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Bruisend Doe-het-zelfbeheer-symposium in Arnhem
De Woonbond gaat 'wonen in zelfbeheer', onder meer in de vorm van wooncoöperaties, actief
bevorderen. De bond gaat huurders ondersteunen in het opzetten van zelfbeheerprojecten en
wooncoöperaties en start hiertoe een proefproject.
Dat maakte Woonbonddirecteur Ronald Paping zaterdag 21 juni bekend op het Doe-het-zelfbeheersymposium over zelfbeheer in de volkshuisvesting. Een persbericht hierover werd breed opgepakt
door de media en de eerste aanmeldingen van bewonersinitiatieven voor het proefproject zijn al
binnengekomen bij de Woonbond. Ook onder de deelnemers van het symposium zaten heel wat
potentiële gegadigden; leden van bewonerscommissies in complexen die verkocht gaan worden door
hun verhuurder, bewoners die bezig zijn om een wooncoöperatie op te zetten, en ook iemand die
nieuw leven wil blazen in de samenwerking tussen bewoners in het zelfbeheerproject waar hij woont.
Aanmelden proefproject
Bewonersinitiatieven die bezig zijn met wonen in zelfbeheer en in aanmerking willen komen voor het
proefproject, kunnen zich tot 1 september 2014 melden bij Gerard Jager: g.jager@woonbond.nl. De
Woonbond zoekt initiatieven waar woning(complex)en die door de verhuurder verkocht gaan worden
en waarbij al enig zicht is op draagvlak voor een zelfbeheerproject bij bewoners en/of andere partijen.

Kans grijpen
Tijdens de parlementaire enquête woningcorporaties is door de hoogleraren Jan van der Schaar en
André Thomsen aangegeven dat zelfbeheer door huurders een goed alternatief kan zijn voor de
commercieel uit de bocht gevlogen woningcorporaties. Zoals het er nu naar uit ziet zullen
corporatiewoningen op steeds grotere schaal verkocht gaan worden aan vastgoedbeleggers. De
Woonbond is daar niet blij mee. 'Zulke investeerders verwaarlozen de woonkwaliteit en gooien
doorgaans de huren omhoog', zei Woonbonddirecteur Ronald Paping op het symposium. 'We moeten
daarom als huurders de kans grijpen om zelf onze wooncomplexen over te nemen.' Als huurders (ook
die met lage inkomens) de handen ineen slaan, is dat mogelijk, zo bewijzen bestaande
zelfbeheercomplexen in binnen- en buitenland. In Duitsland bijvoorbeeld is 10 procent van de
betaalbare huurwoningen in zelfbeheer bij de bewoners. In Oslo is dat zelfs 40 procent. Bewoners
kunnen er ook voor kiezen om slechts een gedeelte van het beheer over te nemen, bijvoorbeeld de
schoonmaak of het beheer van de gemeenschappelijke binnentuin. Bijkomend voordeel van
zelfbeheer is dat woonlasten omlaag gaan. Bewoners kunnen beheer en onderhoud namelijk veel
goedkoper, zo benadrukten ervaringsdeskundigen.

Professor coöperatieve economie en recht Hans Münkner en dagvoorzitter Karin Bruers

Homo coöperativus
Toch is het aantal zelfbeheerprojecten of wooncoöperatieven in Nederland zeer beperkt; ze maken
minder dan 1 procent uit van het totale huuraanbod in ons land. Hans Münkner, professor
coöperatieve economie en rechten aan de Universiteit van Marburg, maakte in zijn minicollege
duidelijk waarom en hoe ze dat in het buitenland anders doen. De gepensioneerde professor heeft
een staat van dienst van meer dan vijftig jaar in de internationale coöperatieve sector. Op gedragen
toon vertelde hij hoe 'grijs kapitaal, hedgefondsen en anonieme speculanten' wereldwijd steeds meer
primaire bestaansmiddelen overnemen. Privatisering bedreigt niet alleen huisvesting, maar ook water,
energie, gezondheidszorg, onderwijs en zelfs voedsel. De mens is een homo economicus, zo leren
economiestudenten, en dus zou hij – per definitie- kiezen voor winst maken. De eventuele schade die
dat winst maken veroorzaakt aan mens en milieu wordt 'geëxternaliseerd', oftewel afgewenteld op
anderen. 'Op de gebruiker gerichte ondernemingen zoals coöperaties worden over het algemeen door
economen genegeerd of hoogstens in een voetnoot vermeld', zei Münkner. 'Een verrassend gegeven,

want volgens de VN is naar schatting één derde van de wereldbevolking op een of andere manier
verbonden met coöperaties.' Münker hield een warm pleidooi voor de coöperatie: een autonome
vereniging van personen die opkomt voor hun economische, sociale en culturele belangen en idealen
middels het gezamenlijke eigendom van een democratisch bestuurde onderneming (definitie van de
International Co-operative Alliance, 1995). Als we fatsoenlijk toegang tot basisbehoeftes willen
waarborgen moet de homo economicus dan ook plaatsmaken voor de homo coöperativus: iemand die
beschikt over een gezonde dosis eigenbelang, maar niet vergeet dat veel van zijn/haar doelen alleen
bereikt kunnen worden door samen te werken met mensen die dezelfde belangen hebben – zoals de
behoefte aan huisvesting – en dat een gezonde omgeving een eerste vereiste is voor betere
leefomstandigheden.
Bruishuis
Voor het symposium was een passende locatie gekozen: het Bruishuis in Arnhem, een voormalige
verzorgingsflat die sinds vorig jaar door buurtbewoners wordt beheerd. Walter Klein Nienhuis, als
zakelijk leider de enige betaalde kracht van het BewonersBedrijf Malburgen, toonde zich enthousiast
en vertelde hoe zij het voor elkaar hebben gekregen om de tien-hoogflat over te nemen van
woningcorporatie Volkshuisvesting. Het BewonersBedrijf huurt de hele flat en verhuurt woningen en
bedrijfsruimtes onder. Dat is het verdienmodel van het door vrijwilligers gerunde BewonersBedrijf
(ondersteund door het Landelijks Samenwerkingsverband Actieve bewoners, LSA). Opbrengsten
worden geïnvesteerd in de wijk. Het Doe-het-Zelfbeheer-symposium is het eerste evenement in het
recent verbouwde restaurant onderin de flat. Welzijnsinstelling Philadelphia gaat daar met mensen
met een beperking en vrijwilligers betaalbare maaltijden serveren en verzorgde een heerlijke lunch.

