnformeerd. Blijkbaar is dat niet bij alle commissies bekend.
De bewonersorganisaties zijn tevreden over de ondersteuning die Woonvisie biedt in de vorm van
vergaderfaciliteiten, beloning en lidmaatschappen en dergelijke. Ook over de administratieve ondersteuning, zoals
verslaglegging, zijn de bewonersorganisaties overwegend tevreden, zij het in mindere mate dan over de andere
faciliteiten.
Woonvisie biedt de bewonersorganisaties de ruimte om in hun begrotingen posten op te nemen voor bevordering
van participatie. Daarnaast kunnen bewoners voor initiatieven die niet in de begroting zijn opgenomen een
verzoek indienen bij de consulent. In de praktijk gebeurt dat niet of heel beperkt ter bevordering van participatie,
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omdat bewonersorganisaties daar zelf niet mee bezig zijn. Bewonerscommissies richten zich wel op sociale
activiteiten en dergelijke om bewoners te bereiken.
Cijfer

2. De corporatie levert een bijdrage aan het borgen van de kwaliteit van het overleg
2.4

Tenminste een keer per jaar wordt de kwaliteit van het overleg geëvalueerd.

7,4

2.5

De corporatie biedt mogelijkheden voor scholing en vergoedt de kosten.

6,6

2.6

De corporatie biedt mogelijkheden voor externe ondersteuning.

7,2

Totaalscore leveringsvoorwaarde

7,1

Woonvisie bespreekt de kwaliteit van het overleg jaarlijks met de bewonersorganisaties. Bij de bewonersraad is
het structureel onderdeel van de jaaragenda. Bij bewonerscommissies vindt dat meer terloops plaats.
Uit de documentatie blijkt dat er geen specifiek opleidingsprogramma wordt aangeboden aan de
bewonersorganisaties. Uit de interviews met de bewonersraad blijkt dat er wel voldoende financiële middelen
worden geboden voor onder meer opleiding en professionalisering. Dit wordt echter niet bevestigd door de
enquêteresultaten. Van de bewonersorganisaties geeft bijna de helft aan dat scholingsmogelijkheden niet van
toepassing zijn. Van de bewonersraad is echter ook 40% niet tevreden over deze mogelijkheden.
Ook voor de externe ondersteuning van de bewonersraad geldt dat Woonvisie dit vergoedt. Daar wordt nu ook
incidenteel gebruik van gemaakt door Progressie, bijvoorbeeld bij de advisering van het huurbeleid.
Cijfer

3. De corporatie stimuleert bewoners tot deelname aan huidige en/of nieuwe vormen van
participatie, en ziet toe op representativiteit van de groep.
3.7

De corporatie informeert individuele bewoners tenminste 1x per jaar over de mogelijke vormen

6,0

van participatie.
3.8

De corporatie ondersteunt bewonersorganisatie bij het werven van leden en het promoten van

6,5

het overleg zowel financieel als niet-financieel.
3.9

De corporatie ziet toe op de representativiteit van de bewonersorganisatie, zowel qua goede

