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VOORWOORD	  
Dit	  is	  het	  aanbod	  en	  de	  vraag	  van	  de	  Stichting	  Klantenraad	  Woonstad	  Rotterdam	  (de	  
Klantenraad)	  ten	  behoeve	  van	  de	  Prestatieafspraken	  2018.	  	  
	  
De	  ambities	  voor	  de	  stad	  Rotterdam	  en	  haar	  bewoners	  worden	  door	  de	  Klantenraad	  met	  de	  
gemeente	  en	  Woonstad	  Rotterdam	  gedeeld.	  Een	  stad	  waarin	  ruimte	  is	  voor	  economische,	  
culturele	  en	  sociaal-‐maatschappelijke	  groei	  voor	  hier	  wonende	  en	  toekomstige	  burgers.	  
De	  verbetering	  van	  de	  kwaliteit	  van	  het	  wonen,	  legt	  de	  basis	  voor	  de	  groei	  waardoor	  
Rotterdam	  een	  stad	  wordt	  waar	  het	  voor	  iedereen	  fijn	  is	  om	  te	  leven,	  te	  werken	  en	  te	  
verblijven.	  
	  
De	  Klantenraad	  kijkt	  met	  een	  ‘mensen’-‐blik	  naar	  de	  groei	  en	  handhaving	  van	  de	  kwaliteit	  van	  
het	  wonen	  en	  leven	  in	  Rotterdam.	  	  
Het	  moet	  een	  groei	  zijn	  die	  geen	  verdrukking	  van	  huurdergroepen	  of	  verkleining	  van	  kansen	  
voor	  huurdersgroepen	  veroorzaakt.	  Een	  groei	  waarvan	  we	  allemaal	  beter	  worden;	  oud	  en	  
jong,	  rijk	  en	  arm,	  ondernemers	  en	  arbeiders,	  huurders	  en	  kopers.	  Niet	  alleen	  het	  één	  en	  niet	  
alleen	  het	  ander.	  	  
	  
Als	  huurdersorganisatie	  is	  voor	  ons	  het	  glas	  halfvol.	  We	  zijn	  realistische	  idealisten.	  	  
Rotterdam	  is	  een	  stad	  waar	  we	  elkaar	  de	  hand	  reiken,	  niet	  elkaar	  opzij	  duwen.	  	  
Er	  is	  niets	  mis	  mee	  om	  elkaar	  daarop	  aan	  te	  spreken.	  Samen	  willen	  we	  immers	  hetzelfde.	  
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	  LEESWIJZER	  
	  
De	  Klantenraad	  behandelt	  de	  onderwerpen	  thematisch.	  	  
	  
In	  dit	  document	  wordt	  de	  volgorde	  aangehouden	  van	  de	  inhoudsopgave	  van	  de	  Woonvisie.	  
Dat	  betekent	  dat	  niet	  bij	  alle	  hoofdstukken	  en	  paragrafen	  een	  bod	  of	  vraag	  is	  opgenomen.	  
Deze	  hoofdstukken	  en	  paragrafen	  zijn	  in	  dat	  geval	  niet	  opgenomen.	  
Er	  is	  een	  extra	  thema	  opgenomen	  in	  dit	  document:	  Big	  Data.	  Daar	  wordt	  mee	  begonnen.	  
	  
Er	  zijn	  citaten	  opgenomen	  van	  huurders,	  leden	  van	  de	  Klantenraad	  en	  belanghebbers	  
waarmee	  de	  Klantenraad	  in	  de	  eerste	  helft	  van	  2017	  gesprekken	  heeft	  gevoerd,	  
inspiratiebijeenkomsten	  mee	  heeft	  gehad	  of	  heeft	  geconsulteerd.	  	  
De	  Klantenraad	  geeft	  hiermee	  aan	  dat	  zij	  toegevoegde	  perspectieven	  actief	  heeft	  opgehaald.	  
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Extra	  thema:	  Big	  Data	  
	  
De	  Klantenraad	  heeft	  een	  startnotitie	  opgesteld	  over	  de	  ethische	  aspecten	  van	  het	  gebruik	  
van	  data	  van	  klanten	  van	  Woonstad	  Rotterdam	  en	  de	  gemeente	  Rotterdam	  vanuit	  het	  

perspectief	  van	  de	  klant.	  Deze	  startnotitie	  wil	  zij	  delen	  met	  
haar	  klanten	  in	  het	  najaar	  van	  2017,	  waarna	  een	  position	  
paper	  zal	  worde	  aangeboden	  aan	  gemeente	  en	  Woonstad	  
Rotterdam.	  Zij	  wil	  de	  gemeente	  en	  Woonstad	  Rotterdam	  
betrekken	  bij	  dit	  proces,	  onder	  meer	  door	  de	  startnotitie	  te	  
delen	  en	  beide	  partijen	  uit	  te	  nodigen	  als	  toehoorders	  bij	  de	  
bespreking	  daarvan	  met	  de	  klanten	  van	  Woonstad	  Rotterdam.	  	  
De	  resultaten	  daarvan	  zijn	  mogelijk	  prestatieafspraken	  
rondom	  het	  gebruik	  van	  Big	  Data	  die	  in	  2018	  worden	  gemaakt	  
(voor	  de	  prestatieafspraken	  van	  2019).	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Bod	  van	  de	  Klantenraad	   Vraag	  aan	  Woonstad	  
Rotterdam	  

Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

Delen	  van	  de	  startnotitie.	  
Uitnodigen	  gemeente	  en	  
Woonstad	  Rotterdam	  bij	  de	  
bespreking	  van	  de	  
starnotitie	  met	  de	  klanten	  
van	  Woonstad	  Rotterdam.	  
Betrekken	  van	  gemeente	  
en	  Woonstad	  Rotterdam	  bij	  
het	  opstellen	  van	  de	  
position	  paper	  

