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Voorwoord

Het voorliggende deelrapport maakt deel uit van het onderzoek ‘Waterbedeffecten van stedelijke herstructurering: over verhuizers, ontvangstwijken en het aanbod sociale huurwoningen’. Het onderzoek
bestaat uit twee samenhangende onderdelen: ‘Waterbedeffecten van stedelijke herstructurering; over
mensen en ontvangstwijken’ (module A) en ‘Een ijzeren houdgreep of een liefdevolle omhelzing? Herstructurering, aanbod sociale huurwoningen en concentratie’ (module B).
Het geheel is ingebed in twee langlopende onderzoeksprogramma’s. Allereerst in het onderzoeksprogramma van het Platform Corpovenista (www.corpovenista.nl). Platform Corpovenista is een samenwerkingsverband van 14 woningcorporaties en Aedes dat zich richt op kennisontwikkeling en kennisuitwisseling over vraagstukken waar wijkontwikkeling, de emancipatie van bewoners en de ontwikkeling van het vastgoed in onderlinge samenhang aan de orde zijn. In het inhoudelijk programma van
het Platform zijn zeven thema’s geformuleerd. Het onderhavige deelrapport valt onder thema 5: ‘Effecten van herstructurering: duurzame resultaten en het waterbed’.
Het onderzoek ‘Waterbedeffecten van stedelijke herstructurering’ maakt tevens deel uit van een Nicisonderzoeksprogramma. Binnen dit onderzoeksprogramma ‘Kennis voor krachtige Steden’ zijn ruim 40
projecten in uitvoering (www.nicis.nl). Het voorliggende onderzoek valt onder het thema Wonen. Ieder onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium van een of enkele universitaire onderzoeksgroepen en een aantal stedelijke partijen. Het is een samenwerkingsverband tussen wetenschappers en professionals uit de stedelijke praktijk.
Het consortium voor dit onderzoek bestaat uit:
- Universiteit Utrecht, Urban & Regional Research Centre (penvoerder)
- Technische Universiteit Delft, Onderzoeksinstituut OTB
- Platform Corpovenista
- Nicis Institute
- Gemeente Breda
- Gemeente Den Haag
- Gemeente Ede*
- Gemeente Groningen*
- Gemeente Rotterdam
*Deze gemeenten participeerden niet in module B van het overkoepelende onderzoek ‘Waterbedeffecten van herstructurering’.
Dit rapport verschijnt in het kader van module A: Waterbedeffecten van stedelijke herstructurering;
over mensen en ontvangstwijken. Binnen deze module is er een onderscheid tussen drie deelstudies:
1. Deelonderzoek A1: de ervaringen van verhuisde herhuisvestingsurgenten in vijf steden
2. Deelonderzoek A2: de ervaringen van bewoners in ontvangstbuurten
3. Deelonderzoek A3: de betekenis van brede herhuisvesting voor de preventie van waterbedeffecten (de voorliggende studie).
Van de deelonderzoeken A1 en A2 is geen deelrapport verschenen; ze zijn gerapporteerd in het omvattende eindrapport van het onderzoeksproject (Posthumus e.a., 2012).
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Samenvatting

Sinds 15 jaar wordt er stevig ingegrepen in de woningvoorraad van vele wijken in Nederland. De laatste jaren richt de discussie omtrent effecten van deze herstructurering zich in toenemende mate op de
zogeheten waterbedeffecten: de vraag of door de ingreep in de ene wijk een of meer andere wijken
achteruitgaan door de instroom van herhuisvestingsurgenten. Hoewel eigenlijk nog maar weinig bekend is over deze effecten, spelen woningcorporaties wel in op vermoedens van of vrees voor dergelijke verplaatsingseffecten. Zij doen dat onder andere door ‘brede herhuisvesting’ in te zetten. Vanuit
de notie dat ‘voorkomen beter is dan genezen’, wordt voorafgaande aan de verhuizing huisbezoek gebracht aan de aanstaande herhuisvestingsurgenten.
Een van de doelstellingen van dit huisbezoek is om sociaaleconomische problemen van huishoudens in
kaart te brengen en daar vervolgens oplossingen voor trachten te vinden, om te voorkomen dat problemen meeverhuizen. Woningcorporaties zoeken daarbij samenwerking met lokale sociale partners
die een eventuele hulpvraag verder oppakken, zoals het welzijnswerk, de Sociale Dienst en de GGD.
Daarmee is brede herhuisvesting onderdeel van de wijd verbreide ‘achter-de-voordeur’ aanpak, een
vorm van outreachend werken die op veel terreinen wordt ingezet om de afstand tot cliënten te verkleinen en passende begeleiding of zorg te leveren.
Dit onderzoek gaat in op de vraag wat de mogelijke betekenis is van brede herhuisvesting bij de preventie van waterbedeffecten. Het doel van het onderzoek is om inzicht geven in de wijze waarop brede herhuisvesting wordt ingezet, hoe dat verschilt in verschillende situaties en hoe effectief dat is.
Onze eindconclusie is dat de betekenis van brede herhuisvesting voor de preventie van waterbedeffecten bescheiden, maar zeker niet verwaarloosbaar is. De meerwaarde van brede herhuisvesting omvat het in beeld brengen van verborgen problematiek, het tegengaan van verdere cumulatie van bestaande sociale problemen door gedwongen herhuisvesting en het stroomlijnen van herhuisvesting
(door herstructurering) met lopende interventies in en hulptrajecten voor huishoudens die te kampen
hebben met sociale, economische of psychologische problemen.
De betrekkelijkheid van de impact van brede herhuisvesting vloeit voort uit het gegeven dat ‘zware
probleemgevallen’ vrijwel altijd al bekend zijn bij relevante instanties en dat sommige (psycho)sociale
problemen een dermate structureel karakter hebben dat de geboden begeleiding daarvoor geen soelaas biedt. Daar komt bij dat het langetermijneffect van brede herhuisvesting lastig is na te gaan omdat de intensieve monitoring door woningcorporaties na verhuizing doorgaans ophoudt. De consequentie is dat er geen goed zicht is op hoe de situatie van zowel de begeleide huishoudens als hun
nieuwe (sociale) omgeving zich ontwikkelt.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Sinds enkele jaren zien we dat woningcorporaties in toenemende mate betrokken zijn bij of zelfs initiatiefnemer zijn van zogenoemde ‘achter-de-voordeur’ projecten. Het betreft een manier van outreachend werken waarbij een dienstverlenende organisatie langs gaat bij de bewoners. Het huisbezoek wordt gebruikt om in kaart te brengen welke problemen binnen een huishouden leven en daar
vervolgens oplossingen voor te vinden (Cornelissen & Brandsen, 2007, p. 7). Deze werkwijze past in
de bredere ontwikkeling waarin corporaties zich naast de kerntaak ten aanzien van wonen zich ook
richten op sociale aspecten. Binnen de stedelijke vernieuwing zien we dat terug bij de aanpak van de
herhuisvesting. Het huisbezoek dat in het kader van de aanstaande herstructurering plaatsvindt wordt
gebruikt om naast woonwensen allerlei andere zaken aan het licht te brengen waarmee het huishouden worstelt en daar passende begeleiding bij te geven of te zoeken. Woningcorporaties zoeken daarbij samenwerking met lokale sociale partners die een eventuele hulpvraag verder oppakken. Dit fenomeen wordt ook wel brede herhuisvesting genoemd. Brede herhuisvesting past in het meer klantgericht werken, waarbij het huisbezoek een middel is om de grote afstand die corporaties (en andere instanties) ervaren ten opzichte van klanten te verkleinen (Cornelissen & Brandsen, 2007). Sinds de discussie over waterbedeffecten wordt brede herhuisvesting ook als middel gezien om negatieve verplaatsingseffecten als gevolg van herstructurering te voorkomen of te verminderen.
In deze rapportage laten we zien hoe woningcorporaties in samenwerking met andere instanties vorm
geven aan ‘brede’ begeleiding en ondersteuning bij herhuisvesting. Het onderzoek betreft een deelonderzoek van het bredere onderzoeksproject ‘Waterbedeffecten van herstructurering: over verhuizers,
ontvangstwijken en het aanbod sociale huurwoningen’, dat zich richt op de neveneffecten van stedelijke herstructurering op een drietal aspecten:
• Gevolgen voor de verdeling van de voorraad sociale huurwoningen en de slaagkansen van
verschillende groepen woningzoekenden.
• Gevolgen voor de herhuisvestingsurgenten.
• Gevolgen voor de ontvangstbuurten, dat wil zeggen buurten waar relatief veel herhuisvestingsurgenten terecht komen.
Met een waterbedeffect wordt bedoeld “een effect van een beleidsmaatregel met een bedoelde of onbedoelde invloed op een ander gebied dan waarvoor de beleidsmaatregel bedoeld is” (Slob e.a.,
2008). In het kader van stedelijke herstructurering duikt de term voor het eerst op in een evaluatierapport over de vernieuwing van de Bijlmermeer. “In hoofdlijnen constateren we dat de leefbaarheid

in de al aangepakte delen van de Bijlmer wel is toegenomen. […] Maar de verbetering werkt ook als
een waterbed: waar je gaat zitten gaat het omlaag om elders weer omhoog te komen. De verbeterde
buurten gaan erop vooruit, maar de nog niet aangepakte flats zijn erop achteruit gegaan” (Ouwehand
e.a., 1999, p. 100). Sinds de publicatie van het Utrechtse rapport over waterbedeffecten bij herstructurering (Slob e.a., 2008) is er hernieuwde interesse in en debat over verhuisstromen vanuit herstructureringsbuurten naar andere buurten, mogelijke overlast van recent gevestigde herstructureringsurgenten en effecten daarvan op de zogenaamde ‘ontvangstwijken’ (zie ook Posthumus e.a., 2012).
Hoewel nog maar weinig bekend is over deze effecten, spelen woningcorporaties nu al in op vermoedens van of vrees voor verplaatsingseffecten. Zij doen dat onder andere door brede herhuisvesting in
te zetten. Met de notie dat ‘voorkomen beter is dan genezen’ wordt vooraf aan de verhuizing middels
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een huisbezoek problemen van huishoudens opgespoord om daar vervolgens oplossingen voor te vinden, met het uiteindelijke doel dat problemen niet meeverhuizen. Vandaar dat binnen het onderzoek
bijzondere aandacht is voor de ervaringen van verschillende partijen in de organisatie en uitvoering
van dit proces. Ook zijn huishoudens geïnterviewd die deze brede begeleiding (hebben) ontvangen.
Aan de hand van hun ervaringen onderzoeken we de meerwaarde van begeleidingstrajecten voor de
individuele herhuisvestingskandidaten en hun omgeving. De centrale vraag is of brede herhuisvesting
in staat is om veronderstelde waterbedeffecten te voorkomen.

1.2

Probleemstelling en onderzoeksvragen

De probleemstelling voor dit deelonderzoek is als volgt geformuleerd:

Wat is de mogelijke betekenis van brede herhuisvesting bij de preventie van waterbedeffecten?

Om tot een antwoord op deze vraag te komen, nemen we een aantal stappen. Allereerst is het noodzakelijk aandacht te besteden aan de ruimtelijke spreiding van herhuisvestingsurgenten. Een conditie
voor het bestaan van waterbedeffecten is immers dat herhuisvestingsurgenten geconcentreerd naar
andere wijken verhuizen. Feitelijke spreidingspatronen komen aan bod in het hoofdrapport van het
onderzoek (Posthumus e.a., 2012). Voor dit onderzoek is het vooral interessant na te gaan of en hoe
professionals invloed uitoefenen op de woonkeuzes van huishoudens, in welke mate zij dat doelbewust doen en hoe zich dat verhoudt tot hun formele beslissingsruimte. Daarbij is het vooral interessant te kijken hoe zij omgaan met overlastgevers.
Vervolgens is de vraag wat de toegevoegde waarde is van brede herhuisvesting. Een andere conditie
voor het bestaan van waterbedeffecten is dat een bepaald deel van de huishoudens die geherhuisvest
worden, gekenmerkt kunnen worden als ‘probleemhuishoudens’. Hoewel één huishouden óók tot problemen in de nieuwe woonomgeving kan leiden, impliceert de discussie over waterbedeffecten dat het
om een niet te verwaarlozen aantal gaat. De vraag is ook in welke mate brede herhuisvesting, door ‘te
kijken achter de voordeur’, huishoudens kan bereiken die zonder enige verdere bemoeienis vrijwel zeker problemen (voor de omgeving) in de nieuwe woonsituatie zullen veroorzaken. Tot slot beoogt de
centrale vraagstelling ook inzicht in de meerwaarde van de begeleiding voor de bewoners. Hoewel de
ervaringen van bewoners niet centraal staan in dit onderzoek, hebben wij dit toch als deelvraag meegenomen.
Het doel van het onderzoek is om inzicht geven in de wijze waarop brede herhuisvesting wordt ingezet, hoe dat verschilt in verschillende situaties en hoe effectief dat is. Er is al veel onderzoek gedaan
naar de achter-de-voordeuraanpak, waarvan brede herhuisvesting een bijzondere vorm is. Discussiepunten omtrent deze aanpak en belangrijkste lessen uit de praktijk komen terug in ons onderzoek.
Bijzondere aandacht is er bijvoorbeeld voor de rol van professionals, hun bevoegdheden en taakopvatting en hun samenwerking.
De centrale vraagstelling is opgesplitst in de volgende onderzoeksvragen:
1. Wat is de aanleiding om brede herhuisvestingstrajecten te implementeren? Wat zijn de doelstellingen? Hoe is het proces georganiseerd? Kortom: hoe is de aanpak te typeren?
2. Hoe opereren herhuisvestingsconsulenten in hun dagelijkse praktijk van herhuisvesting? Welke speelruimte hebben zij binnen hun bevoegdheden? Hoe gaan zij om met ‘overlastgevers’?
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Welke invloed hebben zij op de woonkeuzes en ruimtelijke spreiding van herhuisvestingsurgenten?
3. Wat is de toegevoegde waarde van brede herhuisvesting? In hoeverre bereikt men door de
inzet van brede begeleiding onbekende ‘probleemhuishoudens’? Hoe oordelen betrokken professionals over de inzet van brede herhuisvesting? Wat zijn succes- en faalfactoren?
4. Hoe ervaren de bewoners het huisbezoek en de begeleiding? Wat is de meerwaarde ervan
voor het welbevinden van de betrokken huishoudens?
De eerste vraag is vooral beschrijvend van aard en komt aan bod in hoofdstuk 3. Hier beschrijven we
ook kort de wijken waar het om gaat. We eindigen dit hoofdstuk met een typering van de aanpak. In
hoofdstuk 4 gaan we specifiek in op hoe medewerkers van de woningcorporatie dagelijks opereren.
De vraag naar de meerwaarde van brede herhuisvesting komt aan bod in hoofdstuk 5 (vanuit het
oogpunt van de professional) en hoofdstuk 6 (vanuit het oogpunt van de bewoner). In hoofdstuk 7
blikken we terug op alle onderdelen en trekken we conclusies.

1.3

Onderzoeksopzet

In de gemeenten Breda, Den Haag, Ede, Groningen en Rotterdam is gezocht naar voorbeelden van
brede herhuisvesting. Na twee oriënterende gesprekken en aanwezigheid bij het bemiddelingsoverleg
zijn we tot de conclusie gekomen dat Den Haag geen praktijksituatie kent waarbij sprake is van een
daadwerkelijk integrale aanpak. In Ede bleek er wel een project Achter de Voordeur te bestaan, maar
had het geen relatie (meer) met sloop en herhuisvesting. Ook in Groningen kent men in de meeste
gevallen geen integrale aanpak. Uitzondering is de wijkvernieuwing Korrewegwijk, waar men samenwerkt met de Sociale Dienst in het kader van sociale stijging. Dit betreft een relatief klein project,
maar is wel in ons onderzoek opgenomen. De nadruk in het empirische onderzoek ligt echter op de
projecten in Rotterdam (Achter de voordeur in Pendrecht en het Sociaal Team in Nieuw-Crooswijk) en
Breda (Zorg Op Maat, Driesprong). Dit zijn projecten waar stevig werk is gemaakt van de integrale
aanpak.
Voor het beantwoorden van onze onderzoeksvragen hebben wij naast documentanalyse, vooral gebruikt gemaakt van interviews. Via de gemeentelijke vertegenwoordigers in het projectconsortium zijn
de projectleiders benaderd en via hen professionals die bij het proces betrokken zijn of waren. Naast
medewerkers van de woningcorporatie (beleid en uitvoering), zijn gesprekken gevoerd met professionals van gemeente en zorg/welzijnsinstellingen. Een lijst met geïnterviewde personen is te vinden in
de bijlage. Daarnaast is een (beperkt) aantal interviews met bewoners gehouden die te maken hebben gehad met de ‘integrale’ aanpak bij herhuisvesting en ook ondersteuning vanuit andere trajecten
dan herhuisvesting (gehad) hebben. Zij zijn benaderd via de professionals. Voor zowel de interviews
met de professionals als met de bewoners werd een itemlijst gehanteerd en indien nodig werd daarvan afgeweken (semigestructureerde interviews). Vrijwel alle interviews zijn opgenomen en integraal
uitgewerkt. Vervolgens zijn de interviews geanalyseerd aan de hand van de thema’s zoals die terugkomen in de rapportage. In de rapportage gebruiken wij om privacyredenen gefingeerde namen.
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2

Context van het onderzoek

In dit hoofdstuk bespreken we kort de achtergrond van de opkomst van achter-de-voordeurprojecten.
Daarna bespreken we op basis van onderzoeksrapporten die in de afgelopen jaren zijn verschenen, de
ervaringen met achter-de-voordeurprojecten en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden. We
gebruiken deze informatie om de onderzoeksvragen verder te duiden.

2.1

Terug op de deurmat

Sinds het jaar 2000 zien we dat woningcorporaties en andere instanties steeds vaker op huisbezoek
gaan bij de burger. De zogeheten achter-de-voordeurmethodiek wordt gebruikt om behoeften, wensen, (hulp)vragen en problemen van bewoners in een buurt of wijk in kaart te brengen, waarna de
bewoners en/of de professionals op basis van de verkregen informatie al dan niet specifieke vervolgacties ondernemen (Brandsen & Collignon, 2010). Het betreft een vorm van werken, outreachend
werken: een grotere bemoeienis en inmenging in de privésfeer, die niet nieuw is maar − in een modern jasje − terug is van weggeweest.
Tot in de de jaren zeventig wordt de hulpverlening gekenmerkt door paternalisme, aldus Van der Lans
(zie onder meer zijn boeken Ontregelen (2008) en Eropaf (2010)). Hulpverleners bezochten hulpbehoevende huishoudens en bepaalden welke ondersteuning geboden werd. Het begin van de jaren negentig vormde het hoogtepunt van de omgekeerde situatie: de cliënten wisten zelf het beste welke
hulp zij nodig hadden, zo werd verondersteld. De hulpverlener was in deze situatie slechts leverancier
van die hulp (ook wel cultuur van afzijdigheid genoemd, Lupi & Schelling (2009)). Doordat het aanbod
van de hulp- en dienstverleningsinstellingen vooral gericht was op cliënten die zelf de weg naar de
voorzieningen konden of wilden vinden, vielen groepen buiten de boot. Vandaar dat hulpverleners
sinds enige jaren weer naar de huishoudens toegaan in de hoop ook hen die hulp nodig hebben, maar
het niet krijgen, te bereiken.
Een soortgelijke ontwikkeling zien we ook in het woondomein. Terecht wordt opgemerkt dat de aanpak zoals deze vorm krijgt in de stedelijke vernieuwing − het huisbezoek − nauw verbonden is met de
vroege geschiedenis van de woningcorporaties waarin een intensieve bemoeienis met en inmenging in
het privédomein van de huurder heel normaal was (zie o.a. SEV (2006, 2010); Lupi & Schelling
(2009)). Het toenmalige woonmaatschappelijk werk kent haar oorsprong in het beschavingsoffensief
dat Octavia Hill in de arbeiderswijken van Londen leidde.1 Met het credo “Wonen moet je leren” introduceerde zij een vorm van sociaal beheer waarbij persoonlijk contact met de bewoners onmisbaar
werd geacht. De doelstelling was niet alleen de huren op tijd te innen, maar ook de arbeiders te verheffen tot een hoger beschavingspeil. In Nederland was het huisbezoek door de woninginspectrice
vooral bedoeld om een deugdzame levensstijl bij de huurders te bevorderen. Dat werd na de roerige
jaren zestig beschouwd als betuttelend en paternalistisch. En net zoals in de zorg, werd in het woondomein sterker de nadruk gelegd op keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Burgers moesten
zelf hun woning kiezen, met zo weinig mogelijk invloed van de woningcorporatie (zie ook de introductie van het aanbodmodel). Met de huurder – de klant – en hoe deze woonde, moest de corporatie zich
vervolgens zo weinig mogelijk bemoeien. Maar ook hier bleek de praktijk weerbarstiger. Het (samen)wonen in wijken gaat niet vanzelf goed, vooral als dat heterogene wijken zijn waar een aanzien1

Zie www.canonsociaalwerk.eu/nl voor een beschrijving van de ontwikkelingen in het woonwerk.
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lijk deel van de bewoners vooral bezig is het hoofd boven water te houden. Woningcorporaties kunnen het oplossen van problemen niet overlaten aan de bewoners zelf en ook kunnen zij zich niet afzijdig opstellen tegenover problemen die zich achter de voordeur afspelen, zo is nu de gedachte. Professionals gaan weer ‘de wijk in’ en ‘op de bewoners af’. Hun namen zijn velerlei: buurtbeheerders,
buurtconciërges, huismeesters, sociale beheerders, buurtregisseurs, etc.. Wat zij gemeen hebben is
een directe betrokkenheid bij de wijk en de bewoners. Zij spelen een belangrijke rol bij de ‘sociale
herovering’ van wijken (Engbersen e.a., 2005), het weer meer zicht en grip krijgen op alledaagse problemen van bewoners in met name achterstandswijken. Ook binnen de woonruimteverdeling en zeker
als het gaat om herhuisvesting, zien we dat woningcorporaties niet langer van mening zijn dat de
woonkeuze louter de verantwoordelijkheid is van de woningzoekende. Omwille van de leefbaarheid
van de wijk kunnen woningcorporaties zich maar beter actief mengen in het keuzeproces, zo is steeds
vaker de gedachte. Het moderne paternalisme, een grotere betrokkenheid en grotere inmenging in
het privédomein van de huurders, betekent dat woningcorporaties hun activiteiten verbreed hebben
richting welzijn, zorg en onderwijs, vaak in coalities met andere dienstverleners (Brandsen e.a., 2008).
Hoewel deze ontwikkeling door de huidige crisis onder druk staat, zijn de projecten die hieruit voortvloeien talrijk en in volle gang.
Overigens zijn de beschreven ontwikkelingen niet exclusief voor Nederland. Ook in de landen om ons
heen zien we dat instanties nieuwe oplossingen zoeken voor weerbarstige problemen in achterstandswijken. De aanpak is echter wel voorzichtiger en frontlijnprofessionals hebben over het algemeen minder bevoegdheden dan in de Nederlandse situatie, zo blijkt uit een internationale vergelijking (Brandsen e.a., 2010). De SEV merkt op dat in tegenstelling tot buitenlandse cases, het proces in
Nederland vrijwel zonder uitzondering wordt gedreven door professionals en niet door bewoners zelf.
Zij, de professionals, ontwerpen het traject en de bewoner kan dat op basis van vrijwillige medewerking aanvaarden. Meer in zijn algemeenheid observeren academici een trend van civiliseren door middel van “housing-based interventions” (Powell & Flint, 2009). In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld
worden huisbezoeken steeds vaker ingezet om de multi-problematiek onder huishoudens het hoofd te
bieden. Hoewel men vanuit de wetenschap kritisch is, laten interviews met bewoners zien dat zij zelf
positief staan tegen deze inmenging en de aandacht van frontlijnprofessionals waarderen (Flint,
2011). De inzet van een bredere begeleiding bij herhuisvesting zien we vooral terug in de Amerikaanse context. Daar wordt de discussie over ‘waterbedeffecten’ (door de betrokkenen aldaar negative
spillovers genoemd) minstens zo hard gevoerd als in Nederland (Kleinhans & Varady, 2011).