Infostands tijdens de lunch

400.000
Volgens Paping zou het Bruishuis geen uitzondering hoeven zijn. Potentieel kunnen 400.000
huurwoningen in Nederland in eigen beheer worden genomen, berekende hij uitgaande van de 10
procent zoals in Duitsland. Onder de aanwezigen leefden al meteen veel vragen over financiering. Dit
is een grote uitdaging, onder andere omdat banken vaak het risico van leningen aan 'zelfbeheerders'
te hoog vinden en omdat de grondprijs in Nederland zo hoog is. Bovendien volgt zeggenschap het
geld. En het doel van zelfbeheer (of ook wel 'coöperatieve projecten') is nu juist dat de zelfbeheerders

het voor het zeggen krijgen en niet de geldschieter. Paping vindt dat het rijk daarom een stap moet
nemen om de toegang tot financiering voor zelfbeheerinitiatieven makkelijker te maken. 'Waarom is er
voor individuele eigenaren een hypotheekrenteaftrek, maar is er voor collectieve eigenaren niets
geregeld?' In een workshop in de middag werd dieper op financiering in gegaan. Clemens Mol van de
nieuwe kleine woningbouwvereniging Soweto in Amsterdam vertelde hoe hij de financiering van
woonwerkproject Pieter Nieuwland voor elkaar heeft gekregen. Crowdfunding is daar een belangrijk
onderdeel van, vooral omdat de eisen van de banken steeds strenger worden. Leningen van
Nederlandse banken zijn moeilijk omdat coöperaties (nog) niet in een hokje passen. Buitenlandse
banken, vooral in Duitsland en Frankrijk, blijken vaak toeschietelijker, omdat ze er meer ervaring mee
hebben. Gabino Dorigo van de Rabobank Amersfoort gaf dat toe. Hij noemde wooncoöperaties
‘exoten’. Adviseur Peter de Regt opperde dat woningcorporaties hun voor planmatig onderhoud
gereserveerde bedragen aan een zelfbeheerinitiatief zouden moeten meegeven, als een soort
bruidschat.

Links Marie-Annet van Grunsven, voorzitter van zelfbeheerproject de Teil, en rechts Bernard Smits, directeur WBVG

30 jaar ervaring
Er zijn meer uitdagingen voor wie in coöperatief verband wil wonen. Sterker nog, 'Nederland is nog
niet klaar voor zelfbeheer', zei Bernard Smits, directeur van Woningbouwvereniging Gelderland
(WBVG) die al dertig jaar zijn woningen in zelfbeheer bij huurders heeft. Zo is er in de Woningwet
bijvoorbeeld geen erkenning voor coöperatieven en biedt de overheid geen garanties voor wie ze
financiert. Toch vindt Smits dat het stimuleren en ondersteunen van zelfbeheer het enige sociale
antwoord is dat woningcorporaties kunnen hebben op de huidige uitkleding van de volkshuisvesting.
Vooralsnog lijken de woningcorporaties echter vooral te kiezen voor verkoop en huurverhogingen.
De politiek
Dat het rechtse beleid van minister Blok de woningcorporaties in deze richting duwt, werd door de
sprekers niet betwist. Maar in zijn videoboodschap aan het symposium zei minister Blok wel de
basisgedachte achter zelfbeheer te delen. Hij ziet hierin een goede balans tussen overheid en
particulier initiatief en denkt dat het de keuzemogelijkheden tussen koop en huur bevordert. In zijn
presentatie reageerde senator Adri Duivesteijn (PvdA) kort op de uitspraken van Blok. 'Als je arm bent,
heb je op dit moment geen keuze dan huur en ben je afhankelijk van corporatiedirecteuren.'

Duivesteijn, die vorig jaar het woonakkoord van Blok bijna tegenhield, zou dat graag anders zien.
Volgens hem kunnen 'wooncoöperaties' een belangrijke rol gaan spelen in het creëren van een sociale
koopsector waarin huren en kopen op gelijke voet komen te staan. En hier is al een begin mee
gemaakt. Met het project Ik Bouw Betaalbaar in Almere (IbbA) hebben 500 huishoudens, die
normaliter recht hebben op een sociale huurwoning, een eigen woning gebouwd. In dit Almeerse
(financierings)model speelden woningcorporaties een rol. Het model kan volgens Duivesteijn dan ook
prima worden toegepast op de bestaande corporatievoorraad. De woningen komen daarmee in
beheer van de bewoners en het maatschappelijk kapitaal van corporaties dat 'nu nog vastzit in de
stenen', kan worden vrijgemaakt voor nieuwe investeringen in sociale huisvesting.