Als	  betrokken	  partij	  actief	  
kennis	  nemen	  van	  de	  
wensen	  van	  klanten	  en	  
betrokken	  zijn	  bij	  de	  
opstelling	  van	  de	  position	  
paper	  ‘ethische	  aspecten	  
gebruik	  Big	  Data’	  

Als	  betrokken	  partij	  actief	  
kennis	  nemen	  van	  de	  
wensen	  van	  klanten	  en	  
betrokken	  zijn	  bij	  de	  
opstelling	  van	  de	  position	  
paper	  ‘ethische	  aspecten	  
gebruik	  Big	  Data’	  
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Hoofddoel	  1:	  Meer	  aantrekkelijke	  woonmilieus	  realiseren	  
	  
1.1.   Accommoderen	  van	  de	  toenemende	  woningvraag	  van	  huishoudens	  met	  een	  modaal	  

of	  hoger	  inkomen,	  sociale	  stijgers	  en	  young	  potentials	  
	  
	  
Aandacht	  voor	  modaal	  
	  

‘Beste	  mensen,	  
	  
In	  de	  brief	  die	  bij	  de	  huurverhoging	  zat	  kwam	  ik	  er	  achter	  dat	  er	  een	  klantenraad	  bestaat	  
die	  op	  komt	  voor	  onze	  belangen	  en	  dat	  jullie	  voor	  de	  minima	  aan	  dacht	  hebben	  gevraagd.	  
Maar	  beseffen	  jullie	  dat	  er	  een	  nog	  grotere	  groep	  is	  die	  weliswaar	  boven	  het	  minimum	  zit	  
en	  daardoor	  geen	  enkele	  subsidie	  krijgt	  en	  dus	  het	  volle	  pond	  moet	  betalen.	  
	  
Ik	  kom	  niet	  rond	  vlgns	  de	  belastingdienst	  wel.	  Mijn	  uitgaven	  zijn	  giga	  	  omhoog	  gegaan	  
doordat	  je	  niets	  meer	  mag	  aftrekken	  van	  kosten(	  die	  je	  moet	  maken	  onder	  andere	  
ziektekosten.)dus	  wat	  hou	  je	  over	  dan.?	  
	  
Mijn	  woning	  die	  een	  sociale	  huurwoning	  was	  wordt	  nu	  een	  vrijesector.	  
Als	  mijn	  kind	  die	  nu	  24	  is	  eruit	  gaat	  gaat	  mijn	  inkomen	  zakken	  maar	  de	  huurprijs	  niet	  en	  
huursubsidie	  krijg	  ik	  niet.	  
Alle	  andere	  huurwoningen	  zijn	  al	  duurder	  en	  dan	  ......	  
	  
Willen	  jullie	  ook	  voor	  ons	  opkomen	  ik	  kan	  geen	  kant	  op	  kopen	  kan	  niet	  en	  straks	  de	  huur	  
betalen	  ook	  niet.	  

	  
met	  vriendelijke	  groet’	  
Bron:	  Mail	  aan	  de	  Klantenraad	  d.d.	  26	  april	  2017	  
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16Staat  van  de  woningmarkt |  09-05-2016

Inkomens 30.000 & 35.000 (2015)

2  inkomens  70/30

Gezin  2  kids

Bron:  NIBUD

	  
	  

17Staat van de woningmarkt |  09-05-2017

Inkomens 30.000 & 35.000 (2015)

1  inkomen

Gezin  2  kids

Bron:  NIBUD

	  
	  
Bron:	  dia’s	  uit	  presentatie	  door	  Peter	  Boelhouwer,	  9	  mei	  2017,	  waaruit	  de	  precaire	  
inkomenssituatie	  blijkt	  van	  middeninkomens.	  
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De	  Klantenraad	  krijgt	  signalen	  van	  bewoners	  met	  een	  (gezamenlijk)	  inkomen	  boven	  de	  grens	  
waarvoor	  men	  in	  aanmerking	  komt	  voor	  een	  sociale	  huurwoning.	  Anderen	  vrezen	  het	  
moment	  dat	  hun	  inkomen	  zakt	  en	  zij	  de	  huidige	  vrije	  sector	  woning	  niet	  meer	  kunnen	  
betalen.	  Veel	  mensen	  rooien	  het	  niet	  met	  het	  huidige	  Woonruimteverdeelsysteem.	  	  
Deze	  signalen	  worden	  bevestigd	  door	  de	  NIBUD-‐cijfers	  betreffende	  de	  inkomenssituatie	  van	  
deze	  huishoudens.	  
De	  Klantenraad	  wil	  een	  dialoog	  over	  oplossingen	  voor	  deze	  vergeten	  huishoudens	  in	  
Rotterdam	  met	  corporatie	  en	  gemeente.	  

	  
	  

Bod	  van	  de	  Klantenraad	   Vraag	  aan	  Woonstad	  
Rotterdam	  

Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

Organisatie	  dialoog	  over	  de	  
middengroepen	  

Deelname	  aan	  dialoog	   Deelname	  aan	  dialoog	  

Onderzoeken	  
mogelijkheden	  om	  
middengroepen	  betaalbaar	  
te	  huisvesten	  (bijvoorbeeld	  
door	  verhoging	  
huurtoeslaggrens)	  	  

Onderzoeken	  
mogelijkheden	  om	  
middengroepen	  betaalbaar	  
te	  huisvesten	  (bijvoorbeeld	  
door	  verhoging	  
huurtoeslaggrens)	  

Onderzoeken	  
mogelijkheden	  om	  
middengroepen	  betaalbaar	  
te	  huisvesten	  (bijvoorbeeld	  
door	  verhoging	  
huurtoeslaggrens)	  
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NPRZ	  
	  
Starkansen	  vergroten	  
Onderdeel	  van	  de	  afspraken	  van	  Woonstad	  Rotterdam	  betreffende	  het	  nationaal	  
Programma	  Rotterdam	  Zuid	  (NPRZ)	  is	  dat	  men	  actief	  ‘loopbaanstartkansen’	  geeft	  aan	  
bewoners	  van	  Zuid	  met	  een	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt.	  Op	  dit	  gebied	  spant	  Woonstad	  
Rotterdam	  zich	  voldoende	  in.	  	  
De	  gemeente	  faciliteert	  onvoldoende	  de	  informatie	  over	  achtergrond	  en	  herkomst	  van	  de	  
bewoners.	  Daardoor	  wordt	  niet	  altijd	  de	  starkans	  gegeven	  aan	  bewoners	  in	  de	  focuswijken.	  	  
	  