2.2

De achter-de-voordeurprojecten

De populariteit van de achter-de-voordeuraanpak is groot. Ter illustratie: op het internet levert alleen
al de beperkte zoekterm ‘achter-de-voordeuraanpak’ meer dan 25.000 hits op. Veel steden voeren op
dit moment een achter-de-voordeurproject uit en ‘Achter de Voordeur’ is ook een van de zeven experimenten in de wijkaanpak. Een snelle blik op de gevonden resultaten laat zien dat een woud van projecten te boek staat als een achter-de-voordeuraanpak. Het zijn er niet alleen veel, zij zijn vooral heel
divers; naar doelgroep, problematiek, schaalniveau, etc. Wat verder opvalt is de uitermate positieve
en daadkrachtige taal die wordt gebruikt bij de beschrijving van de projecten, wat zich bijvoorbeeld uit
in titels zoals “Vinden, verbinden en aanpakken!”. Dat positivisme klinkt ook door in de koppen van
berichten over de effecten van de aanpak, zoals “Achter de voordeur effectieve aanpak probleemgezinnen”. Gezien de beperkte evaluatie(mogelijkheden) valt hier nog wel wat op af te dingen, waarover
straks meer.
Zoals gezegd is sinds 2000 het aantal achter-de-voordeurprojecten sterk toegenomen. Maar wat is nu
precies onderscheidend in de aanpak? De SEV heeft de ontwikkeling op de voet gevolgd. In 2006 ver9
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scheen de eerste publicatie over ‘woonmaatschappelijke werk nieuwe stijl’, dat een vijftal projecten
inventariseert en in 2007 resulteert in de ‘Handreiking Achter de Voordeur’. In 2009 volgde ‘Verbonden met de buurt’, waarin de achter-de-voordeuraanpak in Rotterdam-Pendrecht is geëvalueerd. De
SEV heeft in deze periode vooral ingezet op methodiekontwikkeling, resulterend in de uiteindelijke
‘Achter de Voordeur’ methodiek (2010), een 14 stappenplan voor achter-de-voordeurprojecten.
In de laatste publicatie worden zes kenmerken opgesomd van achter-de-voordeurprojecten, waarbij
het eerste kenmerk een noodzakelijk ingrediënt is (het middel)2 (Brandsen & Collignon, 2010, p. 1415):
1. Contact met bewoners wordt gezocht via huisbezoeken, waarbij een huisbezoeker bewoners
pro-actief opzoekt en het eerste contact in de persoonlijke leefomgeving van de bewoner legt.
2. Achter de Voordeur gaat uit van een open probleemdefinitie. Vragen en problemen van bewoners worden als ondeelbaar benaderd. Niet een vooraf gedefinieerde en afgebakende taak,
maar het gesprek met de bewoner (en daar geconstateerde of opgeworpen vragen) vormt het
uitgangspunt voor de al dan niet te ondernemen actie door bewoner en/of professional.
3. De selectie van te bezoeken bewoners is generiek en huisbezoeken worden grootschalig uitgevoerd. Dat wil zeggen dat niet gericht individuele probleemgevallen worden opgezocht,
maar dat een gehele categorie (bijvoorbeeld alle bewoners van een appartementencomplex)
wordt geselecteerd.
4. Vervolgacties voor de bewoners, het complex of de buurt/wijk worden op maat gesneden en
al dan niet integraal of volgtijdelijk georganiseerd.
5. Huisbezoeken worden vaak vanuit een of twee organisaties georganiseerd, maar samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en instellingen is essentieel, vooral op de gebieden
‘samenstellen van aanbod’, ‘coördineren en uitzetten van vervolgacties’ en ‘controleren op de
opvolging van deze vervolgacties’.
6. Achter de Voordeurprojecten worden vaak ingezet om bewoners en hun leef- en woonsituatie
weer te leren kennen, met als gevolg dat er gericht kan worden ingezet op de aanpak van
problematiek, het verbeteren van de leefomgeving, het verhogen van zelfredzaamheid en participatie en − met het oog op de lange termijn − op het onderhouden van een meer persoonlijke relatie met bewoners.
Bekijken we deze kenmerken en genoemde uitgangspunten3 (Brandsen & Collignon, 2010) in het licht
van de herhuisvesting, dan zouden we kunnen stellen dat brede herhuisvesting een bijzonder geval
van achter-de-voordeur is. Overeenkomend kernelement is uiteraard het huisbezoek en de manier
waarop dit wordt ingestoken (open en integraal), opgepakt (op maat gesneden vervolgacties) en georganiseerd (in samenwerking met partijen). De aanleiding en adressenselectie verschillen wel. Logischerwijs zijn het besluit tot sloop en de sloopplannen voor de corporatie leidend in wie en wanneer
benaderd wordt voor een huisbezoek. Dat hoeven overigens niet altijd bewoners met achterstand te
zijn (zie de uitgangspunten zoals door de SEV geformuleerd, maar waarbij aangetekend moet worden
dat ook in ‘normale’ achter-de-voordeurprojecten niet alleen bewoners met achterstand worden bezocht; het is wel de doelgroep die men uiteindelijk wil bereiken). Ook is brede herhuisvesting niet al-

2

Bij de inventarisatie van projecten door de SEV is het huisbezoek het selectiecriterium. Bij een aantal projecten kan je je ech-

ter afvragen of dat afdoende is. In twee gevallen gaat het feitelijk alleen om een onderzoek met mogelijkheid door te verwijzen
naar andere instanties (Onderzoek Sociale Cohesie Smitsveen & Bewonersonderzoek Noord-Hofland, zie Cornelissen & Brandsen, 2007, p. 19-20).
3

De uitgangspunten van achter-de-voordeur zijn: ondeelbaarheid als uitgangspunt en dus een integrale kijk en aanpak, aan-

dacht voor de bewoner als mens, samenwerking vereist, doelgroep: bewoners met achterstand en zelfredzaamheid voorop
(Brandsen & Collignon, 2010).
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leen op problemen gericht, zoals we later zullen zien. Tot slot speelt het langetermijndoel “om bewoners en hun leef- en woonsituatie weer te leren kennen” en het onderhouden van een meer persoonlijke relatie met bewoners, een minder grote rol bij (brede) herhuisvesting. De onvermijdelijke verhuizing zorgt er in veel gevallen zelfs voor dat het contact stopt, voornamelijk als een herhuisvestingsurgent in een andere wijk terecht komt.
Ondanks een klein verschil in insteek, is brede herhuisvesting dus een vorm van achter-devoordeuraanpak. Wat kunnen we op basis van de literatuur verwachten van deze aanpak? Waar dienen we in ons eigen onderzoek op te letten?

2.2.1

Aanleiding en doelstellingen

De SEV (2010) noemt de volgende motieven om met een achter-de-voordeurproject te starten: te
weinig zicht op (hulp)vragen en problemen bij bewoners, het gevoel dat een buurt of wijk aan het afglijden is en het idee dat organisaties in een buurt of wijk te veel langs elkaar heen werken. Wat betreft het eerste punt: het vermoeden van ernstige en verborgen problematiek is vaak een directe aanleiding (VROM, 2010a), maar in de praktijk blijkt het daarmee wel mee te vallen (Lupi & Schelling,
2009). Deze doelgroep wordt vaak overschat. Volgens Lupi en Schelling (2009) wil dat echter niet
zeggen dat een achter-de-voordeuraanpak niet gerechtvaardigd is. Wel leidt het vaak tot doelverschuiving. Een voorbeeld is het project in Tilburg, Stokhasselt, waar het vermoeden was dat er ‘veel
aan de hand is’. Bij slechts een klein deel van de huishoudens werd zware en/of meervoudige problematiek aangetroffen en bovendien zaten die bijna allemaal al in een hulpverleningstraject (Lupi &
Schelling, 2009, p. 25). Vervolgens werd de aanpak gelegitimeerd door te stellen dat het project weliswaar weinig verborgen problemen blootlegde, maar dat bekende problemen wel beter begrepen
konden worden (ibid.).
De doelstellingen van de achter-de-voordeurprojecten zijn zeer divers. Bovendien zijn zij vaak meerledig. Projecten willen zowel iets bereiken voor de buurt, voor bewoners en soms is samenwerking tussen partijen opgenomen als expliciete doelstelling (Brandsen & Collignon, 2010). Een vaak voorkomende combinatie is bijvoorbeeld de onderlinge betrokkenheid in de wijk bevorderen en versterken én
het verbeteren van de individuele problematische situaties van huishoudens (Wielwijk achter de voordeur, zie Cornelissen & Brandsen, 2007, p. 18). Vaak zijn doelstellingen echter te algemeen geformuleerd, zoals “het bieden van kansen en het ondersteunen van gezinnen” (vernieuwingsproject Malburgen, zie Cornelissen & Brandsen, 2007, p. 17). Het oordeel van de Rekenkamer Amsterdam over de
projecten in diverse stadsdelen is wat dat betreft onomwonden: het bevorderen van sociaaleconomische stijging is een onvoldoende uitgewerkte doelstelling, zodat de projecten niet op hun waarde kunnen worden geschat. Tot slot zijn doelstellingen vaak (te) hoog gegrepen, zoals “vergroten van de
(im)materiële zelfredzaamheid, versterken van het gevoel van eigenwaarde, verbeteren van vertrouwen in zichzelf, buurtgenoten, organisaties en de overheid etc.” (Samen Buurten, zie Cornelissen &
Brandsen, 2007, p. 21). Het belang van een realistische doelstelling wordt ook benadrukt in de VROMpublicatie over de ruimte voor professionals (VROM, 2010b).
De aanleiding voor brede herhuisvesting is in de eerste plaats de aanstaande sloop van sociale huurwoningen zelf. De vraag is wat de dieperliggende motieven zijn. De doelstellingen van de brede herhuisvesting zullen naar alle waarschijnlijkheid enigszins anders zijn ingestoken. Belangrijke vraag is
hoe concreet die doelstellingen zijn geformuleerd en of er sprake is van doelverschuiving.

2.2.2

Huisbezoek en vervolg

Projecten verschillen ook in de manieren waarop het huisbezoek wordt ingestoken. Belangrijk punt
daarbij is in hoeverre men open het gesprek in gaat. De SEV (Brandsen & Collignon, 2010, p. 27) stelt
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dat het gebruik van voorkennis bij het gesprek vanuit het oogpunt van informatievoorziening het beste lijkt. Het risico is evenwel dat deze voorkennis het beeld van de bewoner en diens problemen zal
‘voorstructureren’. Dat doet afbreuk aan de open benadering waarvoor de aanpak staat.
Het huisbezoek en de organisatie van het vervolgtraject stellen hoge eisen aan de kennis en vaardigheden van huisbezoekers. Het vereist een getrainde professional om sociale problematiek te herkennen. Meermaals wordt de kwaliteit van de medewerker als kwetsbaar punt voor het slagen van het
project genoemd (zie paragraaf 2.2.3). Competenties die er blijkens evaluaties toe doen (ibid., p. 31):
affiniteit met hulpverlening, bekendheid met de wijk, intrinsiek gemotiveerd (betrokkenheid), goede
communicatieve vaardigheden en een open, vriendelijke houding.
Volgens de SEV is het van belang om de vragenlijst zoveel mogelijk uit te werken. Zo loopt niet alleen
het gesprek gemakkelijker, maar het draagt ook bij aan een efficiënte registratie en de mogelijkheid
voor evaluatie. Een goede voorbereiding vermindert de kans op het maken van ‘fouten’, bijvoorbeeld
het niet nakomen van afspraken. De SEV merkt terecht op dat het teleurstellen van bewoners dient te
worden voorkomen, juist in de wijken waar achter-de-voordeuraanpak wordt ingezet. Veel van deze
bewoners hebben meestal al niet zoveel vertrouwen in instanties. Bovendien zijn de projecten kostbaar en is het op zijn zachtst gezegd inefficiënt als door een onvoldoende voorbereiding het project
niet oplevert wat het had kunnen opleveren (ibid., p. 35).
Doorverwijzen en coördineren zijn essentieel voor het goed verloop van het project. Na het huisbezoek dienen hulpvragen van bewoners gekoppeld te worden aan het aanbod van hulp- en dienstverleners. De SEV (2010) merkt op dat het in het verleden nogal eens te vaak ging om het ophalen van
hulpvragen in plaats van het doorverwijzen of toeleiden van deze hulpvragen. Belangrijk is dat duidelijk is wie de regie op de coördinatie heeft en dat gemaakte afspraken worden gecontroleerd (zie verder paragraaf 2.2.5).
In de cases zal worden nagegaan hoe het huisbezoek is ingestoken, hoe de professional het gesprek
met de bewoner aangaat en wat het verdere traject is.

2.2.3

De rol van de professional

De zogenaamde frontlijnprofessional staat centraal in achter-de-voordeurprojecten. Hij of zij heeft
dikwijls ruime discretionaire bevoegdheden. Dit is nodig, zo betoogt Van der Lans, (2008) om de problemen goed aan te kunnen pakken. Er moet ruimte zijn voor professionele intuïtie en onorthodoxe
benaderingen. Daarvoor is het nodig om te ‘ontregelen’. De professional moet grenzen van de taakomschrijving zoeken. Ook toewijding en bevlogenheid zijn onontbeerlijk: nodig zijn professionals voor
wie problemen van wijkbewoners niet na kantoortijd voorbij zijn (VROM, 2010b).
De Rekenkamer Amsterdam (2010) is echter kritisch over de wel heel ‘informele aanpak’ en de vrijwel
volledige afwezigheid van werkinstructies. Het is volgens de Rekenkamer onduidelijk wat er gebeurt
tijdens een huisbezoek en wat de professional doen (en wat het kost). Volgens de Rekenkamer staat
of valt de kwaliteit van de huisbezoeken, de registratie, de doorverwijzingen en monitoring bij de inschatting van de individuele bewonersadviseur. Dat maakt het proces en mogelijke effecten erg
kwetsbaar van de expertise, de ervaring en inzet van de professional. Dit is ook de conclusie naar
aanleiding van de evaluatie van het project in de Tilburgse wijk Stokhasselt. Het hing sterk van de individuele bewonersadviseur af welke informatie werd overgedragen (Cornelissen & Brandsen, 2007).
In hun antwoord aan de Rekenkamer zetten sommige stadsdelen zich echter af tegen deze zienswijze.
Het meningsverschil wijst op het spanningsveld dat bestaat tussen de ruimte die de professional nodig
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heeft en de behoefte om het proces inzichtelijk te maken en eventueel bij te sturen. De tijdgeest van
afrekenen en monitoren maakt wijkgericht werken kwetsbaar voor bureaucratie (VROM, 2010b).
Een ander risico wordt gevormd door de grenzen van de inzet van professionals. Het is gegeven de
functie van woonconsulent of bewonersadviseur niet te voorkomen dat zich enige oprekking van functie-inhoud voordoet, maar het is de vraag hoe ver men moet gaan in casemanagement of sociaal
werk.
Het is dus van belang inzicht te krijgen in de discretionaire ruimte van de professionals, hun eigen
taakopvatting en hoe ver zij gaan in het begeleiden van huishoudens.

2.2.4

Privacy en autonomie

Een belangrijk discussiepunt is in hoeverre het gelegitimeerd is om zo diep door te dringen in de levens van mensen. Zoals opgemerkt is het beeld dat professionals hebben over de problematiek vaak
te negatief. Ook in Pendrecht had men een veel zwaarder beeld van de problematiek binnen huishoudens én van de wijk zelf (Cornelissen e.a., 2009). Niet voor niets stelt de SEV ter discussie waar de
grens ligt van wat gewenst is. Indien een bewoner tevreden is met de eigen leefsituatie en geen problemen veroorzaakt in de buurt, mogen corporaties dan toch bepalen dat het beter is om bepaalde
veranderingen door te voeren (Brandsen & Collignon, 2010, p. 29)? Vaak reflecteert de doelstelling
een bepaalde norm die wordt opgelegd. Zoals VROM (2010b, p. 24) stelt, met het doel ‘emanciperen
van de wijkbewoner' verliezen beleidsmakers uit het oog dat niet iedereen kan en wil emanciperen.
Sommigen vrezen voor nieuwe vormen van dwang en bevoogding (Lupi & Schelling, 2009) en schending van privacy.
Anderzijds reageren de mensen die benaderd worden over het algemeen zeer positief. Ze voelen zich
gehoord en gekend en dat geldt ook voor de huishoudens die geen directe problematiek hebben (Lupi
& Schelling, 2009). Bovendien stelt de privacywet dat ingrijpen wel degelijk mag, als dit in het belang
is van de cliënt en zijn directe omgeving; privacy is in dat geval ondergeschikt aan veiligheid en welzijn (Lupi & Schelling, 2009). Van den Berg (2008) beargumenteert echter dat de discussie verder
moet gaan dan alleen over privacy. Het gaat om rechtvaardigheid in het algemeen, die in de situatie
van de Rotterdamse interventieteams in het gevaar komt door de selectieve benadering van burgers
enerzijds en een vermenging van doelen en bevoegdheden anderzijds – bijvoorbeeld handhaving en
het aanbieden van zorg (Van den Berg, 2008; zie ook het rapport van de Ombudsman Rotterdam,
2007). Daartegenover stellen Cornelissen en Brandsen (2008) dat het in de praktijk lastig is zulke
scheidslijnen te trekken tussen maatschappelijke sferen en dat er ook geen eenduidige rechtvaardigheidsprincipes bestaan. De SEV (2010, p. 3) stelt zich in elk geval ferm tegen de al te crue beeldvorming over de aanpak, zoals het vergelijken van de Rotterdamse interventieteams met ‘razzia-achtige
praktijken’ (Ombudsman Rotterdam, 2007). De basis van de achter-de-voordeuraanpak is vrijwilligheid
en openheid.
Interessant is te kijken hoe bewoners staan tegenover de inmenging in de privésfeer (en of zij begrip
hebben voor de sloop).

2.2.5

Samenwerking

Veel van de evaluaties gaan in op de samenwerking tussen partijen. Niet voor niets, want het succes
van het project is daarvan zeer afhankelijk. Voorop staat een gedeeld enthousiasme: dit is niet alleen
belangrijk voor de start van een achter-de-voordeurproject – zonder dat komt het project gewoonweg
niet tot stand – maar ook in de verdere uitvoering. Partijen moeten elkaar kunnen vertrouwen. Andere
randvoorwaarden voor samenwerking zijn volgens de SEV (2007, 2010): realistische verwachtingen,
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duidelijk probleemeigenaarschap, investering in informele contacten, expliciete belangen en boundary
spanners (personen die grenzen tussen verschillende organisatie(culturen) kunnen overschrijden).
Brandsen en collega’s (2008) noemen hierbij ook nog het struikelblok van (onjuiste) beeldvorming.
Een stereotype dat van de corporaties bestaat is bijvoorbeeld dat zij planmatig werken en het bovenal
stenenstapelaars zijn. Welzijnsorganisaties zouden niet gewend zijn projectmatig te werken.
Dat samenwerking een centraal element is in de achter-de-voordeuraanpak, staat als een paal boven
water. Met welke partijen wordt samengewerkt en hoe de organisatie is vormgegeven, kan enorm
verschillen. Duidelijk is dat een goed georganiseerd projectteam en nauwe relaties met andere instanties onontbeerlijk zijn (Lupi & Schelling, 2009). Volgens de onderzoekers is van de institutionele omslag die de aanpak met zich mee moet brengen, nog onvoldoende sprake. Coalities zijn lang niet altijd
zo vitaal als gedacht. Volgens Brandsen en collega’s (2008) moet de oplossing worden gezocht in een
netwerkorganisatie tussen bestaande organisaties, zonder duidelijke positie en zonder nadere formalisering. Volgens de SEV bestaat de projectorganisatie idealiter uit de volgende onderdelen:
1. Een ervaren projectleider
2. Medewerkers die de huisbezoeken uitvoeren
3. Een kernteam in de backoffice
4. Een brede backoffice bij de betrokken partners en een projectadministratie. Belangrijk punt is
dat er duidelijkheid moet zijn over de regierol.
De vraag is hoe de brede herhuisvesting in de verschillende cases is georganiseerd en of er knelpunten in de samenwerking worden gesignaleerd.

2.2.6

Registratie en evaluatie

Ondanks de veelheid van rapporten over achter-de-voordeurprojecten, is er nog niet veel studie gedaan naar de werking en de effectiviteit van de aanpak. Zowel voor een goede werking van het project als voor de evaluatie van de effectiviteit is goede registratie een conditio sine qua non. Volgens
de SEV (2010) is dat echter vaak een onderschatte stap in het project. Een les uit de praktijk is dat
het belangrijk is om de registratievorm vooraf te bepalen; het tussentijds veranderen van systeem is
inefficiënt en zorgt voor informatieverlies. De conclusie van de Rekenkamer Amsterdam (2010) over
de achter-de-voordeurprojecten in verschillende stadsdelen is op dit punt opnieuw onomwonden: door
onbetrouwbaarheid in registraties en onvoldoende inzicht in de werkelijke kosten van de projecten, is
het onmogelijk aan te geven wat de projecten hebben opgeleverd.
Is de registratie op orde, dan is het nog moeilijk uitspraken te doen over de effecten. Bij registratie
gaat het namelijk meestal om geleverde inzet (output), en niet om resultaten (outcome). De conclusie
van het eindrapport van de SEV (2010) is dan ook: “Vragen die nog openstaan, zijn vooral vragen
naar rendement, zowel financieel als maatschappelijk”. Hoewel niemand zal tegenspreken dat onderzoek naar effecten noodzakelijk is voor maatschappelijke verantwoording (Bool, 2011, p. 19), blijkt
het in kaart brengen van maatschappelijke baten een zeer lastige opgave.
Het experiment ‘Achter de Voordeur’ van de wijkaanpak gaat uitgebreid in op effectmeting. Het experiment richt zich hoofdzakelijk op een gecoördineerde aanpak van zogeheten multi-probleemgezinnen
(zie BZK-VWS, 2011). Er is een instrument ontwikkeld waarmee maatschappelijke effecten kunnen
worden berekend. Toch blijft het lastig om inzet in begeleiding van multi-probleemgezinnen af te zetten tegen effecten voor de buurt en de gehele samenleving.4 De uitspraak naar aanleiding van het
verschijnen van de publicatie over het experiment is wat dat betreft tekenend. “Hoewel de resultaten
4

Zo wordt het effect van de inzet van professionals bijvoorbeeld onder meer berekend aan de hand van de verwachte waardestijging van woningen. De vraag is in hoeverre dat realistisch is.
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van de aanpak niet altijd wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden, laat de praktijk verbeteringen
zien en zijn er positieve verhalen uit de wijken te horen. Dat is iets om op verder te bouwen.”
Tegelijkertijd moet worden erkend dat achter-de-voordeur niet hét antwoord is op complexe problematiek. Zoals Lupi en Schelling (2009) stellen: achter-de-voordeur is geen methode van hulpverlening,
maar een signalerings- en toeleidingsstrategie.
De meerwaarde van brede herhuisvesting is lastig te bepalen zonder inzicht in de effecten ervan voor
bewoners en de buurt. De vraag is echter of informatie over output en vooral over outcome aanwezig
is.

2.3

Verdere uitwerking onderzoeksvragen

De vele rapporten die over achter-de-voordeurprojecten zijn verschenen, vormen een goed startpunt
voor ons onderzoek. De thema’s zoals geformuleerd zijn meegenomen in de gesprekken met professionals en leidend in onze analyse.
We herhalen de probleemstelling voor dit deelonderzoek: “Wat is de mogelijke betekenis van brede
herhuisvesting bij de preventie van waterbedeffecten?”
De deelvragen zijn aan de hand van de besproken discussiepunten en thema´s als volgt verder uitgewerkt:
1. Wat is de aanleiding om brede herhuisvestingstrajecten te implementeren? Wat zijn de doelstellingen? Hoe is het proces georganiseerd? Kortom: hoe is de aanpak te typeren?
2. Hoe opereren herhuisvestingsconsulenten in hun dagelijkse praktijk van herhuisvesting? Welke speelruimte zij hebben binnen hun bevoegdheden? Hoe gaan zij om met ‘overlastgevers’?
Welke invloed hebben zij op de woonkeuzes en ruimtelijke spreiding van herhuisvestingsurgenten?
3. Wat is de toegevoegde waarde van brede herhuisvesting? In hoeverre bereikt men door de
inzet van brede begeleiding onbekende ‘probleemhuishoudens’? Hoe oordelen betrokken professionals over de inzet van brede herhuisvesting? Wat zijn succes- en faalfactoren?
4. Hoe ervaren de bewoners het huisbezoek en de begeleiding? Wat is de meerwaarde ervan
voor het welbevinden van de betrokken huishoudens?
In het volgende hoofdstuk lichten wij de gekozen casestudy’s van ons onderzoek uitgebreid toe en
analyseren wij uiteenlopende facetten van de aanpak, om daarmee tot een typering van de aanpak te
komen.
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3

De cases en aanpak herhuisvesting

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken we hoe de brede herhuisvesting in de verschillende cases is georganiseerd
om zo tot een typering van de aanpak te komen. Allereerst geven we een korte beschrijving van de
wijken waar de brede herhuisvesting plaatsvindt.

3.2

De wijken5

3.2.1

Pendrecht, Rotterdam

Pendrecht is de oudste van de Zuidelijke Tuinsteden van Rotterdam.6 De door Lotte Stam-Beese ontworpen wijk werd in de jaren vijftig volgens de 'wijkgedachte' opgezet met woningen gegroepeerd
rond gemeenschappelijke tuinen (stempels). De wijk is opgebouwd uit vier buurten rondom een centraal plein (Plein 1953) met winkels en voorzieningen. De oostwest lopende wijkverkeersader de Slinge deelt de wijk op in een noordelijke (Herkingen- en Zierikzeebuurt) en zuidelijke helft (Tiengemeten- en Ossenissebuurt).
Het merendeel van de woningvoorraad van circa 6.400 woningen bestaat uit portiek- en galerijflats,
waarvan de meeste drie of vier hoog zonder lift. Verder staan er duplex-, eengezins- en seniorenwoningen in de wijk. Woningcorporatie Woonstad Rotterdam (voor de fusie met WBR in 2007 de Nieuwe
Unie) heeft ongeveer 4.000 woningen in haar bezit en is daarmee de grootste verhuurder in de wijk.
De stedelijke vernieuwing in Pendrecht is begin jaren negentig gestart, als onderdeel van het project
Zuidelijke Tuinsteden. Vanaf het begin is behoud van het groene en rustige karakter van de drie tuinsteden het doel geweest. In 1995 is begonnen met de fysieke aanpak van de noordelijke buurten in
Pendrecht. In de Ossenissebuurt, onze onderzoekswijk, is in 2005 met de wijkvernieuwing gestart. Het
nieuwe woonmilieu zal bestaan uit eengezinswoningen met tuinen. Er wordt nadrukkelijk ruimte gemaakt voor de bouw van goedkope en bereikbare woningen ten behoeve van de herhuisvesting van
en het draagvlak onder de bewoners. Uit het totale gebied zijn ongeveer 800 huishoudens verhuisd,
waarvan een deel brede begeleiding heeft gekregen.
Met de bewoners is de afspraak gemaakt dat als iemand in Pendrecht wil blijven wonen, Woonstad
zich maximaal zal inzetten om dat te verwezenlijken (‘wijkgarantie’, geen toezegging voor dezelfde
buurt). Voor Pendrecht als totaal wordt ingezet op een daling van 95% naar 54% sociale woningbouw. Dit past in het stedelijke streven van de gemeente Rotterdam naar differentiatie van de woningvoorraad.

3.2.2

Nieuw Crooswijk, Rotterdam

Nieuw Crooswijk is een van de meest bekende en geruchtmakende herstructureringsgebieden in Nederland. In 2002 startte Woonstad Rotterdam (toen WBR) gesprekken met de projectontwikkelaars
ERA Bouw en Proper-Stok. Dit leidde in 2003 tot de oprichting van de Ontwikkelingscombinatie Nieuw
Crooswijk (OCNC). In november 2006 is het bestemmingsplan voor Nieuw Crooswijk door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.

5
6

Voor de wijkbeschrijvingen is o.a. gebruik gemaakt van de informatie op de KEI-website, zie http://www.kei-centrum.nl.
De andere Zuidelijke Tuinsteden zijn Zuidwijk, Lombardijen en Groot-IJsselmonde.
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De OCNC heeft de regie- en initiatiefrol van de gemeente overgenomen. De overeenkomst bestaat uit
gebiedsafspraken tussen beide partijen: afspraken over organisatie, financiën, programma, planning,
juridisch kader en randvoorwaarden, en het onderliggende Stedenbouwkundig Masterplan. De gemeente en de deelgemeente Kralingen-Crooswijk toetsen aan het gemeentelijk beleid, behartigen de
burgerbelangen en zijn verantwoordelijk voor de officiële procedures.
Een groot deel van de woningvoorraad, die voor 95% uit sociale huur bestaat, wordt gesloopt: 1.800
van de 2.100 woningen, in 12 fases (0 tot en met 11). In totaal bouwt men 450 sociale huurwoningen
terug. Samen met de 250 gespaarde sociale huurwoningen zal de nieuwe woningvoorraad voor een
derde uit sociale huur bestaan en voor zeventig procent uit koopwoningen in de dure en middeldure
sector. In 2004 is in Nieuw-Crooswijk met de herhuisvesting begonnen en op het moment van het onderzoek (2010/2011) is men op de helft.
In het begin waren drie medewerkers betrokken bij de uitverhuizing en herhuisvesting, ieder met gemiddeld 400 contacten. Bewoners hebben recht op terugkeer, mits ze een huurcontract hebben van
voor 2001 en een inkomen onder de 33.000 euro. Het gaat om ongeveer een derde van de huishoudens, hoewel de woningcorporatie verwacht dat een deel van de bewoners die aangegeven hebben
terug te willen keren, niet opnieuw zal willen verhuizen. Dat geldt niet voor de mensen die in een wisselwoning wonen, een tijdelijke woning in de wijk zelf of daar dichtbij, door Woonstad voorzien van
vloerbedekking etc. Als gevolg van de recessie is de wijkvernieuwing getemporiseerd. Een deel van de
woningen die zouden worden gesloopt staan er nog en worden tijdelijk verhuurd. Het is nog onduidelijk wat er met deze woningen gaat gebeuren. In 2010 werd het eerste nieuwe gebouw − het Trapezium – opgeleverd, waarnaar een aantal wijkbewoners is teruggekeerd. De overige nieuwbouw is net
als de resterende sloop vertraagd; in het Wandeloordgebied zijn nu twee woningblokken in ontwikkeling. De temporisering betekent ook dat de druk op het uitverhuizen is verminderd. Nu is er nog één
medewerker die zich volledig richt op uitverhuizing, herhuisvesting en inmiddels ook terugplaatsing.