6,4

afspiegeling van huurdersbestand als deskundigheid.
6,3

Totaalscore leveringsvoorwaarde

Woonvisie informeert haar huurders over de verschillende participatiemogelijkheden via het bewonersblad, de
informatiefolder voor onder andere nieuwe huurders en via de website. Deze middelen zijn echter nauwelijks
bekend bij de huurders. Huurders worden dus niet altijd bereikt met deze communicatiemiddelen.
De bewonersorganisaties zijn niet echt tevreden over de ondersteuning van Woonvisie bij het werven van nieuwe
leden voor de bewonersorganisaties. Dit blijkt zowel uit de interviews als de enquêtes. Met name de
bewonerscommissies geven aan het erg lastig te vinden om nieuwe leden te werven en bewoners te bereiken. Ze
willen op dit punt graag meer hulp van Woonvisie. Deze hulp kan volgens hen ook bestaan uit de aanwezigheid
van Woonvisie bij bewonersbijeenkomsten om bewoners te informeren. De bewonerscommissies ervaren dat
Woonvisie hier nu niet of te weinig in voorziet. Toch zijn er ook voorbeelden van dat Woonvisie hier juist wel op
inzet. Zij hebben onder andere moeite gedaan om te voorkomen dat een bewonerscommissie zou ophouden te
bestaan.
Woonvisie is een verbetertraject gestart met de bewonersorganisaties, omdat zij van mening is dat de
representativiteit van de organisaties beter moet. Zij vinden dat een voorwaarde om participatie echt goed te laten
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werken. Woonvisie zet nu nog vooral in op het verbeteren van de bestaande structureren. Er is (nog) geen
structureel alternatief voor het bereiken van een bredere groep bewoners. Woonvisie probeert nu wel incidenteel
dit te verbeteren, bijvoorbeeld middels een klankbordgroep. Dit is dus nog in ontwikkeling.
Cijfer

4. Afspraken en spelregels zijn helder en duidelijk en liggen vast in een
samenwerkingsovereenkomst.
4.10

Er is samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de bewonersorganisatie.

7,5

4.11

In de samenwerkingsovereenkomst zijn taken en bevoegdheden van de bewonersorganisaties

7,0

expliciet omschreven.
4.12

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken over informatie-, advies- en instemmingsrecht

8,0

duidelijk omschreven.
4.13

Bewonersorganisaties zijn tevreden over de afspraken vastgelegd in de overeenkomst.

7,0

Totaalscore leveringsvoorwaarde

7,4

Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de bewonersraad en bewonerscommissies: het
participatiereglement. In dit reglement wordt de organisatie en samenstelling van de bewonersraad en
bewonerscommissies beschreven. Ook zijn de taken en bevoegdheden omschreven, evenals de verdere
werkwijze. Hoewel in het reglement taken en bevoegdheden zijn opgenomen, zijn ze maar beperkt omschreven.
Van de bewonerscommissies weet de helft niet dat er een participatiereglement is, waarin afspraken over de
bewonerscommissies zijn opgenomen. Dit blijkt ook uit het interview met de bewonerscommissies. Zij geven aan
dat ze er door het verandertraject nu pas achterkomen wat hun taken en functie zijn en welke mogelijkheden dat
biedt. Ook vinden zij het jammer dat ze daar niet eerder van op de hoogte waren.
Bij het participatiereglement is een lijst opgesteld waarin de invloed van de bewonersraad en
bewonerscommissies voor verschillende thema’s is omschreven. Woonvisie hanteert de niveaus informatierecht,
meepraten, gekwalificeerd adviesrecht en instemmingsrecht.
De bewonersorganisaties zijn tevreden over de samenwerkingsovereenkomst. Ook vinden zij dat Woonvisie zich
meestal houdt aan deze overeenkomst. Dit blijkt zowel uit de enquête als uit het interview met de bewonersraad.
In principe is de overeenkomst ook een richtsnoer voor handelen van Woonvisie. Dat is in ieder geval op de
formele afspraken het geval. In de praktijk ervaren de bewonersorganisaties wel een verschil in de invloed die ze
werkelijk hebben. Sommige kwesties die bewonerscommissies aankaarten ten aanzien van onderhoud of
gebreken blijven erg lang liggen.

