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Meer doen met minder middelen. Voor die opgave ziet de
Alliantie zich gesteld. Een lastige, maar geen onmogelijke
opgave, betoogt Rob Haans, directievoorzitter van de Alliantie.

“D

e Alliantie verandert. De or
ganisatie wordt compacter.
We gaan met minder men
sen betere resultaten bereiken voor de
samenleving, voor onze huidige en voor
onze toekomstige bewoners. We gaan
dat bovendien doen met (veel) minder
geld. Die lastige – maar niet onmoge
lijke – opgave zijn we aan onszelf en de
samenleving verplicht.
We zijn een ondernemende, investeren
de corporatie en willen dat blijven, ook in
deze moeilijke tijd van crisis en heffin
gen. De solidariteitsheffingen in de bran
che (o.a. vanwege het Vestia-debacle)
kosten ons veel geld, maar vallen in het
niet bij de verhuurdersheffing die het
Rijk ons jaarlijks oplegt: nu al 35 miljoen,
maar straks 50 miljoen. Dit heeft een
enorme impact op onze mogelijkheden
om te investeren in renovatie en nieuw
bouw. Tenminste als we op de oude voet
doorgaan.”

Oplossingen

“De huidige situatie stimuleert ons om
te zoeken naar oplossingen, naar andere
verhoudingen en samenwerkingsvor
men. Door onze organisatiekosten
op allerlei manieren naar beneden te
brengen, spelen we geld vrij voor het
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betaalbaar houden van de huur. Ook
drukken we de kosten door onze renova
tie- en nieuwbouwprogramma’s anders
op te zetten en met bouwpartners,
aannemers en leveranciers modellen van
ketensamenwerking te ontwikkelen. We
zoeken de oplossing dus niet in eindeloos
stijgende huurprijzen of in het massaal
verkopen van bestaande woningen.
Betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn
de begrippen waar het bij ons woning
aanbod om draait. We willen iedereen
de mogelijkheid bieden om passend te
wonen: passend bij het huishoudinko
men, bij de gezinssamenstelling en de
levensfase.”

Doorstroming

“De mogelijkheden daartoe vergroten
we niet alleen door nieuwbouw en
renovatie, maar ook door doorstroming
te bevorderen. Ons project ‘3Maten’ in
Huizen (zie p. 20) is daarvan een goed
voorbeeld. En onze nieuwe manier van
samenwerken en ontwikkelen is al zicht
baar in de aanpak van Zeeburgereiland in
Amsterdam (p. 16).
Naar verwachting zal het werkdomein
van corporaties binnenkort scherper zijn
omlijnd en het toezicht goed geregeld.
Als de nieuwe woningwet van kracht

Slagvaardig

en altijd in de buurt

wordt, blijven corporaties zelfstandige
organisaties, zonder winstoogmerk, met
een maatschappelijk doel: de zorg voor
het huisvesten van mensen die het op
eigen kracht op de woningmarkt niet
redden.
Twintig jaar geleden werden de corpora
ties op eigen benen gezet. In die eerste
tijd zijn er ook belangrijke resultaten be
haald. De productie steeg en de kwaliteit

van de sociale woningbouw ging met
sprongen vooruit. Er werden ambitieuze
wijkplannen opgesteld met doorloop
tijden van tien of meer jaren.”

Resultaten

“De Alliantie heeft grootschalig geïnves
teerd in Amsterdam (o.a. Indische Buurt,
Nieuw-West), Amersfoort (o.a. Kruis
kamp, Randenbroek Zuid), >

5

> Hilversum (Noord) en Almere (De
Werven, De Wierden). En mét resultaat,
want de leefbaarheid is aanzienlijk ver
beterd. Het zijn wijken geworden waarin
mensen weer graag willen wonen.
In de afgelopen tien jaar hebben we de
grootschalige wijkaanpak op de eerste
plaats gezet. In de komende jaren zal het
vooral draaien om kostenreductie, slag
vaardigheid en procesversnelling. Door
kleinschaliger te denken en te werken,
kunnen we flexibeler zijn, sneller hande
len en op buurtniveau van meer waarde
zijn voor onze bewoners.
Daarom gaan we ons werk op dit niveau
organiseren. We worden ‘aanraakbaar’ in
de buurt – voor onze bewoners en maat
schappelijke partners. We zorgen ervoor
dat we altijd dichtbij zijn.
In dit boekje treft u verhalen aan over
onze plannen en projecten. Sommige
projecten zijn onlangs afgerond, andere
bevinden zich in de ontwikkelingsfase.
De verhalen maken vooral duidelijk hoe
anderen, bewoners, maatschappelijke
partners en ingewijden over ons werk
denken. Want het gaat uiteindelijk niet
om de mooie verhalen die we onszelf
vertellen, maar om de betekenis die onze
inspanningen hebben voor onze bewo
ners en belanghebbenden. Hun oordeel
bepaalt uiteindelijk ons maatschappelijk
rendement.”
Rob Haans
directievoorzitter de Alliantie
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Poorthuis biedt
8

Jongeren met problemen tijdelijke huisvesting bieden
en hen helpen hun leven weer op de rails te krijgen. Dat
beoogt Het Poorthuis, een particulier initiatief in Almere
Poort dat tot stand is gekomen met hulp van de Alliantie.