3.2.3

Driesprong, Breda

Driesprong is een van de drie aandachtsgebieden in Breda, naast Heuvel en Noordoost. De wijk ligt
aan de oostzijde van Breda, ten zuiden van de spoorlijn Breda–Tilburg. De wijk maakt officieel onderdeel uit van de wijk Brabantpark, maar door de geïsoleerde ligging wordt dat niet zo ervaren. Een deel
van de wijk is bestemd voor Molukse huishoudens die zich na de Tweede Wereldoorlog in Nederland
vestigden en die tijdelijk werden opgevangen in Vught en Zeeland. In 2000 is woningcorporatie
WonenBreburg begonnen met de herstructurering in Heuvel en Noordoost en in 2004 is men gestart
met het proces in Driesprong. Besloten is om het oostelijk Nederlandse deel van de wijk te slopen en
de Molukse huizen te behouden. In 2006 is gestart met het uitverhuizen en in 2008 is de sloop afgerond. Op het moment van schrijven (2011) wordt het westelijk Molukse deel gerenoveerd. In totaal
gaat het om 142 huishoudens die in het kader van de herstructurering van Driesprong zijn geherhuisvest (waaronder ook 50 Molukse huishoudens). Door professionals en bewoners wordt Driesprong getypeerd als een echte volkswijk met een sterke sociale cohesie en sterke verbanden tussen bewoners.
Een deel van deze verbanden betrof familieverbanden. Door professionals is ook wel gesproken van
een ‘naar binnen gerichte omgangscultuur’. Er was in elk geval sprake van bijzonder lange woonduren
(gemiddeld ruim 17 jaar voor de Nederlandse bewoners en ruim 12 jaar voor de Molukse huishoudens
(Bron: Voetman).
In de structuurvisie uit 2009 valt te lezen dat de nieuwe Driesprong een gedifferentieerde bevolkingsopbouw krijgt. Er wordt naar gestreefd om het aandeel woningen voor de doelgroep in Driesprong te
laten dalen van 67% naar 30% tot maximaal 40%. Na de sloop bleek het echter financieel onhaalbaar
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om het oorspronkelijke plan uit te werken. Een tijd lang heeft de wijkontwikkeling stil gelegen, waardoor het gebied al enige jaren braak ligt. Volgens de laatste berichten komen er nu nog maar 52 woningen terug, waarvan 14 bereikbaar, iets minder dan 25% dus. Het merendeel van de huishoudens
die er woonden zal dientengevolge niet terugkeren naar de nieuwe wijk. Dit ligt gevoelig aangezien de
wethouder eerder liet weten dat de bewoners recht hadden op terugkeer (nadat WonenBreburg eerder een terugkeermogelijkheid had geboden).

3.2.4

De Korrewegwijk, Groningen

De Korrewegwijk bestaat uit verschillende deelbuurten: de West-Indische Buurt, de Oud-Indische
Buurt, de Nieuw-Indische Buurt en de Kop Indische Buurt. De wijk ligt dichtbij het centrum. Ruim
70% van de woningen wordt beheerd door woningcorporaties. Vanaf midden jaren negentig is begonnen met de wijkvernieuwing. De woningvoorraad is derhalve al veranderd, maar er zijn plannen
om het woningbezit nog verder te differentiëren. De nadruk in het wijkactieplan uit 2007 ligt echter
vooral op sociale stijging en leefbaarheid. Hierin zijn ook de zogenoemde woon-wens-werkgesprekken
opgenomen, die in de West-Indische Buurt in de context van herhuisvesting hebben plaatsgevonden
(een straat waar 84 huishoudens zijn uitverhuisd) en als een bescheiden vorm van brede herhuisvesting kan worden gezien.

3.3

De projecten

3.3.1

Pendrecht: Achter de voordeur

In 2007 startte woningcorporatie Woonstad Rotterdam in het kader van herhuisvesting een achter-devoordeurproject onder een deel van de bewoners in de Ossenissebuurt. Daartoe werd een convenant
afgesloten met de Sociale Dienst en Charlois Welzijn, de twee grootste lokale organisaties op het terrein van zorg en welzijn. Het convenant behelsde de afspraak dat de herhuisvestingsconsulent een beroep kon doen op medewerkers binnen deze organisaties als er een zorgvraag op tafel zou komen, en
dat men elkaar zou ondersteunen in het proces. De woonconsulent van Woonstad stelt:

“Een convenant is een toezegging van de beide organisaties om medewerking te verlenen aan
een project. Als ik tijdens de bezoeken iemand tegenkom, bij wie hulpvragen direct liggen in
de zorgsector of op het financiële vlak, kan ik dus direct een beroep doen op medewerkers
binnen deze organisatie. Daar onderhield ik ook contacten mee en ik kon mensen gelijk daarmee in verbinding brengen, zodat ze ook direct geholpen zouden worden en dat het niet maar
voort zou duren. Je komt daar binnen, hebt het gesprek, er zijn financiële problemen, die komen boven tafel, mensen vertellen daarover, hebben daar nog geen hulp bij gezocht, of zoeken daar hulp bij. Dat hoeven niet per se schulden te zijn, maar het kan ook zijn dat ze niet
voldoende gebruik maakten van de middelen die er zijn. Dan was het eigenlijk gewoon bellen
naar het Formulierenteam en op dat moment maakte ik ter plekke een afspraak en diezelfde
week kwamen er nog mensen van het Formulierenteam langs die bij deze mensen aan de slag
gingen. Dus dat was eigenlijk er bovenop zitten.”
Aanleiding
De aanleiding om het project te starten lag in een aantal factoren. Volgens de woonconsulent was het
verwijt van bewoners (“jullie laten al die ellende uit andere wijken toe” of: “je hebt geen goed toewijzingsbeleid”) al geruime tijd bekend bij de woningcorporatie. In Rotterdam was indertijd het beeld
ontstaan dat de herstructurering van de ene wijk leidt tot een verpaupering van de andere wijk en dat
het ‘rondpompen’ van huishoudens met problemen daar debet aan is (zie Cornelissen e.a., 2009).
Volgens de woonconsulent bleek uit de cijfers geen grote stroom van stadsvernieuwingsurgenten op
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bepaalde plekken, maar speelden veel meer zaken mee. Niettemin wilde Woonstad recht doen aan de
gevoelens van de bewoners. Bij de start van het project waren er drie doelstellingen:
• Bewoners met problemen niet zomaar doorschuiven naar andere wijken, maar hen voorafgaand aan de verhuizing ondersteuning bieden om problemen op te lossen.
• Opsporen van huishoudens met meervoudige problemen en deze huishoudens actief toeleiden
naar de juiste hulpverlenende instanties.
• Het zogenaamde ‘waterbedeffect’ verminderen en inzichtelijk maken.
Specifiek voor Pendrecht was het negatieve imago reden om brede herhuisvesting in te zetten. Meer
aandacht voor de persoonlijke situatie van te herhuisvesten huishoudens paste bovendien in de bredere aanpak van de wijkvernieuwing. De woonconsulent zegt hierover:

“We moeten toch sowieso naar binnen, dat lag altijd in ons beleid om bij herhuisvesten mensen persoonlijk te bezoeken en een persoonlijk gesprek te hebben. Als je dan toch aan die
keukentafel zit, dan ben je wel heel erg dom met je tijd bezig als je niet wat verder gaat kijken. De cijfers logen er niet om in Pendrecht, de wijk stond heel negatief te boek. We wisten dat het aandacht zou behoeven. Het idee was ook dat deze bewoners passief zouden
zijn.”
Organisatie
Met de verwachting dat men veel (verborgen) problematiek zou aantreffen op het gebied van inkomen en zorg, lag samenwerking met de Sociale Dienst en Charlois Welzijn voor de hand, zo stelde de
woonconsulent. De samenwerking met en toeleiding naar partijen is dan ook als expliciete doelstelling
opgenomen. In tegenstelling tot veel andere achter-de-voordeurprojecten is er niet een heel groot
projectbureau opgezet. De woonconsulent benadrukt dat vooral commitment nodig is om dit proces
gezamenlijk op te pakken:

“Eigenlijk zou een convenant in mijn ogen niet nodig moeten zijn. Het gaat erom dat je netwerk goed op orde is en dat je weet wie je binnen de organisatie kan aanspreken”.
Buiten de Sociale Dienst en Charlois Welzijn zijn er dan ook tal van andere organisaties waarmee de
woonconsulent contacten onderhoudt. Daarnaast maakt Woonstad Rotterdam deel uit van het Lokaal
Zorgnetwerk. In Rotterdam kent elke deelgemeente een dergelijk overleg waarin alle organisaties die
in het gebied acteren, vertegenwoordigd zijn, zoals politie, GGD en woningcorporatie. Verder is er in
de wijk een servicepunt opgericht, waar bewoners op een laagdrempelige manier in contact kunnen
komen met diverse organisaties, zoals de sociale raadslieden, medewerkers van (ambulant) maatschappelijk werk en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties.
Wat betreft de rolverdeling is in het plan van aanpak (25 september 2007) specifiek opgenomen dat
de woningcorporatie/woonconsulent geen casemanager van het individuele huishouden is. De rol van
de consulent is gericht op het volgen van het proces. Hij is dus de spreekwoordelijke ‘spin in het web’,
maar voor hem stopt de bemoeienis op het moment dat een andere organisatie een traject aangaat
met bewoners. Wel heeft de woonconsulent een interne opleiding gehad bij het Formulierenteam, zodat hij goed op de hoogte is van alle regelgeving. De consulent richt zich volledig op de herhuisvesting
van huishoudens. Hij legt huisbezoeken af, inventariseert woonwensen en gaat met de bewoners alle
andere belangrijke onderwerpen af, houdt bij welke acties zijn ondernomen en start of herstelt het
contact tussen bewoner en de desbetreffende organisatie. De herhuisvestingsconsulent is dus de
schakel tussen beide, maar bemoeit zich zoals gezegd niet verder met het traject.
Tijdens het huisbezoek bespreekt de woonconsulent met behulp van een vragenlijst tal van zaken op
de terreinen van wonen, financiën, werk, zorg en welzijn. De consulent noteert welke vorm van begeleiding de bewoner nodig heeft bij de verhuizing, uitgesplitst naar standaardbegeleiding (informatie
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over urgentieregeling, verhuiskostenvergoeding en zoeken in de woonkrant) en maatwerk: extra informatie en telefonisch contact, een vervolgafspraak over de verhuizing. Daarnaast wordt geïnventariseerd of men op de hoogte is van de voorzieningen waarop men recht zou kunnen hebben, zoals bijzondere bijstand en de Rotterdampas, en of men informatie wil ontvangen van het Formulierenteam
van de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vervolgens komen nog onderwerpen
aan bod die de bewoner zelf aandraagt. Ter afsluiting wordt afgesproken welke acties de bewoner zelf
gaat ondernemen en welke acties de consulent onderneemt. De consulent liet zich voorafgaand aan
gesprekken niet informeren over het betreffende huishouden. Hij zegt hierover:

“Dat zou ik ook aanbevelen aan iedereen die dit soort huisbezoeken doet, om er blanco in te
gaan. Om een voorbeeld te geven: er was een gezin bekend bij de politie. Het waren geen
lieverdjes en daarvan werd gezegd dat ik er niet alleen heen moest gaan. Toen zij dat tegen
mij vertelden, baalde ik daar heel erg van, omdat… ik kom vertellen dat ze eruit moeten, ik
kom met een open vraag naar deze mensen. Ik wil dan niet heel de tijd denken: o, wat gaat
er gebeuren, want dat gaat in je achterhoofd spelen. Hetzelfde is dat als je vooraf een aantal
dingen weet van iemand, dan ga je er in zo’n gesprek ook op zitten wachten tot ze erover beginnen. Dan ben je veel meer daarmee bezig dan dat ik zit te luisteren en ik het gesprek aanga. (…) En dat is denk ik verkeerd in de gesprekstechniek van achter-de-voordeurhuisbezoeken. Dat is gelijkwaardig, dat is bij hen aan tafel, ik ben daar te gast en ik heb hen
te respecteren. Zij mij natuurlijk ook wel, maar ik kom voor hen. Zij mogen hun verhaal doen.
Het enige wat ik doe, is die dingen binnenhalen die ik nodig heb om hetgeen wat je wilt behalen ook kunt bereiken. Niet meer en niet minder.”
Registratie en output
De woonconsulent houdt een Excel-bestand bij van de huisbezoeken en de daarop volgende acties.
Voor het betreffende project gaat het om 172 adressen met notities over de huishoudenssamenstelling op het moment van het huisbezoek, welke woonwensen men heeft (woningtype en wijk), wat de
sociaaleconomische situatie is, bij welke instanties men bekend is (en of dit een actieve relatie is),
welke contacten er zijn geweest en welke afspraken er zijn gemaakt. Het bestand fungeert als klantvolgsysteem en is belangrijk om afspraken te kunnen volgen, maar ook om de inhoud van de gesprekken naar voren te halen bij een volgend contact. De gegevens zijn uiteindelijk opgenomen in een
nieuw systeem, dat het mogelijk maakt om afspraken nog strakker te volgen. Het nieuwe systeem
geeft bijvoorbeeld een geheugensteuntje als er een actie open staat.
De brede herhuisvestingsaanpak is in 2007-2009 geëvalueerd door de SEV (Cornelissen e.a., 2009). In
totaal zijn er 29 vervolgafspraken gemaakt op 123 bezochte bewoners. In 12 gevallen zou de corporatie actie ondernemen, wat in 8 gevallen ook gebeurd is en waar de bewoners tevreden over zijn. De
overige acties zouden worden gedaan door de bewoners zelf. Bij navraag bleken meer bewoners zelf
actie te hebben ondernomen en in de meeste gevallen is men daar tevreden over. Uit het volgbestand
van de woonconsulent zelf blijkt dat er 31 doorverwijzingen hebben plaatsgevonden, waarvan 8 keer
naar het Formulierenteam (Sociale Dienst). Voor een aantal huishoudens met schulden kon door inmenging van de consulent een betalingsregeling worden getroffen, zodat de deurwaardersprocedure
gestopt kon worden.

3.3.2

Nieuw Crooswijk: het Sociaal Team

Voor het herhuisvestingsproces in Nieuw Crooswijk is in 2004 het Sociaal Team opgericht. Daarin zaten naast de woningcorporatie de coördinator van het Lokale Zorgnetwerk, het ouderenwerk (vanuit
de welzijnsorganisatie DOCK), het maatschappelijk werk, opbouwwerk en een sociaal raadsman. Inmiddels is het opbouwwerk als partij niet meer aanwezig in de wijk en ondersteunt de sociaal raadsman het team alleen nog op afstand. Rond het Sociaal Team bestaat een tweede schil van partijen die
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op een of andere wijze betrokken zijn bij het wel en wee van de wijk en de bewoners. De partijen van
het Sociaal Team zijn ook vertegenwoordigd in het Lokaal Zorgnetwerk, waarin zij contact onderhouden met de politie, Sociale Dienst, Bauman (instelling voor geestelijke gezondheidszorg) en andere
instellingen. Er is discussie geweest over de vraag of er wel een afzonderlijk overleg noodzakelijk was
voor herstructurering. Volgens de geïnterviewde betrokkenen worden in het Lokale Zorgnetwerk vooral de ‘echte’ probleemgevallen aan de orde gesteld. De vertegenwoordiger van DOCK zegt:

“Het Lokaal Zorgnetwerk is voor ‘zorgwekkende zorgmijders’. Dat zijn mensen die totaal geen
contact willen, totaal niks van de hulpverlening willen. Zij worden op allerlei verschillende manieren aangemeld, meestal door de politie of de buren. Dat is iets heel anders dan wat we
hier in het Sociaal Team doen. Wij kijken naar de verborgen problematiek, die voor sommige
mensen niet zo verborgen was. Men wist het, maar men had wel een team er omheen nodig,
van ‘joh, wie doet wat en wat is het beste voor deze man’ en hoe kan je een behandelplan
verder uitstippelen. Want dáár zit het verschil in.”
Aanleiding
De aanleiding voor een brede aanpak was de schaal van de herstructurering. Het zou gaan om 1800
huishoudens; ‘bijna een dorp’, aldus de woonconsulent:

“We proberen dat zo goed mogelijk aan te pakken, zoveel mogelijk individueel aan de wensen
van mensen tegemoet te komen. Rustig, met beleid, begrip hebbend. Wij proberen dat echt
bij de kern aan te pakken. Iedereen wordt persoonlijk bezocht (…). Dus er is heel veel tijd en
aandacht en zorg aan gegeven. Zit dit gezin wel goed, hebben ze nog meer dingen nodig, is
er zorg nodig? Iemand die bijvoorbeeld een gehandicapt kind heeft, moet een andere woning
hebben dan iemand die gewoon een gezond leven heeft. Ondertussen kom je heel veel dingen tegen.”
Het Sociaal Team is door de voormalige wijkmanager opgezet. Naast de schaal van de aanpak, was
het doel ook om vast te leggen dat huishoudens in bijzondere situaties recht hebben om eerder geherhuisvest te worden dan conform de fase-indeling in de herstructurering. Zeker als er medische of
psychische problemen spelen, kan het Sociaal Team een kijkje nemen om te zien of eerder uitverhuizen nodig is. In zulke gevallen doet een medewerker van DOCK een aanvraag bij individuele voorzieningen (Wmo) van de gemeente, zodat zij voor Woonstad kunnen beargumenteren dat het noodzakelijk is dat het huishouden eerder toestemming en derhalve de verhuisvergoeding krijgt. Vervolgens
kan de woningcorporatie ook aan andere bewoners uitleggen waarom diegene dat wel krijgt en zij
(nog) niet. De coördinator van de GGD stelt:

“Zodat niet alle 1800 zouden zeggen van ‘Ik ben een probleemgeval’. (…) Dus je moet zorgvuldig zijn.”
Via het Sociaal Team kunnen individuele oplossingen worden bedacht, die langs reguliere weg ‘volgens de regels’ niet zouden kunnen. Hierdoor wordt ook voorkomen dat het herhuisvestingsproces
vertraging oploopt.

Organisatie
Ook voor Nieuw Crooswijk geldt dat er geen groot projectbureau is opgezet. Het team komt een keer
in de zes weken samen en bespreekt dan de casussen die door de woonconsulent naar aanleiding van
de huisbezoeken zijn aangedragen. In het verslag worden geen namen of adressen genoemd, elke casus krijgt een nummer. De namenlijst die het sociaal team daarnaast gebruikt, wordt na elk overleg
vernietigd. De casussen zijn heel divers, maar gaan voor een groot deel over hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn. Per casus wordt besproken wat het huishouden nodig heeft om te kunnen
verhuizen, naar welk type woning (bijvoorbeeld serviceflat), welke indicatie daar voor nodig is en wie
dat oppakt. Vaak gaat het om het aanvragen van individuele voorzieningen, medische urgentie, dus
om relatief eenvoudige interventies, maar soms om complexe meervoudige problemen die bij een
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huishouden spelen. Steeds wordt de vraag gesteld welke aanpak de verhuizing zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk maakt. Bij elk overleg wordt de voortgang van de lopende casussen besproken tot het
desbetreffende huishouden is geherhuisvest. Op dat moment sluit het dossier.
De woonconsulent legt de huisbezoeken af. In bijzondere gevallen gebeurt dat in de aanwezigheid
van een ander lid van het Sociaal Team, bijvoorbeeld als de woonconsulent ‘niet binnen komt’. In de
regel gaat de woonconsulent ‘blanco’ het gesprek in, maar Woonstad Rotterdam heeft van tevoren
wel een onderzoek laten doen in politieregistraties. De woonconsulent geeft aan wel op haar hoede te
zijn:

“Meestal als er meerdere personen zijn, dan ga ik zo zitten dat ik snel bij de deur kan. Ik had
altijd de telefoon bij me. Als wij wisten dat het een adres was dat niet helemaal proper was,
dan belde mijn collega altijd tussendoor naar mij toe: ‘Over tien minuten bel ik je, je hoeft alleen maar ja of nee te zeggen’. Nou, zo deden we dat. En we controleerden elkaar dan gewoon. Dat ging heen en weer. Dat deed ik bij hem, of hij bij mij (…). Je schat de situatie in.”
Ze legt uit dat de wijk bekend stond om het feit dat er nogal wat criminaliteit bestond. Bovendien was
er in de beginfase hevige weerstand tegen de sloop en herhuisvesting. De woonconsulent is in die periode meerdere malen bedreigd.
De woonconsulent inventariseert woonwensen aan de hand van een vragenlijst en beoordeelt de aangetroffen situatie. Als er iets meer aan de hand lijkt, voert hij of zij de casus op in het overleg met het
Sociaal Team. Dan wordt besproken wie het beste het vervolgtraject kan inzetten. De rol van de corporatie is duidelijk afgebakend. Indien de consulent iets constateert, maakt hij of zij daar melding van,
maar geeft het vervolgens uit handen.
De formele basis van de werkwijze is het Sociaal Statuut. De corporatie kan dit gebruiken om het eerder uitverhuizen van huishoudens (met problemen) te verantwoorden. Het Sociaal Team beslist welke
instantie daar het beste bij kan worden ingezet. Over de samenwerking tussen de organisaties is echter niet veel opgenomen. De medewerker van DOCK zegt hierover:
“Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over hoeveel tijd het zou gaan kosten: dat er om de zes

weken werd vergaderd, dat er tussendoor mensen aangemeld konden worden, dat je daar
van tevoren alle stukken had gelezen. Wij moesten ook een tijdje bijhouden hoeveel meldingen dan binnen kwamen en bij wie. Dat is vastgelegd in de eerste notulen. En op die voorwaarden heb ik toestemming gekregen om mee te doen.”
Registratie en output
De woonconsulent heeft naast het reguliere verhuurderssysteem een apart programma waarin alle
huurders van het gebied zijn opgenomen. Bijgehouden wordt wanneer iemand is verhuisd. Eind 2010
waren er 125 casussen besproken in het Sociaal Team; iets meer dan 15 procent van de 800 huishoudens die inmiddels zijn geherhuisvest.

3.3.3

Driesprong: ZOM en andere begeleiding

In het voorjaar van 2006 zijn, voorafgaand aan de sloop, alle huishoudens van de buurt gescreend op
problemen die zich als gevolg van de herstructurering zouden kunnen aandienen, met speciale aandacht voor ‘desintegratie van het sociaal netwerk’ en ‘beperkt aanpassingsvermogen na verhuizing’.
Geïnventariseerd is welke problemen zich feitelijk voordeden binnen het huishouden en welke vormen
van begeleiding en hulp nodig zouden zijn. Dit traject wordt Zorg Op Maat genoemd (ZOM). Op basis
van deze inventarisatie is aan Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) een beschikking afgegeven
voor 36 ZOM-trajecten van maximaal 28 uur, om huishoudens te begeleiden bij de verhuizing en an-
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dere geconstateerde hulpvragen (o.a. praktische ondersteuning, hulp bij financiën en psychosociale
hulp).
Naast de inzet van ZOM zijn bewoners van Driesprong echter ook begeleid door een medewerker van
SurplusWelzijn (voorheen Vertizontaal). Deze persoon was sinds lange tijd aan de wijk verbonden als
opbouwwerker en is nauw betrokken geweest bij het proces. Samen met de woonconsulent van
WonenBreburg heeft hij voor de reeds genoemde inventarisatie de huishoudens bezocht, de situatie
van de huishoudens in kaart gebracht en is ook na de inzet van ZOM door SMO met een groot aantal
huishoudens ‘aan de slag gegaan’.

Aanleiding
De aanleiding voor ZOM ligt onder meer in de verklaring van de projectmanager van WonenBreburg.
De corporatie heeft eerder met waterbedeffecten te maken gehad na de sloop van de buurt Haagpoort in 1996. Huishoudens met een andere leefstijl kwamen vooral in Heuvel te wonen, wat direct tot
problemen leidde. De les voor de corporatie was indertijd dat herhuisvestingsurgenten een bredere
begeleiding nodig hadden om zo verplaatsing van problemen te voorkomen. Specifiek voor Driesprong
was de verwachting dat relatief veel bewoners moeite zouden hebben met de verhuizing als gevolg
van verlies van de bekende sociale infrastructuur en hun relatief zwakke maatschappelijke positie.
Daarnaast was het slechte imago van de wijk een punt van zorg. WonenBreburg wilde geen problemen doorschuiven. In het convenant tussen WonenBreburg en de gemeente is specifiek de opdracht
genoemd om de effecten van de verplaatsingen van mensen uit Driesprong te monitoren. In eerste
instantie was de insteek van ZOM vooral gericht op het voorkomen van overlast in de nieuwe woonomgeving, aldus de projectmanager:

“Want in de oude woonsituatie, als je het over de overlast hebt, dan kan het best zijn dat heel
veel geaccepteerd wordt, omdat het normen- en waardenpatroon wat anders ligt dan mogelijk
in andere delen van de stad, maar op het moment dat je dan iemand verhuist, dan zou hij in
de nieuwe situatie problemen geven, waardoor andere mensen problemen ervaren. En dan
zitten wij weer opgescheept met een probleem. Wij zijn er natuurlijk als woningcorporatie bij
gebaat dat iemand geen problemen levert en dat een ander geen problemen ervaart. Dus
daar is het eigenlijk uit ontstaan.”
Tegenwoordig is de insteek breder en gaat het om bijkans alle problemen achter de voordeur, dus
ook om persoonlijke problematiek en is de bedoeling vooral dat ‘bewoners er beter van worden’, in de
brede zin van het woord.