5. De informatievoorziening naar de bewonersorganisatie toe is volledig, tijdig en begrijpelijk
5.14

De corporatie informeert bewonersorganisaties over tenminste de volgende onderwerpen:

Cijfer
6,6

> toewijzingsbeleid van woningen
> huurprijzenbeleid
> samenstelling en hoogte servicekosten
> onderhoud en verbetering van woningen
> sloop of verkoop van woningen
> algeheel beleid
> wijzigingen beleid
5.15

Bewoners zijn tevreden over de wijze van informatievoorziening, voor wat betreft volledigheid,

6,6

duidelijkheid en tijdigheid.
Totaalscore leveringsvoorwaarde
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De bewonersorganisaties geven aan dat zij in principe geïnformeerd worden over onderwerpen als beleid,
onderhoud, huurprijzen, servicekosten en dergelijke. Over de onderwerpen woningtoewijzing, sloop en verkoop
van woningen vinden bewoners dat ze maar beperkt worden geïnformeerd.
De bewonerscommissies vinden dat de informatievoorziening nog niet goed is. De commissies worden vaak niet
of laat geïnformeerd over ontwikkelingen in het complex of de buurt. De commissies zouden veel sneller op de
hoogte gebracht willen worden van dit soort ontwikkelingen. De commissies kunnen daardoor, volgens henzelf,
ook beter hun rol vervullen. Als bewoners vragen hebben kunnen zij de eerste onzekerheden of onduidelijkheden
wegnemen. Daarom is het voor hen van belang dat ze volledig en tijdig worden geïnformeerd door Woonvisie.
Ook de bewonersraad is kritisch op de wijze waarop zij worden geïnformeerd. De bewonersraad is eerder
ontevreden dan tevreden over de volledigheid en tijdigheid van informatie door Woonvisie.
Aandachtspunten
Het cijfer per norm wordt berekend op basis van de cijfers van de onderliggende meetpunten. In bijlage 2 treft u
een overzicht aan van de normen/meetpunten die lager scoren dan de KWH-norm (= cijfer 7,0). Hiermee krijgt u
inzicht in de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn.

©KWH – Resultaten meting KWH-Participatielabel 2012, Woonvisie

pagina 23 van 30

2.3 Labelonderdeel 3: Samenwerking
Woonvisie haalt op het labelonderdeel ‘Samenwerking’ een 6,9. Dit cijfer is opgebouwd uit het gemiddelde van vijf
leveringsvoorwaarden. Het scoreverloop over de leveringsvoorwaarden is als volgt:
Leveringsvoorwaarden bij samenwerking:
1

Cijfer

De corporatie is een toegankelijke, aanspreekbare organisatie en benadert de

7,1

bewonersorganisaties actief.
2

De corporatie is slagvaardig en resultaatgericht in de samenwerking.

6,8

3

Bewoners zien de corporatie als een betrouwbare partner en zijn tevreden over de

7,1

samenwerking.
4

De corporatie gaat professioneel om met conflicten en problemen in de

7,2

samenwerking.
5

De corporatie coördineert de communicatie over en tussen de verschillende

6,4

bewonersorganisaties en betrekt hen bij de communicatie naar de bewoners.
6,9

Totaalscore labelonderdeel

Resultaat per norm
Elke leveringsvoorwaarde bestaat uit één of meer normen. Door te voldoen aan deze norm, levert Woonvisie een
positieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van participatie. In de volgende tabellen zijn per
leveringsvoorwaarde de cijfers opgenomen per norm.
Cijfer

1. De corporatie is een toegankelijke, aanspreekbare organisatie en benadert de
bewonersorganisaties actief
1.1

De corporatie toont zelf initiatief om in contact te komen met de bewonersorganisatie.

7,0

1.2

De corporatie is toegankelijk en goed bereikbaar.

7,0

1.3

De corporatie is aanspreekbaar en reageert adequaat op vragen.

7,0

1.4

De corporatie heeft regelmatig overleg met bewonersorganisaties.

