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1.
Communicatie tussen huurders en verhuurders valt te optimaliseren indien de tegenstrijdige belangen in de ruilwaarde en gebruikswaarde van een woning door beide partijen
onder woorden wordt gebracht, daar dient tijd voor te worden genomen.
2.
Woningbouwcorporaties die als intermediair gaan optreden in een informeel proces als
het kennismaken tussen buren zijn met-communicatief bezig en claimen een rol die zij
niet kunnen waarmaken.
3.
De toenemende aandacht voor het Nationaal Karakter van de lidstaten van de EG
verdient een tegenwicht geboden te worden met studies waarin culturele processen
comparatief worden onderzocht.
4.
Interferentie van systeem en leefwereld hebben soms desastreuze gevolgen voor de
betrokkenen, zoals zware depressies of een echtscheiding in verband gebracht met een
bouwkundige ingreep dient nader bestudeerd te worden.
5.
De concentratie van etnische groepen in bepaalde wijken is niet alleen te verklaren uit
hun sociaal-economische positie, zij is vooral gevolg van het tekort aan goedkope
woningen. Een spreidingsbeleid voor etnische groepen is derhalve juridisch aanvechtbaar
en maatschappelijk onverdedigbaar.
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6.
Architecten die het ontwerpen van woningen in de non-profït huursector als autonoom
proces verdedigen, hebben baat bij een woonecologische behandeling waarin virtuele
realiteit communicatief tot stand komt met behulp van het mock-up systeem (met
systeemblokken op ware grootte bouwen).
7.
Antropologen spreken van 'thick descriptions' als zij gedetailleerde ethnografïeè'n
schrijven. Huishoudwetenschappers doen er goed aan deze beschrijvingen tot zich te
nemen, zodat zij behoed worden voor 'social engineering' als een schijncommunicatieve
werkwijze.
8.
De rol van het toeval maakt dat het produceren van een academisch proefschrift meer is
dan het organiseren van zaken, teksten en mensen.
9.
"Hoewel de ideale gesprekssituatie contrafactisch is, is zij een werkzame fictie." René
Gabriëls in Antropologische Verkenningen 12 (1993) 1 pp.64.
10.
Een samenleving die geen andere maatstaven kent voor menselijk handelen dan
eigenbelang, nut en economische doelmatigheid zal uiteenvallen. Koningin Beatrix in
haar Kersttoespraak 1992
11.
Dit proefschrift kwam tot stand in de boezem van de huishoudwetenschap daarom is het
nog geen kookboek.
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Voorwoord
Mensen en gebouwen zijn de mooiste onderzoeksonderwerpen, voor een antropoloog
met een bouwkundige achtergrond. Hun interactie en het specifieke eigen belang waarop
mensen met hun directe omgeving bezig zijn en waarvan de sporen kunnen worden
gelezen, houdt niet alleen mij al jaren bezig, maar ook mijn promotoren de hoogleraar en
architect Van Leeuwen en de socioloog Pennartz. Ik ben de landbouwuniversiteit
Wageningen en in het bijzonder de vakgroep Huishoud- en Consumentenstudies daarom
zeer erkentelijk dat ik de kans heb gekregen om dit proefschrift te schrijven.
De produktie van een dissertatie is een hele onderneming en zeker geen eenmanszaak.
Vele mensen hebben invloed gehad op het produktieproces en het eindresultaat. De
begeleidingscommissie, waarvan naast de promotoren, ir. Hanke van Dam en ir. Antine
Hardon-Baars deel uitmaakten heeft een sturende werking gehad. Door hun toedoen is het
belang van de huishoudwetenschap voor deze studie benadrukt en is dat hopelijk vice
versa. Zij gaven mij literatuursuggesties waarmee ik mijn voordeel heb gedaan. In de
beginfase, bij het ontwikkelen van een theoretisch concept, heb ik veel stimulans gekregen
uit discussies met leden van de Habermas-leesgroep van de interfaculteit van de
universiteit van Amsterdam.
Voor het veldwerk en de methodologische gang van zaken in het veld heb ik steun
gehad van leden van de SSCW werkgroep FIM (formele interpretatieve methoden) en
discussies met stafleden van de vakgroep Methoden en Technieken van de universiteit van
Nijmegen.
Via de bereidwillige medewerking van onderzoekers op de kantoren van het NCTV
(De Bilt en Hoogeveen) en de NWR (Almere) heb ik bij drie woningbouwcorporaties
(wbc's) ingang gevonden voor het empirisch deel van de studie. Velen uit de dagelijkse
praktijk van de drie wbc's hebben me geholpen met hun enthousiastmerende respons op
mijn vele vragen. Ik kan er maar een paar noemen: ir. I. Pronk, F. Huybrechtsen en A.
Goossens in Amsterdam, ing. J. van de Broek en G. van Wanrooy in Oss en in
Musselkanaal de heren Meems en Herbers.
Zonder medewerking van de bewoners in de onderzochte projecten en de tijd die ook
de werklieden van de aannemers namen om mij te woord te staan was het onmogelijk
geweest dit onderzoek te doen. Ik ben hen veel dank verschuldigd.
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In de eindfase van het project hebben opnieuw vele mensen meegewerkt. Met de door
de fenomenologie geïnspireerde dr. Paul Pennartz heb ik voor de analyse van het
materiaal regelmatig 'herrschaftsfreie Diskussionen' gehad. Zijn rotsvaste vertrouwen in
mijn onderneming zal ik blijvend waarderen. In steeds wisselende perspectieven keek
prof. Hendrik van Leeuwen naar de ontstane teksten, zodoende bijdragend aan reflectie
op mijn eigen handelen, wat van niet te onderschatte waarde is gebleken. Een speciaal
woord van dank wil ik richten aan prof. dr. Harry Kunneman die mij met theoretische
noties en een enkele praktische handreiking door stroomversnellingen hielp. Anne-Mieke
de Wit-Sauter, Arianne Baanders, Tanya ten Kate en Riet van de Westeringh hebben met
scherpe opmerkingen over de tekst een grote bijdrage geleverd aan de leesbaarheid van dit
proefschrift. Al blijft de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke versie uitsluitend voor
mijn rekening.
Als 'constante' bij het project zijn te noemen de medewerkers van de vakgroep
waarvan ik aanneem dat zij mij vertrouwen dat ik hun namen ga vergeten maar hun daden
niet.
Vaak heb ik ideeën en inzichten eerst uitgeprobeerd in mijn vrienden- en familiekring
alvorens ze aan het papier toe te vertrouwen. Soms was een enkele woord genoeg om mij
verder te helpen, soms was één nacht en één fles te weinig. Een paar namen dan: Bert
Stok, Tine de Lange, Johannes van der Weiden, Joost van Ommen, Bart Sorgedrager en
Froukje Boer, Jarig Bakker, Victor Pacheco, Michel en Mary, Ruurd Bakker, Jan Willem
Kluit, Miriam, Monique en Jetze, Elsa en Moeni.
Aan de traditie, dat het huishouden waarvan de promovendus deel uitmaakt, het meest
bijdraagt aan de gemoedstoestand en produktiecapaciteit, maak ik geen einde en daarom
draag ik dit werk aan hen op: Cees, Wout en Sarah van Walsum.
Amsterdam, Wageningen, najaar 1993
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HOOFDSTUK 1
Introductie
"Communicatie is een coöperatief onderhandelingsproces
over de definitie van een situatie,
waarbij de actoren streven naar
een werkbare wederzijdse
overeenstemming.""
§ Inleiding
Het beheer van huurwoningen wordt door huurder en verhuurder gedaan. Er was
eens een vrouw die me vertelde, dat als de opknapbeurt aan haar woning voorbij zou zijn,
dat zij daarna dan zelf de woning zou gaan verbouwen. Het verhaal frappeerde me. Het
leek zo overbodig als een huis net verbouwd is, om dan zelf nog eens te gaan verbouwen.
Toch leek het me ook niet geheel onlogisch of onbegrijpelijk, de woningbouwcorporatie
(voortaan wbc) laat immers een aannemer de woning opknappen, omdat het haar bezit is.
En de bewoner (zowel 'hij' als 'zij') wil iets aan zijn woning doen vanuit een eigen
smaak. Door de zelfuitgevoerde aanpassingen neemt hij de woning als het ware in bezit.
Huurders en verhuurders hebben (onuitgesproken opvattingen en verschillende motieven
met betrekking tot beheer van woningen. Zij hebben bijvoorbeeld ieder voor zichzelf een
eigen definitie van 'bezit' van de woning. De rede, de rationaliteit van actoren om op een
bepaalde manier met woonruimte om te gaan staat centraal in deze studie. Beheer is
daarbij een kernbegrip, dat zal worden uitgewerkt op conceptueel niveau. Daartoe zal
allereerst ingegaan worden op de vraagstelling van de Landbouwuniversiteit Wageningen
voor het onderzoeksproject en zal het karakter van andere onderzoeksprojecten uit de
jaren tachtig met betrekking tot beheer becommentarieerd worden. Daarna wordt, met een
aantal uiteenlopende argumenten, de aanvankelijke vraagstelling bijgesteld. De verschillende dimensies van woningbeheer worden vervolgens in de centrale doelstelling voor
deze studie geformuleerd.