Organisatie
ZOM is toegevoegd aan huisbezoeken die de woningcorporatie standaard aflegde voorafgaande aan
de herhuisvesting. Naast een inventarisatie van woonwensen werd tijdens het bezoek ook naar de
persoonlijke situatie van mensen gekeken. Er werd niet met een vragenlijst gewerkt. De woonconsulente zegt hierover:

“Ik stap binnen en kijk gewoon wat er gebeurt. Dat is je fingerspitzengefϋhl. Ik heb een psychotherapeutische achtergrond en dus heb ik heel erg geleerd om door te vragen bij mensen
om heel snel achter de kern te komen. En dat is misschien ook een beetje mijn voordeel. Als
er een opzichter is geweest en die zegt: ‘Oh, daar is zoveel troep’, dan heb ik natuurlijk al een
beeld van wat ik ongeveer kan aantreffen, maar dan probeer zo min mogelijk mensen van tevoren in hokjes te plaatsen, want ik wil gewoon mijn eigen beeld daarover vormen.”
Indien de woonconsulent denkt dat de bewoner extra begeleiding of hulp kan gebruiken, wordt ZOM
aangeboden. De woonconsulent heeft daarmee primair een signaleringsfunctie. Wanneer een huishouden eenmaal is aangemeld bij ZOM, stopt de bemoeienis van de woonconsulent.

“Ik ga gewoon een gesprek met die mensen aan en dan leg ik ze nog een keer uit wat de bedoeling is. Dan komt vanzelf naar voren welke problemen ze hebben. In zo’n gesprek komt
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naar voren of ze financiële problemen hebben. Vervolgens zie je snel genoeg hoe het er in de
woning uit ziet. Je hebt gauw genoeg door hoe het gezin in elkaar zit en op die manier probeer je de juiste hulpverlening daarin weg te zetten. En dan komt voor mij de ZOM om te
hoek kijken.”
Binnen SMO is ZOM een van de producten binnen de ambulante woonbegeleiding (fase 4 van de
woonladder waarmee SMO werkt; van een situatie van dak- en thuisloosheid, fase 0, tot zelfstandig
wonen, fase 5). In Driesprong is het vooral gegaan om kortdurende trajecten van ongeveer 28 uur,
die breed van karakter zijn. Die kunnen heel pragmatisch of heel praktisch zijn, zoals iemand helpen
bij het verhuizen.
Maandelijks vindt er tussen de partijen (SMO als opdrachtnemer en de gemeente en corporatie als
opdrachtgevers) overleg plaats over aangemelde klanten en de voortgang van lopende trajecten. De
woonbegeleider van SMO ontvangt van de woonconsulent een formulier waarop naast de gegevens
van het huishouden een korte beschrijving staat van de aangetroffen situatie. Hij of zij maakt vervolgens een nieuwe afspraak met de bewoner en doet op basis van een checklist de intake, waarbij onderwerpen zoals huisvesting, psychiatrische achtergrond, sociale contacten en opvoedingsproblematiek aan bod komen. De woonbegeleider heeft de zogenoemde ABC-index bij de hand waarin allerlei
formulieren zitten, bijvoorbeeld een Bijzondere Bijstandsaanvraag, zodat de klant daarvoor niet zelf
naar de gemeente hoeft te gaan.
SMO probeert het probleem of de kwestie waar de bewoner mee zit, te verhelpen binnen een ondersteuningstraject van 28 uur. Het gaat daarbij volgens de woonbegeleider met name om het op een rij
zetten van de financiën, mensen uitleggen hoe ze hun papieren moeten ordenen en hoe ze hun rekeningen moeten betalen. Soms wordt verlenging door de gemeente toegestaan als de geconstateerde
problematiek meer tijd behoeft en er uitzicht is op een spoedige afronding. Anders probeert SMO zelf
vervolgfinanciering te organiseren zodat de betreffende persoon begeleid kan blijven. SMO behandelt
zelf geen cliënten, maar heeft een psycholoog en een psychiater op afroepbasis in dienst om ervoor te
zorgen dat de juiste indicaties gesteld kunnen worden. De behandeling zelf is voorbehouden aan medische instanties zoals de GGZ en de verslavingszorg. De woonbegeleider van SMO stelt hierover:

“Als je denkt dat er één ding aan de hand is, zijn er vaak meer dingen aan de hand. Als iemand bijvoorbeeld zegt: ‘Ik heb financiële problemen’, dan ga je op een gegeven moment
doorvragen: ‘Zijn er meer dingen waar je hulp bij zou willen?’. Dan kan er bijvoorbeeld sprake
zijn van verslaving of ziekte of een handicap of dat je een aanvraag moet doen voor bijzondere middelen, zoals een scootmobiel of trapliftje of dat soort dingen. Het werk dat ik doe is heel
breed. Alleen, ik ben geen psychiater, dus dan moet ik toch de mensen echt doorsturen.”
Registratie en output
Vanuit de woningcorporatie worden de bewoners gevolgd door Empire systeem, het klantvolgsysteem.
De verdere begeleiding vanuit ZOM wordt door SMO geregistreerd. De inzet van Zorg op Maat in Driesprong is voor de periode 2006-2008 geëvalueerd door Surplus (2008). Uit de initiële inventarisatie
van WonenBreburg en Surplus bleek dat 58 huishoudens met een zodanige mate van problematiek te
kampen hadden dat een aanbod van ZOM passend leek. Van de 47 aangevraagde trajecten (11 meer
dan de oorspronkelijk 36 trajecten waartoe opdracht werd verleend) zijn 21 van de geïndiceerde 58
huishoudens bereikt. Dat betekent dat bij 37 huishoudens waarbij problemen zijn geconstateerd, geen
traject is gestart. Bij de 47 huishoudens waarvoor een traject is aangevraagd, hebben 39 intakes
plaats gevonden. Uiteindelijk hebben 26 huishoudens een hulptraject geaccepteerd. Volgens betrokkenen bleek het voor SMO moeilijk om contact te krijgen met de aangemelde huishoudens, mede omdat SMO niet fysiek aanwezig was in de wijk. Gemiddeld is er 15,5 uur per huishouden begeleiding
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gegeven, waarbij drie huishoudens 30 procent van de totale besteding hebben ontvangen. De hulpvraag richtte zich vooral op financiën, materiële ondersteuning en psychosociale problemen.
Naast SMO/ZOM heeft het opbouwwerk met 73 huishoudens begeleidingscontact gehad. Twintig huishoudens zijn intensief ondersteund, 26 kortdurend en 27 zijn via een eenmalige interventie geholpen.
De aangeboden begeleiding behelsde hulp bij het op orde krijgen van de financiën, praktische hulp bij
verhuizen en psychosociale hulp en steun bij aanpassing in de nieuwe omgeving. De betrokkenheid
van twee organisaties en de verwevenheid van hun inzet bij de begeleiding maakt het lastig om de
bijdragen van ZOM respectievelijk het opbouwwerk op waarde te schatten.

3.3.4

Woon-wens-werkgesprekken

In Groningen zijn de afspraken omtrent wijkvernieuwing vastgelegd in het Sociaal Plan. Een zinsnede
uit dit document luidt: “Wanneer de omstandigheden dat vragen, krijgt u sociale en maatschappelijke
begeleiding aangeboden” (p. 21). In de praktijk gaat het daarbij vooral om maatwerk ten aanzien van
bijzondere woonwensen en ondersteuning bij het verhuisproces. Uitzondering is een kleinschalig project in de Korrewegwijk, dat specifiek gericht is op sociale stijging. Met behulp van Groningse krachtwijkgelden is in de Curaçaostraat in de Indische Buurt gestart met zogenaamde woon-wenswerkgesprekken die een aanvulling zijn op het traditionele huisbezoek naar aanleiding van de sloop of
renovatie van de woning.

Aanleiding
De aanleiding voor de woon-wens-werkgesprekken is de hoge werkloosheid in de wijk. In het Wijkactieplan Korrewegwijk 2007 (p. 3-4) staat:

“De analyse laat zien dat achter de voordeur in te veel gevallen het nodige aan de hand is. De
werkloosheid is te hoog, te weinig mensen zijn actief (…). Om echt tot een krachtwijk te komen gaan we ook deze individuele problematiek aanpakken (…). We constateren dat we onze
klanten nog niet echt kennen. Dat maakt resultaten boeken lastig. We gaan er op af, en laten
niet meer los. We gaan de klanten meer individueel benaderen. We kijken als het ware door
de klant heen en bepalen waar zijn kracht zit en wat hij nog nodig heeft, maatwerk. We gaan
ook veel meer gebruik maken van andere partijen die bij werkzoekenden over de vloer komen. Zij kunnen signaleren. SoZaWe pakt het vervolgens op en begeleidt naar werk. De nadruk van de maatregelen ligt dus op een intensievere, meer individuele aanpak.”
Organisatie
In eerste instantie waren ook de werkgeversorganisatie VNO-NCW, het Alfa-college en Noorderpoortcollege betrokken bij het project. Het uitgangspunt was om werkgevers te vinden waar iemand direct
bij aan de slag zou kunnen. Dit bleek in de praktijk lastig aangezien de mensen die het betrof eerst
nog een paar extra stappen moesten zetten om weer naar de arbeidsmarkt toe te kunnen. Daarom
liet men het idee van het direct plaatsen bij een werkgever varen en werd extra ingezet op het organiseren van benodigde stappen om naar werk toegeleid te kunnen worden. Ook werd losgelaten dat
iemand per se naar werk moest worden toegeleid. Zinvolle dagbesteding, in welke vorm dan ook,
werd de nieuwe doelstelling.
Tijdens de huisbezoeken die in het kader van de herhuisvesting werden afgelegd, vroeg de woonconsulent naar de dagbesteding van mensen. Indien bleek dat iemand geen werk had, werd gevraagd of
men behoefte had aan een gesprek met de Sociale Dienst. In de gevallen waarin daar behoefte aan
was, werd er direct bemiddeld om de afspraak tot stand te laten komen.
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Output
Het merendeel van de mensen bleek gewoon werk te hebben, aldus de woonconsulent. Van de 84
woningen heeft hij tussen de 6 en 10 bewoners geattendeerd op contact met de Sociale Dienst. Daarvan hadden er 2 of 3 geen interesse. Helaas is het niet gelukt contact te krijgen met de medewerker
van de Sociale Dienst, zodat onduidelijk blijft hoe het de doorverwezen huishoudens is vergaan.

3.4

Conclusie: typering van de aanpak

In deze paragraaf vatten we de aanpak in de beschreven praktijksituaties samen, om de overeenkomsten en verschillen globaal te kunnen duiden. Daarbij kijken we naar de aanleiding van de keuze voor
een brede aanpak, de omvang van de doelgroep, de samenwerking tussen partijen, de voorbereiding
van huisbezoeken, de gespreksonderwerpen tijdens de huisbezoeken en de rol van de woonconsulent
in de keten signaleren-doorverwijzen-uitvoeren-volgen.
In twee situaties is het gevaar voor ‘waterbedeffecten’ een expliciet motief geweest om een brede
aanpak in te voeren, namelijk in Pendrecht en in Driesprong. In Driesprong was het bovendien onvermijdelijk dat bewoners zich buiten de wijk zouden vestigen, aangezien alle woningen gesloopt werden. In beide gevallen waren het negatieve imago van de wijk en de bewoners leidend. In Nieuw
Crooswijk was de schaal van de herstructurering en de weerstand onder bewoners vooral aanleiding
om het proces zorgvuldig in te steken. Ook hier was het negatieve imago en de verwachting dat men
veel problemen zou tegenkomen reden voor een brede aanpak. De verplaatsing van problemen is echter niet genoemd als motief. In Groningen (Curaçaostraat) was sociale stijging de reden om het huisbezoek breder in te steken dan alleen de woonsituatie en samenwerking met een andere partij te zoeken.
De cases laten ieder een andere organisatorische benadering zien door de partijen die de aangetroffen problematiek van een huishouden (zouden) moeten oppakken (zie tabel 3.1). In Pendrecht is een
convenant opgesteld met de twee grootste welzijnsorganisaties. Dit convenant maakt het mogelijk om
een beroep te doen op de betreffende medewerkers. De welzijnsorganisaties zijn echter niet direct betrokken bij het proces, dat in feite wordt uitgevoerd door één persoon. In Nieuw Crooswijk maken de
welzijnsorganisaties samen met de woningcorporatie deel uit van een team dat periodiek overlegt
over de voortgang van de aanpak en begeleiding van huishoudens. Ondanks het feit dat brede begeleiding en samenwerking met partijen expliciet de doelstelling was in Nieuw Crooswijk is de samenwerking minder sterk geïnstitutionaliseerd dan in Pendrecht.
In Driesprong is de begeleiding door de woningcorporatie en de gemeente uitbesteed aan een derde
partij. Er is periodiek overleg over de aangemelde casussen, maar dit gaat vooral over de vraag of
voor een bepaald huishouden al dan niet een ondersteuningstraject moet worden gestart en minder
over de aanpak en de voortgang van de begeleiding. In Groningen is contact gezocht met een andere
partij (Sociale Dienst) die verder verantwoordelijk is voor de vervolgstappen. Er vindt nauwelijks overleg plaats over de voortgang van de begeleiding.
De woonconsulenten hebben een globaal vergelijkbare werkwijze bij het afleggen van huisbezoeken.
Ze hebben een sociaal-maatschappelijke of psychotherapeutische achtergrond. Zij gaan met een bepaalde houding het gesprek in, namelijk hoe zij de mensen het beste kunnen helpen. Het liefst doen
zij dat blanco, maar in Nieuw Crooswijk is wel van tevoren een onderzoek in de politiebestanden uitgevoerd. Wanneer dit onderzoek daarvoor aanleiding gaf, werd het bezoek met twee consulenten afgelegd of hield men elkaar tijdens het gesprek in de gaten. De consulenten in Pendrecht en Driesprong laten zich welbewust niet vooraf informeren, om zo bepaalde beeldvorming te voorkomen.
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De opzet van het gesprek is het meest gestructureerd in Pendrecht, waar gewerkt wordt met een systematische vragenlijst en waar gegevens nauwgezet worden bijgehouden in een volgsysteem. Ook in
Nieuw Crooswijk werkt men met een vragenlijst, maar de uitkomsten van het gesprek komen niet geheel terug in het registratiesysteem. Wel kunnen er aantekeningen staan op het zogenoemde notitieblok, maar die gegevens kunnen niet integraal opgeroepen worden. In Driesprong is van tevoren een
uitgebreide inventarisatie uitgevoerd door de woonconsulent en de opbouwwerker. De uitkomsten van
die gesprekken zijn vastgelegd door de opbouwwerker. Tijdens het huisbezoek zegt de woonconsulent
niet te werken met een vragenlijst; zij kijkt wat er gebeurt en is van mening dat de situatie op basis
van het gesprek en hoe de woning eruitziet snel kan worden ingeschat.
Tabel 3.1 Typering van de brede herhuisvesting in de onderzochte casussen
Aandachtspunt

Pendrecht (Rot-

Nieuw Croos-

Driesprong

Curaçaostraat

terdam)

wijk (Rotter-

(Breda)

(Groningen)

143 huishoudens

85 huishoudens

dam)
Omvang

123 huishoudens

1.800 huishou-

(in groter gebied

dens, reeds 900

van 800 hh)

geherhuisvest

Ja

Nee

Ja

Nee

Convenant, corpo-
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Wonen, financieel,
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zorg/welzijn e.a.

Rol woonconsulent

Signalering, door-
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Signalering, door-
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verwijzing, op af-

verwijzing

verwijzing

nabij volgen

stand volgen

Bron: Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft - interviews met sleutelfiguren.

Wat betreft de contacten met en terugkoppeling naar bewoners na afloop van het huisbezoek, is de
woonconsulent in Pendrecht nog het meest betrokken bij de verdere begeleiding. Hij onderhoudt de
contacten en gaat voor bewoners na welke acties er zijn ondernomen. De woonconsulent in Nieuw
Crooswijk geeft het stokje eerder door aan de andere partijen en hoort via het overleg wat de voortgang is. In Breda heeft de woonconsulent na overdracht aan SMO geen contact meer met het huishouden. De voortgang (output) wordt gerapporteerd aan de opdrachtgevers. Zoals gezegd is ook het
opbouwwerk betrokken bij de begeleiding. Na de initiële inventarisatie is het contact met veel bewoners gebleven. Recent is er zelfs een follow-up gedaan in het kader van een onderzoek naar de actualiteit van eerder opgegeven terugkeerwensen (als onderdeel van de programmering van de herstructurering). In Groningen geeft de consulent in het kader van de woon-wens-werkgesprekken het adres
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en telefoonnummer van het huishouden dat een gesprek wil met de Sociale Dienst en stopt de bemoeienis.
Al met al ontstaat een beeld waarin de werkwijze in Pendrecht de meest omvangrijke en intensieve is
voor de woonconsulent van de corporatie; vooral ook vanwege zijn rol in de monitoring na het huisbezoek. De praktijk in Nieuw Crooswijk volgt wat intensiteit betreft op de voet, en dan de aanpak in
Breda, die vooral gekenmerkt wordt door volledige uitbesteding van de begeleiding op sociale problematiek. Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich de aanpak in Groningen, die in feite draait
om doorverwijzing vanuit de corporatie naar de Sociale Dienst. In het volgende hoofdstuk gaan we
specifieker in op de rol en ruimte van professionals die de brede herhuisvesting feitelijk uitvoeren.
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4

De discretionaire ruimte van professionals

4.1

Inleiding

In de discussie rondom waterbedeffecten wordt verondersteld dat zich door de herstructurering concentraties van herhuisvestingsurgenten voordoen in andere, vaak nabij gelegen wijken. Voor de feitelijke spreidingspatronen van herhuisvestingsurgenten verwijzen wij naar de hoofdrapportage (hoofdstuk 7, Posthumus e.a., 2012). Voor nu is het belangrijk te constateren dat er zich geen sterke herconcentratie voordoet in andere wijken. Hoewel er geen sterke herconcentratie plaatsvindt, zou ook
een aantal ‘probleemhuishoudens’ in de nieuwe wijk tot ‘waterbedeffecten’ kunnen leiden.
Zoals we in hoofdstuk 2 zagen, hebben de zogenoemde frontlijnprofessionals in achter-devoordeurprojecten vaak ruime discretionaire bevoegdheden. Daarom gaan we in paragraaf 4.2 na wat
de speelruimte is binnen hun bevoegdheden ten aanzien van het uitverhuizen en herhuisvesten van
bewoners. Paragraaf 4.3 laat zien of en hoe de professionals woonkeuzes van bewoners trachten te
beïnvloeden. Specifiek gaan we na (in paragraaf 4.4) hoe men de overlastgevers benadert. We sluiten
af met de concluderende paragraaf 4.5.

4.2

Directe bemiddeling door woonconsulenten

Voor Pendrecht en Nieuw Crooswijk (Rotterdam) alsmede de Korrewegwijk (Groningen) gold dat bewoners eerst op eigen kracht nieuwe woonruimte moesten proberen te vinden. In Pendrecht ging een
jaar voorafgaand aan de feitelijke verhuurstop de zogenoemde ‘passieve huurstop’ in. Bewoners hadden in dat stadium al wel recht op de verhuiskostenvergoeding, maar nog geen urgentiestatus. Volgens de consulent in Pendrecht hebben oudere bewoners daarvan kunnen profiteren, aangezien zij
doorgaans een lange woonduur hadden. Bewoners die in Pendrecht zelf wilden blijven zijn vooral direct bemiddeld:

“De mogelijkheden zijn aanwezig en daar zet je je ook honderd procent voor in. Dus eigenlijk
elke woning die op een gegeven moment in die periode vrijkwam in de wijk, ging altijd eerst
voorbij mij om te kijken of ik daar een kandidaat voor had. Had ik daar een stadsvernieuwingskandidaat voor, dan koppelde ik hem gewoon. Wilden ze naar een andere wijk, waar wij
woningen hadden, dan moesten ze reageren. Het was natuurlijk niet mogelijk voor mij om in
mijn eentje 180 klanten constant in de gaten te houden. Dus dat deed ik voor mensen die een
hele duidelijke wijkvoorkeur hadden, dus Pendrecht en waar het helder was wat ze wilden
hebben. Dat werd door mijzelf geregistreerd, in een Excelbestand, en elke week was het weer
die lijst doorgaan.”
In Pendrecht gold verder dat een vrijkomende woning in Pendrecht geschikt voor 55-plussers, rechtstreeks werd aangeboden aan een herstructureringsurgent die opgegeven had in de wijk te willen blijven. Deze woningen werden dan ook niet geadverteerd. De woonconsulent zegt hierover:

“Dan zeggen wij echt van Woonstad: Als een oudere de voorkeur heeft voor een buurt, voor
een complex, een woning, dan koppelen we dat direct, die komen dan niet in de krant. Dat is
vaak de groep die er heel duidelijk voor gekozen heeft om in Pendrecht te wonen en te blijven
wonen. Ze wonen er vaak al zo’n 20 jaar. Daar lopen we dan net een stukje harder voor. En
dat doen we ook voor de grote gezinnen. Grote woningen zijn nog steeds schaars op de woningmarkt, dus ook bij die groep starten we altijd direct met bemiddeling.”
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Op de vraag of het niet lastig is om onderscheid tussen geïnteresseerden te maken stelt hij:

“Nee, hoor, heel vaak niet. Je kijkt naar passendheid. Is er een tweepersoonshuishouden dat
vraagt om een vierkamerwoning en ik heb ook een vierpersoonshuishouden dat geherhuisvest
moet worden, dan gaat dat laatste huishouden voor. En heb ik meerdere vierpersoonshuishoudens, dan kijk ik naar de datum waarop mensen ergens zijn gaan wonen. Je kunt dat als
objectief criterium aan iedereen uitleggen. Iemand die net een jaar in zo’n complex woont, of
die daar tien jaar woont, dat is negen jaar verschil. En op die grond mag ik daar onderscheid
in maken.”
Het aanbieden van woningen in Pendrecht zelf was voor de woonconsulent mogelijk omdat er voldoende bereikbaar woningaanbod overbleef in de wijk. Voor de herhuisvesting in Nieuw Crooswijk lag
dit ingewikkelder. Vrijwel de hele wijk gaat immers op de schop. Bewoners die wilden terugkeren naar
de wijk werd een wisselwoning aangeboden, die tevens voorzien was van zeil, behang, gordijnen en
vitrage. Huurders konden er tegen de kale huurprijs van de oude woning zolang blijven wonen totdat
ze terug konden. Directe bemiddeling wordt ook in Nieuw Crooswijk toegepast. De woonconsulent
stelt:

“Ik vraag altijd: ‘Wilt u al snel verhuizen, of wilt u het op uw gemak doen?’ Als ze heel snel
willen verhuizen, dan ga ik ook heel snel aan de gang. Dan probeer ik ze zo snel mogelijk
kwijt te raken en dan ga ik ze direct bemiddelen. Dan kan ik dus mijn collega’s van Zuid vragen: ‘Ik heb een kandidaat, die zoekt zo en zo’n woning, hebben jullie iets?’. Als het SVurgenten zijn, mag dat, want je bent dan in je eigen vijver aan het vissen.
Vooral in het begin van het proces is volgens de consulent veel direct bemiddeld. Vooral aan het begin
van het herhuisvestingsproces is dat ingezet om de ‘trein’ van verhuizingen op gang te brengen. Directe bemiddeling fungeerde daarmee in feite als een soort smeerolie van het proces.

“Toen hebben we heel veel mensen gehad die zeiden: ‘Laat me maar naar Ommoord of Zevenkamp, eengezinswoning’. Die kregen daar bijvoorbeeld normaal met hun urgentie nooit
voorrang voor. Want je krijgt een urgentie voor de woning die je verlaat en de mensen verlaten hier geen eengezinswoning, dus die konden nooit wooncarrière maken. Voor die mensen
hebben we heel veel gedaan om toch daarheen te kunnen verhuizen. Het betrof vooral mensen die toch uit deze wijk wilden om de problemen die hier zijn te ontlopen, die een wooncarrière wilden maken in een rustigere buurt. In principe mogen de mensen geen wooncarrière
maken. Maar als er een mogelijkheid is om in een andere wijk in ons eigen bezit een gezin
lekker in een eengezinswoning te zetten, dan denk ik dat je dat gewoon moet doen. Je haalt
iemand zo uit zijn normale doen, je verplicht ze uit huis te gaan, dus daar mag iets tegenover
staan.”
In het begin had de woonconsulent veel woningen beschikbaar, waardoor de keuzemogelijkheden bij
bemiddeling ruim waren. Later werd dat veel lastiger, omdat er veel minder woningen vrijkwamen.
Opnieuw blijkt dat de positie van grote gezinnen in zulke situaties kwetsbaar is, omdat grote huurwoningen zeer schaars zijn. Bijgevolg spelen specifieke wensen nauwelijks een rol; er valt bijna niet te
kiezen.
Verder houdt de consulent zo goed mogelijk rekening met de woonwensen van mantelzorgers en degenen die daar afhankelijk van zijn. Het gaat hierbij niet om gevallen met een medische urgentiestatus, maar om situaties waarbij mantelzorg een essentiële behoefte van de zorgontvanger is.

“Als het mogelijk is, zal ik daar heel hard mijn best voor doen. Want ik begrijp ook wel, zeker
als je al een oudere moeder hebt die verzorging nodig heeft, je gewoon de boodschapjes even
haalt. Als de kinderen dat kunnen doen – dat is toch fantastisch. Ik heb een moeder en een
dochter op één galerij, die wonen maar een paar deuren bij elkaar vandaan. Die moeder was
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bedlegerig en die dochter kon, hup, zo bij die moeder binnenlopen (…). En daar krijg ik eigenlijk nooit vragen over, zoals: ‘waarom krijgt zij die woning en ik niet?’ Nee. Dat is duidelijk, die
mensen hebben een binding met elkaar en die mevrouw verzorgt haar moeder. In negen van
de tien keer krijg ik daar begrip voor van andere huurders. Ik vind ook niet dat ik altijd mijn
keuzes hoef te verantwoorden.”
In Groningen kregen bewoners vanaf een jaar voor de sloop een urgentiestatus waarmee zij zelf via
Woningnet konden reageren op het aanbod van beschikbare sociale huurwoningen. Slechts een klein
deel van de herhuisvestingsurgenten werd direct gekoppeld (‘maatwerk’). Er is niet vastgelegd welk
deel van de urgenten op deze wijze geherhuisvest is, maar de woonconsulent denkt dat het om minder dan vijf procent van het totaal aantal urgenten gaat.
In Driesprong (Breda) is in tegenstelling tot de andere drie wijken uitsluitend direct bemiddeld. Net als
in Nieuw Crooswijk geldt dat er geen huisvesting binnen de wijk zelf kon worden aangeboden. Voor
de Bredase wijken Brabantpark en Doornbos is de afspraak gemaakt dat bewoners uit Driesprong niet
te maken zouden krijgen met huurharmonisatie; een instrument dat voor reguliere verhuringen van
vrijkomende woningen in die wijken wel ingezet werd. Dat betekent dat voor herhuisvestingsurgenten
die kozen voor een woning in een van deze twee wijken, de huurprijs bij mutatie niet verhoogd werd.