Adri Duivesteijn

Rol van woningcorporaties
In de middagworkshop over de rol van woningcorporaties gaven Christoffel Klap (Portaal) en Gerrit
Breeman (Volkshuisvesting) aan wel degelijk interesse te hebben in (al dan niet gedeeltelijk)
zelfbeheer door huurders. Portaal heeft het opgepakt om vormen te vinden waardoor de balans
tussen huurder en verhuurder weer kan herstellen. En Breeman denkt dat zelfbeheer kan leiden tot
fors lagere lasten (onderhoud, bedrijfslasten) en een verbetering van de leefbaarheid in buurten. Uit
de discussie kwam naar voren dat zelfbeheer moet starten bij het initiatief van de huurders.
Vervolgens moet er een welwillend oor zijn binnen de corporatie en dit hangt erg af van hoe
(leidinggevende) personen binnen de corporatie er tegenover staan. Ruud van der Helm van
Woonwerkpand Tetterode in Amsterdam maakte duidelijk dat de verhoudingen tussen een corporatie
en een zelfbeheerproject ook veranderlijk zijn, (bijvoorbeeld door fusies of personeelswisselingen) en
dat die welwillendheid kan verkeren. Momenteel hebben Woonwerkpand Tetterode en hun verhuurder
Stadgenoot nogal wat meningsverschillen.
Lage huur
Talloze voordelen van zelfbeheer passeerden de revue tijdens het symposium. Wat bewondering
oogstte bij het publiek was dat veel zelfbeheerprojecten al jarenlang opvallend lage huren hebben.
Marie-Annet van Grunsven en haar medebewoners van het zelfbeheerproject aan de Teilingerstraat in
Rotterdam, betalen gemiddeld € 150,- per maand aan huur en hebben ondertussen genoeg gespaard
om zelf het funderingsherstel van hun panden (kosten vijf ton) te bekostigen. Een ander voorbeeld is

Woonwijkvereniging de Volharding uit Capelle aan den IJssel. Hier beheren de bewoners, een
combinatie van huurders en kopers, al bijna twintig jaar meer dan 70 woningen. 'Naar volle
tevredenheid', zei voorzitter Rob Cairo. Er verhuist bijna niemand, er is gelijkheid tussen huurders en
kopers en zij doen veel samen voor hun buurt. De huurprijzen liggen tussen € 375,- en € 450,- voor
een vijfkamerwoning met voor- en achtertuin.
Nadeel en noodzaak
In de workshop over praktijkvoorbeelden gingen Cairo en Parel Feddema van zelfbeheerproject De
Halve Wereld in Amsterdam echter ook dieper in op de nadelen van zelfbeheer. De afhankelijkheid
van vrijwilligers voor het bestuur en het beheer kan de stabiliteit soms in gevaar brengen. In de
Volharding hebben ze houvast aan een externe adviseur (Trevor James) die er al vanaf het begin bij
betrokken is. Ook de vergrijzing van bewoners kan een zwakke plek zijn. In een zelfbeheerproject
moet dus goed worden nagedacht over het toewijzingsbeleid.
Dit kwam ook aan bod in de workshop over gemeenschappelijk wonen en zelfbeheer voor ouderen.
Gerard Broeksteeg en Simon Zwart van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van
Ouderen (LVGO) schetsten het beeld dat de doorlooptijd van het vormen van een groep, tot het
daadwerkelijk verhuizen naar de woongroep vaak wel 10 jaar kan duren. Ze adviseerden om de
leeftijdsopbouw gemengd te houden en bij toewijzing aan nieuwe leden de vraag centraal te stellen:
'Wat kom je brengen/halen bij de groep?' Het voordeel van samenwonen voor ouderen kan zijn, dat
zorg collectief kan worden ingekocht. Wie niet veel geld noch veel kinderen heeft, kan er immers niet
meer van uit gaan dat het 'straks tijdens uw oude dag' wel goed komt met benodigde zorg, zo
waarschuwde de LVGO. Ouderen moeten daarom de krachten bundelen. Yvonne Witter van het
Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) beaamde dat en gaf voorbeelden van zorgcoöperaties waar
bewoners al aan gezamenlijke inkoop van zorg doen.

Workshop Praktijkvoorbeelden, staand is Rob Cairo

Bindende factor
Waar mensen intensief moeten samenwerken zoals in een zelfbeheerproject, kunnen nogal eens
spanningen ontstaan. Tussen de vrijwilligers onderling of tussen de bewoners en instanties waarmee
(soms noodgedwongen) wordt samengewerkt. Het was onderwerp van gesprek in de workshop over
de praktische organisatie van zelfbeheer. WBVG-directeur Smits zette vanuit zijn (30 jaar)

ervaringskennis uiteen in welke spanningsvelden bewoners die aan zelfbeheer willen beginnen, zich
gaan begeven en welke vragen ze voor zichzelf moeten beantwoorden om steviger in de
onderhandelingen met andere partijen te staan. Belangrijk is dat er een bindende factor is in de
initiatiefgroep. In zelfbeheerproject 'Papenhulst Blijft!' is autonomie die bindende factor, vertelde
bewoner Warren van Hoof. Djura Prins, adviseur en procesfacilitator in communicatie, die zelf ook in
een zelfbeheerproject woont, ging dieper in op groepsdynamiek: 'Als mensen samenwerken letten ze
vaak alleen op de inhoudelijke zaken en op de afgesproken procedures. Maar de interactie tussen
mensen is net zo medebepalend voor wel of geen succesvolle samenwerking. Het is dus verstandig
om daar wat meer aandacht aan te besteden binnen een groep.'