De	  gezamenlijke	  en	  gelijktijdige	  inzet	  op	  drie	  peilers	  (Wonen,	  Werken	  en	  Onderwijs)	  zorgt	  
voor	  een	  synergie	  waarmee	  heel	  Zuid	  gebaat	  is.	  Werken’	  lijkt	  op	  het	  eerste	  gezicht	  niet	  te	  
passen	  in	  een	  document	  over	  Prestatieafspraken	  op	  het	  gebied	  van	  Wonen.	  Omdat	  blijkt	  dat	  
vooruitgang	  bij	  de	  ene	  peiler,	  vooruitgang	  bij	  de	  andere	  peiler	  veroorzaakt	  is	  het	  volgende	  
hieronder	  opgenomen:	  
	  
Bod	  van	  de	  
Klantenraad	  

Vraag	  aan	  Woonstad	  Rotterdam	   Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

	   Maak	  met	  aannemers	  (Techniek,	  
Facilitair,	  Schoonmaak	  en	  Groen)	  
afspraken	  over	  startkansen	  voor	  
Zuid.	  	  Heb	  dan	  ook	  aandacht	  voor	  
doorstroomkansen	  voor	  deze	  
starters.	  Laat	  dit	  een	  
onderscheidend	  punt	  zijn	  bij	  
aanbestedingen	  

	  

	   	   Faciliteer	  de	  informatie	  
over	  achtergrond	  en	  
herkomst	  van	  bewoners	  die	  
voor	  een	  starkans	  in	  
aanmerking	  komen,	  zodat	  
de	  bewoners	  van	  de	  
focuswijken	  met	  voorrang	  
de	  kans	  krijgen.	  	  
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Vasthouden	  huishoudens	  
Huishoudens	  vertrekken	  uit	  Zuid	  op	  het	  moment	  dat	  hun	  inkomens	  stijgt.	  Vaak	  tegen	  hun	  zin	  
in	  omdat	  zij	  geen	  geschikte	  woning	  kunnen	  vinden.	  Het	  vasthouden	  van	  deze	  huishoudens	  
met	  een	  gestegen	  inkomen	  kan	  bevorderd	  worden	  door	  hen	  een	  aantrekkelijke	  woning	  in	  de	  
buurt	  aan	  te	  bieden.	  
	  
Bod	  van	  de	  
Klantenraad	  

Vraag	  aan	  Woonstad	  Rotterdam	   Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

	   Biedt	  huishoudens	  van	  Zuid	  met	  een	  
gestegen	  inkomen,	  die	  op	  Zuid	  een	  
geschiktere	  woning	  zoeken	  (en	  een	  
sociale	  huurwoning	  achterlaten),	  
met	  voorrang	  een	  Sociaal	  plus	  of	  
geliberaliseerde	  woning	  aan.	  

	  

	  
	  
Vergroten	  leefbaarheidbudget	  in	  focuswijken	  
Leefbaarheidinvesteringen	  in	  wijken	  vergroten	  het	  welbevinden	  van	  bewoners.	  Dit	  
welbevinden	  heeft	  effect	  op	  de	  vitaliteit	  van	  mensen	  om	  actief	  aan	  hun	  leven	  te	  werken	  op	  
het	  gebied	  van	  Wonen,	  Werken	  en	  Leren.	  
De	  Woningwet	  stelt	  dat	  corporaties	  het	  vastgestelde	  bedrag	  van	  125	  euro,	  te	  besteden	  aan	  
leefbaarheid,	  per	  woningen	  mogen	  verhogen	  indien	  omstandigheden	  daartoe	  aanleiding	  
geven.	  De	  speciale	  status	  van	  Rotterdam	  Zuid	  spreekt	  voor	  zichzelf.	  	  
Woonstad	  Rotterdam	  besteedt	  gemiddeld	  196	  euro	  per	  woning,	  waarbij	  binnen	  het	  NPRZ	  
meer	  dan	  gemiddeld	  wordt	  besteed.	  
	  
Bod	  van	  de	  
Klantenraad	  

Vraag	  aan	  Woonstad	  Rotterdam	   Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

Meedenken	  over	  
effectieve	  toepassing	  
van	  
leefbaarheidbudget	  

Oormerken	  van	  meer	  of	  minimaal	  
handhaven	  van	  meer	  dan	  gemiddeld	  
budget	  voor	  leefbaarheid	  op	  
Rotterdam	  Zuid,	  op	  basis	  van	  een	  
gezamenlijke	  analyse	  met	  de	  
Klantenraad.	  
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Hoofddoel	  2:	  Zorgen	  voor	  een	  woningvoorraad	  met	  toekomstwaarde	  
	  
2.3.	  Energiezuinig	  en	  milieuvriendelijk	  wonen	  bevorderen	  
	  
	  
Delen	  van	  inspiratie	  
	  

‘Betreffende	  op	  en	  aan	  gebouwen:	  
•   Het	  bekleden	  van	  gebouwen	  met	  beplanting	  kan	  fijnstof	  opnemen.	  Vooral	  

goed	  voor	  complexen	  en	  woningen	  in	  de	  buurt	  van	  druk	  verkeer.	  
•   Binnen	  15	  jaar	  alle	  daken	  groen	  maken.	  
•   Moestuinen	  (laten)	  maken	  die	  bewaterd	  worden	  hemelwaterafvoersystemen.	  
•   Ophaalacties	  organiseren	  van	  te	  recyclen	  afvalmateriaal.	  
•   Lege	  panden	  beschikbaar	  stellen	  als	  Retournette.	  
•   Oud	  brood	  verzamelbakken.	  
•   Schillenboer.’	  