4.3

Beïnvloeding woonkeuzes door woonconsulenten

De grote rol van directe bemiddeling van woonconsulenten bij de herhuisvesting roept de vraag op in
hoeverre de uiteindelijke keuze van geherhuisveste urgenten beïnvloed is door de wijze en inhoud van
de bemiddeling. Uit de interviews blijkt dat de meeste woonconsulenten doorgaans terughoudend zijn
in hun ‘bemoeienis’ met woonkeuzes die huishoudens maken. De woonconsulent in Pendrecht geeft
desgevraagd aan dat hij wel eens heeft gedacht: ‘waarom ga je daar nou weer wonen?’ Hij probeerde
mensen wel af te houden van een keuze voor een woning waarvan hij wist dat die te zijner tijd eveneens gesloopt zou gaan worden:

“Dan belde ik ze ook op en heb ik meestal wel kunnen voorkomen dat ze weer in een sloopwoning terecht zouden komen.”
Bewuste interventies om het fenomeen ‘sloopnomaden’ aan de voorkant van het herhuisvestingsproces te voorkomen, zijn wijdverbreid (zie Kleinhans, 2005; Slob e.a., 2008). Duidelijk is dat deze bemoeienis met de woonkeuze tot voordeel strekt van de herhuisvestingsurgenten, daar verreweg de
meesten niet opnieuw in een situatie willen komen waarin ze vanwege sloop moeten verhuizen. Bij
bemiddeling kan goed afgetast worden in hoeverre huishoudens zich bewust zijn van de implicaties
van hun keuze voor bepaalde (sloop)woningen.
De woonconsulent in Nieuw Crooswijk legt de verantwoordelijkheid voor het zoekproces en de keuze
bewust bij bewoners, ook als die daar in eerste instantie niet adequaat mee om (kunnen) gaan. Zij
stelt dat ze wel met de bewoners in gesprek wil gaan over wat er te kiezen is, maar maakt wel eens
mee dat bewoners van haar verwachten dat zij op de Woonkrant gaat reageren.

“Dan zeg ik: ‘Nee, je moet tegen mij zeggen in welke buurten en in wat voor soort woning je
wilt wonen’, want ik hoef daar niet te wonen. Het is niet mijn keuze, nee het is de keuze van
de huurder.”
Zij probeert de bewoners wel bewust te maken van hun woonwens en adviseert bijvoorbeeld de mensen om de wijk waar ze willen gaan wonen eerst te bekijken, temeer daar ze ruim de tijd hebben om
een andere woning te zoeken:
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“Ik zeg altijd: ‘Ga eens kijken, ga ook eens op verschillende tijdstippen kijken, want overdag
kan het er heel anders uitzien dan ’s avonds om 21.00 uur. Dus ga gewoon voor jezelf kijken:
is dit wel de buurt waar ik wil wonen? In welke straten wel en in welke straten niet?’ Dus ik
probeer zoveel mogelijk samen te werken met die huurder, maar ook de verantwoordelijkheid
bij de huurder neer te leggen.”
Een zeer vergelijkbare houding zien we bij de woonconsulent in Groningen. Keuzevrijheid is volgens
hem erg belangrijk:

“Mensen hebben ook gewoon een eigen verantwoordelijkheid en zijn ook in staat om zelf te
beslissen waar ze willen wonen. Dat hoeven wij niet voor ze te gaan beslissen.”
Wederom wijkt de situatie in Driesprong fundamenteel af van de andere drie onderzochte situaties.
Hier is uitsluitend direct bemiddeld, waarbij wel degelijk bewust invloed is uitgeoefend op de woonkeuzes die herhuisvestingsurgenten gemaakt hebben. Men zag aankomen dat veel urgenten wilden
verhuizen naar de nabijgelegen buurten Brabantpark en Doornbos. Vanwege de lage mutatiegraad in
vooral Brabantpark zou dat moeilijk worden, maar het werd ook onwenselijk gevonden. In het dubbelinterview met de projectmanager wijkontwikkeling en de woonconsulent werd duidelijk waarom en
hoe er gestuurd werd:

Respondent 1: Dan verplaats je het gewoon hè?
Respondent 2: Dan had je een moeilijke buurt verplaatst naar een andere buurt die nog niet
aan het afglijden was. Dus wij hebben daar wel in gestuurd, maar dat betekent sturen in de
zin van mensen hun ogen openen voor andere mogelijkheden in de stad. Dus niet verplichten
in de zin van: je moet daar naartoe, maar gewoon….
Respondent 1: Verleid ze ergens anders te gaan wonen.
Respondent 2: En dat is gelukt. Maar daar moet je veel op inzetten.
Respondent 1: In dit geval ging de [toenmalige] woonconsulent gewoon wekelijks de huuropzeggingen langs en daar trok ze bepaalde woningen uit en die werden dan aangeboden […].
Bij deze woningen hebben we inderdaad handmatig gematcht zoals wij dat noemen. We zijn
bewust op zoek gegaan naar een andere woning voor deze mensen en hen proberen te verleiden, dus met bezichtigingen en persoonlijk er op inspelen.
Deze bewust inmenging om de keuze voor Brabantpark te voorkomen stond op gespannen voet met
afspraken die waren gemaakt over huurharmonisatie in de wijken Brabantpark en Doornbos. Voor de
bewoners van Driesprong gold dat de huurprijs van aldaar vrijkomende woningen bij mutatie niet verhoogd zou worden. Juist voor bewoners van Driesprong die in de oude situatie vaak zeer lage huren
hadden, was het om die reden juist aantrekkelijk om te opteren voor een woning in die wijken. Woningcorporatie WonenBreburg rechtvaardigt de sturing vanuit de overtuiging dat de herhuisvestingsurgenten anders weer bij elkaar zouden komen te wonen. De woonconsulent zegt hierover:

“Ze zoeken elkaar allemaal weer op. Het is echt een hele hechte groep mensen die aan elkaar,
ja, klitten is misschien een groot woord, maar die heel erg aan elkaar hingen en die ook ergens anders zoveel mogelijk bij elkaar wilde gaan wonen.”
Die ruimtelijke concentratie wordt als negatief bestempeld, waarbij de geïnterviewde professionals refereren aan de argumentatie die verwoord wordt in het zogenaamde buurteffectonderzoek (zie bijv.
Small & Newman, 2001) en aan de betekenis van normen, waarden, socialisatie en rolmodellen. De
projectmanager wijkontwikkeling omschrijft het zo:

“Op het moment dat iemand verhuist naar een buurt waar andere normen en waarden gelden, positievere, hoop ik in ieder geval dat hij zich daaraan aanpast. Waar ik in geloof is niet
zozeer dat volwassenen helemaal veranderen; maar waar ik wel in geloof is dat met name
kinderen meer mogelijkheden krijgen. Wat ik wil zeggen, is dat als je opgroeit in een buurt
waar werkloosheid normaal is, waar criminaliteit normaal is, er niet veel anders van je te32
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rechtkomt. Wanneer je in een andere buurt terechtkomt, waar je buurman dokter kan zijn of
advocaat of weet ik veel wat, dan gaan je ogen open voor een andere wereld, denk ik.”
In hoeverre herhuisvestingsurgenten door de bemiddeling afgezien hebben van een woning in de wijken Brabantpark of Doornbos is onbekend. De geïnterviewde professionals zijn er wel van overtuigd
dat zonder de actieve bemoeienis van de woonconsulent op dit punt veel meer mensen in Brabantpark terecht waren gekomen. De geïnterviewde professionals gaven aan dat zich reeds nu al ‘waterbedeffecten’ voordoen als gevolg van de sloop van de wijk. De wijkmanager vertelt dat er een paar
problemen in de wijk Doornbos zijn geweest. In een hofje waar drie huishoudens uit Driesprong terecht zijn gekomen, “was het binnen een paar weken al hommeles”. De woonconsulent stelt: “dat is

dat stukje concentratie, van drie gezinnen in zo’n klein hofje, dus dit is eigenlijk heel in het klein, maar
je ziet gebeuren hoeveel invloed ze dan hebben.” Volgens de gemeente komen er ook vanuit Brabantpark signalen van een mogelijke impact van herhuisvestingsurgenten uit Driesprong: “Je ziet ook
op de leefbaarheidsbarometer wat minnetjes verschijnen”.

4.4

Aanpak van bekende overlastgevers

In principe schuilt het grootste gevaar voor waterbedeffecten in herhuisvestingsurgenten die voor
aanvang van de uitplaatsing al een reputatie of zelfs een overlastdossier hebben. Hun herhuisvesting
is onvermijdelijk, maar de vraag is dan: waarheen? Hoe gaan de consulenten om met die huishoudens
waarvan zij verwachten dat ze mogelijk een negatief waterbedeffect in de ontvangstwijk kunnen veroorzaken, doordat zij overlastgevend gedrag voortzetten?
In Pendrecht antwoordt de herhuisvestingsconsulent als volgt op deze kwestie:

“Een van de dingen is dat je die wijk beter probeert te krijgen. Dat houdt in dat als mensen
overlast veroorzaken en ze daarbij het gedrag hebben van: ‘Woningbouwvereniging, bekijk
het maar, ik luister niet naar je’, dan is het… je krijgt urgentie, je krijgt verhuiskostenvergoeding, maar daar ga ik niet hard voor lopen. En ik ga je niet ergens in een nieuw complex zetten. De bedoeling is dat het beter gaat worden en niet dat we op dezelfde voet verdergaan.
Dan heb je eigenlijk je eigen glazen ingegooid. Zo heb ik het ook aan tafel verteld aan mensen, want daar kijken we naar, dat zijn dingen die wij heel belangrijk vinden.”
Hieruit blijkt duidelijk een keuze ten aanzien van het uitsluiten van bepaalde herhuisvestingsmogelijkheden, zoals nieuwbouw. Soortgelijke strategieën komen we ook elders in Nederland tegen, bijvoorbeeld in Amsterdam (zie Van Paassen, 2008). Het achterliggende motief is om juist in nieuwe complexen niet op voorhand de kans op problemen te vergroten.
De Pendrechtse consulent stelt ook dat hij bij ‘echte’ overlastgevers een ander traject ingaat, dat wil
zeggen niet een standaardtraject van herhuisvesting, maar een juridisch traject, zeker als het desbetreffende huishoudens elke medewerking weigert.
In Nieuw Crooswijk heeft de consulent gezinnen die eerder overlast veroorzaakten, verhuisd naar andere wijken. Zij zijn volgens haar vooral terechtgekomen in het Oude Noorden, Kralingen of Crooswijk
(in het woningbezit van PWS). Zij krijgt dan ook wel eens de reactie: ‘Nou, bedankt. Dan heb ik er
weer zo’n leuke bij.’ Zij stelt hierover:

“Nou ja, daar kan ik niks aan doen, natuurlijk (…). Mensen die echt heel veel overlast veroorzaken, probeer ik definitief kwijt te raken. Ik doe daar mijn best voor.”
Interviewer: “Hoe doe je dat dan?”
Consulent: “Door ze een goede woning aan te bieden, waar ze niet meer weg willen. Dan zeg
ik gewoon: ‘Je kan nu in die vijfkamerwoning – als het een groot gezin is – maar ik kan die
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vijfkamerwoning straks niet meer bieden in Nieuw Crooswijk, want die worden niet gebouwd’
[in de sociale huur].”
In Driesprong zijn met een aantal ‘zeer moeilijke gezinnen’ contracten afgesloten over fatsoenlijk
huurdersgedrag. Slechts op basis van dat contract is hen een woning toegewezen. Het gaat hierbij
dus om ‘herhuisvesting onder voorwaarden’. Dat impliceert dat deze huishoudens direct of na een
laatste waarschuwing in een juridisch (uitzettings)traject terechtkomen. Deze praktijk wordt ook elders in het land toegepast (zie Kleinhans, 2005). Toch heeft dit volgens enkele geïnterviewden niet
kunnen voorkomen dat er ‘waterbedeffecten’ zijn opgetreden door sloop en herhuisvesting. De wijkmanager gaf aan dat er problemen in de wijk Doornbos zijn geweest:

“In een hofje waar drie huishoudens uit Driesprong terecht zijn gekomen, was het binnen een
paar weken al hommeles.”
De woonconsulent heeft dat beeld onderschreven en voegde eraan toe:

“Dat is dat stukje concentratie, van drie gezinnen in zo’n klein hofje, dus dit is eigenlijk heel
kleinschalig, maar je ziet het al hoeveel invloed ze dan hebben.”
Volgens de wijkmanager komen er ook uit de wijk Brabantpark signalen van een mogelijke impact van
herhuisvestingsurgenten uit Driesprong. In ons eigen onderzoek hebben we daarvoor echter geen
duidelijke aanwijzingen kunnen vinden (zie paragraaf 7.3).
In Groningen is men terughoudend bij sturing bij de herhuisvesting. Wel meldt de woonconsulent dat
in zeer zeldzame gevallen een woning kan worden geweigerd als er indicaties voor overlast of een
huurschuld zijn. Wanneer een bewoner via Woningnet heeft gereageerd op een woning, vindt een intake- of kennismakingsgesprek plaats. De woonconsulent stelt:

“Wat ik mij kan voorstellen en wat nog weleens voorkomt is (…) dat mensen op een woning
reageren die qua inkomen gewoon helemaal niet past en dan adviseren wij heel dringend om
van die woning af te zien. In sommige gevallen zeggen wij zelfs: ‘We doen het gewoon niet,
je krijgt de woning niet, want wij denken dat dat gaat leiden tot een huurschuld (…) en overlast’.”
In dit geval is niet duidelijk geworden hoe sterk de indicaties voor een huurschuld of (potentiële) overlast zijn. Doorgaans moet je als consulent onderbouwde redenen hebben voordat een woningzoekende geweigerd kan worden, buiten de standaardweigeringsgronden om, zoals passendheidscriteria.

4.5

Conclusie

De (toepassing van de) regels van de woonruimteverdeling zijn van invloed op de uiteindelijke spreidingspatronen van herhuisvestingsurgenten. In Breda zijn bijvoorbeeld uitzonderingsregels ingesteld
voor de bewoners van Driesprong voor wat betreft de huurharmonisatie van woningen in de wijken
Brabantpark en Doornbos. In Pendrecht krijgen 55-plussers met een duidelijke voorkeur voor de wijk
voorrang op andere 55-plussers. In Nieuw Crooswijk hebben bewoners met een jaarinkomen lager
dan 33.000 euro een terugkeergarantie. Hoe de herhuisvesting is ‘geregeld’ zal dus van invloed zijn op
waar mensen terechtkomen. Wat vaak nog belangrijker is dan de regels zelf, is de mate waarin professionals speelruimte hebben binnen die regels en in hoeverre zij ‘eigen’ keuzes kunnen maken.
In zijn algemeenheid hebben woonconsulenten tamelijk veel speelruimte om hun taak ten aanzien van
uitverhuizing en herhuisvesting te volbrengen. Zij kunnen bijvoorbeeld woningen ‘buiten de krant’ (en
internet) houden om deze direct te matchen met herhuisvestingsurgenten. Tevens is het tegen de
formele regels in toch mogelijk om huishoudens een wooncarrière te laten doormaken. Die discretio34
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naire ruimte zet de woonconsulent niet voor elke bewoner evenredig in. In Pendrecht betekent dit dat
bewoners die in de wijk willen blijven meestal direct bemiddeld worden en dat degenen die uit de wijk
verhuizen via het aanbodmodel een nieuwe woning vinden. In Nieuw Crooswijk is de ruimte vooral ingezet om het herhuisvestingsproces op gang te brengen; gezinnen die graag uit de wijk weg wilden
kregen een eengezinswoning aangeboden in de wijken Ommoord en Zevenkamp en voor mensen die
snel wilden verhuizen is geprobeerd een woning binnen het eigen woningbezit aan te bieden. In Breda
is getracht bewoners enigszins gespreid te herhuisvesten door mensen te ‘verleiden’ zich in andere
wijken dan Brabantpark te vestigen.
We zien derhalve een tegenstelling tussen de regels en de uiteindelijke keuzes die consulenten maken. Professionals in Breda probeerden met het oog op het voorkomen van waterbedeffecten en veronderstelde negatieve effecten van concentratie de keuze voor de wijk Brabantpark te voorkomen,
terwijl er een (officiële) regeling was getroffen dat in deze wijk geen huurharmonisatie zou plaatsvinden. Het laatste zorgde er juist voor dat deze wijk voor bewoners uit Driesprong aantrekkelijk werd,
omdat naast het voordeel van de nabije ligging ook een voordeel ten aanzien van veranderingen in de
huurprijs in het verschiet lag; grote huurverhogingen waren beleidsmatig uitgesloten.
Ook is opmerkelijk dat terwijl professionals geloven in mogelijke waterbedeffecten van uitplaatsing
van huurders, men in de uitvoering soms tot keuzes komt die juist tot waterbedeffecten zouden kunnen leiden. In Nieuw Crooswijk tracht men de ‘echte probleemmakers’ niet terug te laten keren naar
de wijk door hen elders, in een andere wijk, een goede woning aan te bieden. In Pendrecht zegt men
geen woning aan te bieden in een nieuw complex in de wijk als verwacht wordt dat de bewoner zijn
gedrag niet aanpast. Dit zijn met het oog op het belang van de consulent om de buurt ‘beter te maken’ logische keuzes, maar kunnen op gespannen voet staan met het doel waterbedeffecten te voorkomen en het doel van professionals in andere wijken om de leefkwaliteit aldaar in stand te houden.
Immers, juist de zogenoemde ‘overlastgevers’ die zo in andere wijken terechtkomen, zouden voor
problemen kunnen zorgen.
De vraag is nog wel op welke schaal dit gebeurt. Een tweede vereiste – naast een ruimtelijke herconcentratie van herhuisvestingsurgenten – voor het optreden van waterbedeffecten is dat huishoudens
die gedwongen zijn een nieuwe woning te vinden, kampen met problemen die zich zodanig in de directe woonomgeving kunnen manifesteren dat anderen daar (over)last van kunnen hebben. Of brede
herhuisvesting waterbedeffecten kan voorkomen of verminderen is vervolgens afhankelijk van het gegeven of deze huishoudens met de brede aanpak bereikt worden. Deze punten komen aan bod in het
volgende hoofdstuk, waarin we de professionals aan het woord laten over de toegevoegde waarde
van brede herhuisvesting.
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5

Toegevoegde waarde van brede herhuisvesting

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we na wat in de ogen van de geïnterviewde professionals de toegevoegde
waarde is van de brede herhuisvesting. In welke mate komen probleemhuishoudens voor en in hoeverre worden deze door de brede herhuisvesting bereikt? Of waren zij reeds bekend bij instanties?
Wat is het totaaloordeel van de professionals? Wat zijn in hun ogen succes- en faalfactoren? Allereerst
gaan we in op de taakopvatting van professionals aangezien deze bepaalt hoe zij zich in het proces
opstellen.

5.2

Taakopvatting professional

Het is vooral de taakopvatting van de professional die de achter-de-voordeurprojecten vaak bijzonder
maakt, aangezien professionals hun ‘normale’ taakopvatting dan vaak overschrijden.
Voor de in de dit onderzoek ondervraagde woonconsulenten die tevens de huisbezoeken afleggen
geldt inderdaad dat hun taakopvatting verder gaat dan strikt het uitverhuizen en het begeleiden bij de
woonkeuze. Dat was gezien de bijzondere aanpak van de projecten ook te verwachten. De meeste
consulenten hebben een sociaalmaatschappelijke of psychotherapeutische beroepsopleiding. De consulent in Pendrecht lijkt het verst te gaan in zijn taakopvatting jegens en betrokkenheid met de bewoners, in het bijzonder met hen die in de wijk Pendrecht blijven. Bewoners kunnen hem bijvoorbeeld
‘dag en nacht bellen’. Uit de evaluatie van de SEV (Cornelissen e.a., 2009) bleek dat bewoners de instelling van de consulent expliciet noemden bij de punten waarover zij tevreden waren. “Het is een
echt ‘mensenmens’”, werd er gezegd. Het inlevingsvermogen en de aandacht die de consulent had
voor de problematiek van het huishouden werden zeer op prijs gesteld door de bewoners.
De woonconsulent in Nieuw Crooswijk heeft een andere taakopvatting:

“Ik ben er voor hun verhuistraject en ik ben geen maatschappelijk werker. Soms ben ik het
wel eens voor mijn gevoel, voor de helft ben je het zowat, maar ik ben natuurlijk niet iemand
die iemand uit de financiële zorgen kan helpen. Daar zijn andere instellingen voor. Of psychische problemen, daar zijn ook andere instellingen voor. Ik kan ze wel verwijzen, maar dan
houdt het voor mij op. Ik ben voor Woonstad aan het werk.”
Het doorverwijzen is een wezenlijk kenmerk van het werk van de consulent, maar daar houdt het voor
de woonconsulent in Nieuw Crooswijk ook mee op:

“Aan werk helpen kan ik ze niet. Je hebt het Jongerenloket van de Sociale Dienst voor werk,
en ik vraag of ze daar al geweest zijn en of ze er contact mee hebben. Heel vaak blijkt dat al
het geval. Daar houdt het ook op bij mij, want dat is niet mijn taak.”
Overigens hebben alle woonconsulenten die overtuiging, alleen gaat de een wat verder dan de ander
in het zelf ‘dingen regelen’ voor de bewoner.
De taakopvatting van de woonconsulent is een afgeleide van de visie die de corporatie uitdraagt. Degenen die de projecten hebben opgezet zijn vaak de ‘sociale mensen’ van de organisatie. Zo stelt de
manager bij WonenBreburg, die betrokken is bij de begeleiding in Driesprong:

“Ik kom uit een sociale partij, dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken. (…) Als er een
techneut op mijn plek zou hebben gezeten, dan was het allemaal niet zo geregeld geweest,
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dat weet ik zeker. Maar goed, het bestuur moet er wel mee akkoord gaan. Wat dat betreft
staat in het meerjarenbeleidsplan ook heel nadrukkelijk dat wijkontwikkeling voor ons ook de
sociale wijkontwikkeling is. Dus mensen vooruit helpen. Daar doe ik aan mee.”
Soms wordt de sociale taak ook wel als (te) vergaand ervaren. De desbetreffende manager geeft aan
dat de gemeente Breda de corporatie WonenBreburg ook aanspreekt op de sociale taak, vooral ook
omdat de gemeente zelf een stevige bezuinigingsopgave heeft. In de discussie wil dat wel eens leiden
tot het idee dat dat aanspreken wat minder kan.
In Groningen (Curaçaostraat) lijken eigen verantwoordelijkheid en inzet van de bewoner zelf wat meer
voorop te staan in de aanpak. Bij woningcorporatie Lefier staat sociale stijging hoog in het vaandel.
Naast het beheren van het woning acht de corporatie zich primair verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijken. Desgevraagd stelt men dat niet alleen de stenen bijdragen aan de leefbaarheid,
maar ook sociaal-maatschappelijke maatregelen. De woon-wens-werkgesprekken zijn daar een uitvloeisel van. De woonconsulent ziet de verantwoordelijkheid van de corporatie daarbij echter vooral
als signalerend. Bovendien wordt verwacht dat door de bezuinigingen, zowel bij de gemeente als de
corporatie, de ambitie om bij te dragen aan sociale stijging zal worden bijgesteld en dat er minder
geld zal komen voor sociale projecten.

5.3

Nieuwe of bestaande gevallen?