‘O

mwoners’, zo noemen ze
zichzelf, de drie gezinnen
die zich ontfermen over de
jongeren die hun toevlucht zoeken
tot Het Poorthuis. Ze wonen naast de
dubbele, doorgetrokken woning aan
het Merlijnplantsoen en begeleiden op
vrijwillige basis de drie tot vier jonge
ren die er tijdelijk onderdak vinden.
Veel jongeren in Almere kunnen wel
een steuntje in de rug gebruiken,
weet Koen van de Kraats, een van de
initiatiefnemers. “Vanuit onze christe
lijke levensovertuiging willen we iets
voor deze groep doen. In Het Poorthuis

bieden we ze een veilige plek.”
Voor de goede orde: Het Poorthuis
staat open voor alle jongeren, bena
drukt echtgenote Bea van de Kraats:
“We hebben als christenen de drive
om mensen te helpen, ongeacht
geloof of afkomst. Als iemand ernaar
vraagt vertellen we natuurlijk graag
over ons geloof. Maar we dringen
niemand iets op.”

Appartementjes

Jongeren vanaf 18 jaar uit Alme
re  kunnen voor maximaal een jaar
terecht in Het Poorthuis. >

veilige plek
voor jongeren
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Solidair
> Ze verblijven in een van de drie
compleet ingerichte apparte
mentjes, waarvoor ze een beschei
den bijdrage in de kosten betalen.
De begane grond is een gemeen
schapsruimte.
De omwoners staan hen tijdens hun
verblijf bij met raad en daad. Omwo
ner Mark van Kampen: “We helpen
bijvoorbeeld met het aanvragen
van een uitkering of de zoektocht
naar woonruimte. Maar we nemen
ze ook mee uit vissen of naar een
voetbalwedstrijd. Het hangt er maar
net vanaf waar ze zelf behoefte aan
hebben. Vaste prik is dat we een
keer per week gezamenlijk eten en
koken in de gemeenschapsruimte.”
Die ruimte, zegt omwoner Mark
Zeldenrust, is ook bedoeld als ‘huis
kamer voor de buurt’. “Het Poorthuis
draait om ontmoeting. Mensen uit
de wijk kunnen binnenlopen voor
een bakje koffie of een leuke activi
teit bijwonen. Initiatieven moeten
wel vanuit de buurt zelf komen. Het
Poorthuis biedt vooral de faciliteit.”
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Koopwoning

Het Poorthuis is tot stand ge
komen onder de paraplu van de
particuliere welzijnsorganisatie
Stichting Josia en kent een lange
voorgeschiedenis. Na diverse mis
lukte pogingen ging in 2013 alsnog
de kogel door de kerk. Drie gezin
nen verkochten hun huis elders in
Almere en kochten van de Alliantie
een eengezinswoning direct naast
Het Poorthuis.
Het Poorthuis werd door de
Alliantie opgeleverd volgens de
wensen van de initiatiefnemers
en wordt verhuurd aan Stichting
Josia. Die krijgt geen subsidie,
maar leeft van donaties, giften en
sponsoring. De inrichting van Het
Poorthuis is gerealiseerd met geld
van sponsors en hulp van tiental
len vrijwilligers. Mark Zeldenrust:
“Heel hoopgevend. Het geeft aan
dat veel mensen best bereid zijn
zelf in actie te komen in een tijd
waarin dat steeds meer van hen
wordt verwacht.” <

Missie
feiten en cijfers

Onze missie

Wij zorgen voor een gevarieerd,
passend aanbod aan goede, be
taalbare woningen in aantrek
kelijke buurten voor mensen
met een laag of middeninko
men. Wij geven hen daarmee
een basis voor wonen en leven,
voor het participeren in een
complexe samenleving.

Dichtbij huis

Als reactie op de ontwikkelin
gen in de samenleving en de
politiek heeft de Alliantie haar
strategische positionering
bijgesteld. De geactualiseer
de koers heet ‘Dichtbij huis’.
De belangrijkste kenmerken
daarvan zijn:

◼ Van ‘kwaliteit boven
alles’ naar ‘betaalbaarheid
eerst’: de beschikbaarheid
van voldoende betaalbare
woningen is onze grootste
zorg en opgave. Iedereen
moet perspectief hebben op
een passende woning die
betaalbaar is.
◼ Van ‘vitale wijken’ naar
‘aantrekkelijke buurten’:
we denken en handelen op
de schaal van de buurt. Het
gaat ons om de kwaliteit van
de directe woonomgeving.
Kleinschalige investerings
projecten zijn snel uit te
voeren en leiden sneller tot
zichtbare resultaten.