7,5

Totaalscore leveringsvoorwaarde

7,1

Meestal neemt Woonvisie wel voldoende initiatief om in contact te komen, geven de bewonersorganisaties aan in
de enquête. De bewonersraad is hierin echter negatiever dan de bewonerscommissies. Dit blijkt ook uit het
interview met de bewonersraad. Communicatie vanuit Woonvisie vinden zij over de volle breedte een
aandachtspunt.
De bewonersorganisaties vinden in het algemeen dat Woonvisie toegankelijk, bereikbaar en aanspreekbaar is en
adequaat reageert op vragen. Ook hier is de bewonersraad op alle punten negatiever dan de
bewonerscommissies. De helft van de bewonersraad geeft aan dat Woonvisie alleen sporadisch reageert op
vragen en verzoeken. In het interview gaven zij aan dat het regelmatig voorkomt dat verzoeken blijven liggen en
vragen niet goed beantwoord worden. Het betreft dan vaak vragen over complexen en verbeteringen. Progressie
vindt dat dat hun werk wel lastiger maakt. Hieruit blijkt dat Progressie vooral op operationeel niveau functioneert
en weinig op overkoepelend niveau.
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Van de huurders vindt ongeveer de helft dat Woonvisie goed naar hun ideeën luistert. 15% vindt dat dat deels het
geval is en 35% geeft aan dat Woonvisie niet luistert naar hun ideeën. Bewonersorganisaties vinden dat
Woonvisie naar hen luistert en bereid is mee te denken over lastige vraagstukken.
De frequentie van het overleg met de bewonersraad en bewonerscommissies is vastgelegd in het
participatiereglement. Met bewonerscommissies vindt minimaal éénmaal per jaar overleg plaats, of vaker
wanneer daar behoefte aan is. In de praktijk vindt dat overleg nu in ieder geval twee maal per jaar plaats. Met de
bewonersraad en Woonvisie vindt minimaal vier maal per jaar overleg plaats.
Cijfer

2. De corporaties is slagvaardig en resultaatgericht in de samenwerking
2.5

De contactpersoon van de bewonersorganisatie heeft voldoende mandaat.

6,5

2.6

De corporatie is slagvaardig en resultaatgericht. Laat de dingen die gedaan moeten worden niet

6,8

liggen.
2.7

Medewerkers zijn slagvaardig, resultaatgericht, betrokken, flexibel, vriendelijk en deskundig.

7,0

Totaalscore leveringsvoorwaarde

6,8

Het mandaat van de contactpersonen van bewonersorganisaties verschilt. Voor bewonersraad Progressie vindt
het overleg plaats op directie en managementniveau. Daardoor kan het overleg tussen Woonvisie en Progressie
efficiënt gevoerd worden. Voor bewonerscommissies ligt dat anders. Hun overleg vindt plaats met een
woonconsulent. Deze heeft geen formeel vastgelegd mandaat. In de praktijk is het erg afhankelijk van de invulling
van de medewerker wat er al wel en niet kan worden toegezegd in overleggen. Sommige bewonerscommissies
geven aan dat zij het overleg met Woonvisie nu niet altijd effectief vinden, omdat de medewerkers te weinig
kunnen toezeggen of weten. Daardoor blijven veel vragen onbeantwoord en worden acties ook niet altijd goed
opgevolgd. Medewerkers moeten vaak intern terugkoppelen voor er besluiten worden genomen of actie
ondernomen kan worden.
Huurders vinden dat Woonvisie knelpunten in de woonomgeving slagvaardig en resultaatgericht oppakt. Ook de
bewonerscommissies zijn hier overwegend tevreden over. De bewonersraad is daar minder tevreden over, blijkt
uit de enquêteresultaten. Mogelijk dat dat ook komt door hun ervaringen vanuit hun eigen bewonerscommissies,
waarin acties lang blijven liggen en niet altijd worden opgelost.
Bewonerscommissies zijn tevreden over hun contactpersonen voor wat betreft de slagvaardigheid,
resultaatgerichtheid, betrokkenheid, flexibiliteit en deskundigheid. Over de vriendelijkheid van hun contactpersoon
zijn zij zelfs erg tevreden. Op elk van deze punten is de bewonersraad gemiddeld genomen minder tevreden dan
de bewonerscommissies, hoewel zij niet ontevreden zijn. Dit blijkt ook uit het interview met Progressie.
Cijfer

3. Bewoners zien de corporatie als een betrouwbare partner en zijn tevreden over de
samenwerking
3.8

Het oordeel van bewonersorganisaties over de samenwerking is positief.