Bron:	  enkele	  ideeën	  uit	  de	  brainstormsessie	  met	  bewoners	  op	  3	  april	  2017	   	  
	  
Bovenstaande	  ideeën	  worden	  niet	  als	  vraag	  of	  bod	  geplaatst	  in	  dit	  document.	  Onderdelen	  er	  
van	  zijn	  bijvoorbeeld	  al	  georganiseerd	  of	  in	  ontwikkeling.	  De	  werkgroep	  Betaalbaarheid	  
heeft	  bij	  deze	  bijeenkomst	  Woonstad	  uitgenodigd	  en	  de	  resultaten	  ervan,	  zover	  bruikbaar,	  
worden	  geëvalueerd	  en	  mogelijk	  verwerkt.	  
	  	  
Wel	  ervaart	  de	  Klantenraad	  het	  rendement	  van	  dergelijke	  brainstormsessies	  als	  zeer	  
waardevol.	  Ideeën	  zijn	  bij	  uitstek	  activiteiten	  zijn	  die	  door	  bewoners,	  gemeente	  en	  
corporaties	  door	  samenwerken	  gerealiseerd	  kunnen	  worden	  wil	  zij	  graag	  delen	  met	  
Woonstad	  en	  de	  gemeente	  samen.	  Zij	  stelt	  dan	  ook	  voor	  om	  resultaten	  van	  dergelijke	  
bijeenkomsten	  te	  agenderen	  bij	  elkaar.	  Bijvoorbeeld	  door	  één	  keer	  per	  jaar	  een	  
gezamenlijke	  inspiratie-‐uitwisseling	  te	  hebben.	  
	  
Bod	  van	  de	  
Klantenraad	  

Vraag	  aan	  Woonstad	  Rotterdam	   Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

Organisatie	  van	  een	  
bijeenkomst	  één	  keer	  
per	  jaar	  om	  inspiratie	  
uit	  consultaties	  uit	  te	  
wisselen	  met	  
Woonstad	  en	  
gemeente	  samen.	  

Deelname	  aan	  de	  inspiratie-‐
uitwisseling	  

Deelname	  aan	  de	  
inspiratie-‐uitwisseling	  
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Circulaire	  koelkasten	  
	  

‘Naar	  een	  voorbeeld	  in	  Amsterdam.	  Laat	  Woonstad	  in	  woningen	  goede	  koelkasten	  
neerzetten	  en	  neem	  de	  aanschaf	  in	  de	  huur	  op.	  Sluit	  een	  contract	  af	  met	  de	  
leverancier	  voor	  goed	  onderhoud	  en	  vervanging.	  Zo	  vermijdt	  dat	  je	  er	  energievreters	  
in	  je	  woningen	  staan.	  (goed	  voor	  het	  milieu	  en	  de	  portemonnee	  van	  de	  huurder).	  Ook	  
voor	  de	  corporatie	  is	  er	  winst:	  het	  aantal	  wanbetalers	  neemt	  af.	  Doordat	  voorheen	  de	  
energierekening	  hoog	  was	  en	  dreiging	  van	  afsluiting	  van	  energie,	  bewoners	  deed	  
besluiten	  eerst	  de	  energierekening	  te	  betalen,	  kwam	  betaling	  van	  de	  huur	  pas	  daarna	  
(en	  soms	  ook	  niet).	  Na	  de	  daling	  van	  energierekening	  bleek	  de	  betaling	  van	  de	  huur	  
vaker	  plaats	  te	  vinden.	  Dit	  was	  terug	  te	  zien	  in	  daling	  van	  incassokosten	  bij	  de	  
corporatie.’	  
Bron:	  Brainstormsessie	  bewoners	  3	  april	  2017	  
	  

Na	  onderzoek	  bleek	  het	  te	  gaan	  om	  de	  corporatie	  Eigen	  Haard	  met	  het	  project	  ‘Besparen	  in	  
Huis’	  uit	  2013	  (http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/zorg/1531/amsterdamse-‐huurder-‐
ontvangt-‐eerste-‐circulaire-‐koelkast).	  
Bod	  van	  de	  Klantenraad	   Vraag	  aan	  Woonstad	  

Rotterdam	  
Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

Volgt	  en	  promoot	  de	  
‘circulaire	  koelkast’	  op	  haar	  
website	  

Start	  van	  eenzelfde	  project	  
in	  geschikt	  vastgoed	  

Beschikbaar	  stellen	  van	  
projectsubsidie,	  mogelijk	  te	  
subsidiëren	  vanuit	  de	  
Bijzondere	  Bijstand	  
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Hoofddoel	  3:	  De	  basis	  op	  orde	  houden	  
	  
3.1.	  Borgen	  van	  voldoende	  aanbod	  van	  goedkope	  huurwoningen	  
	  
	  
Zorgvuldige	  communicatie	  bij	  bevorderen	  doorstromen	  van	  groot	  naar	  passend	  voor	  
ouderen	  
	  