◼ Van ‘organisatiegestuurd’
en ‘wij weten wat goed voor
u is’ naar ‘medeverantwoor
delijkheid en medezeggen
schap’: bewoners kunnen en
willen vaak meer zelf doen.
Zij bepalen voor een belang
rijk deel de ontwikkelingen
in hun woonomgeving en
zijn medeverantwoordelijk
voor de kwaliteit daarvan.
Daar hoort bij dat zij meer
zeggenschap krijgen over
het beheer van hun woning
en woonomgeving. En het
is goed dat de samenleving
ook meer zeggenschap krijgt
over ons doen en laten, want
onze legitimatie krijgen we
vanuit de samenleving. >
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Agendastellend
Meer met minder

We moeten de komende
jaren meer presteren met
minder mensen en midde
len. Dat doen we door onze
doelen scherp te stellen, onze
taken af te bakenen, onze
dienstverlening voor een
belangrijk deel te digitalise
ren en anders te gaan samen
werken met maatschappe
lijke partners, aannemers en
leveranciers.

Luisteren naar
onze klanten

Ons vertrekpunt bij alles wat
wij doen is de klant en onze
belanghouders. Samen met
de gemeenten bepalen we
onze bijdrage aan de lokale
woonvisies. Wij reageren
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op de vraag; we stemmen
ons aanbod daarop af. Onze
prestaties zijn pas goed als
klanten en belanghouders
daar zo over oordelen. Zij
‘legitimeren’ ons bestaan.
We overleggen geregeld met
tientallen actieve bewoners
commissies in Amsterdam,
Amersfoort, Almere en de
Gooi en Vechtstreek.

Onze doelgroepen

Primair richten we ons op
mensen met een bescheiden
inkomen. Daaraan ontle
nen we ons bestaansrecht.
Wij bieden hen betaalbare,
passende woningen. De ko
mende jaren zijn ook mensen
met een middeninkomen
van ons afhankelijk, zolang

marktpartijen onvoldoende
in het middensegment in
vesteren. Ook richten we ons
op bijzondere doelgroepen,
zoals cliënten van zorg- en
maatschappelijke instellin
gen. Door het scheiden van
wonen en zorg komt de cliënt
als huurder bij ons centraal
te staan.

Leefbaarheid
en woonklimaat

Wij verwachten van onze
huurders dat zij zich naar
vermogen inzetten voor de
leefbaarheid in hun woon
complex en bijdragen aan
een goed woonklimaat in
hun buurt.

Onze woningen

We bieden mensen met
verhuisplannen perspectief
op een huur- of koopwoning
die beter bij hen past. Door
doorstroming stimuleren we
de dynamiek op de woning
markt en door nieuwbouw,
renovatie, onderhoud en
verkoop verbeteren we ons
woningaanbod. Verkoop is
geen doel op zich, maar is een
middel om renovaties te be
kostigen en meer te kunnen
investeren in nieuwbouw, in
ons toekomstig woningaan
bod. We vinden het belangrijk
dat in renovatie- en nieuw
bouwprojecten de vormge
ving, uitstraling en de directe
omgeving bijdragen aan een
positieve woonbeleving.

Vermogenspositie

We zijn een revolving fund.
In dit gesloten systeem is
het op peil houden van onze
vermogenspositie cruciaal.
Die maakt het mogelijk om
blijvend onze bijdrage te leve
ren aan de maatschappelijke
opgaven. Ook in die beteke
nis zijn we een ‘duurzame’
corporatie.
Huuropbrengsten
2012 – 324,9 miljoen euro
2013 – 336,4 miljoen euro
Gemiddelde prijs sociale huur
2012 – v 453,- per maand
2013 – v 480,- per maand

Toelichting huurprijs
Stijging door jaarlijkse
inkomensafhankelijke
huurverhoging: 4,3% en
door huurharmonisatie bij
mutatie: 1,6%.
Verhuurde eenheden
2012 – 63.318
2013 – 62.793
Percentage vrije sector huur
woningen
2012 – 5,8
2013 – 7,3
Personeelsbestand
2012 – 765
2013 – 735

>

13

Agendastellend
Productie in 2013
We leverden 366 nieuwe huur
woningen op en 254 koopwo
ningen.
We verkochten uit bestaand
bezit 728 woningen, waarvan
ruim 18 procent met een Star
terslening en ruim 15 procent
met Koopgarant.
We besteedden v 69,8 miljoen
aan onderhoud en investeer
den v 51,3 miljoen in renovatie.
In het kader van duurzaam
heid verbeterden we 711 wo
ningen energetisch, waarvan
we er 621 naar energielabel B
brachten. Van onze sociale
huurwoningen had 63 procent
een huurprijs tot v 535,91 en
76 procent een huurprijs tot
v 574,35.
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Financieel

De bruto opbrengsten uit
verkoop bedroegen in 2013
v 120,4 miljoen. We investeer
den v 65,8 miljoen in nieuw
bouw huur en v 93,5 miljoen
in nieuwbouw koop. Onze
apparaatskosten daalden
met v 2,4 miljoen.