6,8

3.9

De corporatie komt haar afspraken na.

7,2

De corporatie is een betrouwbare partner in de samenwerking.

7,3

Totaalscore leveringsvoorwaarde

7,1

3.10

De bewonerscommissies zijn tevreden over de samenwerking met Woonvisie. Dit blijkt zowel uit de
enquêteresultaten als het interview. Er zijn uiteraard nog behoorlijk wat verbeterpunten, maar over de hele linie
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gaat er ook veel goed. Verbeterpunten in de samenwerking zitten vooral in communicatie, opvolgen van acties en
dergelijke. De bewonersraad is niet tevreden, maar ook niet ontevreden over de samenwerking, zo blijkt uit de
enquête. In het gesprek met Progressie hebben zij ook aangegeven best kritisch te zijn op het handelen van
Woonvisie. Tot vrij recent was de samenwerking tussen de bewonersraad en Woonvisie volgens hen niet goed.
Recentelijk is er wel veel verbeterd, zowel vanuit Woonvisie, maar ook binnen Progressie zelf. Progressie ziet wel
dat er verbetering heeft plaats gevonden, maar er moet volgens hen nog steeds behoorlijk wat verbeteren.
Bijna 90% van de huurders vindt dat Woonvisie doet wat zij belooft. Ook de bewonerscommissies vinden dat hun
contactpersoon de afspraken nakomt. De bewonersraad vindt dat hun contactpersoon meestal of soms de
afspraken nakomt.
Woonvisie is voor de bewonerscommissies een betrouwbare partner in samenwerking, zo blijkt uit de enquête. De
bewonersraad vindt dat Woonvisie meestal een betrouwbare partner in samenwerking is. Dat blijkt ook uit het
gesprek met de bewonersraad. Er zijn enkele voorbeelden, waarbij Woonvisie van afspraken is afgeweken of pas
laat heeft gehandeld. Dat heeft niet altijd tot een slecht resultaat geleidt, maar het wordt vooral als vervelend en
onnodig ervaren.
Cijfer

4. De corporatie gaat professioneel om met conflicten en problemen in de samenwerking
4.11

De corporatie heeft samen met de bewonersorganisatie een geschillenprocedure afgesproken.

7,0

4.12

De corporatie zet zich in om conflicten en problemen professioneel op te pakken.

7,4

Totaalscore leveringsvoorwaarde

7,2

Woonvisie heeft een geschillenprocedure afgesproken met de bewonersorganisaties in het participatiereglement.
Het gros van de bewonersraad is op de hoogte van deze regeling. Van de bewonerscommissies zegt maar 17%
dat er een geschillenregeling is met Woonvisie. De rest geeft aan dat deze er niet is, of dat ze er niet van op de
hoogte zijn.
Volgens de bewonersorganisaties zet Woonvisie zich in om problemen en conflicten op te lossen en doet zij dat
professioneel. Ook op dit punt zijn de bewonerscommissies meer tevreden over Woonvisie dan de bewonersraad.
Cijfer

5. De corporatie coördineert de communicatie over en tussen de verschillende
bewonersorganisaties en betrekt hen bij de communicatie naar de bewoners
5.13

De corporatie biedt een duidelijk overzicht van de verschillende overlegvomen en hun onderlinge

6,4

verhoudingen.
5.14

De corporatie informeert de diverse bewonersorganisaties over relevante aspecten die spelen bij

6,3

de verschillende organisaties.
5.15

De bewonersorganisatie wordt betrokken bij de informatie richting bewoners.