Een vereiste voor het optreden van waterbedeffecten is dat huishoudens die gedwongen zijn een
nieuwe woning te vinden, kampen met problemen die zich zodanig in de directe woonomgeving kunnen manifesteren dat anderen daar (over)last van kunnen hebben. In Pendrecht, Nieuw Crooswijk en
Driesprong was de beeldvorming over de problematiek in die buurten negatief. Dit is mede een aanleiding geweest om brede herhuisvesting in te voeren, zo zagen we eerder. De daadwerkelijk sociaaleconomische problematiek is in de meeste casussen echter minder grootschalig dan de beeldvorming
bij professionals, maar zeker ook van de lokale media, soms doet vermoeden.
Deze conclusie trok ook de SEV, die het project Brede Herhuisvesting in Pendrecht evalueerde. Uit de
evaluatie van de SEV bleek dat het merendeel (80 procent) van de bewoners stelt dat ze voldoende
financiële middelen heeft om het huishouden draaiend te houden. Ruim een derde ontvangt een uitkering (Bijstand, WW, WiA, enzovoorts). Tegenover de 80 procent staat een groep bewoners die een
gebrek aan middelen niet makkelijk of zelfs helemaal niet op kan lossen. Een aantal bewoners wordt
ondersteund door SoZaWe of door schuldsanering. Sommige bewoners betalen rekeningen simpelweg
niet meer of gaan geld lenen. Bijna één op de drie van alle bewoners heeft zelfs een schuld. Hieronder vallen dus ook bewoners die aangeven dat zij voldoende financiële middelen hebben. Het gaat
voornamelijk om alleenstaande ouders. Zij geven vrijwel allen aan bekend te zijn met alle voorzieningen waar zij recht op hebben (Cornelissen e.a., 2009, p. 18-19).
Verder bleek bijna de helft van alle bewoners wel eens moeite te hebben met het invullen van formulieren, maar lost dat op met behulp van professionals (38%), gaat zelf aan de slag (18%) of krijgt
hulp van familie of vrienden (16%). Slechts twee procent van de bewoners vindt geen oplossing. Een
groot deel van de bewoners maakt zich geen zorgen over werk of opleiding (73%), de kinderen (76%
van de bewoners met kinderen), hoe schoon of veilig de wijk is (83%) en de gezondheid (85%) (Cornelissen e.a., 2009). Er is duidelijk sprake van problemen om rond te komen. De woonconsulent stelt
echter:

“Het beeld dat ze [de bewoners] geen hulp zochten, dat ze in de problemen bleven zitten en
dat ze niet bekend waren in de hulpverlening, dat beeld is vrij snel, in ieder geval bij mij, bijgesteld. Ik was natuurlijk degene die de gesprekken deed, ik kwam daar aan tafel. En natuur37
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lijk, ik heb huishoudens gezien, waarvan je bij jezelf denkt, ‘poeh’. Maar op die momenten
leer je ook wel weer beseffen (…) als je daar dan zit te praten met een moeder, een eenoudergezin met twee of drie kinderen en die vol trots zit te vertellen dat ze haar woning heeft
opgeknapt met haar mogelijkheden en haar middelen, die vaak heel erg beperkt zijn, dan
denk ik: ‘fantastisch’.”
Ook het beeld dat veel bewoners (met problemen) niet bekend zouden zijn bij instanties, moest worden bijgesteld. Uit de SEV-evaluatie bleek dat bijna de helft van alle bewoners actief bekend is bij één
of meer organisaties en dat één op de vijf bewoners passief bekend is. Dit laatste wil zeggen dat men
bekend is bij de instantie, maar dat op dat moment de casus niet in behandeling is. Uit de gegevens
van de consulent blijkt dat het vooral gaat om organisaties als SoZaWe, Schuldsanering, Charlois Welzijn, RIAGG en de politie. Maar ook vrijwilligerswerk en thuiszorg passen in het rijtje. Er is al met al
weinig sprake van situaties waarin de corporatie via de huisbezoeken de eerste probleemvinder is,
terwijl dit in de landelijke discussie wel eens is aangeduid als belangrijke meerwaarde van de ‘achter
de voordeurbenadering’ (zie bijvoorbeeld Cornelissen e.a., 2007; Kleinhans, 2008). De woonconsulent
zegt hierover:

“Dat bleek ook uit de gesprekken, dat iedereen eigenlijk al ergens bekend was of actief was.
Dat was gewoon verbazend, dat had niemand… En na dat onderzoek [de SEV-evaluatie] bleek
dat het dus zo was. Dat wil niet zeggen dat er niks aan de hand was. Maar als er iets niet
goed gaat met de kinderen, maar ze lopen wel bij het schoolmaatschappelijk werk en de
moeder heeft goed contact met de school, dan moet je dat zo laten. Dat is een traject wat
loopt, daar blijf je van af. Als iemand al bij de Kredietbank zit of via een andere weg geholpen
wordt om er weer bovenop te komen, of een budgetteringscursus volgt, dan is dat prima, dan
moet je daar weer uitstappen en dan pak je alleen nog dat stukje op waar mensen echt mee
geholpen moeten worden.”
In Pendrecht heeft het project Brede Herhuisvesting dan ook niet tot extra werk geleid, waarvoor
Charlois Welzijn in het begin bang was. De realiteit is dat sommige bewoners ook nog niet toe waren
aan ondersteuning in een traject voor zelfontwikkeling. De consulent zegt hierover:

“Dat [doorverwijzing naar Charlois Welzijn] is gewoon achtergebleven, dat is niet aan de orde
gekomen. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat mensen die het financieel moeilijk
hebben, je niet moet vragen om aan de slag te gaan met hun eigen zelfontwikkeling. Die zijn
op dat moment bezig met overleven.”
Ook in Nieuw Crooswijk was de beeldvorming op voorhand niet positief. Enerzijds gaat de coördinator
van het Lokale Zorgnetwerk (GGD) voor een groot deel mee in deze beeldvorming van een arme wijk
met ongezonde mensen en een werkloosheidscultuur. Anderzijds stelt zij dat het merendeel van de
bewoners ‘gewoon een baan heeft’. Ter illustratie zegt ze:

“Neem bijvoorbeeld de XXX-straat. Dat is een hele dichtbevolkte straat met drie of vier op één
trap, en dan zeg ik: ‘Daarvan zijn er 27 bij mij bekend. 27 huisnummers, al die andere 500
niet, hoor’.”
Ook de vertegenwoordiger van de welzijnsorganisatie DOCK stelt:

“Maar goed, wij weten natuurlijk in de praktijk dat niet al die 500 huishoudens problemen
hebben. Het zijn juist die mensen van wie je denkt ‘Nou, die kunnen het niet zelf’ of die hebben er eventjes ondersteuning bij nodig. Want de zwaarte van de problematiek was ook heel
erg verschillend: de een had alleen maar een richtlijn nodig van ‘Je moet daar-en-daar zijn’ en
dan was het opgelost. Maar bij de andere moest je wel vijf, zes keer langs gaan om het voor
elkaar te krijgen.”
Net als in Pendrecht is ook in Nieuw Crooswijk de ervaring dat de meeste huishoudens met een of ander probleem allang bekend zijn bij de instanties. De woonconsulent merkt hierover op:
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“Mensen met een huurachterstand, die ken je. Dat zijn de mensen waar je heel vaak afspraken mee hebt om in de schuldsanering te komen of wat dan ook. Die zijn al bekend. Of kinderen die problemen hebben. Die komen we dan weer via de GGD tegen. Gezinnen waar de
thuissituatie verstoord is, door huiselijk geweld of drugs- of drankproblemen. Die gezinnen
zijn negen van de tien keer wel bekend.”
Vrijwillig, drang of dwang?
De meeste geïnterviewden huldigen de opvatting dat met de huisbezoeken de zogenoemde ‘stille muizen’ goed aan het licht komen. Duidelijk aanwijsbare problematiek (schulden, zware verslaving) is
meestal allang bekend bij instanties, maar dat geldt niet voor de meer subtiele, verborgen problemen
die huishoudens voor de buitenwereld goed kunnen verbergen, zoals vereenzaming en vervuiling. De
volgende anekdote van de woonconsulent in Nieuw Crooswijk verwoordt dat treffend:

“Natuurlijk ken je de mensen die het grootste amok maken of probleemgezinnen, die ken je
wel. Maar soms kom je ineens bij iemand binnen, dat je denkt: ‘Hé, iets klopt er hier niet’.
Vaak is dat niet aan de buitenkant te zien, want die mensen gaan gewoon hun boodschapje
doen en komen weer binnen, maar het wordt niet gesignaleerd. Als die mensen geen lekkage
hebben of ze veroorzaken verder geen overlast, dan zijn dat de stille muizen, zeg maar. Maar
die kom je nu wel tegen, want je moet daar op huisbezoek. Dan kom je toch rare situaties tegen.
Ik heb vorig jaar een man gehad, een keurige man, verdiende een goed salaris. Als je de foto’s van zijn woning ziet, ga je over je nek. En die wilde mij dus niet thuis hebben. Maar uiteindelijk heb ik hem wel zover gekregen dat nu de GGD bij hem over de vloer is en dat daarmee afspraken zijn gemaakt. Hij is naar Kralingen verhuisd en vanuit Kralingen komt het
zorgnetwerk met een constante begeleiding (...).
Die echte stille muizen worden daardoor wel bekend. En op zich is dat dan wel weer het goede. Kijk, ze moeten hun huis wel uit, maar aan de andere kant wordt het wel gelijk rigoureus
aangepakt, want er wordt gelijk een schoonmaak gedaan. Die mensen hebben misschien al
jaren zo geleefd zonder dat iemand het weet. Als mensen geen huurschuld krijgen of wat dan
ook, en de buren hebben geen overlast, dan zijn dat de mensen die je normaal gesproken niet
ontmoet. Door deze actie ontmoet je ze wel en kan hun leven uiteindelijk wel wat beter worden. Want vaak zijn ze zelf niet gelukkig in hun situatie. Ik denk dat het dan wel fijn is voor
jezelf als je daar vanaf geholpen wordt.”
De medewerker van welzijnsorganisatie DOCK springt op zulke situaties in door afspraken en begeleiding af te dwingen bij de bewoners. Bij de verhuizing van een oudere man van wie de oude woning
helemaal vol stond met fietsonderdelen, vertelt ze:

“Dat was een van de voorwaarden, dat er geen troep mee ging die gevaarlijk voor hem zou
zijn, maar ook gevaarlijk voor de buren. En wij hebben hem ook kleiner verhuisd, naar een
flat met drie kamers, dus was het al wat overzichtelijker en alles was leeg. En die poetsdame
ging er in, dus die hield de woning schoon. Uiteindelijk bleek het toch niet goed te gaan met
deze persoon en is besloten tot opname in een verzorgingstehuis.”
In Breda komt het beeld van de professionals over de aanwezigheid en bekendheid van ‘probleemhuishoudens’ in Driesprong redelijk overeen met datgene wat daadwerkelijk is geconstateerd. Vooraf
had de corporatie een inschatting gemaakt dat ongeveer de helft van de uit te plaatsen huishoudens
behoefte zou hebben aan Zorg op Maat (ZOM). Uit de inventarisatie bleek dat er van de 143 huishoudens 58 waren die problemen kenden (41 procent). Bij 29 huishoudens was al een vorm van hulp of
begeleiding aanwezig, bij de andere helft van de geïndiceerde huishoudens dus niet. De locatiemanager van Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ervaart dan ook een toename van het aantal klanten door de herhuisvesting:
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“Tweeënhalf jaar geleden waren er ongeveer tachtig klanten binnen mijn ambulante afdeling,
we zitten nu tegen de 240 aan. Dus wij maken een groei door. Dat komt onder andere omdat
wij via de woningcorporaties veel nieuwe klanten krijgen (…). Kijk, de ernstige overlastgevers
en problemen zullen al bekend zijn bij andere organisaties, denk ik. Als ze zo problematisch
zijn, als ze zo crimineel zijn, als ze zoveel overlast veroorzaken, dan zijn ze al bekend en
wordt er al begeleiding gegeven. Het is net die groep daaronder, denk ik, die je heel goed
met Zorg Op Maat bereikt. Eigenlijk een soort verborgen ellende of verborgen armoede, dat
soort dingen. Zorg Op Maat is op de eerste plaats een uitstekend middel om bij mensen te
komen die we anders nooit zouden bereiken.”
Het aanbieden van ZOM gaat op vrijwillige basis, maar de woningcorporatie kan daar invloed op uitoefenen, als het echt moet. De woonconsulent van WonenBreburg stelt hierover:

“Een keer hebben we het verplicht gemaakt. Er was iemand die het zo bont maakte dat wij
hebben gezegd: jij krijgt geen andere woning totdat jij begeleiding accepteert.”
Ten slotte was ook in Groningen de beeldvorming dat er sprake was van een hoge werkloosheid en
lage zelfredzaamheid in de Korrewegwijk. De woonconsulent stelt echter:

“In de Curaçaostraat heb ik ze alle 84 gedaan [uitplaatsingsgesprekken], ik ga in gesprek met
de bewoners en ik denk dat 95 procent van de bewoners zichzelf prima redt, niks extra’s nodig heeft…”

5.4

Oordeel professionals over het algehele resultaat

De woonconsulent in Pendrecht is over het algemeen erg tevreden over het resultaat van de begeleiding, vooral omdat in bepaalde gevallen een verdere cumulatie van bestaande problemen kon worden
voorkomen:

“Er is gewoon een aantal mensen voor wie je hebt kunnen voorkomen dat er een uithuisplaatsing plaatsvindt, omdat je dingen hebt kunnen regelen. Dat het traject binnen de schuldhulpverlening sneller ging lopen of dat het beter verliep, of dat mensen toch die Bijzondere Bijstand gingen aanvragen. Dat heb je ze kunnen uitleggen. Mensen zijn daardoor bij het Formulierenteam terechtgekomen en die mensen zijn geholpen. (…) Ik mag aannemen als je verhuist zonder schulden, dat er geen deurwaarder achter je aan zit en dat je ook niet begint
met een schuld in je nieuwe woning, dat je geld hebt om daar vloerbedekking neer te leggen
en te kunnen behangen, schilderen, verven en vitrage te kopen, dat je dan een behoorlijke
hobbel hebt weggenomen.”
Hij heeft naar eigen zeggen veel feedback van bewoners gehad, die vooral positief waren over zijn
wijze van begeleiding van de gehele herhuisvesting en zijn bereikbaarheid. Over zijn eigen rol daarin
is hij glashelder:

“Je zorgt ervoor dat mensen bepakt met informatie dingen ondernemen. Dus misschien is het
nog veel meer de bewustwording bij bewoners bewerkstelligen. Dat je niet moet vluchten,
maar dat er keuzes zijn en ze daarin begeleiden en ondersteunen en als er dan nog wat hobbeltjes zijn, zorgen dat ze daarmee ook aan de slag gaan.”
De woonconsulent in Nieuw Crooswijk heeft naar eigen zeggen geen zicht op de mate waarin mensen
echt geholpen zijn. Voor een deel heeft dat te maken met de omvang van de operatie in Nieuw
Crooswijk, maar ook het gegeven dat mensen op een zeker moment uit beeld verdwijnen als de urgentie eraf is of als een bepaalde instelling een casus volledig heeft ‘ingelijfd’. Tegelijkertijd stelt ze de
betrekkelijkheid van de begeleiding aan de kaak:

40
Onderzoeksinstituut OTB

Deelrapportage A3

“In het Lokaal Zorgnetwerk zie ik heel weinig mensen terug die hier problemen hadden. Want
dan hoor ik die naam natuurlijk, en dan denk ik: ‘O ja, zo, nou die hadden bij ons ook zoveel
problemen’. En eigenlijk, moet ik zeggen, zie ik heel weinig van hen terug. Maar het is een
beetje gissen (…). Mensen die psychiatrisch patiënt zijn, die zijn nu niet ineens genezen. Mensen met ernstige geldproblemen, dat is ook niet in één keer weg. Eigenlijk is het zo dat een
gezin dat hier overlast veroorzaakt, ook voor overlast zorgt in een andere wijk. Dat los je niet
op door verhuizen. Ik denk wel dat het zin heeft om voor mensen die bijvoorbeeld financiële
problemen hebben, een instantie in te schakelen of een Bauman Kliniek. Dat soort dingen
heeft wel effect, denk ik. Maar gezinnen die overlast veroorzaken, nee. Uiteindelijk ben ik
bang dat die groep overlast blijft geven.”
De medewerker van DOCK is (wel) positief over het effect van de begeleiding, maar vanuit een wat
andere invalshoek op de verholpen problematiek dan de woonconsulent van Woonstad.

“Ja, een nieuwe start is toch heel erg belangrijk voor mensen. Dat ze van een oude, tochtige
woning met allemaal trapjes of aparte figuren als buren, nu in een veiligere woonomgeving
wonen waar ze het warmer hebben, dat het niet tocht voor ze. Dat is al heel veel. En dat ze
toch nog meer nieuwe contacten kunnen krijgen met de buren en dat de woning heel erg
toegankelijk voor ze is geworden, met rollator in en uit. Voor sommige mensen hebben we
dan ook weer een scootmobiel aangevraagd. Er gaat een wereld voor ze open, dat ze zelf
boodschappen kunnen doen. Voor een normaal mens is dat allemaal heel normaal: ‘Je doet
toch boodschappen?’ maar voor die mensen is het dan ineens zo’n extraatje: ‘Ik ben niet afhankelijk van iemand anders, ik kan mijn dingen zelf doen’. Dat is het belang voor de mensen.
En je ziet dan sommige mensen echt opbloeien.”
In Breda verschillen de meningen over de effectiviteit van de begeleiding van bewoners uit Driesprong. Volgens de evaluatie van de welzijnsorganisatie Surplus heeft ZOM niet veel kunnen betekenen voor de bewoners. De woonbegeleider van SMO is echter positief over wat ZOM kan betekenen
voor mensen. Maar ook hier vraagt men zich af of de aanpak kan voorkomen dat bewoners zich anders gedragen. De locatiemanager van SMO:

“Hopelijk is het zo dat we voldoende grip krijgen op dat proces om te zorgen dat die persoon
daar niet meer overlastgevend is, maar ik ben ervan overtuigd dat dat niet in één keer lukt.
Het zit toch wel in bepaalde mate (…) in de mens zelf, in de structuur, hoe hij leeft, zijn omstandigheden. De illusie dat hij het in een andere wijk opeens niet meer doet…”.
Wat het daadwerkelijk effect van de begeleiding is, durft hij niet te zeggen. Dat zou immers onderzoek vereisen onder cliënten met wie SMO nog steeds contact heeft of die nog in een begeleidingstraject zitten. Een vervolgmeting zou dan moeten uitwijzen of de nulsituatie, die werd aangetroffen bij
de eerste inventarisatie nu wezenlijk anders zou zijn.
Naast de inzet van Zorg Op Maat (ZOM) zijn bewoners van Driesprong ook begeleid door een medewerker van Surplus Welzijn. Deze persoon was sinds lange tijd aan de wijk verbonden als opbouwwerker en is nauw betrokken geweest bij het proces. In zijn evaluatie van ZOM (zie hierboven) is hij
kritisch over het effect van ZOM. Over het effect van de begeleiding die hij zelf (los van ZOM) aan de
bewoners gegeven heeft, is hij echter zeer positief. Hij is ervan overtuigd dat ten aanzien van de sociale situatie en mate van zelfstandigheid veel verbeteringen gerealiseerd zijn. Juist het loskomen van
de sterke sociale structuur en sociale controle in de buurt Driesprong ziet hij als oorzaak van deze
verandering. Hij merkt echter ook op dat er bewoners zijn die het nu minder goed redden, omdat ze
een deel van hun sociale netwerk kwijtgeraakt zijn.
De woon-wens-werkgesprekken in Groningen (Curaçaostraat) hebben er volgens de consulent toe geleid dat twee personen een werkgever hebben gevonden en dat andere mensen in een project voor
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zinvolle dagbesteding terechtgekomen zijn. Het moment van de verhuizing was volgens de consulent
voor veel mensen een motivatie om weer de draad van het leven op te pakken. Hij plaatst echter wel
een duidelijke kanttekening bij de omvang van het effect:

“Je moet niet denken aan grote aantallen mensen die sociale stijging gaan meemaken, maar
meer dat je een kwalitatieve groeistijging gaat realiseren bij een paar mensen.”

5.5

Succes- en faalfactoren

In deze
1.
2.
3.

paragraaf belichten we een drietal succes- en faalfactoren:
Samenwerking en rolverdeling van partijen
Competenties en kwaliteiten van (individuele) professionals
Monitoring

5.5.1

Samenwerking en rolverdeling tussen partijen

Alle betrokkenen zien een duidelijke meerwaarde in de intensieve samenwerking met andere partijen.
Van belang is ook dat alle betrokken organisaties eenzelfde integrale kijk hebben op de klant.
De woonconsulent in Pendrecht stelt dat in de samenwerking met partijen het belangrijk is dat je gebruik maakt van bestaande middelen. Een convenant, hoewel dat direct tot een bepaalde verbondenheid tussen de organisaties leidt, is wat hem betreft geen sine qua non. Instellingen als de Sociale
Dienst en de Kredietbank opereren Rotterdam-breed. En elke wijk heeft een Lokaal Zorgnetwerk,
waarbinnen tussen diverse instanties al contacten zijn.

“Ik denk dat juist door allerlei verschillende zaken te organiseren het vaak eerder onduidelijker wordt dan duidelijker. Als je van de juiste dingen gebruik kunt maken die er altijd zijn…
personen kunnen daarin veranderen, maar de diensten die staan vast, dan heb je de helft in
je zak om met mensen verder te kunnen gaan. Je moet dan als organisatie wel toegankelijk
en open naar elkaar zijn. Daar zit eigenlijk de grote verandering in [dat organisaties dat nu
meer zijn]. Dat komt alles wel ten goede denk ik. Daar wordt politiek ook natuurlijk enorm op
gehamerd dat je dat moet doen. Meer samenwerken, meer met elkaar en niet alles zelf opnieuw uitvinden.”
Vanuit de sociale partners wordt de directe lijn met de woningcorporatie ook zeer gewaardeerd. Volgens de medewerker van DOCK in Nieuw Crooswijk kan men daardoor de eigen cliënten beter helpen;
men beschikt over de juiste informatie en dat betekent minder frustratie bij de hulpverleners zelf.
Maar ook voor de corporatiemedewerker is het op zijn minst handig om over de benodigde informatie
te beschikken om het gesprek met een huishouden te voeren:

”Want als mensen over een uitkering gaan praten of over kortingen gaan praten of over een
aanvraag van Bijzondere Bijstand, wil je weten waar ze het over hebben en hoe het berekend
wordt, zodat je weet waarom het kan zijn dan mensen een afwijzing gaan krijgen. Je kan op
dat moment echt het gesprek aangaan met deze mensen.”
De coördinator van het Lokaal Zorgnetwerk spreekt haar bewondering uit voor de medewerkers van
de corporatie. Zij stipt aan dat de consulenten van de corporatie uit hoofde van hun functie geen
zorgverleners zijn, maar zich dat wel eigen hebben gemaakt door zich te wapenen met kennis die tot
de core business van andere instanties gerekend kan worden. Dat roept veel respect op bij andere
partijen. Maar volgens haar kan de woningcorporatie evenwel niet zonder het Sociaal Team (zie paragraaf 4.2.2).

“Nee, ik denk het niet. (…), want het zijn toch zeg maar technische mensen, die zijn van is de
huur betaald en lopen de leidingen goed. Wij zijn er voor de inhoud van het huis. Een duidelijke scheiding van rollen is belangrijk.”
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De sociale partners in Rotterdam vinden dan ook dat de woningcorporatie vooral een signaalfunctie
heeft. In Breda is men dezelfde mening toegedaan. De locatiemanager van SMO zegt hierover:

“Ik denk dat ze vooral heel erg goed moeten signaleren, dat is mijn mening, en de professionals inschakelen. Niet zelf op hulpverlening gaan zitten, daar schieten ze niets mee op.”
Bij de start van een project is het belangrijk om gebruik te maken van de kennis die aanwezig is bij
andere partijen. Volgens de opbouwwerker van SurplusWelzijn is er door SMO te weinig gebruik gemaakt van de gegevens die in de inventarisatiefase zijn verzameld over de huishoudens in Driesprong.
Naast overeenstemming over het nut van samenwerking is er in Breda regelmatig discussie over rollen
en verantwoordelijkheden geweest, mede omdat er meer partijen direct betrokken zijn (geweest) bij
het traject. In hun terugblik hierop staan de opbouwwerker van SurplusWelzijn en de gebiedsmanager
van de gemeente tegenover elkaar. De opbouwwerker verwoordt dit als volgt.

“Wat ik heel sterk heb gevonden is dat WonenBreburg en de gemeente geld hebben vrijgemaakt voor begeleiding. Wat niet is gebeurd, is dat de gemeente regie heeft genomen in de
rolverdeling tussen partijen die hulp konden bieden. Daar had eigenlijk een wijkteam voor opgezet moeten worden dat keuzes maakte over wie op welke gebieden hulp zou kunnen bieden
en wie de casemanager is van welk gezin (…). Met elkaar zou je kunnen afspreken wie de lijntjes uitzet. Dat kan maatschappelijk werk zijn, SMO, Surplus, Ouderenwerk… dat kan een ieder zijn. Alleen spreek je met elkaar af wie waar het voortouw heeft, wie dat het beste kan.”
De gebiedsmanager van de gemeente bestrijdt deze visie en heeft aangegeven dat er wel duidelijke
rollen en verantwoordelijkheden waren afgesproken. In het kader van ZOM was SMO verantwoordelijk
voor welk hulpbegeleidingstraject dan ook. Volgens hem had de opbouwwerker als taak om de bewonersbetrokkenheid te stimuleren; niet om zich op het terrein van de hulpverlening zelf te begeven. De
gebiedsmanager heeft geïntervenieerd in deze ‘taakoverschrijding’, waarna in het overleg tussen alle
betrokken partijen is afgesproken dat de opbouwwerker niet meer aanwezig zou zijn bij de bespreking
van de Zorg op Maat cliënten van SMO. Naar eigen zeggen heeft de gebiedsmanager (als vertegenwoordiger van de gemeente) dus wel degelijk de regie genomen in de rolverdeling tussen partijen.
Ook op andere punten hebben de gemeente en de woningcorporatie de regierol wel vervuld, namelijk
bij het besluit om ZOM in te zetten, de inventarisatie zelf en het operationeel overleg over de inzet
van ZOM per geval.
Een ander discussiepunt in Breda is de koppeling van budgetten en uitvoerende capaciteit aan de
voortgang en planning van de herhuisvesting in de verdere ‘uitrol’ van ZOM in andere wijken. De locatiemanager van SMO stelt:

“Wat voor mij als opdrachtaannemer het moeilijkst is, is dat ik afhankelijk ben van hun trajecten, van herstructurering en sloop. Dat maakt mijn instroom. Dus ik krijg als het ware een bepaald budget toegewezen. Dan ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemer om daar mensen
voor te hebben. Maar op de aanvoer heb ik geen invloed. Ik moet maar afwachten wat er
komt (…). Nou, in het begin ging dat dus goed en toen kwam de crisis. Dan zie je dat herstructurering en sloop vertragen; dan wordt het als aannemende partij heel erg moeilijk, want
ik heb wel die mensen in dienst en ze staan wel klaar, maar ik heb geen klanten. Ik heb verzocht in de Stuurgroep, waar ik in zit, om met een planning te komen (...). Die hebben ze wegens omstandigheden gedurende twee, tweeënhalf jaar niet kunnen leveren. Dan wordt het
moeilijk (…). Ik snap hun frustratie ook. Zij hebben van alles en nog wat gepland en dan komt
er opeens zo’n crisis, wordt er niet meer gebouwd. Dan stokt het aan alle kanten.”
Wat verder belangrijk is in de samenwerking tussen partijen is de zogenoemde ‘warme overdracht’
van bewoners. Dit houdt in dat de aanmelding en het dossier van een bewoner die onder behandeling
is bij een instantie, automatisch meeverhuist als die bewoner uit de wijk vertrekt. De zorgverlener in
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de ontvangstwijk wordt ingelicht en zoekt de persoon direct op. De woonconsulent in Nieuw Crooswijk
heeft een duidelijke visie op de warme overdracht:

“Wij hebben afspraken met het Lokaal Zorgnetwerk over de begeleiding, daar is een maandelijks overleg over. Elke wijk heeft zijn Zorgnetwerk. Dus verhuis jij van het ene gebied naar
het andere gebied, dan wordt jouw dossier overgedragen naar het volgende Zorgnetwerk. Als
er specifiek iets is met een bewoner, vind ik het wel zo netjes dat je dan even contact opneemt met elkaar van: ‘Luister eens…’.”
In de Rotterdamse situatie is er onder andere met het Lokale Zorgnetwerk sprake van een geïnstitutionaliseerd netwerk naast de informele contacten tussen medewerkers van verschillende organisaties.
In Groningen is daar vooralsnog geen sprake van, maar de woon-wenswerk-gesprekken hebben hier
volgens de medewerker van Lefier wel een basis voor gelegd.

“En wat een heel groot bijkomend voordeel is, is dat zij [de medewerker van de Sociale
Dienst] zich met dit project heel erg heeft ingenesteld bij de andere maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn in de wijk. Ook binnen de gemeente heb je heel veel organisaties die
van elkaar niet weten wat ze doen en waar je terecht kunt. Zij heeft georganiseerd dat dat
netwerk wel is gaan ontstaan. Dat netwerk is breder gegaan dan het vinden van werk; verschillende partijen weten beter van elkaar wat ze doen en wie waarvoor bereikbaar is, zodat
je altijd de juiste hulpverlening kunt inschakelen. Dat als ik een oudere heb in mijn project, ik
het ouderenwerk kan opzoeken en dat heel snel bekend is wie ik dan moet hebben.”

5.5.2

Competenties en kwaliteiten van professionals

Het succes van brede herhuisvesting wordt voor een groot deel bepaald door de inzet van individuele
professionals. Specifiek voor de begeleiding van huishoudens is het belangrijk dat hij of zij goed ‘met
mensen kan omgaan’. Sommige geïnterviewde professionals gaan ver in hun betrokkenheid bij bewoners. Zo is de woonconsulent in Pendrecht telefonisch altijd bereikbaar voor bewoners en onderhoudt
de opbouwwerker in Breda ruim na de verhuizing uit Driesprong nog contact met tal van huishoudens
over uiteenlopende zaken. Opvallend is dat de meeste professionals als ‘echte mensenmensen’ worden getypeerd, die allen tijde met mensen in gesprek blijven. De opbouwwerker in Breda stelt zelf:

“Achteraf ben ik misschien veel te ver gegaan. Maar goed, ik heb niemand laten vallen.”
Naast bevlogenheid is het vooral van belang het (soms moeizaam opgebouwde) vertrouwen van bewoners niet te beschamen, aldus de woonconsulent in Nieuw Crooswijk. Zij probeert naar eigen zeggen zo open en eerlijk mogelijk naar de mensen te zijn en niets te beloven wat ze niet waar kan maken. Zij heeft voor het afleggen van de huisbezoeken ook training gehad, bijvoorbeeld over hoe je
met agressie omgaat.