Gerealiseerde projecten
Naarderstraat, Hilversum
◼ eengezinswoningen
Huizermaatweg, Huizen
◼ 92 sociale huurapparte
menten voor jongeren en
senioren

Willy Sluiter, Amsterdam
◼ 32 sociale huurwoningen en
123 koopwoningen, waarvan
75 verkocht aan Syntrus Ach
mea voor de middeldure huur
Orion II, Amersfoort
◼ 92 woningen, waarvan 46
sociale huur, 10 vrije sector
huurwoningen en 36 koop
woningen.
Randenbroek Zuid,
Amersfoort
◼ 55 (sociale)huurwoningen),
61 koopwoningen
Eemplein, Amersfoort
◼ 62 woningen

Energie en
duurzaamheid
Surinamelaan, Amersfoort
In de regio Amersfoort
hebben we 250 woningen
nageïsoleerd, waaronder
55 portieketagewoningen aan
de Surinamelaan. De com
binatie van na-isolatie met
individuele zonnepanelen
levert een besparingspoten
tieel van v 56, - per woning
per maand op. Voor alle
woningen is minimaal label A
behaald, voor dertig wonin
gen A+ of hoger.
3Maten, Huizen
In dit nieuwbouwproject van
92 sociale huurwoningen
pasten we zonnepanelen

toe voor algemene stroom
voorziening, een warmte
terugwininstallatie en een
sedumdak.
Label B, Hilversum
In Hilversum is gestart met
het naar label B brengen van
ruim 200 bestaande wonin
gen. De meeste woningen
worden in 2014 opgeleverd.
In 2013 zijn 39 woningen
in Loosdrecht opgeleverd.
Inkoop duurzaam hout en
papier
De Alliantie koopt alleen
hout en papier van duurzaam
beheerde bossen in. Hiertoe
wordt samengewerkt met
FSC en PEFC. FSC en/of PEFC is
een belangrijke voorwaarde
bij de selectie van aannemers.

Vitale wijken en buurten
Wij investeren in alle wijken
waar we bezit hebben in een
goede leefbaarheid, maar de
zogeheten prioriteitswijken
hebben onze bijzondere
aandacht. Dit zijn:
◼ Indische buurt, Slotermeer
Noord, Staalmanpleinbuurt
en Jacob Geelbuurt in
Amsterdam
◼ Liendert-Rustenburg,
Randenbroek-Schuilenburg
en Kruiskamp-Koppel in
Amersfoort
◼ Hilversum Noord in Hilver
sum
◼ De Werven, De Wierden en
Stedenwijk in Almere <
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Anders bouwen 0p
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Snel en flexibel een aantrekkelijke woonwijk realiseren op
een steenworp afstand van het centrum van Amsterdam.
De Alliantie doet het in de Theo Koomenbuurt op het
Zeeburgereiland. Daar verrijzen circa 600 huur- en
koopwoningen in een wijk waarvan alleen de contouren
helder zijn.

“E

en aanbod aan de stad”,
noemt Larry Bath, regiomana
ger vastgoed van de Alliantie,
de wijk en de wijze waarop deze wordt
gerealiseerd. “Jaarlijks telt Amsterdam
10.000 nieuwe instromers, die alle
maal een plekje zoeken op de overvolle
woningmarkt. Alleen als we op andere
manieren gaan ontwikkelen kunnen we
in de groeiende behoefte aan betaalbare
woningen voorzien. Daarom steken wij
onze nek uit.”

Door de instortende economie stokte ja
renlang de ontwikkeling van het Zeebur
gereiland. Samen met de gemeente Am
sterdam bedacht de Alliantie een nieuw
ontwikkelmodel voor de Theo Koomen
buurt. Gangbare regels en procedures
zijn daarbij grotendeels overboord gezet
om eindelijk aan de slag te kunnen. Een
hoog ontwikkel- en bouwtempo moet
ervoor zorgen dat de eerste woningen al
in 2015 kunnen worden opgeleverd. >

Zeeburgereiland
Regels en procedures overboord

Larry Bath
regiomanager vastgoed
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Ondernemend
> Bath: “We hebben geen dichtgetim
merd plan, maar werken vanuit een
aantal gezamenlijke doelstellingen en
ambities. Die behelzen grofweg dat we
een aantrekkelijke, leefbare en gemeng
de buurt gaan bouwen die bestaat uit
een derde deel sociale huurwoningen,
een derde deel vrijesectorhuurwonin
gen en een derde koopwoningen. De
huurwoningen ontwikkelen wij, voor de
bouw van de koopwoningen en duurdere
huurwoningen worden marktpartijen
aangetrokken.”

Frame

De uitgangspunten, ambities en doelstel
lingen zijn vervat in een stedenbouwkun
dig frame, waarvan alleen de hoofdlijnen
zijn vastgelegd.
Afhankelijk van de wensen van de
(toekomstige) bewoners – die nauw bij
de ontwikkeling worden betrokken – en
de ontwikkelingen op de woningmarkt
wordt het gebied nader ingevuld. “Door
bewoners te laten meedenken creëren
we in een vroeg stadium betrokkenheid
bij de nieuwe buurt en sociale cohesie
tussen de mensen die daar gaan wonen”,
aldus Bath.
“Hoewel de grote lijnen bekend zijn, is
het ook voor ons een verrassing hoe de
wijk er uiteindelijk uit zal zien. Er liggen
tal van dilemma’s en vragen die beant
woord moeten worden. Een daarvan is
de betaalbaarheid van de woningen. Niet
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alleen voor de toekomstige huurders,
maar ook voor ons als ontwikkelaar,
eigenaar en beheerder. We zullen de
verhouding tussen betaalbaarheid,
kwaliteit, bouwkosten, exploitatiekos
ten en toekomstwaarde scherp in het
oog moeten houden.”