§ De aanvankelijke vraagstelling
De vakgroep Wonen van de LUW ' ontwikkelde een vraagstelling voor een
2
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promotie-onderzoek naar het beheer van de non-profït verhuur woningvoorraad. De
vakgroep stelde zich ten doel actor-gericht onderzoek en onderwijs te bedrijven. De
bewoner en zijn hulpbronnen en activiteiten vormden het uitgangspunt voor een beleidsgerichte onderzoeksvraag. Dit onderzoek wil - op eigen wijze - een bijdrage leveren aan de
wetenschappelijke kennis in de vakgroep.
De vraagstelling voor een studie naar beheervraagstukken luidde:
"Welke zijn de condities voor en welke zijn de effecten van het overnemen van beheertaken
door bewoners van woningen in de non-profit huursector betreffende de woonomgeving
(woonhuis en omgeving)?"
De vraag was probleemoplossend en beleidsgericht verwoord. De vakgroep (waarover in
hoofdstuk 2 meer informatie komt) ging er vanuit, dat bewoners sterker betrokken zullen
raken bij hun directe gebouwde omgeving, wanneer beheertaken aan hen overgedragen
zouden worden. De impliciete gedachte is dat betrokkenheid uniform is, voor alle partijen
dezelfde vorm heeft en daardoor maakbaar is. Voor de verdeling van beheertaken zijn een
aantal goede redenen te geven. In de nu volgende bespreking zullen argumenten naar
voren gehaald worden voor de beleidsgerichte vraagstelling. Daarna zal er wat meer
afstand genomen worden tot het probleemoplossend beleid en zal er meer aandacht
gegeven worden aan de pluriformiteit van betrokkenheid.
Van bouwen naar beheren
De bouwmarkt verandert van een groeimarkt - het bouwen van nieuwe woningen naar een voorraadmarkt - het verbouwen en vervangen van de bestaande voorraad
(Priemus, 1983). Die ontwikkeling van bouwen naar beheren heeft verreikende implicaties
voor politiek en praktijk (Pouwels, 1988). De centrale overheid heeft heel duidelijke
gedachten over de vergroting van de betrokkenheid of verantwoordelijkheid van partijen in
het bouwen en beheren van woningen, zoals blijkt uit de baanbrekende en niet onomstreden overheidsnota "Volkshuisvesting in de jaren negentig: van Bouwen naar Wonen"
(VROM, 1989b). De overheid heeft niet alleen een visie ', maar stelt geld ter beschik3

