
 

Factsheet 6.4 
 

Draagvlak en technische aanpak bij woning-
verbetering 
 
 

Bij het verbeteren van woningen in bewoonde staat is het niveau van de ver-
beteringen een belangrijk criterium voor de procesmatige aandacht van de 
draagvlakontwikkeling. Ook de uitvoeringsperiode beïnvloedt het draagvlak. De 
vertrouwensrelatie met de buurt en de kwaliteit van de communicatie tussen de 
huurders en de verhuurder bepalen welke inzet moet worden gerealiseerd om 
draagvlak te creëren. De hoogte van de huuraanpassing is in veel gevallen een 
maat voor de omvang van het draagvlakprobleem, maar de sociale samenstelling 
en de positie van bepaalde buurtkaders of actieve huurders is waarschijnlijk 
meer bepalend voor de collectieve reactie van de buurt. Een netwerker die weet 
hoe hij op een positieve manier kan samenwerken, kan het verschil overbruggen.  
 

Wat zijn belangrijke criteria voor de inrichting van een draagvlak-
ontwikkelingsproces? 

 mate van vertrouwen tussen huurder en verhuurder; 
 geplande periode voor het verhogen van draagvlak; 

 mate van invloed die huurders krijgen; 
 belang van een buurtorganisatie/klankbordgroep/sociaal actief netwerk; 
 aard van professionele begeleiding van de participatieprocedure; 
 voorspelbaar risico bij neerleggen eindvoorstel; 
 omvang van de huurverhoging door ingrepen; 

 kwaliteit van de voor bewoners beschikbare informatie. 
 
Wat zijn aanbevelingen voor het proces van draagvlakvergroting? 
Multidisciplinair samengestelde teams van meer dan 15 woningcorporaties 
komen tot de volgende aanbevelingen: 
1. Eerder naar huurders stappen. 
2. Onderzoek met bewoners wat nodig is en wat wenselijk is. 
3. Thema’s herhalen, communiceren. Problemen altijd op tafel krijgen. 
4. Succesverhalen vieren met bewoners, denk aan excursies. 
5. Bewoners continu informeren over innovatieve projecten. 
6. Zoek naar verbinding tussen bewoners onderling en tussen bewoners en de 

corporatie. 
7. Creatieve communicatie: luister beter en leg ook uit waarom iets niet kan. 
8. Denk vanuit de klant, geef aandacht, zorg dat mensen gehoord worden. 
9. Elke klacht is een tip! 
10. Het mutatiemoment kan worden gebruikt om woningen aan te passen. 
11. Op tijd beginnen met communicatie via een persoonlijke benadering. 
12. Op allerlei manieren en op alle niveaus uitleggen waarom het goed is dat er 

aanpassingen gaan plaatsvinden. 
13. Op tijd beginnen, politiek bedrijven, belangen herkennen, ergernissen peilen, 

enthousiasme aanboren. 
14. Een sterk projectteam samenstellen met de juiste mensen op de juiste 

plaats. 
 
Meer weten? 
Evert Hasselaar (e.hasselaar@tudelft.nl).
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