Anneke	  van	  der	  Vlist	  (Iederin,	  beleidsmedewerker	  Wonen)	  is	  erg	  tegen	  de	  
doorstroomprojecten	  van	  corporaties.	  Het	  komt	  op	  haar	  over	  alsof	  zo	  een	  boodschap	  
wordt	  afgegeven	  dat	  mensen	  met	  validiteitproblemen	  het	  lastig	  maken	  voor	  hun	  
omgeving	  als	  zij	  niet	  willen	  verhuizen.	  Eigenlijk	  zou	  primair	  altijd	  eerst	  naar	  de	  
aanpasbaarheid	  van	  de	  woning	  gekeken	  moeten	  worden.	  Het	  onlangs	  door	  
Nederland	  geratificeerde	  VN-‐verdrag	  voor	  mensen	  met	  een	  handicap	  geeft	  haar	  –
naar	  haar	  mening-‐	  gelijk.	  
Citaat	  uit	  gesprek	  met	  Iederin,	  20	  maart	  2017	  

	   	  
Bij	  iedere	  communicatie	  met	  oudere	  huurders	  die	  je	  wilt	  stimuleren	  en	  verleiden	  om	  te	  
verhuizen	  is	  het	  zaak	  om	  rekening	  te	  houden	  met	  mogelijke	  negatieve	  gevoelens	  bij	  die	  
huurder(s)	  dat	  zij	  ‘een	  plek	  bezet	  houden	  die	  voor	  een	  ander	  is’	  en	  dat	  zij	  ‘weggestuurd	  
worden’.	  Het	  is	  een	  naar	  gevoel	  om	  als	  ‘ongewenste	  plaatsbezetter’	  beschouwd	  te	  worden.	  	  
Het	  kan	  zelfs	  weerstand	  oproepen.	  
Communicatie	  moet	  gericht	  worden	  op	  dat	  een	  betere	  woning	  wordt	  aangeboden.	  

	  
	  

Bod	  van	  de	  Klantenraad	   Vraag	  aan	  Woonstad	  
Rotterdam	  

Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

Actief	  meedenken	  over	  wat	  
als	  positieve	  communicatie	  
vanuit	  het	  gezichtspunt	  van	  
de	  huurder	  wordt	  gezien	  

Ontwikkel,	  samen	  met	  
andere	  woningcorporaties,	  
een	  communicatiestrategie	  
gericht	  op	  zorgvuldige	  en	  
positieve	  communicatie	  
omtrent	  gewenste	  
doorstroming	  door	  ouderen	  	  

De	  initiatiefnemer	  zijn	  van	  
de	  regie	  van	  een	  stadbrede	  
communicatie	  gericht	  op	  
zorgvuldige	  en	  positieve	  
communicatie	  omtrent	  
gewenste	  doorstroming	  
door	  ouderen	  	  
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Anticipeer	  op	  verminderen	  van	  verhuisgeneigdheid	  bij	  vorderen	  van	  de	  leeftijd	  
	  
Verhuizen	  wordt	  problematischer	  ervaren	  naarmate	  de	  leeftijd	  stijgt.	  Zo	  ziet	  een	  75-‐
jarige	  over	  het	  algemeen	  meer	  beren	  op	  de	  weg	  bij	  verhuizen	  dan	  een	  65-‐jarige.	  	  
Bij	  het	  bereiken	  van	  een	  bepaalde	  leeftijd	  blijkt	  dat	  men	  bij	  een	  volgende	  verhuizing	  
meer	  zal	  nadenken	  over	  een	  nultrapswoning	  en	  de	  aanwezigheid	  van	  voorzieningen	  
die	  helpen	  bij	  wonen	  met	  verminderde	  validiteit.	  
Citaat	  apriloverleg	  van	  de	  Klantenraad	  op	  13	  april	  2017	  
	  

Dit	  citaat	  geeft	  aan	  dat	  er	  bezorgdheid	  is	  over	  de	  verhuisstap	  die	  jonge	  ouderen	  zetten.	  
Houdt	  men	  altijd	  rekening	  met	  lichamelijke	  beperkingen	  die	  in	  het	  komende	  decennium	  
kunnen	  optreden?	  Richt	  communicatie	  daarom	  ook	  op	  jongere	  ouderen.	  Daardoor	  
attendeer	  je	  deze	  huishoudens	  op	  een	  mogelijke	  toekomstige	  behoefte	  waarop	  zij	  nu	  al	  
kunnen	  anticiperen.	  

	  
Bod	  van	  de	  Klantenraad	   Vraag	  aan	  Woonstad	  

Rotterdam	  
Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

Actief	  meedenken	  over	  wat	  
als	  positieve	  communicatie	  
vanuit	  het	  gezichtspunt	  van	  
de	  huurder	  wordt	  gezien	  

Ontwikkel,	  samen	  met	  
andere	  woningcorporaties,	  
een	  communicatiestrategie	  
gericht	  op	  stimuleren	  en	  
verleiden	  van	  ouderen.	  

De	  initiatiefnemer	  zijn	  van	  
de	  regie	  van	  een	  stadbrede	  
communicatie	  gericht	  op	  
zorgvuldige	  en	  positieve	  
communicatie	  omtrent	  
gewenste	  doorstroming	  
door	  ouderen	  
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Niet	  alleen	  focus	  op	  oudere	  huurder	  bij	  het	  vergroten	  van	  het	  aanbod	  van	  grote	  
woningen	  

	  
Zodra	  kinderen	  het	  huis	  uit	  gaan	  is	  sprake	  van	  scheefwonen.	  	  
Op	  het	  attenderen	  van	  empty-‐nesters	  op	  leuke,	  vlotte	  en	  praktische	  alternatieven	  wordt	  nog	  
te	  weinig	  ingezet.	  
	  