6,4

Totaalscore leveringsvoorwaarde

6,4

Woonvisie heeft in haar participatiereglement helder omschreven welke overlegvormen er zijn en hoe deze zich
tot elkaar verhouden. De overige of nieuwe vormen van participatie maken hier echter geen onderdeel van uit.
Van de bewonersorganisaties geeft 70% echter aan niet te weten welke andere bewonersorganisaties actief zijn
bij Woonvisie, hoe deze zich tot elkaar verhouden en welke rol zij spelen. Dat bleek ook uit het interview met de
bewonerscommissies. Zij gaven aan dat ze er door het verbetertraject en een recente bijeenkomst pas achter
kwamen wat hun rol en taak is. De bewonersorganisaties zijn in zijn algemeen niet goed bekend met de
participatiemogelijkheden.

©KWH – Resultaten meting KWH-Participatielabel 2012, Woonvisie

pagina 26 van 30

Ruim 60% van de ondervraagde leden van bewonersorganisaties geeft aan dat zij niet op de hoogte zijn van de
activiteiten van andere bewonersorganisaties. Woonvisie informeert bewoners en bewonersorganisaties over
elkaars activiteiten in de ‘Woonvizier’, het bewonersblad van Woonvisie.
In het participatiereglement heeft Woonvisie opgenomen dat Woonvisie en de bewonersorganisaties elkaar eerst
informeren, alvorens ze informatie of verzoeken aan bewoners toe sturen. Bewonersorganisaties geven aan dat
dit soms wel gebeurd, maar niet altijd. Soms worden bewonersorganisaties niet vooraf geïnformeerd, voordat
bewoners geïnformeerd worden. Volgens de bewonersorganisaties kan Woonvisie hun positie beter benutten,
door ze wel tijdig te informeren. De communicatie naar bewoners en bewonersorganisaties in het algemeen is
volgens de bewonersorganisaties een aandachtspunt voor Woonvisie.
Aandachtspunten
Het cijfer per norm wordt berekend op basis van de cijfers van de onderliggende meetpunten. In bijlage 2 treft u
een overzicht aan van de normen/meetpunten die lager scoren dan de KWH-norm (= cijfer 7,0). Hiermee krijgt u
inzicht in de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn.
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2.4 Labelonderdeel 4: Rendement
Woonvisie haalt op het labelonderdeel ‘Rendement’ een 6,5. Dit cijfer is opgebouwd uit het gemiddelde van vier
leveringsvoorwaarden. Het scoreverloop over de leveringsvoorwaarden is als volgt:
Leveringsvoorwaarden bij rendement:
1

Cijfer

De overkoepelende bewonersorganisatie is betrokken bij en heeft invloed op het beleid van de

6,4

corporatie.
2

De corporatie biedt bewonersorganisaties voldoende keuzeruimte en tijd om te reageren op

6,6

beleids- en/of projectvoorstellen.
3

Resultaat participatie voldoet aan verwachtingen.

6,9

4

Participatie draagt bij aan probleemoplossing (effect van invloed) en een grotere tevredenheid

6,2

onder bewoners.
6,5

Totaalscore labelonderdeel

Resultaat per norm
Elke leveringsvoorwaarde bestaat uit één of meer normen. Door te voldoen aan deze norm, levert Woonvisie een
positieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van participatie. In de volgende tabellen zijn per
leveringsvoorwaarde de cijfers opgenomen per norm.

1. De overkoepelende bewonersorganisatie is betrokken bij en heeft invloed op het beleid van de

Cijfer

corporatie
1.1

De overkoepelende bewonersorganisatie is betrokken bij het beleidsproces van de corporatie.

6,4

1.2

De overkoepelende bewonersorganisatie heeft invloed op het beleid van de corporatie.