60 vierkante meter

Omdat de Alliantie bouwt voor mensen
met lagere en middeninkomens (tot
v 43.000,- per jaar) liggen de huurprij
zen hier tussen de v 550,- en v 850,- per
maand. Om dat mogelijk te maken is
gekozen voor een gemiddelde woonop
pervlakte van 60 vierkante meter, waar
dat in vroegere plannen 90 vierkante
meter was. De gewenste flexibiliteit
komt niet alleen tot uiting op wijk- en
blokniveau, maar ook in de mogelijk
heid voor bewoners om in grote mate
zelf de indeling van hun woning te
bepalen.
De belangstelling van Amsterdammers
voor het project is aanzienlijk. En voor
de koopwoningen staan, nu duidelijk
is dat de Alliantie flink gaat investeren,
commerciële marktpartijen in de rij,
heeft Bath gemerkt. “Logisch, want wij
bieden de zekerheid dat we als maat
schappelijke organisatie langdurig blij
ven investeren in beheer en leefbaar
heid. Dat maakt het voor marktpartijen
interessant om te investeren in deze
wijk en straks ook in andere wijken.” <

Stadsdeelbestuurder Thijs Reuten:

“De Alliantie steekt
haar nek uit”
Met de keuze voor een flexibele ontwikkeling van de Theo Koomenbuurt op het
Zeeburgereiland steekt de Alliantie haar
nek uit, zegt bestuurder Thijs Reuten
(PvdA) van het Amsterdamse stadsdeel
Oost. “We hebben in deze tijd behoefte
aan partijen die als eerste verantwoordelijkheid durven nemen.”

H

eel enthousiast is Reuten, o
 nder
meer verantwoordelijk voor bou
wen en wonen, over de aanpak
van de Alliantie. Want de oude manieren
van stadsontwikkeling zijn volgens hem
passé. “Vroeger maakten we een dichtge
timmerd plan, met een tijdshorizon van
zes tot acht jaar. Dat volstaat niet meer.
De markt en de vraag veranderen zo snel,
dat je flexibel moet zijn om daarop te
kunnen inspelen.”

Respect

Hoewel de woningcorporatie niet de
eerste is die op het Zeeburgereiland aan
de slag gaat – een groep zelfbouwers gaf
de aftrap – is de Alliantie wel de eerste
grote partij die instapt. Reuten heeft daar
‘respect’ voor. De stadsdeelbestuurder:
“De Alliantie neemt haar verantwoorde
lijkheid en fungeert in navolging van de
zelfbouwers als katalysator voor de verde
re ontwikkeling van het Zeeburgereiland.
Belangrijk, omdat dat ook weer a
 ndere

partijen aantrekt. Met de bouw van 600
woningen brengt de Alliantie massa in.
De Theo Koomenbuurt wordt de eerste
complete wijk van het Zeeburgereiland.”

Míjn wijk

Belangrijk vindt Reuten ook dat de toe
komstige bewoners een belangrijke stem
krijgen in de ontwikkeling van de buurt.
“Mensen zullen daardoor veel eerder
het gevoel krijgen: ‘dit is míjn wijk’. Dat
vergroot de betrokkenheid van bewoners,
waardoor ze wellicht bereid zijn ook zelf
de handen uit de mouwen te steken. En
dat is waar we de komende jaren naartoe
willen.”
Reuten ziet de samenwerking met
bewoners in de ontwikkeling van het
Zeeburgereiland als een leerproces. “We
weten dat we hier een woonwijk op een
geweldige locatie realiseren. De weg daar
naartoe ontdekken we gaandeweg. Onze
ervaringen met de samenwerking met
bewoners nemen we mee naar toekom
stige projecten, zonder ze één op één te
kopiëren. De tijd van one size fits all is
voorgoed voorbij. Elke situatie is anders
en vraagt om een eigen benadering.
Maar elementen van wat de Alliantie en
de gemeente hier op het Zeeburgereiland
doen, verwacht ik zeker terug te zien in
andere, grotere ontwikkelingen.” <
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Nieuwbouw
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Op een voormalig bedrijventerrein in het centrum
van Huizen realiseerde de Alliantie drie moderne
wooncomplexen met in totaal 92 ruime sociale
huurappartementen: de 3Maten. Twee complexen zijn
bestemd voor jongeren tot 30 jaar uit Huizen en omgeving,
een voor senioren vanaf 55 jaar.