(vlnr) Karin Bruers, Woonbonddirecteur Ronald Paping, Anat Fuldauer (interimdirecteur WKA)

Een nabruiser
Twee zelfbeheerprojecten van de WBVG stelden hun deuren open voor een excursie: IEWAN in Lent,
een zelfbeheerinitiatief van bewoners die zelf hun sociale huurwoningen bouwen van stro, leem en
hout. En Casa de Pauw, een zelfbeheerproject dat al 30 jaar een oud klooster beheert in Arnhem.
Dagvoorzitter Karin Bruers, die al vanaf de ochtend de lachers op haar hand had, sloot het symposium
af met een plenair gesprek over de opbrengst van het symposium. Een dame zei geleerd te hebben
dat je beter met gelijkgestemden aan zelfbeheer kunt beginnen en een jongeman raadde aan te
investeren in 'educatie, educatie, educatie' over zelfbeheer. Bruers eindigde met een ernstige
ondervraging van de enige aanwezige vertegenwoordiger van een bank. 'Waarom doen jullie altijd zo
moeilijk om collectieve initiatieven te financieren?' Gabino Dorigo reageerde enigszins bedremmeld
dat de Rabobank in elk geval wel renteloze leningen verstrekt voor haalbaarheidsonderzoeken.
Het laatste woord van Ronald Paping werd met applaus ontvangen: 'We krijgen een boel ellende over
ons heen in de huursector. Zelfbeheer is gelukkig een terrein met kansen.' De Woonbond zet nu in op
politieke maatregelen die het makkelijker moeten maken voor bewoners om wooncoöperaties te
starten of (delen van) het beheer van hun huurwooncomplex over te nemen. Op het symposium in het
Bruishuis in Arnhem, bleek dat daar een breed draagvlak voor is.

Het Woonbond Doe-het-zelfeheer! Symposium
Verslagen van de workshops

Verslag workshop Financiering, verslag Kees de Jong
Inleider 1: Clemens Mol, bestuurslid
Woningbouwvereniging Soweto (ppt). Inleider 2: Peter
de Regt, financieel adviseur, Inleider 3: Gabino
Dorigo ,RABO-bank Amersfoort, Procesbegeleider:
Gerard Jager (WKA )
Centrale vraag voor de inleiders
Met welke vraagstukken en voorwaarden op het
gebied van financiering krijgen huurders te maken bij
zelfbeheer? En wat zijn de mogelijkheden voor het
vinden van financiering voor bewonersinitiatieven?
Mogelijke extra vragen:
Kunnen huurders in collectief verband een lening krijgen bij een bank? Zijn er fondsen of
subsidies beschikbaar voor zelfbeheer? Is een mix van huren en kopen een optie? Wat is het
voordeel van een coöperatie (coöperatieve vereniging) ten opzichte van een gewone
vereniging? Welke rol kunnen woningcorporaties spelen in financiering?
In de workshop Financiering debatteerden 18 deelnemers aan het symposium, onder wie
vertegenwoordigers van diverse huurdersorganisaties en professionals, over de problemen waarmee
bewonerscollectieven te maken krijgen op het gebied van financiering van zelfbeheerinitiatieven.
Clemens Mol, initiatiefnemer en bestuurslid van de nieuwe, kleine woningbouwvereniging Soweto in
Amsterdam, vertelde hoe hij de financiering van het project Pieter Nieuwland in Amsterdam-Oost (een
woonwerkpand, met onder meer een buurtcentrum en 11 woningen) heeft rondgekregen. Als niettoegelaten instelling kon Soweto geen beroep doen op borging door het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW). Daardoor was het zeer moeilijk om een Nederlandse bank te vinden voor het
verstrekken van een lening. Daar komt nog bij dat samenwerking met banken vaak moeilijk is omdat
zelfbeheerprojecten niet in een hokje passen, plus dat de kapitaalseisen op dit moment zeer hoog zijn.
Nederlandse banken eisen op dit moment minimaal 50 procent eigen vermogen. Uiteindelijk is een
Duitse bank, Miethauser syndicat uit Bochum, dat al meer ervaring heeft met het financieren van
coöperaties, bereid gevonden een lening te verstrekken. ‘Duitse banken snappen het beter’, aldus
Mol.
Uniek is dat 35 procent (2,2 ton) van de totale investeringssom bijeengebracht is door crowdfunding,
in dit geval door onder meer het uitgeven van obligaties (in eenheden van € 50,- met een rente van 2
procent en terugbetaling per loting binnen 15 jaar). Ondanks de lage rente bleek veel belangstelling
voor de obligaties, zowel onderhands als via de website. Kennelijk spreekt de ideële doelstelling van
Soweto mensen aan.
Financieel adviseur Peter de Regt onderschreef de ervaring van Clemens Mol dat het moeilijk is om
banken bereid te vinden om leningen te verstrekken Ook hij pleitte voor de buitenlandse route,
bijvoorbeeld via Franse of Luxemburgse banken. Maar vaak hanteren ook buitenlandse banken een
ondergrens voor leningen. Bij de beoordeling van een aanvraag van een lening, kijken banken vooral
naar de kasstroom en de risico’s, bijvoorbeeld wat betreft leegstand, huurachterstand en meerjarig
onderhoud. Daarom is het van belang een goed bedrijfsplan te hebben, waarin precies wordt
aangegeven wat de risico’s zijn en hoe deze zijn afgedekt.
Gabino Dorigo, van de RABO-bank Amersfoort, gaf aan dat de RABO-bank collectieve
zelfbeheerinitiatieven en projecten, die hij overigens beschouwt als commercieel vastgoed, op dit