6,4

Totaalscore leveringsvoorwaarde

6,4

Bewonersraad Progressie heeft een rol in het beleidsproces van Woonvisie. In de praktijk komt het er echter vaak
op neer dat Woonvisie een voorstel maakt en het pas aan het eind voor akkoord voorlegt aan Progressie.
Woonvisie probeert de bewonersraad een actievere rol te geven en meer te betrekken, maar merkt dat
Progressie deze rol zelf nog niet goed weet in te vullen. Woonvisie spoort Progressie ook aan om haar adviesrol
verder te ontwikkelen. Dit gebeurt enerzijds door professionele ondersteuning van Progressie bij advisering over
bijvoorbeeld huurbeleid. Anderzijds probeert Woonvisie professionalisering van Woonvisie zelf te bevorderen.
Progressie heeft in beperkt mate invloed op het beleid en de agenda van Woonvisie. Uit de interviews blijkt dat
Woonvisie op zich wel de bereidheid heeft om zich te laten beïnvloeden door Progressie, maar zij ervaren dat de
kwaliteit van het advies van Progressie vaak te wensen over laat. Progressie heeft moeite om strategisch te
adviseren. Dat blijkt ook uit het interview met Progressie: het denken over participatie vindt vooral plaats op
complex/ operationeel niveau. Progressie laat zich wel sporadisch adviseren bij inhoudelijke adviezen, maar
daardoor lijkt Progressie zelf soms minder actief te worden. Ondanks dat Woonvisie aangeeft open te staan voor
beïnvloeding, is de werkelijke invloed nu beperkt vanwege de wijze waarop Woonvisie daar invulling aan geeft.
Ook Progressie zelf geeft zowel in de enquête als het interview aan dat zij maar heel beperkt invloed ervaren op
het beleid van Woonvisie.
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Cijfer

2. De corporatie biedt "bewonersorganisaties" voldoende keuzeruimte en tijd om te reageren op
beleids- en/of projectvoorstellen
2.3

De corporatie biedt bewonersorganisaties voldoende keuzeruimte.

6,2

2.4

Bewonersorganisaties worden vooraf geconsulteerd en niet achteraf.

6,3

2.5

De corporatie geeft bewonersorganisaties voldoende tijd om ook de achterban te raadplegen.

6,8

2.6

De corporatie geeft bewonersorganisaties ruimte voor eigen inbreng.

7,0

Totaalscore leveringsvoorwaarde

6,6

Zoals Woonvisie in het interview aangaf, wordt Progressie vooral aan het eind van een beleidsproces
geconsulteerd. In dat geval wordt vooral een akkoord gevraagd en is er niet zozeer een ruime keuze die nog
wordt geboden. Bij bewonerscommissies worden keuzes ten aanzien van het complex zo veel mogelijk
voorgelegd. Met name bij herstructurering is dat ook zeer goed geregeld. Bij renovatie en onderhoud zouden
bewonerscommissies soms nog eerder betrokken kunnen worden, om meer keuze te bieden over mogelijkheden
rond het complex. Uit de enquête blijkt dat bewonerscommissies iets meer tevreden zijn over de keuzeruimte die
Woonvisie hen biedt dan, dan de bewonersraad.
Ongeveer de helft van de bewonerscommissies geeft aan dat zij (meestal) vooraf worden geraadpleegd door
Woonvisie bij beslissingen die worden genomen. De andere helft geeft aan dat dat slechts soms of niet gebeurt.
Ook hier de zijn de leden van de bewonersraad negatiever dan de bewonerscommissies: 80% vindt dat zij
slechts sporadisch of niet vooraf worden geraadpleegd bij besluiten door Woonvisie.
In principe krijgen de bewonersorganisaties meestal voldoende tijd om hun achterban te raadplegen over een
bepaald onderwerp. Uit de interviews met zowel de bewonersorganisaties als Woonvisie, blijkt echter dat zowel
de bewonerscommissies als de bewonersraad het raadplegen van hun achterban vaak achterwege laten. Bij
bewonerscommissies leidt dit er bijvoorbeeld toe dat voorstellen daardoor moeilijk een voldoende meerderheid
van de bewoners krijgen bij het voorleggen van voorstellen door Woonvisie.
De bewonerscommissies vinden dat zij in meestal voldoende tijd krijgen van Woonvisie om eigen ideeën in te
brengen. De commissies zijn wel kritisch op wat er vervolgens mee gebeurd. Progressie vindt dat zij niet altijd
voldoende tijd en middelen krijgt voor het inbrengen van eigen ideeën. Mogelijk komt ook voort uit het feit dat ze
weinig invloed ervaren en vinden dat zij pas laat in processen betrokken worden.