M

et de bouw van de 3Maten
wilde de Alliantie niet alleen
jongeren goede en betaalbare
huisvesting bieden, maar ook senioren
stimuleren een (sociale)huur- of koop
woning achter te laten en zo de lokale
woningmarkt in beweging te brengen.
Beide doelstellingen zijn gehaald. De in
totaal 92 appartementen waren binnen
een mum van tijd verhuurd. De eerste be
woners betrokken in december 2013 hun
nieuwe woning, waarvan de toewijzing
verliep via Woningnet.

De jongerenappartementen hebben
drie kamers, een badkamer, een grote
bergruimte en een vloeroppervlak van
gemiddeld circa 70 vierkante meter. De
seniorenappartementen zijn met een
vloeroppervlak van gemiddeld 90 vier
kante meter groter en luxer uitgevoerd.
Zowel jongeren als senioren kunnen
gebruikmaken van een ondergrondse
parkeergarage met in totaal 84 plaatsen.
De huurprijzen blijven onder de huur
grens voor sociale woningbouw. >

de 3Maten
bevordert doorstroming
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“Heerlijk ruim
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“T

oen mijn man overleed, bleef ik
alleen achter in ons huis in Huizen
waar we 25 jaar hadden gewoond. Het
was veel te groot voor mij alleen en ik
voelde me er niet prettig meer. Ik stond
al ingeschreven bij Woningnet en toen
ik over de 3Maten las, heb ik me meteen
aangemeld.”
“Ik ben erg blij met mijn mooie hoekap
partement op de eerste verdieping.
Het is erg ruim en heeft mooie hoge

plafonds, een groot balkon en overal
ramen. Zo licht! Ik heb een woonkamer,
een slaapkamer, een logeerkamer, veel
bergruimte en een enorme hal. Alles
gelijkvloers. Ik ben ook heel blij met het
aparte toilet voor gasten; hoeven ze niet
naar de wc in mijn badkamer. Ideaal zijn
ook de lift en de parkeergarage. De huur
prijs is ook aantrekkelijk. Het is gewoon
fantastisch!”>

appartement
met overal licht”

Vera Dikman
bewoonster
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“Nog elke
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“I

k woonde bij mijn ouders in Huizen,
maar stond al een tijdje ingeschre
ven bij Woningnet. Mijn vriend en ik
waren echt aan samenwonen toe. Voor
het eerste complex werden we uitgeloot,
maar bij de tweede loting was het raak. In
december zijn we erin getrokken.”
“Ik ben nog elke dag blij met ons appar
tement! Het is zo licht, groot en ruim,
dat geloof je gewoon niet. Erg blij ben ik
ook met ons grote balkon. Daar zitten we
vaak. De huur is met z’n tweeën goed op

te brengen, al ben ik net afgestudeerd en
heb ik nog geen vaste baan.”
“Het is leuk om in een gebouw met
allemaal jongeren te wonen. We hebben
best veel contact onderling. En op de
eigen Facebookpagina voor de bewoners
van de 3Maten wisselen we elke dag wel
nieuwtjes en berichten uit.”
“Wij zullen hier zeker niet ons hele leven
blijven wonen; over een tijdje willen we
gaan kopen. Maar dit is een heel mooi
begin!” <

dag blij
met onze woning”
Roxanne Steijger
bewoonster

25

Corporaties
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Woningcorporaties? Terug naar de kerntaken!, vindt het
kabinet. Maar in hoeverre mogen, kunnen of moeten
corporaties dan nog invulling geven aan hun rol van
‘maatschappelijk ondernemer’? “Woningcorporaties zitten
psychologisch in de knel”, constateert hoogleraar Housing
Management Vincent Gruis.

V

anaf midden jaren negentig
ontpopten veel woningcorpora
ties zich tot halve welzijnsclubs.
Onder aanmoediging van politici en be
stuurders op landelijk en lokaal niveau
zetten ze zich in voor leefbare, vitale en
veilige wijken.
Via sloop en nieuwbouw, maar ook met
initiatieven op sociaal en welzijnsge
bied, bestreden ze sociaal-maatschap
pelijke problemen, waarbij ze hun
takenpakket soms zelfs tot ‘achter de
voordeur’ uitbreidden. Geld speelde am
per een rol, omdat de meeste corpora

ties in de loop van tientallen jaren
grote reserves hadden opgebouwd.
Die tijd is voorgoed voorbij, con
stateert Vincent Gruis, die zich aan
de TU Delft bezighoudt met de
maatschappelijke rol van beheer
ders en ontwikkelaars. “Er waait
een andere maatschappelijke wind.
Grootschalige bezuinigingen en de
verhuurdersheffing dwingen cor
poraties tot een drastische koers
wijziging. Organisaties worden
ingekrompen, mensen ontslagen,
projecten uitgesteld.” >

in de knel
Terug naar de kerntaken

Vincent Gruis
hoogleraar Housing
Management
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Kerntaken