moment (nog) niet financiert. Hij noemde het ‘exoten’. Wel heeft de RABO-bank enige ervaring met
het financieren van CPO-initiatieven (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en van VvE’s. Een
belangrijke voorwaarde voor financiering, is dat er sprake moet zijn van co-financiering, waarbij de
bank alleen een lening verstrekt als er tegelijk sprake is van eigen vermogen of achtergestelde
leningen door derden (crowdfunding). Ook verstrekt de RABO-bank renteloze leningen voor
planontwikkeling, via plankostenfonds.
De zaal reageerde kritisch op het verhaal van Dorigo. De banken moeten volgens een aantal
deelnemers hun houding tegenover dit soort nieuwe initiatieven veranderen.
Een andere conclusie was dat wanneer bij de financiering van zelfbeheerprojecten woningcorporaties
betrokken zijn, het van groot belang is dat de aankoopprijs (inclusief eventueel de grondprijs) redelijk
is (bijvoorbeeld bedrijfswaarde) en dat het geld dat in de meerjarenbegroting is gereserveerd voor
(planmatig en groot) onderhoud als een soort ‘bruidsschat’ wordt meegegeven.
Verslag workshop Praktijkvoorbeelden, verslag Heleen Simons en Saskia Lieon
Inleider 1:
Inleider 2:
Inleider 3:
Procesbegeleider:

Rob Cairo, zelfbeheerproject De Volharding (ppt)
Walter Klein Nienhuis, BewonersBedrijf Malburgen / het Bruishuis
Parel Feddema, zelfbeheerproject De Halve Wereld
Saskia Lieon, Nederlandse Woonbond

Centrale vraag voor de inleiders
Wat is, vanuit jullie praktijkervaring, hetgene waar bewoners op moeten letten als zij een
zelfbeheerproject willen (beginnen)?
Mogelijke extra vragen:
Hoe is jullie zelfbeheerproject begonnen en hoe heeft het zich ontwikkeld? Hoe staat het er
vandaag de dag voor? Wat heeft jullie zelfbeheerproject tot een duurzaam / langdurig succes
gemaakt? Wat zijn wat jou betreft de grote voordelen van zelfbeheer voor bewoners? En de
nadelen?
Allereerst was Rob Cairo van De Volharding aan de beurt. Hij vertelde over het ontstaan van de
Woonwijkvereniging, die een combinatie is van huurders en kopers. De voordelen van zelfbeheer
kwamen aan bod, maar ook de nadelen. Voordelen zijn onder andere een grote betrokkenheid van
huurders en kopers, betaalbare huren en gelijkheid van de bewoners. Een groot nadeel is dat er
afhankelijk zijn van vrijwilligers. Het is belangrijk om enige stabiliteit te creëren en in hun geval is dat
de externe adviseur, die er al sinds het begin bij betrokken is.
De huurprijzen liggen tussen € 375 - € 450 voor een 5 kamerwoning met voor- en achtertuin.
Naast interne bedreigingen als een bestuurscrisis zijn er ook externe bedreigingen als de
veranderingen in wet- en regelgeving. Een zwakte is de vergrijzing. Dit maakt dat goed moet worden
nagedacht over de toewijzingsregels. Deze zijn pas aangepast en nu staat er oa dat het jongste kind
niet ouder mag zijn dan 15 jaar.
Vervolgens kwam Walter Klein Nienhuis aan het woord, die vertelde over de ideeën, de oprichting en
voortgang van het Bruishuis. Het voormalige verzorgingshuis Laurentius in de wijk Malburgen is
omgevormd tot Bruishuis. Initiatiefnemer van het Bruishuis is Volkshuisvesting Arnhem en daarna
overgenomen door buurtbewoners. Zij zochten een plek om wijkactiviteiten te organiseren. Nu
verhuren ze onzelfstandige woningen en bewoners krijgen huurkorting voor het werk ten bate van de
buurt. Na 1 jaar proefdraaien en een half jaar na de start, is dit BewonersBedrijf al rendabel. Het
initiatief is gestart op 1 januari 2014 en draait nu al, zoals Walter zegt “in de zwarte cijfers”. Hij is zelf
de enige betaalde kracht; verder draait alles op vrijwilligers.
Het Bruishuis is een stichting en is een van de vier projecten in het land van LSA. Het past in het
geheel van de aanpak van de wijk Malburgen., waar de problematiek met drugs, prostitutie en
criminaliteit groot was. Het heeft 5 jaar geduurd eer het project opgestart kon worden.
Tot slot vertelde Parel Feddema over het project de Halve Wereld in Amsterdam. Zij is de dochter van
ouders die aan het prille begin van het project stonden na protesten tegen de sloop bij de komst van
de metro. Dat is ook de reden dat zij er nu kan wonen, want kinderen hebben voorrang. De huur ligt
tussen € 300 - € 699.Het is een moeder-dochterconstructie en er wordt gehuurd van Ymere. Deze