king (in 1987 ruim anderhalf miljard gulden) om woningen te verbeteren en aan te passen
aan de eisen van de tijd, als het maar "sober en doelmatig" gebeurt. De geldelijke steun
van het rijk wordt geregeld via Regeling Geldelijke Steun Voorzieningen aan Huurwoningen (RGSVH).
De kern van de nota is ook de kern van het onderzoeksvoorstel van de vakgroep.
Ook daarin staat de ommezwaai van bouwen naar wonen en de daarbij horende heralloca2

tie van verantwoordelijkheden centraal.
"Belangrijke thema's in de nota zijn de volgende:
-concentratie van financiële steun op diegenen die niet of onvoldoende kunnen voorzien in
hun huisvesting; grotere vrijheid, maar ook een grotere verantwoordelijkheid voor
gemeenten en woningcorporaties bij het bepalen van het lokale volkshuisvestingsbeleid;
maximale inspanningen ter beperking van de scheve verdeling van de voorraad huurwoningen;
-bevordering van het eigen-woningbezit, waartoe ook het op verantwoorde wijze verkopen
van huurwoningen een bijdrage kan leveren." (VROM, 1989b: p.40)
Andere nota's geven meer gedetailleerd uitleg aan de hoofdlijnen van de nota "Volkshuisvesting in de jaren negentig". Zo wordt er bijvoorbeeld melding gemaakt van een
versterking van de positie van bewoners in overlegsituaties:
"Bewoners dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun woonsituatie. Dit brengt de
wenselijkheid met zich mee dat bewoners kunnen optreden als overlegpartner van de
verhuurder, gemeente en het Rijk. "(VROM, 1990a: voorwoord)
De overheveling van beheertaken naar bewoners wordt als één van de maatregelen
genoemd om het verval in een belangrijk deel van de woningvoorraad te keren en
daarmee de attractie van de woningcomplexen ' te verhogen, aldus Prak en Priemus
4