Oorzaak hiervan is niet alleen de econo
mische crisis – er is nu eenmaal minder
geld - , maar ook het feit dat de Haagse
opvattingen over de rol van corporaties
sterk zijn veranderd. Die moeten, vindt
het kabinet, terug naar hun kerntaak –
het huisvesten van mensen met lagere
inkomens – en de rest aan de markt
overlaten.
Gruis: “Dat is in wezen een neoliberale vi
sie op de woningmarkt. Voor een rol van
de corporatie als maatschappelijk onder
nemer en ‘wijkregisseur’ is daarin geen
plaats. Immers, in de visie van minister
Blok komt de markt vanzelf in beweging
als zich een vraag aandient.”
De markt is inderdaad vaak flexibeler
bij het inspelen op ontwikkelingen in
de vraag en de economie, erkent Gruis.
Zeker als het om de bouw van nieuwe
wijken gaat. Maar de markt laat zich
weinig gelegen liggen aan de problemen
in bestaande ‘zwakke wijken’. Daar valt
voor commercieel gedreven partijen nu
eenmaal minder te halen. Misschien dat
ze nog wel willen investeren in de ‘gou
den randjes’, waar ze lucratieve projecten
kunnen realiseren voor mensen met
een goedgevulde portemonnee. Maar
langdurig investeren in leefbaarheid,
veiligheid en vitaliteit, zoals corporaties
dat vanouds doen?

Pijn

Gruis: “Als corporaties worden gedwon
gen zich op hun kerntaken te richten
en ook gemeenten grote bezuinigingen
moeten verwerken, weet je één ding ze
ker: dat gaat pijn doen. Als iedereen zich
terugtrekt, vallen ergens grote gaten.”
Corporaties worden volgens Gruis nu
met ‘het mes op de keel’ gedwongen
afstand te nemen van een deel van hun
maatschappelijke betrokkenheid. En
dat brengt ze psychologisch in de knel,
meent hij. “De situatie roept allerlei
morele dilemma’s op, want betrokken
heid van corporaties bij hun huurders
verdwijnt echt niet zomaar. Het maat
schappelijk ondernemerschap zit de
corporaties nu eenmaal in het bloed, het
is de grond van hun bestaan.”
De relatie tussen afhankelijkheid en
betaalbaarheid is een groot dilem
ma waarmee de corporaties zich zien
geconfronteerd. Als gevolg van bezuini
gingen, heffingen en de introductie van
de ‘marktwerking’ zullen de huurprijzen
over de hele linie stijgen. Daardoor komt
de betaalbaarheid van wonen in de knel,
juist voor de doelgroepen die voor hun
huisvesting afhankelijk zijn van een
corporatie, aldus Gruis.
“Het beeld dat Nederlanders goedkoop
zouden wonen ten opzichte van het
buitenland is een fabeltje. >

“Het beeld dat Nederlanders goedkoop zouden wonen ten opzichte van
het buitenland is een fabeltje”
28

w 480
is de gemiddelde huurprijs
per maand van een sociale
huurwoning
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> Wij hebben wel kwalitatief uitstekende
woningen, maar daar betalen we flink
voor. Recent onderzoek laat zien dat
ruim 30 procent van de huurders in de
corporatiesector met zijn woonlasten al
tegen de grens zit. Dat betekent dat gro
te groepen mensen echt reële pijn gaan
voelen als de woonlasten verder stijgen,
zoals het kabinet beoogt.”

Keuzes

Sommige corporaties leggen zich daar
bij neer en trekken zich terug in een rol
als beheerder, ziet Gruis. “Vooral kleinere
corporaties zien geen andere oplossing.”
Maar de meeste zoeken naarstig naar
manieren om toch invulling te kunnen
blijven geven aan hun maatschappelijk
ondernemerschap. “Ze willen en kunnen
zich niet zomaar terugtrekken. Maar ze
zullen wel keuzes moeten maken.”
Zo zouden corporaties, om de betaalbaar
heid te handhaven, concessies kunnen
doen aan kwaliteit. “Je kunt bijvoor
beeld besparen op het onderhoud van
complexen, mits je het voordeel dat dat
oplevert teruggeeft aan de bewoners. Of
je kunt de woonlasten proberen terug te
dringen door bewoners de mogelijkheid
van zelfbeheer aan te bieden.”
Deze oplossingen bieden waarschijnlijk
weinig soelaas, realiseert Gruis zich,
omdat ze slechts door een klein deel van
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de huurders omarmd zullen worden. “De
meeste mensen hebben daar helemaal
geen zin in. Die hebben al genoeg sores
aan hun hoofd en willen gewoon wonen
in een betaalbaar huis in een veilige
buurt.”

Sociale innovatie

Echte oplossingen kunnen volgens Gruis
alleen komen vanuit wat hij ‘sociale
innovatie’ noemt. “Dat betekent dat
vernieuwende initiatieven op het gebied
van onderhoud, beheer en betaalbaar
heid vooral uit de bewoners zelf voort
moeten komen. Voor de professionals
van de corporaties is dat een enorme
uitdaging, want het vraagt een totaal
andere manier van denken en werken bij
de corporaties. Die moeten geen kant-enklare oplossingen aanbieden, maar met
hun voelsprieten in de wijk echt naar de
bewoners luisteren.”
Het opbouwen van het wederzijds
vertrouwen dat deze vorm van sociale
innovatie vraagt, is een lang en intensief
traject, aldus Gruis. “Maar het biedt op
lange termijn de meeste kansen op suc
ces. Het is zoals de Amerikaanse schrijver
John C. Maxwell zegt: they don’t care
about what we know, until they know
that we care. Sociale innovatie is de ul
tieme uitdaging waarvoor de corporaties
zich de komende jaren gesteld zien.” <

620

nieuwe woningen opgeleverd
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Volop
investeren

in energiebesparing
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Van de ruim 57.000 woningen in het bezit van de Alliantie
moet in 2022 minimaal 55 procent minstens energielabel B
hebben. De Alliantie investeert de komende jaren flink in
energiebesparende maatregelen.