“Daar leer je wel om gesprekken een beetje een andere draai te geven. En, ik moet eerlijk
zeggen, door schade en schande word je ook wijzer. Ik ben van mezelf nogal direct en niet
iedereen houdt daar van. Bij sommige culturen kun je dat ook niet doen. Soms moet je ’nee’
zeggen, maar dan moet je dat verpakken. Dat moet je rustig aan brengen, ’Ik zal kijken wat ik
voor u kan doen, maar ga er maar vanuit dat dat niet gaat lukken, maar ik ga het wel proberen’. Nou, en dan uiteindelijk lukt het natuurlijk niet, maar dan is boodschap wel wat zachter
dan dat ik zeg: ’Nee, dat kan niet’.”
Dit maakt duidelijk dat consulenten over een behoorlijk incasseringsvermogen moeten beschikken.
Vooral in de situatie in Nieuw Crooswijk is de woonconsulent nogal eens bedreigd.

“In het begin heeft iemand me wel eens op staan wachten met een honkbalknuppel. En natuurlijk, er is wel eens een keertje de deur achter me dichtgedaan, op slot, dat ik er niet uit
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kon. Dat is wel eens gebeurd. Ja, ik ben ook wel eens met de dood bedreigd, natuurlijk, dat is
allemaal wel gebeurd.”
Ten slotte is de woningcorporatie ook afhankelijk van de kwaliteit van de professionals waarmee zij
samenwerken. De woonconsulent van WonenBreburg:

“Het is gewoon belangrijk dat ook daar goed personeel zit. Niet alleen hier bij WonenBreburg,
de woonconsulent, maar ook bij SMO. Niet alleen hier, maar ook van die kant moet er iemand
zijn die het gevoel heeft, die het ziet en die weet hoe hij het goed kan aanpakken. Want daar
zijn wij dan… daar verlaten wij ons een beetje op.”
De projectleider van de gemeente beaamt dat de kwaliteit van het ‘product’ staat of valt met de kwaliteit van mensen die het doen. Aangezien SMO opdrachtnemer is, kan men in Breda direct de organisatie aanspreken wanneer de kwaliteit van de professional onvoldoende blijkt te zijn. Dat is minder
goed mogelijk als de samenwerking georganiseerd is in netwerkverband. Dan is belangrijk dat je weet
wie je moet aanspreken in de betreffende organisatie. Netwerken is derhalve een belangrijke vereiste
om een brede herhuisvestingsaanpak te kunnen uitvoeren. De woonconsulent in Pendrecht stelt hierover:

“Ja, maar netwerken is natuurlijk iets wat constant in beweging is. Ik zit zelf 26 jaar in dit
werk en heb zelf geconstateerd dat het zo moeilijk is om dat in stand te houden. Tegenwoordig zijn mensen heel anders met hun werk, vliegen van hot naar her, zijn bezig met carrière
maken. Ik ben maar een van de weinigen die een constante factor is. Dus dat is iets waar je
constant in moet investeren. Dat geldt voor iedereen die met dit soort materie bezig is.”

5.5.3

Monitoring

Een belangrijk punt is in hoeverre bewoners worden gevolgd nadat ze zijn verhuisd. Om een beeld te
krijgen van de toegevoegde waarde van de brede herhuisvesting is het immers noodzakelijk na te
gaan hoe het de bewoners vergaat in de nieuwe woonomgeving, ook nadat de herhuisvestingsprocedure zelf is afgerond. Dat impliceert namelijk niet dat eventuele andere ondersteuningstrajecten stopgezet worden. De praktijk laat echter zien dat de registratie en het volgen van individuele huishoudens stopt wanneer ze verhuisd zijn. “Dan zeg ik op mijn beurt, dan ben ik klaar”, aldus de woonconsulent in Pendrecht, en zo ook de woonconsulent in Nieuw-Crooswijk:

”Als iemand verhuist, dan houdt het voor mij in principe op, tenzij ze terug moeten keren […].
Ik zie wel of ze huur betalen of dat soort dingen, maar of er dan buiten de huur om ook andere schulden zijn of zo, die zie ik dan niet.”
Ook voor de woonconsulent in Breda houdt het op een gegeven moment op en worden de huishoudens naar eigen zeggen ‘losgelaten’.
Niet alleen de eigen monitoring van de woonconsulent stopt na de verhuizing, ook het contact met de
andere partijen over de voortgang van de begeleiding van het huishouden stopt. Alleen in situaties
waar men heel nauw bij betrokken is, krijgt men wel eens wat terug te horen. De woonconsulent is
dus meestal niet op de hoogte van de voortgang van de begeleiding door andere instanties. Zij kunnen in hun administratie wel zien dat er contact is geweest met bijvoorbeeld de GGD, maar wat de
verdere status is, is onbekend. Dat geldt ook bij de ‘warme overdracht’ voor organisaties zoals DOCK,
die wijkgericht werken. Dan wordt het dossier ook overgedragen aan organisaties die in de ‘ontvangstwijk’ actief zijn, wat het ook minder logisch maakt dat de organisaties in de ‘vertrekwijk’ de
voortgang blijven volgen.
In Breda is specifiek voor de bewoners uit Driesprong de Werkgroep Sociaal Beheer en Ontwikkeling
opgericht, waarin de corporatie, gemeente en SMO vertegenwoordigd zijn. Overleg vindt één keer in
de maand plaats en gaat met name over bewoners waarvan verwacht wordt dat er problemen kunnen
ontstaan. Aangezien de corporatie en de gemeente opdrachtgever zijn, lijkt hier meer behoefte te zijn
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om (na de verhuizing) te weten wat er met de klant gebeurd is. SMO moet dan ook verantwoording
afleggen over de ingezette trajecten. De projectleider van de gemeente Breda zegt hierover:

“Wij willen wel graag weten wat er met die klant is gedaan. Helemaal in het begin hebben we
op basis van de offerte zoveel trajecten ingekocht en gevraagd om smart-meetbare informatie. Dat hebben we later bijgesteld. We willen ook graag weten wat er met een klant is gebeurd, aan welke organisatie, welk hulpverlenerstraject hij is verwezen. Om dat te kunnen
volgen. Als deze naar bijvoorbeeld de GGZ is overgedragen, dat de collega’s vanuit de gemeente die daar over gaan, dat ook kunnen volgen. Die krijgen ook subsidie.”
Toch gaat het bij de informatie die SMO ten behoeve van dit overleg levert vooral om output en niet
om outcome. Volgens de locatiemanager van SMO is het niet mogelijk om op basis van outcome afspraken te maken, aangezien er daarbij vele andere factoren dan alleen de inzet van ZOM spelen.
Behalve de woningcorporatie en SMO heeft ook de opbouwwerker nog contact met de huishoudens
die uit Driesprong zijn verhuisd (maar die niet door SMO worden begeleid), ook al is dat vanuit zijn
functie niet vanzelfsprekend. Een deel van deze ‘onvanzelfsprekendheid’ is echter weggevallen doordat de opbouwwerker (van Surplus Welzijn) in opdracht van de gemeente een deel van de huishoudens nog een keer bezocht om na te gaan hoe het gesteld is met de terugkeerwens. Hierover is afzonderlijk gerapporteerd naar de opdrachtgever.
In Groningen wordt niet gemonitord of de woon-wens-werkgesprekken de gewenste resultaten opleveren. De woonconsulent: “Het is puur dat ik tegen de mensen heb gezegd: ‘Oké, dan geef ik je naam

en telefoonnummer door [aan de medewerker van de Sociale Dienst] en zij gaat contact met je zoeken en gaat het verder in gang zetten.” Er wordt dus niets genoteerd en de woonconsulent is verder
niet inhoudelijk betrokken bij het project.

5.6

Conclusie

In dit hoofdstuk zijn we nagegaan wat volgens de professionals de toegevoegde waarde is van de
brede herhuisvesting. Effecten van de begeleiding zijn theoretisch alleen mogelijk als er in de eerste
plaats huishoudens met problemen zijn en dat deze door de aanpak bereikt worden, dus naast de
reeds bestaande bekendheid en begeleiding bij andere partijen. In hoeverre gebeurt dat volgens de
professionals en wat is in dit licht de uiteindelijke meerwaarde van de brede aanpak? Welke succesen faalfactoren zijn er? Ook hebben we hen bevraagd over wat zij als hun rol zien in het proces.
Duidelijk is dat bij de meeste woonconsulenten die de huisbezoeken afleggen, de taakopvatting verder
gaat dan strikt het uitverhuizen en het begeleiden bij de woonkeuze. De meeste hebben een sociaalmaatschappelijke of psychotherapeutische achtergrond wat hen helpt bij het inschatten van de situatie die men aantreft tijdens het huisbezoek. Een dergelijke brede taakopvatting gaat bij de een verder
dan bij de ander, maar lijkt wel essentieel te zijn voor een project dat ‘achter de voordeur’ kijkt. Tegelijkertijd is het een discussie waard tot waar die professionele betrokkenheid zou moeten reiken. Dat is
met name een vraagstuk voor de brede herhuisvesting in Pendrecht, waar de betrokkenheid groot is.
In de casus van Driesprong is een reflectie nodig op de rol van de opbouwwerker in de brede herhuisvesting. Ondanks de grote betekenis voor de betreffende huishoudens is het de vraag of de opbouwwerker niet over de grenzen van zijn functie gaat door huishoudens die uit Driesprong zijn verhuisd
nog zo intensief te begeleiden. Die rol zou wellicht beter opgepakt kunnen worden door de dienstdoende hulpverlenende instantie in de nieuwe wijk.
Het slechte imago van de wijk en haar bewoners is vaak een aanleiding om brede herhuisvesting in te
voeren. De daadwerkelijk geconstateerde problematiek is in de meeste casussen echter van minder
46
Onderzoeksinstituut OTB

Deelrapportage A3

grote omvang en ernst dan dat de beeldvorming van professionals en de lokale media soms doet
vermoeden. De huishoudens die wel met problemen kampen, zijn in de meeste gevallen al bekend bij
de sociale partners. Dat geldt volgens de geïnterviewde betrokkenen zeker voor de ‘overlastgevers’.
Bovendien is de breed gedragen opvatting dat echte problemen (zware overlast, schulden, psychische
problemen) niet zomaar zullen verdwijnen. In deze gevallen zal het stopzetten van de professionele
bemoeienis hoe dan ook tot een nieuwe manifestatie van de problemen leidt. Hier vloeit ook het belang van de zogenaamde ‘warme overdracht’7 uit voort.
Dat wil echter niet zeggen dat de brede aanpak geen toegevoegde waarde heeft. De professionals
denken vooral de zogenoemde ‘stille muizen’ te bereiken, bewoners waarvan je normaal nooit iets
hoort, maar die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vooral als hun leven op de kop gezet
wordt door een verplichte verhuizing. Met brede herhuisvesting kunnen dus niet alleen de bekende
probleemgevallen op gecontroleerde wijze verplaatst worden, maar kan ook verborgen ‘klein leed’
beetgepakt worden. Zulk leed veroorzaakt waarschijnlijk geen waterbedeffecten. Wel kan het als extra
service worden gezien naar de bewoners toe en in sommige gevallen tot een wezenlijke verbetering
van iemands leven leiden. Hoewel het in de discussie over waterbedeffecten vaak gaat over overlast,
gaat het in de praktijk dus vooral om bewoners zoveel mogelijk maatwerk te bieden. Dit komt vaak
voort uit het besef dat men de mensen nogal wat aandoet en dat mensen zo goed mogelijk begeleiden in het gehele proces het minste is wat je kunt doen.
Daarbij is bij de corporaties het besef goed doordrongen dat zij dat niet alleen kunnen. Over het algemeen is men tevreden over de samenwerking. Volgens de meesten is het belangrijk gebruik te maken van de kennis en middelen die er bestaan zonder dat per se een groot projectbureau moet worden opgericht. Het lijkt erop dat een team met een eerste schil van partijen die met elkaar uitmaken
wie het beste de begeleiding kan oppakken, de meest effectieve vorm van samenwerking is. Hiervoor
is een gedragen visie dat een integrale aanpak nodig is, wel een vereiste.
Voor het slagen van de aanpak is veel afhankelijk van de capaciteiten en kwaliteiten van de professionals. Hun bevlogenheid en betrokkenheid is opmerkelijk. Zij dienen niet alleen een mensenmens te
zijn om op die manier de bewoners te kunnen bereiken, gewapend met gesprekstechnieken en een
harde huid, maar ook contact te kunnen maken met medewerkers van de andere partijen. Daarvoor is
goed kunnen netwerken een vereiste.
Zoals gezegd zijn effecten van de brede aanpak theoretisch alleen mogelijk als zich huishoudens verplaatsen met problemen die tot overlast kunnen leiden in de nieuwe woonomgeving en dat dit wordt
voorkomen door een goede begeleiding te geven. Vervolgens is het constateren van die effecten alleen mogelijk als bewoners op een of andere wijze gevolgd worden nadat zij uit de wijk verhuizen.
Voor de woonconsulent geldt in de regel dat het monitoren van het huishouden stopt bij de verhuizing. Wanneer een huishouden verhuist uit de wijk is het dossier wat betreft de woonconsulent gesloten en dat is ook het geval wanneer een andere organisatie ‘aan de slag gaat’ met de bewoner. Voor
de medewerker van de instantie stopt de verantwoordelijkheid ook als iemand uit de wijk verhuist. Er
vindt weliswaar een warme overdracht plaats, maar over het (uitblijven van) resultaat is verder niets
bekend. Anders is het in de situatie van Breda waarbij SMO de inzet dient te rechtvaardigen naar de
opdrachtgevers, namelijk gemeente en corporaties. Toch blijft het lastig een oordeel te geven over de
betekenis die ZOM heeft voor een huishouden, aangezien met name over output wordt gerapporteerd.
In de nieuwe werkwijze van SMO wordt meer outcome-gerichte informatie geleverd, zodat in de toekomst dit beter mogelijk wordt. Er wordt wel gezegd dat de tijdgeest van afrekenen en monitoren

7

Dit houdt in dat de aanmelding en het dossier van een bewoner die onder behandeling is bij een instantie, automatisch meeverhuist als die bewoner uit de wijk vertrekt.
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wijkgericht werken kwetsbaar maakt voor bureaucratie. Inderdaad stellen professionals in de uitvoering dat zij naar hun zin te veel tijd kwijt zijn met administratie in plaats van met de mensen helpen.
Het dilemma is echter dat ‘ontregelen’ zoals Van der Lans (2008) adviseert, wellicht ten goede komt
aan de uitvoering, maar dat er tegelijkertijd een behoefte is aan het inzichtelijk maken van het effect
van brede herhuisvesting. Hiervoor is langdurige monitoring noodzakelijk.
Het is van belang om te benadrukken dat bovenstaande conclusies primair getrokken zijn vanuit het
perspectief van de bij brede herhuisvesting betrokken professionals. In het volgende hoofdstuk richten
we het vizier dan ook op de ervaringen van bewoners die in het kader van brede herhuisvesting begeleid zijn.
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6

Ervaringen van bewoners

6.1

Inleiding

Hoewel de nadruk in dit onderzoek ligt op de organisatie van brede herhuisvesting en de rol van professionals, wilden we ook een beeld krijgen van de betekenis van de geboden begeleiding voor individuele huishoudens. Aansluitend op de interviews met professionals is daarom met een tiental (oud-)
bewoners van Pendrecht en Driesprong gesproken over hun ervaring met de (brede) herhuisvesting
en de meerwaarde daarvan voor hun persoonlijke situatie. In dit hoofdstuk doen we verslag van deze
gesprekken.

6.2

Beleving sloop en verhuizing

Van de bewoners die wij interviewden, hebben degenen uit Pendrecht over het algemeen meer begrip
voor de sloop dan de bewoners van Driesprong. De woningen in de Ossenissebuurt waren oud en geinterviewden vinden dat zij nu net zo goed of beter wonen. Zij die in de wijk wilden blijven, konden
dat ook. Begrip is veel minder aanwezig onder de geïnterviewde bewoners uit Driesprong; zij zijn
soms ronduit boos. De geïnterviewden vinden dat zij in Driesprong goed woonden. De huizen waren
misschien oud, maar zij waren ruim (eengezinswoningen met een tuin) en vooral goedkoop. De gesproken bewoners woonden een behoorlijk deel van, of zelfs heel hun leven in de wijk. De buurt typeren
zij aan de hand van termen als ‘gezellig’ en bij elk gesprek kwamen de sterke (familie)verbanden tussen bewoners ter sprake. Eerder zagen we dat die sterke banden voor de professionals bron van aandacht of zorg zijn. Enerzijds omdat verondersteld werd dat bewoners uit Driesprong na herhuisvesting
weer zouden gaan ‘samenklitten’ met mogelijk negatieve gevolgen voor individuele kansen (‘buurteffecten’). Anderzijds besefte de corporatie dat men het verlies aan sociale steun op een of andere
manier zou moeten compenseren en besloot mede daarom tot de inzet van ZOM. Ongeacht hoe de
corporatie over deze verbanden denkt, voor bewoners waren zij vaak belangrijk, zowel voor de gezelligheid als voor sociale steun. Ook helpt het niet dat de plannen voor de nieuwe Driesprong zijn gewijzigd. Op dit moment is onbekend wat er met het gebied gaat gebeuren en bestaat veel onduidelijkheid over of de bewoners kunnen terug keren (ook is er veel discussie over de terugkeergarantie).
Bewoners zijn in een vrij korte periode geherhuisvest naar andere wijken, maar vier jaar later ligt het
terrein waar ooit hun huizen stonden, nog steeds braak.
Een respondent lucht zijn hart hierover:

Respondent: “Maar dat vind ik een schande, dat is gewoon iemand in de boot nemen. Heel
die wijk hebben ze afgebroken... En er wordt niks gedaan! Ze hebben alles beloofd en er
wordt niks uitgevoerd, niks! Schandalig vind ik dat!”
Interviewer: “Bent u wel geïnformeerd waarom ze niet zijn begonnen met de bouw?”
Respondent: “Ze zeiden gewoon: ‘Er is geen geld’. Daar hebben wij niks aan. Dan hadden ze
ons ook moeten laten zitten. Dan hadden ze die centen niet uit hoeven te geven!”
Over de hechte verbanden vertelt een andere respondent:

“Ja, mijn broer die woonde twee deuren voorbij mij, die woonde op 16. Mijn zus die woonde
in de XX-straat, die woonde pal achter mij. En twee neefjes van mij die woonden achter me
en een nichtje van mij die woonde ook schuin achter me. Heel de familie woonde er. (...) Ja,
dat was echt een hechte band, dat kon je gewoon zien. Als er iemand bijvoorbeeld soep deed
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koken dan zag je om 5 uur alle mensen lopen met een panneke, gingen ze bij iemand allemaal soep halen. Dat was echt, dan riepen ze ’s morgens al ik ga vandaag soep koken. Oh
dan zeiden de anderen al: ‘Wij hoeven vandaag niet te koken, zij kookt soep. We gaan soep
halen’. (...) Ja hoor, dat werd gewoon gedaan daar en altijd lekker buiten zitten, gezellig, gezellig. Een beetje buurten met iedereen en alles.”
Bewoners van Driesprong (die wij hebben gesproken) ervaren door de afwezigheid van een verhuiswens en onbegrip voor de sloop, veel meer dwang. Ondanks hun boosheid, hebben zij echter niet hevig geprotesteerd.

“En toen kwamen ze met slooparmen en toen waren wij te laat. En dan moet je weg, ja. Erg
genoeg.”
Op de vraag of men nog heeft geprobeerd de corporatie op andere gedachten te brengen, stelt dezelfde respondent: “Nee, nee, nee. Het was toch te laat.”
Over de invloed die bewoners hebben op de volgende stap, denkt men verschillend. Duidelijk is dat de
ene bewoner zich meer bewust is van zijn onderhandelingspositie dan de ander. Sommigen zijn zelf
gaan reageren en namen uiteindelijk ‘maar een woning’. Een bewoner die van zichzelf zegt ‘Ik ben
niet zo moeilijk’, lijkt een minder goed aanbod te krijgen dan mensen die volharden. Een voorbeeld is
een alleenstaande moeder in Pendrecht. Haar enige wens is in Pendrecht te blijven, met als gevolg
dat haar jongvolwassen dochter op zichzelf moet gaan wonen. De consulent kan haar geen woning
aanbieden die net zo groot was als de vorige en biedt haar daarom twee adressen aan. Zij woont nu
zelf in een eigenlijk mindere woning, die op den duur ook gesloopt wordt. De bewoonster wil echter
niet moeilijk doen en zegt: “Over vijftien jaar dan ben ik precies 55 en dan kan ik naar een 55+ woning”.
Een andere respondent zegt in dit verband echter het volgende:

“Ik heb er verschillende aangewezen gekregen, maar die heb ik gewoon afgewezen, hoor,
daar wou ik niet zitten. Er was er een in de Meidoornstraat, in het Brabantpark. Ik zei: ‘Daar
moet ik niet zitten’. (...) Nu heb ik deze, maar daar had ik geen recht op, hoor! Maar ja, anders had ik daar nog gezeten, hoor. Dan had ik er niet uitgegaan. Want ik moest iets naar
mijn zin hebben.”

6.3

Ervaringen met en waardering van geboden begeleiding

Voordat we ingaan op onze interviews met bewoners met de begeleiding, laten we eerst het algemene beeld zien zoals dat naar voren komt uit een ander deelonderzoek, dat zich richt op de ervaringen
van verhuisde bewoners in alle onderzoeksgemeenten (zie Posthumus e.a., 2012). In de enquête onder de verhuisde herstructureringsurgenten in de vijf gemeenten zijn twee vragen opgenomen over de
tevredenheid over de geboden begeleiding en informatievoorziening. In beide gevallen konden de
respondenten een rapportcijfer toekennen. In tabellen 6.1 en 6.2 zijn de resultaten weergegeven.
Uit tabel 6.1 kan een aantal conclusies getrokken worden. Ten eerste is gemiddeld een kwart van de
respondenten goed te spreken over de begeleiding en geeft een 8 of meer. Op dit punt zijn de verschillen tussen de steden klein. Bijna 40 procent geeft een voldoende (6 of 7), waarmee de balans
doorslaat naar de positieve kant.
De keerzijde is dat een aanzienlijke minderheid (ruim een derde) niet tevreden is en een onvoldoende
voor de begeleiding geeft. In negatieve zin valt vooral Breda op met 44 procent onvoldoende. Hoewel
een deel van de ontevredenheid over de begeleiding mogelijk voortkomt uit frustratie over het feit dat
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men moest verhuizen, zijn dit geen scores om als corporatie verheugd over te zijn. Kennelijk valt er
aan de begeleiding nog wel het een en ander te verbeteren.
Tabel 6.1 Rapportcijfer voor de ontvangen begeleiding
Stad

Onvoldoende (<6)

6 of 7

8 of hoger

Totaal

Breda

44%

35%

21%

100%

Den Haag

36%

38%

26%

100%

Ede

31%

45%

23%

100%

Groningen

37%

38%

25%

100%

Rotterdam

38%

39%

23%

100%

Totaal

36%

39%

25%

100%

Bron: Universiteit Utrecht, 2010, Ervaringen met sloop 2010

De scores ten aanzien van de geboden informatie over het verhuisproces vallen wat beter uit. Gemiddeld geeft ruim een kwart hiervoor en 8 of hoger. Vooral Groningen valt in positieve zin op. Ongeveer
44 procent geeft een voldoende (6 of 7). Bijna 30 procent geeft een onvoldoende, waarbij Breda wederom als ‘slechtste’ uit de bus komt.
Tabel 6.2 Rapportcijfer voor ontvangen informatie over het verhuisproces
Stad

Onvoldoende (<6)

6 of 7

8 of hoger

Totaal

Breda

33%

44%

23%

100%

Den Haag

29%

42%

29%

100%

Ede

27%

46%

28%

100%

Groningen

28%

42%

30%

100%

Rotterdam

29%

48%

23%

100%

Totaal

29%

44%

27%

100%

Bron: Universiteit Utrecht, 2010, Ervaringen met sloop 2010

Uit de interviews blijkt dat met name in Pendrecht het huisbezoek van de woonconsulent zeer op prijs
wordt gesteld. Men was vooral tevreden over zijn betrokkenheid bij de cliënten, wat duidelijk naar voren komt uit de volgende citaten:

Respondent 1: “.., die was bij mij gekomen, die man is echt een vriendelijke man, die weet
hoe hij met mensen moet praten, met mensen omgaan. Heel goed, hij is een hele goede vent.
Een hele goede. Ja, hij is verschillende keren geweest en hij heeft ook zijn nummer achtergelaten, bijvoorbeeld als er een probleem is, dan kan ik hem bellen, of ik ga naar de woning,
laat een notitie achter voor hem.”
Respondent 2: “Ja, luister Henny, want zo sprak hij me ook aan, het is niet mevrouw Jansen,
het was gewoon Henny, weet je wel?”
“.... hij kwam wel langs, om te kijken hoe het was en zo, gewoon heel…Hé!!!
Interviewer: “Geïnteresseerd?”
Respondent 3: “Ja, maar ook naar hém, Teus [zoon respondent] weet je wel, vragen hoe het
met hém ging en alles.”
Omdat deze bewoners de woonconsulent waarderen, ervaren zij het huisbezoek en het verdere contact met de woningconsulent niet als een inbreuk op hun privacy. De meeste respondenten herinnerden zich dat de woonconsulent tijdens het gesprek naar veel meer zaken vroeg dan alleen de woonwensen. Zij vonden dat prettig.
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“Ja, hoe het allemaal ging, of ik dat allemaal kan betalen want dan moet ik de huur gaan betalen. (…) Hij heeft heel veel dingen met mij besproken, over die kinderen en eh, hoe het ging
met die kinderen, en eh, ja heel veel dingen. Of ik hulp heb en voor heleboel toestanden en
hij had het over de voedselbank en al die dingen, ja. Dus echt heel veel dingen die ik dacht
dat het niet bij de huisvesting hoort in ieder geval. Dus ik had echt heel veel aan hem.”
“Weet je wat, ja, andere zaken, ja. Kijk, soms als ik met Joop praat en soms zegt hij, als je
meer problemen hebt, dan kunnen wij jou ook helpen. Dus ja. Hij kan verschillende kanten
gaan om jou te helpen. Hij doet het heel goed.”
Een belangrijke meerwaarde van de begeleiding is dat er meer vormen van ondersteuning geboden
worden (al dan niet indirect) dan alleen zaken die direct voortvloeien uit de verhuizing. Dat wordt ook
zeer gewaardeerd door de bewoners die via ZOM begeleiding krijgen. Vooral de zeer persoonlijke benadering vindt men prettig. Een keer in de week komt de woonbegeleider langs die met de bewoner
de post doorneemt en eens per maand alle papieren invult.
Een aantal respondenten heeft geen hulp gekregen vanuit ZOM, maar van de opbouwwerker. De respondenten geven aan vooral heel blij te zijn met de praktische ondersteuning die hij bood. Zo vertelt
een respondent dat hij haar samen met haar hulp heeft geholpen met de verhuizing zelf. Op de vraag
waarom ze geen hulp kreeg van de woningcorporatie/SMO, moet ze gniffelen. Ze had hulp nodig,
maar kreeg het niet. Ze kende de opbouwwerker via het buurthuis in Driesprong. “Ik had liever dat hij
het deed, hij kent mijn situatie.” De opbouwwerker heeft gezorgd voor de verhuiswagen en heeft de
kast in de slaapkamer gekocht en in elkaar gezet. “Hij gaat ook een bankstel voor me kopen”, aldus
de respondent. De opbouwwerker komt nog regelmatig langs om een bakje koffie te drinken.
De ondersteuning gaat dus verder dan de praktische begeleiding naar aanleiding van de verhuizing. in
het volgende geval is de opbouwmedewerker nog steeds in contact met de bewoner en help hem
‘overal’ bij, ook bijvoorbeeld met belastingzaken.