bepaalt ook de huurverhoging. Feddema zet zich vooral in om de jongere bewoners actief en
enthousiast te maken voor het bestuurswerk. Ze benadrukte ook het positieve van samenwerking met
Ymere, waar ze erg trots op was. Verder de binding en betrokkenheid van de bewoners met elkaar
door een veelheid van activiteiten.
Verslag workshop Praktische organisatie bij zelfbeheer, verslag Agnes Verweij
Inleider 1: Bernard Smits, Woningbouwvereniging
Gelderland (ppt), Inleider 2: Warren van Hoof,
Papenhulst Blijft! Den Bosch (ppt), Inleider 3: Djura
Prins, adviseur en procesfacilitator in communicatie,
Procesbegeleider: Agnes Verweij, Woonbond
Centrale vraag voor de inleiders
Hoe ga je als bewonersorganisatie aan de slag met
zelfbeheer? Wat zijn de voorwaarden en struikelblokken
op het gebied van organisatie en het groepsproces?
Mogelijke extra vragen:
Welk organisatiemodel (en welke rechtsvorm) is gunstig voor bewonerscollectieven die willen
wonen in zelfbeheer (stichting, vereniging, coöperatie)? Hoe kun je interne groepsproblemen
voorkomen? Wat zijn risicofactoren waardoor een bewonersinitiatief kan stagneren? Hoe ga je
om met een stroeve onderlinge samenwerking of een conflict in de groep? Kan een
woningcorporatie of andere partij hier een rol in spelen? Hoe ga je er mee om als niet alle
bewoners meedoen / bijdragen? Wat is er voor nodig om een zelfbeheerproject /
bewonersinitiatief tot een duurzaam / langdurig succes te maken?
WBVG-directeur Bernard Smits zette vanuit zijn (30 jaar) ervaringskennis uiteen in welke
spanningsvelden bewoners die aan zelfbeheer willen beginnen, zich gaan begeven. Typerend voor
zelfbeheer is: economisch eigendom + collectiviteit + bindende factoren. 'Je moet iets hebben wat de
mensen bindt.' Zelfbeheer heeft diverse verschijningsvormen; bewoners kunnen zelf de
woningtoewijzing doen, de verhuur doen, het huurdervingsrisico dragen, de woonlasten
doorberekenen, het huurdersonderhoud doen, het mutatieonderhoud, zelfwerkzaamheid, etc etc. 'Dit
zijn allemaal dingen die nu bij de woningcorporatie liggen, maar mensen kunnen het heel goed zelf',
weet Smits. Zelfbeheer gaat om het verschuiven van de verantwoordelijkheden van de eigenaar naar
de gebruiker. Succesfactoren zijn: beheer kan voor de helft van het geld, overzichtelijke projecten met
overzichtelijke risico's, nooit 13 in een dozijn (elk project is anders), zorg voor elkaar en de buurt, etc.
Maar zelfbeheer betekent ook: botsingen met regelgeving waaronder het Bouwbesluit, de welstand,
bestemmingsplannen, brandweer, fiscaliteit, zakelijke lasten, inkomenstoets voor nieuwe bewoners
(sociale huur). Maar ook de huurtoeslag en huurbescherming zijn in Nederland ingericht op de
individuele huurder. 'Dat kan in een collectief soms lastig zijn, bijvoorbeeld als iemand de sfeer in een
groep bederft.'
Zelfbeheer begint met een visie, een doel bepalen, een rechtspersoonlijkheid kiezen, enz. Dan moet
je in overleg met partijen. Uitgangspunt daarbij moet 'gelijkwaardig partnerschap' zijn, oftewel: ieder
heeft z'n sterke punten. Bewoners hebben de ideeën en het initiatief, overheden zijn een wegwijzer en
hebben subsidies, woningcorporaties hebben expertise, een netwerk, geld (toegang tot de
kapitaalmarkt) en faciliteiten.
Op voorhand zou een zelfbeheerinitiatief vragen voor zichzelf moeten beantwoorden om steviger in de
onderhandelingen met andere partijen te staan. Wil ik een vereniging, stichting of coöperatie zijn?
Begin ik het initiatief met een kerngroep of met een hele groep? Wat verlang je van de
woningcorporatie? 'Een initiatief zou niet afhankelijk van een woningcorporatie mogen worden, maar
in de praktijk is dat wel wat vaak gebeurt'.
Warren van Hoof van zelfbeheerproject 'Papenhulst Blijft!' dat een voormalig klooster huurt van
woningcorporatie Brabant Wonen vertelt over de geschiedenis van het gebouw (het werd 36 jaar
geleden gekraakt) en hoe de bewoners er uiteindelijk in geslaagd zijn om het in vergaand zelfbeheer
te krijgen en het zo van sloop hebben gered. De Paap, zoals het complex in Den Bosch bekend staat,
houdt de autonomie nog altijd hoog in het vaandel. Dat is volgens Van Hoof ook de bindende factor:
hetgeen de bewoners met elkaar bindt. 'We handelen zoals een eigenaar van het gebouw zou doen'.