D

uurzaamheid en energiebesparing
zijn belangrijk voor de Alliantie. Voor
al het energiezuinig maken van het
bestaande woningbestand – vaak daterend
uit een tijd dat energiebesparing nog geen
rol speelde – is een opgave van formaat.
Door het aanbrengen van gevel-, raam-,
vloer- en dakisolatie en de plaatsing van
energiezuinige cv-installaties wil de Allian
tie het hoge energieverbruik van woningen
terugbrengen. Daarnaast worden op diverse
plekken zonnepanelen geplaatst, waarmee
de bewoners voor een deel in de eigen
energiebehoefte kunnen voorzien.

Ketensamenwerking

In 2013 nam de Alliantie het initiatief om
met partners in de bouw een vorm van
ketensamenwerking te ontwikkelen, het
zogenoemde Sequent-model. Het model
wordt ook gebruikt bij projecten van ver
duurzaming en energiebesparing.
De woningcorporatie ging in zee met twee
vaste aannemers voor het isoleren van wo
ningen. De focus van de Alliantie verschuift
van ‘zelf doen’ naar regisseren. Sequent
zorgt niet alleen voor snellere doorloop
tijden, maar levert ook schaal- en (dus)
kostenvoordelen op. Jaarlijks kan de Allian
tie op deze wijze 500 woningen aanpakken.

Zonnepanelen

Op panden waar dat technisch en
bouwkundig mogelijk is, plaatst de
Alliantie steeds vaker zonnepanelen,
regelmatig op verzoek van de huurders.
Daarbij wordt ook geëxperimenteerd
met nieuwe contractvormen. Zo is in
2013 in Huizen, Amersfoort, Hilversum
en Almere een pilot gestart waarbij een
externe partij de zonnepanelen aanlegt
en beheert en de energiekosten zonder
tussenkomst van de Alliantie verrekent
met de huurders.
De nieuwbouwwoningen van de
Alliantie voldoen bij oplevering aan de
hoogste eisen op het gebied van isolatie
en energiezuinigheid. <
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Energiecoach
Daniël

helpt besparen
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Slimmer omgaan met energie. Dat levert het gezin van
Daniël van Dijk (57) uit Huizen jaarlijks vele honderden
euro’s voordeel op. Als energiecoach wil Daniël ook andere
huurders van de Alliantie laten zien hoe makkelijk ze
energie – en dus geld – kunnen besparen.

“M

ensen zijn wel blij als
hun woning is geïsoleerd,
maar passen vervolgens
hun gedrag niet aan. Ze staan een half
uur onder de douche en laten onnodig
het licht branden. Ja, dan helpen al die
besparende maatregelen niets en betaal
je je nog scheel aan energielasten!”
“Ik woon in de 1e Woningbouwstraat in
Huizen, waar letterlijk de eerste wo
ningwetwoningen van Nederland staan.
De huizen dateren uit 1915 en voldoen
totaal niet aan de hedendaagse eisen op
het gebied van isolatie. Daarom gaat de
Alliantie ze renoveren en isoleren. Dat is
hard nodig ook. Maar ook zonder isolatie
hebben wij als gezin ons energieverbruik
omlaag gebracht. Gewoon door ons
gedrag aan te passen en een beetje op te
letten.”

Stookkosten

“Dat loont: tien jaar geleden verbruikten
we zo’n 2.700 kubieke meter gas per jaar,
nu zitten we op ongeveer 1.700 kuub.
Zonder dat we oncomfortabel leven,
scheelt ons dat jaarlijks ruim 600 euro
op stookkosten.”
“Ik wil graag andere gezinnen ook laten

zien hoe ze energie en dus geld kunnen
besparen. Daarom heb ik me, samen met
mijn buurman Henk Jongerden, aange
meld als energiecoach bij de Alliantie.
We hebben op kosten van de Alliantie
een cursus gevolgd en de kennis die we
daar hebben opgedaan, delen we met
buurt- en wijkgenoten. Dat doen we op
vrijwillige basis, omdat we het leuk en
belangrijk vinden.”
“Mensen met vragen op energiege
bied kunnen contact opnemen met de
Alliantie. Dan komen wij – of een van de
andere energiecoaches – langs, lopen sa
men met de bewoners het hele huis door
en geven concrete besparingstips. Onze
boodschap is: besparen op energie is veel
eenvoudiger dan je denkt en levert altijd
geld op.” <

“Besparen op
energie levert
altijd geld op”
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