3. Resultaat participatie voldoet aan verwachtingen
3.7

Cijfer

De corporatie neemt de adviezen van de bewoners serieus.

6,9

Totaalscore leveringsvoorwaarde

6,9

Woonvisie neemt de adviezen van bewonersorganisaties serieus, zo blijkt uit zowel de interviews met Woonvisie
als de enquêteresultaten van de bewonersorganisaties. Het gros van de bewonerscommissies is ook tevreden
over de wijze waarop Woonvisie hun advies opvolgt. De bewonersraad is juist overwegend ontevreden over de
wijze waarop Woonvisie het advies opvolgt. “We mogen wel reageren, maar zien niet echt tot welk resultaat deze
reacties leiden.”
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4. Participatie draagt bij aan probleemoplossing (effect van invloed) en een grotere tevredenheid

Cijfer

onder bewoners
4.8

De corporatie communiceert over de bijdrage van bewonersorganisaties aan plannen en

6,1

projecten.
4.9

De corporatie spant zich in om te laten zien wat de effecten zijn van participatie bij de aanpak

5,9

van vraagstukken/problemen.
4.10

Het draagvlak voor beleid/projecten van de corporatie is goed.

6,2

4.11

Bewoners hebben waardering voor de wijze waarop de corporatie hen betrekt bij projecten.

6,5

Totaalscore leveringsvoorwaarde

6,2

Woonvisie informeert haar huurders en partners niet structureel over het resultaat van participatie door haar
bewonersorganisaties. Progressie en de bewonerscommissies geven zelf overigens aan daar ook geen aandacht
voor te hebben gehad. Af en toe wordt er wel een artikel opgenomen in het bewonersblad Woonvizier. Het
communiceren van successen wordt dus niet structureel gedaan. Dit blijkt ook uit de reactie van de huurders. Zij
geven aan slechts incidenteel informatie van Woonvisie te ontvangen over het resultaat van participatie.
Naast het communiceren van het rendement, is Woonvisie nu niet bewust bezig met het inzichtelijk krijgen van
wat het rendement nu is. Het rendement van participatie wordt niet onderzocht, daardoor is er ook geen beeld van
wat werkt en wat niet. Omdat er op dit moment veel zorg is bij Woonvisie over de kwaliteit en representativiteit
van de bewonersorganisaties, ervaren zij ook dat het rendement van participatie te beperkt is.
Zowel Woonvisie als de bewonersorganisaties vinden dat participatie in beperkte mate bijdraagt aan meer
draagvlak voor het beleid en projecten van Woonvisie.
Huurders vinden dat Woonvisie zich inspant om huurders te betrekken bij hun plannen of activiteiten in de
woningen en woonomgeving. Ook de bewonerscommissies zijn overwegend tevreden over de wijze waarop
Woonvisie hen betrekt. Progressie geeft aan hierover niet tevreden, maar ook niet ontevreden te zijn. In het
interview geeft Progressie dat zelf mooi weer. “Woonvisie wil de beste zijn en heeft ook de potentie om dat te
worden. Maar er valt nog veel te verbeteren, voordat het zover is.”
Aandachtspunten
Het cijfer per norm wordt berekend op basis van de cijfers van de onderliggende meetpunten. In bijlage 2 treft u
een overzicht aan van de normen/meetpunten die lager scoren dan de KWH-norm (= cijfer 7,0). Hiermee krijgt u
inzicht in de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn.
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