Er wonen 50 mensen waarvan 15 kinderen. De bewoners huren van de vereniging en die huurt het
hele complex van Brabant Wonen (eerder was het pand van de gemeente). De bewoners
onderhouden zelf het pand (klusweekenden) en hebben de afspraak met Brabant Wonen dat zij het
onderhoudsbudget zelf besteden. Voor sommige (groot-onderhouds)klussen huurt de vereniging
professionals in. De vereniging neemt beslissingen op basis van consensus. Dat betekent dat er net
zolang gezocht wordt (soms in vergaderingen van 30 mensen) naar een oplossing die de meeste
mensen schikt om te voorkomen dat een deel van de minderheid zich niet prettig voelt in huis. Er is
een 'open deuren beleid' wat betekent dat alleen de voordeur van het pand op slot gaat. Er zijn
subgroepen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken in het pand (bv tuin, juridisch, etc). Het
wordt gewaardeerd en gestimuleerd als mensen initiatieven nemen en nieuwe dingen ontwikkelen. Er
zijn hindernissen en risico's in het zelfbeheer, maar voor Warren en voor zijn meeste medebewoners
is het wonen in de Paap als in een oase in de stad en op de woningmarkt; een fijne plek waar je zelf
invloed op hebt over hoe het eruit ziet en wat de regels zijn. Want 'alles is bespreekbaar': de
huisregels liggen niet in beton gegoten. In een zelfbeheerproject moet ook goed worden nagedacht
over het toewijzingsbeleid. In de Paap is een aspirant bewoner gemiddeld 3 maanden bezig om eerst
met alle 50 bewoners kennis te maken. In principe moet iedereen met een nieuwe bewoner
instemmen. 'We zijn wel een vreemde eend in de bijt', zegt Van Hoof. Brabant Wonen (en elke nieuwe
medewerker van de corporatie moet het opnieuw uitgelegd krijgen) lijkt nog steeds niet gewend aan
de bijzondere beheer-overeenkomst met de Paap wat soms wat problemen geeft. Zo wil Brabant
Wonen nu af van bepaalde afspraken, waar de vereniging juist blij mee is.
Djura Prins, adviseur en procesfacilitator in communicatie, die zelf ook in een zelfbeheerproject woont,
ging dieper in op groepsdynamiek en communicatie. Zij presenteert een aantal modellen die je kunnen
helpen om naar je eigen groep of organisatie te kijken en hoe mensen met situaties omgaan. Ze
refereert aan het model van Tuckman over de vier fasen van teamontwikkeling (vorm, storm, norm en
prestatie). Bij groepen van meer dan 16 personen ontstaat doorgaans de behoefte om in subgroepen
te gaan werken. Het vertegenwoordigende model (bijvoorbeeld een subgroepje gaat namens de hele
groep naar de woningcorporatie om te onderhandelen) heeft problematische eigenschappen. Het
subgroepje maakt dan een ander proces door dan de rest en maakt ook (sporadisch) onderdeel uit
van een andere groep, namelijk de onderhandelingspartner. Omdat het een ander proces doormaakt,
kan er bij de rest van de groep wantrouwen ontstaan jegens het subgroepje. Vaak wordt er met het
subgroepje alleen gesproken over de inhoud en prestaties met betrekking tot de onderhandelingen,
maar ondertussen wordt weinig gekeken naar dit soort processen en interactie die ook een rol spelen
in de groepsdynamiek.
Prins toont ook hoe spanningen in een groep ontstaan. We zijn ons veel van die spanningen
nauwelijks bewust (ze bevinden zich als het ware onder de oppervlakte), maar als we ze nooit
aandacht geven of uitspreken, dan groeien ze uit tot monsterlijke proporties en kunnen ze aanleiding
zijn voor een plotselinge uitbarsting, die agressief kan zijn. (Ook onderhuidse) spanningen kun je
signaleren. Signalen zijn (van klein naar groot): grapjes, sarcastische grapjes, smoesjes, roddel,
gestopte communicatie, opzettelijk tegenwerken, vertragen, staken, botsen/vertrekken. Er zijn drie
niveau's van communicatie: inhoud, procedures en interactie. 'Als mensen samenwerken letten ze
vaak alleen op de inhoudelijke zaken en op de afgesproken procedures. Maar de interactie tussen
mensen is net zo medebepalend voor wel of geen succesvolle samenwerking. Het is dus verstandig
om wat meer aandacht aan de interactie te besteden binnen een groep.'
Een dame in het publiek merkt op dat deze modellen prachtig zijn maar 'niets werkt'. Volgens haar is
het cultuurverschil van individualisme naar collectivisme te groot. Een andere dame uit Rotterdam wil
met de bewoners hun wijk Vreewijk in zelfbeheer. Het blijkt om 6000 woningen te gaan. Dit is een
schaal die de meeste aanwezigen onwerkbaar vinden. De schaal maakt uit; mensen moeten elkaar
kennen/ in de ogen kunnen kijken als ze vergaderen. 'Misschien moeten jullie klein beginnen, in een
straat. Als het lukt om dat tot een eenheid te smeden dan ben je al heel ver.'
Iemand dankt dat huurders in eerste instantie weinig zin zullen hebben in zelfbeheer en een financiële
prikkel nodig zullen hebben; pas als huurders zien wat voor kosten zelfbeheer kan besparen, zullen ze
geïnteresseerd raken. Anderen zijn het daar niet mee eens; het zijn juist dingen zoals een
gemeenschappelijk tuin of andere voorzieningen waar mensen zich graag voor in willen zetten.
Een aantal aanwezige professionals van woningcorporaties zijn ook op zoek naar hoe ze zelfbeheer
bij hun huurders, maar soms ook intern hun organisatie aan de man moeten brengen. Daar zijn geen
pasklare oplossingen voor. Maar er is wel die cruciale vraag die Smits opwierp in zijn presentatie: Wat
bindt mensen? Wat kun je met elkaar bereiken dat je in je eentje niet kunt bereiken? Daarmee kun je
mensen in beweging krijgen, dus dat moet je boven tafel zien te krijgen.