	  

Bod	  van	  de	  Klantenraad	   Vraag	  aan	  Woonstad	  
Rotterdam	  

Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

Actief	  meedenken	  over	  wat	  
als	  positieve	  communicatie	  
vanuit	  het	  gezichtspunt	  van	  
de	  huurder	  wordt	  gezien	  

Ontwikkel,	  samen	  met	  
andere	  woningcorporaties,	  
een	  communicatiestrategie	  
gericht	  op	  stimuleren	  en	  
verleiden	  van	  empty-‐nesters	  
uit	  grote	  woningen	  

De	  initiatiefnemer	  zijn	  van	  
de	  regie	  van	  een	  stadbrede	  
communicatie	  gericht	  op	  	  
stimuleren	  en	  verleiden	  van	  
empty-‐nesters	  uit	  grote	  
woningen	  
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Aanpassing	  woningtoewijzingsysteem	  om	  het	  op	  slot	  gaan	  van	  de	  woningmarkt	  tegen	  te	  
gaan	  
	  
	  De	  komende	  jaren	  zal	  de	  doorstroming	  vooral	  extra	  gefrustreerd	  worden	  door	  de	  
herhuisvestingopgave	  die	  het	  gevolg	  is	  van	  het	  uitwerken	  van	  de	  woonvisie.	  Anticiperend	  
daarop	  adviseert	  de	  Klantenraad	  het	  volgende.	  
Kijk	  bij	  het	  vrijkomen	  van	  een	  woning	  allereerst	  of	  deze	  woning	  een	  passendheidsoplossing	  
betekent	  voor	  huishoudens	  in	  de	  buurt	  (huishoudens	  die	  geholpen	  worden	  doordat	  de	  
vrijkomende	  woning	  meer	  passend	  is	  in	  prijs,	  ruimte,	  toegankelijkheid,	  afhankelijkheid	  van	  
zorg	  van	  familie,	  buren	  of	  zorgverleners	  en	  locatie).	  Los	  van	  de	  positie	  die	  zij	  innemen	  op	  de	  
‘wachtlijst’.	  Laat	  deze	  huishoudens	  verhuizen	  naar	  de	  meer	  passende	  woning.	  Bekijk	  of	  de	  
dan	  bijkomende	  woning	  weer	  een	  passenheidsoplossing	  biedt	  voor	  een	  ander	  huishouden.	  
Herhaal	  dit	  zo	  vaak	  dat	  uiteindelijk	  de	  woning	  overblijft	  die	  aangeboden	  kan	  worden	  binnen	  
het	  Woonnet	  Rijnmondsysteem.	  
Door	  deze	  vorm	  van	  toewijzing	  worden	  geen	  woningen	  uit	  het	  aanbod	  weggehaald,	  wel	  
wordt	  het	  vrijkomend	  aanbod	  vertraagd	  op	  de	  markt	  gebracht.	  
	  
Bod	  van	  de	  Klantenraad	   Vraag	  aan	  Woonstad	  

Rotterdam	  
Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

Meedenken	  over	  deze	  
passendheidstoewijzingen	  	  

Uitwerking	  van	  dit	  idee	  en	  
experimentstatus	  aanvragen	  

Meedenken	  en	  
ondersteuning	  
experimentaanvraag	  
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3.3.	  Goed	  zelfstandig	  wonen	  voor	  iedereen	  mogelijk	  maken	  
	  
	  
Zelfredzaamheid	  en	  geluk	  meenemen	  als	  aspecten	  bij	  behoefteonderzoek	  
	  

‘De	  werkgroep	  adviseert	  (aan	  de	  werkgroep	  Prestatieafspraken)	  om	  in	  de	  
prestatieafspraken	  op	  te	  nemen	  dat	  er	  gedegen	  onderzoek	  gedaan	  naar	  vraag,	  
aanbod	  en	  dynamiek	  op	  de	  woningmarkt,	  waarbij	  kwalitatieve	  aspecten	  als	  
geschiktheid,	  eigendomsverhouding	  en	  prijsniveau	  centraal	  staan.	  Dit	  zodat	  er	  een	  
goede	  inschatting	  gemaakt	  kan	  worden	  gemaakt	  van	  de	  toekomstige	  behoefte	  aan	  
geschikte	  huisvesting	  voor	  Wonen	  en	  Zorg.’	  
Bron:	  Werkoverleg	  van	  de	  werkgroep	  Wonen	  en	  Zorg	  van	  de	  Klantenraad,	  24	  april	  
2017	  

	  
Uniek	  aan	  dit	  verzoek	  voor	  een	  onderzoek	  dat	  ook	  de	  behoeftes	  en	  wensen	  van	  de	  
bewoners	  worden	  meegenomen	  in	  het	  onderzoek.	  	  
Geschiktheid	  moet	  niet	  alleen	  gedefinieerd	  worden	  in	  termen	  van	  ‘wat	  kan	  je	  betalen’	  
(economische	  aspecten),	  ‘kan	  je	  je	  in	  de	  woning	  met	  voldoende	  vrijheid	  bewegen	  om	  
zelfstandig	  wonen	  	  mogelijk	  te	  maken	  (fysieke	  aspecten),	  maar	  ook	  ‘welke	  wensen	  heb	  je	  
met	  betrekking	  tot	  het	  in	  de	  nabijheid	  wonen	  van	  mensen	  en	  voorzieningen	  die	  jou	  
ondersteunen	  in	  het	  wonen’	  (zelfredzaamheidaspecten)	  en	  ‘de	  nabijheid	  van	  welke	  aspecten	  
maken	  jou	  gelukkig’	  	  (woonvorm,	  woonorganisatievorm,	  sociaal	  netwerk	  etc.).	  
	  