(1984). Men verwacht dat de overheveling van beheertaken vanzelfsprekend en automatisch de betrokkenheid van de bewoners zal vergroten. Die grotere betrokkenheid wordt
gezien als een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad
op peil te houden en zelfs te verhogen. Woningbouwcorporaties schreven ook beleidsstukken waarin het tegengaan van verval prioriteit kreeg, onder het hoofdstuk beheer. De
beleidsinteresse en uitvoeringspraktijken van wbc's op dit gebied zijn door velen bestudeerd (Huisman, 1982; Bergvelt, 1983; Kaan, 1987; VROM, 1990e). De Nationale
Woningraad ' heeft een handboek uitgegeven "Voorzieningen aan huurwoningen" (NWR,
5

1990), waarin een geautomatiseerd reken- en afwegingsmodel gepresenteerd wordt dat
vooral de financiële consequenties van beheer doorrekent. Het model heet BRON (Beslissingsmodel Renovatie, Onderhoud of Nieuwbouw). Het Nederlands Christelijk Instituut
voor de Volkshuisvesting (NCIV) heeft een 'socialer' imago en heeft zich ook eerder met
beheervraagstukken beziggehouden dan de NWR. Het NCIV pleitte al in 1980 bijvoorbeeld voor allerlei experimenten met tussenvormen van beheer, tussen kopen en huren in
(Broos-Jennekens e.a., 1980). Enkele plannen van zelfbeheer zijn daadwerkelijk vormgegeven (SEV, 1989, Scherer, 1991).
De verdeling van specifieke verantwoordelijkheden tussen huurder en verhuurder
3

is onder andere bestudeerd vanuit een optiek van onderhouds- en service-maximalisatie '.
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Kort gezegd beogen deze studies aan te geven waarom wbc's beheertaken uitvoeren.
Volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EEB, 1989) is de bouwtechnische staat van de woningvoorraad de belangrijkste beweegreden voor een wbc om in actie
te komen. Het EIB constateert dat 82% van de wbc's bouwtechnische argumenten
opgaven om aan de opknapbeurt te beginnen, 30% voert woontechnische argumenten op
en 25% reageert op aandrang van bewoners.
Van huren naar kopen
In het voorstel van de vakgroep wordt verwezen naar het pleidooi, dat door een
breed front van zegslieden gevoerd wordt, voor meer autonomie van de burgers ten
opzichte van overheden en andere maatschappelijke instituten (Illich, 1981, Achterhuis,
1983, 1984a; Turpijn, 1987). Meer individuele autonomie zou te verkrijgen zijn met een
huis in eigen bezit. Ook het ministerie van VROM moedigt het kopen van huizen aan,
maar doet dit gedeeltelijk vanuit financieel-economische noodzaak (VROM, 1989: p.119).
Hoewel dit argument omstreden is , wordt met stimulering van het eigen-woningbezit
71

ook nog een ander doel beoogd dan alleen financieel voordeel. Men stelt dat een bewoner
van een koopwoning meer (onder andere financiële) betrokkenheid toont met zijn woning
dan een bewoner van een huurhuis. Cijfers ondersteunen deze stelling maar gedeeltelijk
(SAR, 1985; EIB, 1990). Daaruit blijkt dat zowel huurders als eigenaar-bewoners vooral
woontechnische ' verbeteringen uitvoeren en dat de investeringen voor bouwtechnische '
8
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zaken voor beide groepen nagenoeg het zelfde zijn. Bovendien is het uitgangspunt van de
regering dat zoveel mogelijk mensen de werkelijke kosten van het wonen zelf dienen te
betalen, uit een oogpunt van redelijkheid en rechtvaardigheid, zodat de overheid uitsluitend die groepen bijstaat die dat werkelijk nodig hebben.
Zelfwerkzaamheid
Het uitvoeren van technische beheertaken door bewoners kan beschouwd worden
als informele, onbetaalde, huishoudelijke arbeid. Economen hebben voor een lange tijd
over het hoofd gezien dat ook via onbetaalde arbeid (informele sector) wordt geproduceerd en dat er aldus een bijdrage aan de economie (formele sector) wordt geleverd. De
zogenaamde onbetaalde arbeid stond destijds sterk in de belangstelling (Priemus, 1977;
Gershuny, 1977; Brayn-Hundt e.a., 1982; Kazemier, 1984). Priemus vroeg speciale aandacht voor de bewoner als producent op de woningmarkt in zijn inaugurele rede getiteld
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