Verslag workshop De rol van de woningcorporaties, verslag Ronald Paping
Inleider 1: Christoffel Klap, Portaal, Inleider 2: Gerrit
Breeman, Volkshuisvesting Arnhem, Inleider 3: Ruud
van der Helm, Tetterode. Procesbegeleider: Sylvo
Gaastra, Woonbond

Centrale vraag voor de inleiders
Wat kunnen (of moeten) corporaties betekenen bij
zelfbeheer door huurders?
Mogelijke extra vragen:
Van wie is de corporatie? Is het de taak van woningcorporaties om zelfbeheer door huurders
te faciliteren? Moet een corporatie die haar woningen gaat verkopen voorrang geven aan
bewonersinitiatieven boven verkoop aan beleggers? Hoe moet een woningcorporatie zich
opstellen ten opzichte van huurders die (mogelijk) interesse hebben in zelfbeheer?
Door Christoffel Klap wordt aangegeven dat het onderwerp zelfbeheer door Portaal wordt opgepakt
om vormen te vinden waardoor de balans tussen huurder en verhuurder weer hersteld wordt. Het valt
hem op dat er sinds de jaren tachtig op dit vlak weinig gebeurd is. Christoffel komt nog steeds
dezelfde initiatieven tegen. Hij is bezig om vormen van zelfdoen door bewoners te stimuleren.
Gerrit Breeman van woningcorporatie Volkshuisvesting in Arnhem gaf aan dat er, ook binnen zijn
eigen corporatie, vaak onterecht angst is om zaken over te laten aan bewoners: “zal het wel goed
gaan?” Hij denkt dat zelfbeheer kan leiden tot fors lagere lasten (onderhoud, bedrijfslasten) en een
verbetering van de leefbaarheid in de buurten.
Tenslotte wordt een project Tetterode besproken door Ruud van der Helm. De bewoners hebben hier
één gezamenlijk huurcontract met Stadgenoot. Stadgenoot doet alleen het casco en zaken als
servicekosten worden extern aanbesteed. Het systeem van collectief onderhandelen met Stadgenoot
hapert nu, omdat er meningsverschillen zijn over de huurverhoging volgend uit
herstelwerkzaamheden. Daarvoor staan ze nu tegenover elkaar bij de rechter.
Uit de discussie komt naar voren dat zelfbeheer moet starten bij het initiatief van de huurders. Wel
moet er een welwillend oor zijn binnen de corporatie en dit hangt erg af van personen (zijn er binnen
de corporatie leidinggevende personen die hier positief in mee willen denken. Er moet sprake zijn van
wederkerigheid en gelijkwaardigheid tussen corporaties en huurders.
Verslag workshop Gemeenschappelijk wonen en zelfbeheer voor ouderen, Anat Fuldauer
Inleider 1: Gerard Broeksteeg, LVGO, Inleider 2: Simon
Zwart (LVGO), over de Nieuwe Wede in Amersfoort
Inleider 3: Yvonne Witter, AedesActiz Kenniscentrum
Wonen&Zorg, KCWZ (ppt), Procesbegeleider: Jannie
Komduur, Woonbond
Centrale vraag voor de inleiders
Wat kan zelfbeheer betekenen voor ouderen op het
gebied van wonen, zorg , leefbaarheid en
betaalbaarheid?
Mogelijke extra vragen:
Is het gezamenlijk inkopen van zorg voor ouderen een interessante optie? Is wonen in een
coöperatieve vorm interessant voor ouderen? Zo ja, waarom? Is het (ook financieel) haalbaar
voor ouderen? Hoe belangrijk is het zelfbeheer aspect in de gemeenschappelijk wonen
projecten van de LVGO? In hoeverre is wonen een onderdeel (of zou het kunnen zijn) van de
(zorg)coöperaties die de KCWZ kent? Wat zijn de voorwaarden en struikelblokken waardoor
zelfbeheer voor ouderen mogelijk wordt?

De volgende vragen leefden bij de deelnemers: Een deel van de wijk gaat verkocht worden, is
zelfbeheer iets voor ons? We hebben te maken met sterke vergrijzing en 80plussers, zijn de huidige
plannen voor deze categorie wel haalbaar? We hebben senioren woningen en zien óf een groot aantal
mensen op de wachtlijst óf nauwelijks mensen die zich hiervoor aanmelden. Hoe moeten we hiermee
omgaan?
LVGO gaf vervolgens een inleiding. Zij schetsten het beeld dat de doorlooptijd van het vormen van
een groep, tot het daadwerkelijk verhuizen naar de woongroep vaak wel 10 jaar kan duren. Ze hadden
een aantal tips variërend van: houd de leeftijdsopbouw goed en gemengd en neem alleen maar
50plussers aan, maak bindende afspraken met de verhuurder, zorg voor mutatie leegstandsgeld in
een potje, Zorg kan collectief worden ingekocht. Zorg voor een vast protocol bij binnenkomst nieuwe
leden van de groep met als centrale vraag: wat kom je brengen/halen bij de groep?
Yvonne Witter van het KCWZ gaf haar visie op de landelijke ontwikkelingen en lichtte een aantal
pareltjes toe. Wat betreft de landelijke ontwikkelingen schetste ze struikelpunten op het gebied van
regelgeving, het uitsluiten van bepaalde doelgroepen, het achteroverleunen van huurders wanneer ze
eenmaal in een groep deelnamen en overbelasting van de mantelzorg omgeving. De volgende
vraagstukken voor de kort nabije toekomst kwamen aan de orde; hoe houd je burgerinitiatieven
duurzaam, hoe waarborg je de kwaliteit, hoe gaan we om met sociale ongelijkheid (hoeveel geld stopt
de gemeente in project A en dan niet in project B). Tot slot gaf Yvonne Witter aan dat de meeste
initiatieven aan kracht winnen wanneer er een professional bij betrokken is.
Excursie IEWAN

Mare Nynke, een van de initiatiefnemers van
IEWAN, een nieuwbouwproject met sociale
huurwoningen opgetrokken uit stro, leem en
hout (www.strowijknijmegen.nl).
Excursie Casa de Pauw

Danielle Bouwmeester en Margot Verbree,
bewoners van Casa de Pauw, sinds de jaren
tachtig een collectief woon- en werkpand in
een voormalig klooster in Arnhem, geven
een rondleiding door het gebouw en de
verschillende woongroepen
(www.casadepauw.nl).