Bod	  van	  de	  Klantenraad	   Vraag	  aan	  Woonstad	  

Rotterdam	  
Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

Analyse	  van	  de	  
onderzoeksresultaten	  

Analyse	  van	  de	  
onderzoeksresultaten	  

Start	  een	  behoefte-‐
onderzoek	  waarin	  naast	  
economische	  en	  fysieke	  
aspecten	  ook	  
zelfredzaamheid-‐	  en	  
‘gelukkig	  zijn’-‐aspecten	  
worden	  meegenomen	  	  
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Vangnetregeling	  voor	  schrijnende	  en	  urgente	  situaties	  bij	  WMO-‐gerelateerde	  aanvragen	  
	  

‘De	  werkgroep	  is	  van	  mening	  dat	  de	  gemeente	  vanuit	  de	  WMO	  verplicht	  is	  om	  
mensen	  te	  helpen	  die	  zich	  in	  een	  kwetsbare,	  schrijnende	  situatie	  bevinden.	  Uit	  
bovenstaande	  tekst	  (bedoeld	  wordt	  de	  tekst	  de	  poging	  die	  de	  Klantenraad	  heeft	  
gedaan	  om	  een	  vangnetregeling	  op	  te	  laten	  nemen	  in	  de	  prestatieafspraken	  2017	  
voor	  mensen	  die	  een	  beroep	  doen	  op	  WMO-‐regelingen)	  maakt	  de	  werkgroep	  op	  dat	  
de	  gemeente	  onvoldoende	  rekening	  houdt	  met	  deze	  groep	  en	  de	  lat	  te	  hoog	  legt,	  
waardoor	  mensen	  in	  schrijnende	  situaties	  niet	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  
voorzieningen	  en	  het	  aanbrengen	  van	  voorziening	  in	  de	  woning.	  De	  werkgroep	  is	  van	  
mening	  dat	  een	  vangnetregeling	  niet	  nodig	  zou	  moeten	  zijn	  en	  dat	  deze	  kwetsbare	  
mensen	  een	  beroep	  moeten	  kunnen	  doen	  op	  de	  WMO.’	  
Bron:	  Werkoverleg	  van	  de	  werkgroep	  Wonen	  en	  Zorg	  van	  de	  Klantenraad,	  24	  april	  
2017	  

	  
‘Wellicht	  kunnen	  kleine	  woningaanpassingen	  standaard	  worden	  aangebracht	  in	  de	  
woningvoorraad.’	  
Bron:	  Werkoverleg	  van	  de	  werkgroep	  Wonen	  en	  Zorg	  van	  de	  Klantenraad,	  24	  april	  
2017	  

	  
Het	  instellen	  van	  een	  vangnetregeling	  betekent	  dat	  de	  huidige	  WMO-‐regeling	  niet	  voldoet.	  
De	  gemeente	  dient	  te	  zorgen	  voor	  een	  sluitende	  regeling	  waardoor	  geen	  schrijnende	  
situaties	  kunnen	  ontstaan.	  
	  
Bod	  van	  de	  Klantenraad	   Vraag	  aan	  Woonstad	  

Rotterdam	  
Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

	   Onderzoek	  en	  analyseer	  de	  
oorzaak	  van	  schrijnende	  
situaties	  en	  tracht	  deze	  te	  
voorkomen	  door	  bepaalde	  
voorzieningen	  al	  standaard	  
in	  de	  woning	  aan	  te	  brengen.	  
De	  werkgroep	  ‘Wonen	  en	  
Zorg’	  van	  de	  Klantenraad	  zal	  
dit	  specifiek	  maken.	  

Organiseer	  de	  WMO-‐
toekenning	  en	  het	  proces	  zo	  
dat	  schrijnende	  gevallen	  niet	  
voorkomen.	  
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	  Voldoende	  geschikte	  woningen	  voor	  senioren	  en	  mensen	  met	  een	  fysieke	  beperking	  
	  
Behoeftestijging	  
Het	  aantal	  ouderen	  en	  mensen	  met	  een	  functiebeperking	  in	  de	  gemeente	  Rotterdam	  neemt	  
de	  komende	  jaren	  toe.	  Enerzijds	  door	  het	  scheiden	  van	  Wonen	  en	  Zorg,	  de	  afname	  van	  
intramurale	  voorzieningen	  en	  het	  verdwijnen	  van	  verzorgingshuizen,	  anderzijds	  een	  tendens	  
dat	  ouderen	  en	  mensen	  met	  een	  functiebeperking	  zo	  lang	  mogelijk	  zelfstandig	  willen	  wonen.	  
D	  gemiddelde	  leeftijd	  van	  inwoners	  van	  Rotterdam	  stijgt	  en	  zo	  ook	  de	  vraag	  naar	  
gelijkvloerse	  en	  geschikte	  woningen	  voor	  ouderen.	  
	  
Mismatch	  ondanks	  voldoende	  aanbod?	  
Woonstad	  heeft	  geconstateerd	  dat	  er	  bijna	  evenveel	  senioren	  als	  toegankelijke	  woningen	  
zijn	  voor	  senioren	  (resp.	  11.000	  –	  11.500).	  Mensen	  met	  een	  functiebeperking	  zijn	  hierbij	  
buiten	  beschouwing	  gelaten.	  
Ook	  heeft	  Woonstad	  geconstateerd	  dat	  ongeveer	  5.500	  senioren	  in	  een	  ongeschikte	  woning	  
wonen.	  Volgens	  Woonstad	  is	  een	  geschikte,	  toegankelijke	  woning	  een	  zogenaamde	  ‘één	  ster	  
woning’.	  Dat	  houdt	  in	  dat	  de	  woning	  traploos	  te	  bereiken	  is.	  
	  	  	  
Geschikte	  woningen?	  
Om	  zo	  lang	  mogelijk	  zelfstandig	  te	  wonen	  is	  een	  geschikte	  woning	  een	  vereiste.	  Maar	  wat	  is	  
een	  geschikte	  woning?	  Het	  gezegde	  ‘de	  ouderdom	  komt	  met	  gebreken’	  is	  hier	  van	  
toepassing.	  In	  de	  meeste	  gevallen	  gaat	  het	  om	  het	  optreden	  van	  lichamelijke	  beperkingen,	  
ofwel	  functiebeperking.	  Dit	  kan	  betekenen	  dat	  men	  moeilijker	  ter	  been	  is	  en/of	  gebruik	  
moet	  maken	  van	  hulpmiddelen	  zoals	  een	  loopstok	  of	  rollator.	  Een	  functiebeperking	  kan	  ook	  
betekenen	  dat	  iemand	  bijvoorbeeld	  zijn	  handen	  niet	  goed	  meer	  kan	  gebruiken	  of	  zichzelf	  
niet	  goed	  kan	  verzorgen.	  Kortom,	  een	  functiebeperking	  betekent	  dat	  aanpassingen	  in	  de	  
woning	  nodig	  zijn	  om	  zo	  optimaal	  mogelijk	  te	  kunnen	  wonen.	  
	  	  
Geschikte	  woningen	  voor	  senioren	  en	  mensen	  met	  een	  fysieke	  beperking	  hebben	  minimaal	  
twee	  sterren	  	  
Voor	  senioren	  en	  mensen	  met	  een	  fysieke	  beperking	  zijn	  3	  uitgangspunten	  voor	  geschikt	  
wonen	  van	  toepassing:	  

•   Toegankelijkheid	  
•   Veiligheid	  
•   Bruikbaarheid	  van	  de	  woning	  en	  woongebouw.	  	  

	  
De	  optimale	  geschiktheid	  voor	  huisvesting	  van	  senioren	  en	  mensen	  met	  een	  
functiebeperking	  heeft	  volgens	  de	  Klantenraad	  minimaal	  2	  sterren.	  De	  woning	  is	  dan	  rollator	  
toe-‐	  en	  doorgankelijk,	  heeft	  geen	  of	  minimale	  drempels	  en	  toegang	  van	  de	  woning	  is	  zonder	  
belemmeringen	  te	  bereiken.	  	  
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Constateringen	  zijn:	  
•   dat	  de	  woningvoorraad	  in	  Rotterdam	  te	  weinig	  twee-‐	  of	  meer	  sterren	  woningen	  

telt;	  
•   de	  ‘geschikte	  woning’	  volgens	  de	  definitie	  van	  Woonstad	  (‘gelijkvloerse	  woning’)	  

onvoldoende	  aansluit	  bij	  de	  behoefte	  van	  senioren	  en	  mensen	  met	  een	  fysieke	  
beperking;	  

•   dat	  er	  geen	  programma	  van	  eisen	  is	  voor	  een	  geschikte	  woning;	  
•   dat	  er	  onvoldoende	  zicht	  is	  op	  het	  benodigde	  aantal	  twee-‐sterren	  woningen;	  
•   Dat	  er	  geen	  financiële	  reservering	  is	  om	  woningen	  geschikt	  te	  maken	  voor	  

senioren	  en	  mensen	  met	  een	  beperking.	  
	  
Bod	  van	  de	  Klantenraad	   Vraag	  aan	  Woonstad	  

Rotterdam	  
Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

In	  samenwerking	  met	  
Woonstad	  Rotterdam	  en	  de	  
gemeente	  een	  programma	  
van	  eisen	  opstellen	  voor	  
senioren	  en	  mensen	  met	  een	  
fysieke	  beperking	  (2	  sterren)	  
dat	  verder	  gaat	  dan	  alleen	  
toegankelijkheid.	  

In	  samenwerking	  met	  de	  
Klantenraad	  en	  de	  gemeente	  
een	  programma	  van	  eisen	  
opstellen	  voor	  senioren	  en	  
mensen	  met	  een	  fysieke	  
beperking	  (2	  sterren)	  dat	  
verder	  gaat	  dan	  alleen	  
toegankelijkheid.	  

In	  samenwerking	  met	  de	  
Klantenraad	  en	  Woonstad	  
Rotterdam	  een	  programma	  
van	  eisen	  opstellen	  voor	  
senioren	  en	  mensen	  met	  een	  
fysieke	  beperking	  (2	  sterren)	  
dat	  verder	  gaat	  dan	  alleen	  
toegankelijkheid.	  

	   	   Het	  verstrekken	  van	  een	  
kwantitatief	  overzicht	  van	  
vraag	  en	  aanbod	  van	  minder	  
valide	  senioren	  stadsbreed	  
op	  basis	  van	  de	  nieuwe	  
definitie	  (Programma	  van	  
Eisen)	  

	   Naar	  aanleiding	  van	  de	  
bevindingen	  van	  het	  
onderzoek	  inzichtelijk	  maken	  
van	  de	  investeringsomvang.	  

(het	  op	  termijn)	  Beschikbaar	  
stellen	  van	  financiële	  
middelen	  om	  de	  extra	  
investeringen	  in	  de	  stad	  te	  
realiseren	  vanuit	  de	  WMO.	  	  
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Continueren	  wooncoach	  en	  matchmaker	  
Wooncoach	  en	  de	  matchmaker	  zijn	  ingezet	  door	  het	  programma	  ‘Langer	  thuis’.	  De	  
Klantenraad	  vindt	  deze	  vorm	  van	  begeleiding	  een	  goede	  ontwikkeling.	  Zowel	  de	  Wooncoach	  
en	  matchmaker	  zorgen	  voor	  een	  persoonlijk	  contact	  van	  en	  maken	  ze	  een	  match	  tussen	  een	  
de	  woonvraag	  van	  ouderen.	  Het	  project	  Wooncoach	  is	  een	  pilot	  van	  zes	  maanden.	  De	  
Klantenraad	  ziet	  continuering	  van	  dit	  project	  als	  een	  kans	  om	  de	  woonvraag	  van	  ouderen	  in	  
beeld	  te	  krijgen	  en	  doorstroming	  van	  senioren	  naar	  een	  geschikte	  woning,	  te	  faciliteren.	  	  
	  
Bod	  van	  de	  Klantenraad	   Vraag	  aan	  Woonstad	  

Rotterdam	  
Vraag	  aan	  de	  gemeente	  

	   Continuering	  van	  de	  inzet	  
van	  wooncoach	  en	  
matchmaker.	  

Continuering	  van	  de	  inzet	  
van	  wooncoach	  en	  
matchmaker.	  

	  