Respondent: “Hij heeft veel voor mij betekend, en eigenlijk nog steeds. Hij heeft me letterlijk
op de been gebracht. Hij helpt me met alles. Hij is heel sociaal. En hij heeft veel mensen op
de been gebracht, niet alleen ik. (…) Ik hoef hem maar te bellen, als ik een probleem heb.
Dan staat hij zo voor de deur.
Interviewer: “Bijvoorbeeld?”
Respondent: “Nou, de belasting bijvoorbeeld. Hij maakt de brief op, en ik zet een handtekening.”

6.4

Meerwaarde begeleiding: betekenis voor leefsituatie

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat bewoners zeer tevreden zijn over de begeleiding. De
vraag is nog wel of de brede herhuisvesting nu echt een verandering heeft gebracht voor het huishouden. Hiervoor is het belangrijk te weten of de begeleiding of hulp zou zijn aangeboden zonder de
tussenkomst van de woningcorporatie.
Voor problemen op het gebied van zorg is het waarschijnlijk zo dat de hulpvraag ook wel was opgepakt zonder inmenging van de woningcorporatie. Het volgende verhaal maakt dat duidelijk. Een respondent vertelt dat hij voor de verhuizing hulp van een thuiszorgorganisatie had en dat hij dat nu
krijgt via ZOM. Wat dat betreft is er voor hem niet veel veranderd.

Interviewer: “En wat vindt u daarvan, heeft het uw leven verbeterd?”
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Respondent: “Ja, dat heb ik gewoon nodig, want anders wordt het een puinhoop hier zo. En
dan komt mijn dochter en mijn schoondochter, die werken ook in de week hier. Want aan die
zes uur heb ik niet genoeg.”
Interviewer: “Maar hoe had u dat daarvoor dan opgelost? Zonder Zorg op Maat?”
Respondent: “Dat had ik toen ook al, die zes uur.”
Interviewer: “Ja?”
Respondent: “Ja, thuiszorg van Markenlanden.”
Hij laat weten ook erg blij te zijn met zijn scootmobiel, maar zoals hij het zelf stelt: “Die had ik toch
gehad! Dat is via de GGD gebeurd.”
Wat ZOM hem wel nieuw heeft gebracht, is de hulp bij de boekhouding:

“Er komt een man bij mij en die doet dat allemaal voor mij, mijn boekhouding, alles regelt hij.
En dat heb ik wél via Zorg op Maat. Daar ben ik heel blij mee.”
De hulp bij het invullen van papieren en aanvraag van huursubsidie maakt het leven van de bewoner
makkelijker, zo blijkt het volgende citaat:

Interviewer: “En wat voor hulp kreeg u dan bijvoorbeeld?”
Respondent: “Eh, voor die verhuizing en om ons te helpen overal mee, want ik ben zelf niet
zo heel goed in schrijven. Ik kan wel lezen, ik kan schrijven, ik kan alles, maar ja. Ik kan zelf
niet alles goed. Dus, ik kreeg daar hulp voor.”
Interviewer: “U kreeg hulp bij invullen van formulieren?”
Respondent: “Ja, dat deden ze allemaal voor, alles invullen, huursubsidie aanvragen voor toen
wij hier naartoe verhuisden, dat deed Zorg Op Maat allemaal voor je.”
Interviewer: “En wat vond u daarvan dat u die hulp kreeg?”
Respondent: “Och geweldig. Geweldig. Ben ik nu nog blij om dat ik ze heb.”
Bewoners leren door de begeleiding hun zaken op orde te brengen, zo laat het volgende citaat zien:

Respondent: “Die mensen die vullen de papieren in, ze kijken je post na, ze doen alles en eh,
ze zeggen gewoon: ‘Dat kan weg, dat kan weg en dat moeten we regelen’ en ja, die mensen
die weten het gewoon allemaal.”
Interviewer: “Ja, maar u misschien ook wel of niet.”
Respondent: “Nou nee.”
Interviewer: “Nee?”
Respondent: “Mij interesseert het niks. Als ik rekeningen binnen krijg dan pak ik ze op en
denk: ‘Oh, bekijk het’. Zijn toch altijd slecht zat. Zoek het maar uit, ik kwak ze gewoon op een
hoop en als hun komen dan zeggen ze, dan zeggen nee dat wordt niet gedaan, laten liggen
die moeten wij eerst zien. En hun zeggen dan, eh, dat moet betaald worden, dat moet betaald
worden, dat. Want dat zijn ze je nou al gewoon aan het leren.”
Interviewer: “Daar leert u dus van?”
Respondent: Jawel, jawel, jawel, ha, ha. Ik leer er wel van. Niet graag dikwijls maar..
Voor veel bewoners is het de eerste keer dat zij zaken als Bijzondere Bijstand aanvragen en belastingaangifte doen. Zo krijgen zij vaak voor het eerst te horen dat zij recht hebben op bepaalde voorzieningen/toeslagen en dat zij bepaalde kosten als aftrekpost kunnen opvoeren. “Dus ik heb m’n eigen
altijd tekort gedaan”, stelt een van de respondenten.

Respondent: “Daar hadden wij nog nooit van gehoord. Dat dat moest. (…) En toen kwam
Zorg Op Maat en die zei ja, maar je hebt recht op zoveel terug te krijgen. Ik zei ‘Zal wel’. Nou
en die vulde dat in en we kregen het nog terug ook.
Interviewer: “Dus u had daarvoor nooit belastingaangifte gedaan?”
Respondent: “Nooit, nee. Ik had maar een uitkering hè, dat was niet nodig, dachten wij.”
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Op de vraag of dit hun financiële situatie heeft verbeterd, antwoorden de meesten echter ontkennend,
aangezien zij vaak een hogere huur hebben na de verhuizing. Soms is de meerwaarde van de begeleiding op het gebied van financiën echter heel duidelijk. Zo kon in Pendrecht de zaak van de deurwaarder voorkomen worden doordat met hulp van de woonconsulent een betalingsregeling kon worden getroffen (o.a. met behulp van de verhuiskostenvergoeding):

“Ik was eigenlijk in een soort situatie, toen ik daar had gewoond, had ik ja, ik was in een financiële situatie. En ik heb met xxx gepraat, die ook weet met die mensen, want er was een
misverstand met de woningbouw en mij over betaling en dingen. En toen hadden zij mij gestuurd naar het incassobureau. En ik heb met xxx gesproken en ik zei, xxx, luister, er is dit en
dit gebeurd, ik ben diabetisch, die dingen werken in mijn hoofd slecht... (…) Ik was bij de
rechter geweest en toen heeft de rechter gezegd: ‘Nee mevrouw, ik ga naar uw zaak kijken
en daarna neem ik een beslissing’. Toen was xxx bij mij gekomen, hij heeft geholpen en hij
heeft gezegd: ‘Nee mevrouw, kijk je bent ziek’, dus hij heeft contact genomen met het incassobureau en hij heeft met die mensen gesproken en die mensen hebben gezegd: ‘Oké het is
goed’. Ja, kijk, ik had een zwaar blok op mijn rug. En nu ben ik helemaal schoon, zeggen ze,
nu ben je helemaal schoon van die dingen, dus ja, schone lei.”
De meerwaarde geldt ook wanneer bewoners er niet direct gebruik van maken. Dankzij de informatie
over voorzieningen weten zij het in elk geval voor later, mocht het nodig zijn.

“Ja, toch wel, want ik weet, eh, ja, als ik straks zonder werk kom te zitten dan kan ik naar de
voedselbank, ha, ha, ha. (…) Ja, er zijn dingen die ik weet wat ik kan doen en zo.”
Minder valt te verwachten als het gaat om sociale stijging of het oplossen van structurele problemen
binnen het huishouden. Een voorbeeld is een gezin (alleenstaande moeder) dat al bekend was bij SoZaWe (respondent heeft een uitkering) en reclassering. De woonconsulent heeft contact gelegd met
de betrokken professional, zo blijkt uit het overzicht, om de begeleidkamertraining voor de oudste
zoon te bespreken. De respondent herinnert zich dat zij met de woonconsulent heeft gepraat over de
problemen van haar zoon, maar helaas heeft dat niet kunnen voorkomen dat hij nu in de gevangenis
zit. Zij zegt: “Ze moeten zelf willen natuurlijk he? Hij moet ons een kans geven om hem te begeleiden
en dat doet hij niet. Dus…” Zijzelf is wel begonnen met werken, zo staat ook in het overzicht van de
woonconsulent vermeld. Dat heeft echter niets met het huisbezoek en geboden begeleiding te maken.

Respondent: Toen ben ik gaan werken dus ehm.
Interviewer: Is dat ook via xxx gegaan?
Respondent: Oh nee, nee. Dat was via de Sociale Dienst, ha, ha.
Interviewer: Maar dat heeft verder niks te maken met eh bezoek van xxx, dat u een traject
ging volgen of wel?
Respondent: Nee, nee, nee, dat heeft niks daarmee te maken. Ik wou gewoon gaan werken
want, ja, je kleine is groot geworden en ik wou niet niksen
Hoewel bewoners tevreden zijn over de begeleiding vanuit SMO en erg blij met de hulp op het gebied
van administratie, financiën en allerlei andere zaken die geregeld worden, weegt het voor sommigen
niet op tegen de nadelige gevolgen van de verhuizing. De verhuizing heeft het leven van sommige
bewoners aardig opgeschud en zij missen de mensen en steun die zij in de oude buurt kregen. Dat
geldt vooral voor de bewoners uit Driesprong die we gesproken hebben. Ter illustratie laten we een
bewoner aan het woord voor wie de verhuizing een verlies aan sociale steun van buren betekende.
Volgens eigen zeggen hielpen de buren hem met allerlei huishoudelijke taken en kookte een buurvrouw vaak voor hem. Nu is hij vooral afhankelijk van thuiszorg en moet hij vaker een beroep doen op
zijn dochter die in Roosendaal woont. Bovendien voelt hij zich nu eenzamer.
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“Ja, er is veel veranderd, want ik had goeie buren. Mijn ouwe buren, die hielpen mij ontzettend goed! De buurvrouw die kookte wel eens voor mij en mijn nichtje die woonde daar, die
deed ook koken voor mij. En nou pak ik gewoon van die pakketten, kant-en-klare.”
Respondent: “Nee, maar daar heb ik toch weinig aan, aan Zorg op Maat.”
Interviewer: “Waarom dan?”
Respondent: “Ja, wat schiet ik daarmee op? Tegenover dat ik daar zo woonde. Daar kwamen
de mensen bij mij binnen, die kwamen mij helpen, die namen me mee.”
Interviewer: “Namen u mee waar naartoe?”
Respondent: “Naar de voetbal zondags, dan kwamen ze me ophalen.”

Interviewer: Mag ik daar een foto van maken?
Respondent: Ja, natuurlijk! Maar dan moet ik het wel eventjes goed doen.

Uit een vervolgonderzoek door Surplus bleek een flink aantal huishoudens intussen weer verhuisd te
zijn (waardoor zij wellicht hun recht op terugkeer verliezen). Bij navraag gaat het om mensen die niet
kunnen wennen aan de nieuwe woonomgeving en bewoners die als gevolg van huurschuld zijn ontruimd. Bewoners hebben soms te snel gekozen voor de woning, zonder een duidelijk beeld te hebben
van de nieuwe woonomgeving en of zij daar wel passen. De woonstijl in Driesprong was als ‘volks’ te
typeren. In de nieuwe wijk vinden de meesten het maar heel stil en minder contact met de buren. De
opbouwwerker zegt dan ook: “Ze zijn verleid met de woning, maar niet met de woonomgeving.”
Een bewoner vertelt:

Respondent: “Eh, ja, daar zijn we gewoon over geïnformeerd. En ja, wij moesten daar weg
dus, dat wisten we. Wij hadden dan een keuze aangegeven van ja, ik wil een huis met tuin en
als het kan een schuur erbij, want ik heb eh oldtimer bromfietskes. En eh, ja, Breburg weet
dat zo in te pakken dat ze iets naar je zin geven, denk ik, waar dat je later veel spijt van
krijgt. (…) Toen kwamen ze met deze huizen aan. Kijk en omdat ik hier een mooie grote garage heb, he, en ik zit met de bromfietskes, ja, dat was wel ideaal natuurlijk. (…) Dus die [andere bewoner] zei gelijk van, ik wil dat huis hebben. Nee, Breburg, die kwam eerst naar mij
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toe. Want die denken dan hebben we hem tevreden en ik trapte er in. Met grote spijt, met
grote spijt.”
Interviewer: “Waarom heeft u er spijt van?”
Respondent: “Waarom? Kijk eens, wat zie je hier?”
Interviewer: “Eh, een huis.”
Respondent: “Ja en buiten? Je ziet geen mens hier!!”
Respondent: “Ik heb drie slaapkamers boven. Nou ja, dus dat was groot genoeg voor ons
tweetjes en een kind. Dat was groot genoeg, dus ja. En toen hebben wij hier schoon gemaakt
en gedaan en toen kwam de stilte. En sindsdien is bij mij heel mijn huishouden uit elkaar gevallen. Ik zeg niet dat dat aan Breeburg ligt, maar wel een groot gedeelte.”
Interviewer: “Door uw verhuizing?”
Respondent: “Door de verhuizing, door de verhuizing, ja. Dus eh, mijn vrouw die werd hier
stapelgek, stapelgek van de stilte. Wij waren mensen, ja, ’s morgens zulk weer deuren open,
stoelen buiten, voor aan straat zitten. Daar zat iedereen voor aan straat. ’s Avonds kwam die
langs, die langs, je zat lekker buiten, bak koffie, flesje bier. Nou, als je hier buiten durft te
gaan zitten, ik ben altijd bang dat ze je terug naar binnen schoppen.”
Interviewer: “Zijn ze hier wat, hebben ze andere regels?”
Respondent: “Ja, ik weet het niet, je ziet het hier niet. Als je hier buiten gaat zitten, ja je ziet
toch geen mens voorbij komen dus, je zit er maar in je eentje. Nou dan ga je ook terug naar
binnen, want dat vind je ook niks. Die hebben dat nooit gedaan zeggen ze, buiten zitten, dat
vinden ze raar.”
Het zich niet thuis voelen in de nieuwe woonomgeving vinden we ook bij de respondenten die uit
Pendrecht zijn verhuisd. Het kan op toeval berusten, maar de respondenten zijn inmiddels weer verhuisd of zijn op zoek.

“Ja, maar.. kijk, weet je, ik doe wel leuk daarover, maar ik.. ’t zit me niet lekker, ik voel me
niet op m’n plek hier. Kijk, en de buren kennen nog zo aardig en zó relaxed zijn, maar als ik
me niet op m’n gemak voel en me eigen zo moet uiten, dat maakt mij kapot! En het gaat ook
steeds slechter met mij qua gezondheid en alles. En daar moet ik ook aan denken, m’n kind
moet mij ook nog langer hebben.”
Een bewoonster (alleenstaande moeder, Marokkaanse achtergrond) koos voor de wijk Ommoord met
het oog op een betere leefomgeving voor haar kind. De wijk bleek echter niet goed aan te sluiten op
haar verwachtingen: “Er woonden veel oude mensen in de flat. Mijn zoon mocht niet spelen en er wa-

ren nauwelijks kinderen met wie hij kon spelen. De mensen waren niet aardig tegen mij en mijn
zoon”. Ze heeft het gevoel dat de mensen haar discrimineerden en vind het dan ook jammer dat
Woonstad “niet gewaarschuwd heeft voor deze mensen”. Ze heeft veel spijt van haar keuze voor
Ommoord. Op school ging het bergafwaarts met haar zoon, een gevolg van het feit dat de juf hem
niet begreep en van de slechte aansluiting met de andere kinderen. “Alle kinderen waren daar rijk en
kregen allemaal veel cadeautjes.” In Pendrecht werd er veel meer georganiseerd voor kinderen, zo
stelt ze. Haar zoon wilde op een gegeven moment liever naar zijn vader die in Capelle aan den IJssel
woont dan in Ommoord blijven, “in een flat waar ook buitenlanders wonen, met wie hij kan spelen”.
Mevrouw heeft vervolgens via woningruil een nieuwe woning gevonden aan de Beukelsdijk in Rotterdam West. De woning bleek vol te zitten met schimmel. Via de woningcorporatie heeft ze toen haar
huidige woning gekregen, eveneens in Rotterdam West. Ook hier wil zij echter weg omdat ze veel
trappen moet lopen en haar benen ‘niet goed zijn’. Al met al heeft het haar veel geld gekost en is ze
in haar ogen er niet op vooruit gegaan, slechts achteruit. Haar zoon gaat nu naar een speciale school.
Zijzelf werkt momenteel niet. In Pendrecht gaf zij dansles, werkte ze als pedicure en deed ze vrijwilligerswerk. Volgens de gegevens van de woonconsulent heeft zij een cursus voor kapper bij het Albeda
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College aangeboden gekregen, maar daar weet zij naar eigen zeggen niets van. Ze kan zich het gesprek met Woonstad niet goed herinneren en stelt dat ze geen begeleiding heeft gekregen. Er werd
haar wel uitgelegd hoe zij op woningen moest reageren en wat haar rechten waren.
Bovenstaand verslag is uiteraard slechts casuïstiek, maar het geeft wel aan dat voor sommige mensen
een verplichte verhuizing hun leven er niet altijd makkelijker op maakt. Een verhuizing naar een ‘betere’ buurt betekent niet direct dat bewoners sociaal gaan stijgen of dat hun welbevinden toeneemt.
Het aantal interviews is te beperkt om een analyse te doen van mensen die in de wijk blijven en van
degenen die uit de wijk verhuizen. Niettemin is het opvallend dat bewoners die uit de wijk zijn verhuisd intussen weer verhuisd zijn of daar hard mee bezig zijn. Dat moeten ze dan doen zonder verhuiskostenvergoeding en in de situatie van de bewoners van Driesprong verliezen zij bij doorverhuizen
het eventuele recht op terugkeer. Dat onderschrijft het belang van een goede begeleiding bij het maken van een woonkeuze. Naast het verhuizen zelf is voor sommigen een verandering van woonomgeving een stressvolle periode (nieuwe buren, kinderen naar nieuwe school). Die stress is minder voor
bewoners die in de wijk (kunnen) blijven.

6.5

Conclusie

Het huisbezoek wordt door alle geïnterviewde respondenten zeer gewaardeerd. Dit onderschrijft de
opvatting van de SEV, die stelt dat bewoners (en professionals) verheugd zijn over de ‘terugkeer naar
de menselijke maat’, hoewel de discussie over privacy voortdurend op de achtergrond aanwezig is.
Zelfs in de situatie van herhuisvesting, waar wat betreft het huisbezoek minder sprake is van vrijwilligheid, geven bewoners aan dat zij de persoonlijke aandacht prettig vinden. Zij zijn over het algemeen ook zeer te spreken over de begeleiding die volgde uit het huisbezoek. Het valt op dat die begeleiding vooral gaat om praktische zaken zoals hulp bij verhuizen en hulp op het terrein van administratie en financiën. Bij een deel van die begeleiding rijst de vraag of bewoners deze zonder het huisbezoek ook niet zouden hebben gekregen. Anderzijds zijn er huishoudens die zonder die hulp in de problemen zouden zijn geraakt.
Tegenover de positieve effecten staan echter ook negatieve bijeffecten, die de meerwaarde van de
begeleiding soms teniet doen. De professionele hulp is voor een aantal huishoudens noodzakelijk, juist
vanwege het door de verhuizing weggevallen netwerk. Begeleiding is voor huishoudens die moeite
hebben met de verhuizing slechts een schamele pleister. Een ander punt van zorg zijn de huishoudens
die uit de wijk verhuizen en maar lastig kunnen wennen aan de nieuwe woonomgeving. Het is onwaarschijnlijk dat dit probleem door middel van brede herhuisvesting van tevoren voorspeld of voorkomen zou kunnen worden, maar het doet een deel van de meerwaarde van de aanpak mogelijk wel
teniet.
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7

Conclusies

7.1

Eindconclusie

In dit hoofdstuk maken we de balans op van dit deelonderzoek en formuleren we de conclusies alsmede een aantal aanbevelingen voor praktijk en beleid. De probleemstelling voor dit deelonderzoek is
als volgt geformuleerd:

Wat is de mogelijke betekenis van brede herhuisvesting bij de preventie van waterbedeffecten?

Op basis van het onderzoek luidt onze eindconclusie dat de betekenis van brede herhuisvesting voor
de preventie van waterbedeffecten bescheiden, maar zeker niet verwaarloosbaar is. De meerwaarde
van brede herhuisvesting omvat het in beeld brengen van verborgen problematiek, het tegengaan van
verdere cumulatie van bestaande sociale problemen door gedwongen herhuisvesting en het stroomlijnen van herhuisvesting door herstructurering met lopende interventies in en hulptrajecten voor huishoudens die te kampen hebben met sociale, economische of psychologische problemen.
De betrekkelijkheid van de impact van brede herhuisvesting vloeit voort uit het gegeven dat ‘zware
probleemgevallen’ vrijwel altijd al bekend zijn bij relevante instanties en dat sommige (psycho)sociale
problemen een dermate structureel karakter hebben dat de geboden begeleiding daarvoor geen soelaas biedt. Daar komt bij dat het langeretermijneffect van brede herhuisvesting lastig is na te gaan
omdat de intensieve monitoring door woningcorporaties na verhuizing doorgaans ophoudt. De consequentie is dat er geen goed zicht is op hoe de situatie van zowel de begeleide huishoudens als hun
nieuwe (sociale) omgeving zich ontwikkelt.
We zullen deze eindconclusie nader kwalificeren door antwoord te geven op de vier onderzoeksvragen
die we in hoofdstuk 1 geformuleerd hebben:
1. Wat is de aanleiding om brede herhuisvestingstrajecten te implementeren? Wat zijn de doelstellingen? Hoe is het proces georganiseerd? Kortom: hoe is de aanpak te typeren?
2. Hoe opereren herhuisvestingsconsulenten in hun dagelijkse praktijk van herhuisvesting? Welke speelruimte hebben zij binnen hun bevoegdheden? Hoe gaan zij om met ‘overlastgevers’?
Welke invloed hebben zij op de woonkeuzes en ruimtelijke spreiding van herhuisvestingsurgenten?
3. Wat is de toegevoegde waarde van brede herhuisvesting? In hoeverre bereikt men door de
inzet van brede begeleiding onbekende ‘probleemhuishoudens’? Hoe oordelen betrokken professionals over de inzet van brede herhuisvesting? Wat zijn succes- en faalfactoren?
4. Hoe ervaren de bewoners het huisbezoek en de begeleiding? Wat is de meerwaarde ervan
voor het welbevinden van de betrokken huishoudens?

7.2

Typering van de aanpak

In twee van de vier onderzochte situaties is het gevaar voor ‘waterbedeffecten’ een expliciet motief
geweest om een brede herhuisvestingsaanpak in te voeren, namelijk in Pendrecht (Rotterdam) en
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vooral in Driesprong (Breda), op basis van eerdere ervaringen. De preventieve insteek is vooral gericht op reeds bekende ‘overlastgevers’; bij sociaaleconomische problemen is de inzet vooral gericht
op het voorkomen van verdere cumulatie door de gedwongen herhuisvesting, respectievelijk het minimaliseren van de mogelijke impact van deze problemen op de nieuwe woonomgeving.
Er zijn duidelijke verschillen tussen de onderzochte situaties voor wat betreft de aanpak, organisatie,
formele status van de samenwerking en de monitoring van zowel de inzet (output) als de resultaten
(outcome). Daarnaast zijn er overeenkomsten, onder andere in de werkwijze van de woonconsulenten, de spinnen in het web van de onderzochte projecten. Over het algemeen gaan zij bewust zonder
uitgebreide voorbereiding het gesprek in, omdat ze niet op voorhand beïnvloed willen worden door
informatie over de huishoudens. Voorts hebben zij als centrale taak het goed laten verlopen van de
herhuisvesting. Bij alle kwesties die buiten het domein van woningcorporaties vallen (oftewel sociaaleconomische en psychosociale problematiek), is hun primaire rol signaleren en doorverwijzen.

7.3

Discretionaire ruimte van de professionals

Woonconsulenten hebben tamelijk veel speelruimte om hun taak ten aanzien van de uitverhuizing en
herhuisvesting te volbrengen. In de brede herhuisvestingsaanpak wordt nadrukkelijk geanticipeerd op
reeds bekende overlastgevers. Zij komen in een apart (juridisch) traject of worden geherhuisvest onder bepaalde voorwaarden. In Driesprong is actief geprobeerd om via de bemiddeling bewoners te
verleiden om naar andere wijken dan de nabijgelegen wijken Brabantpark en Doornbos te kijken. Brabantpark was juist extra aantrekkelijk voor herhuisvestingsurgenten vanuit Driesprong, omdat deze
wijk uitgesloten werd van huurharmonisatie. Het onderliggende motief van de ‘verleidingspogingen’ is
dat de corporatie en de gemeente een herconcentratie van bewoners uit Driesprong wilden voorkomen, omdat onder deze groep relatief veel sociale problemen speelden. In de overige gevallen stellen
woonconsulenten zich terughoudend op bij de keuzes van huishoudens voor woningen. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt primair bij de bewoners gelegd. Alleen als een bewoner neigt naar een
woning die binnen afzienbare tijd gesloopt zal worden, wordt actief geprobeerd om te voorkomen dat
die een ‘sloopnomade’ zal worden.
De genoemde speelruimte van woonconsulenten laat onverlet dat woningcorporaties met herhuisvesting van reeds bekende overlastgevers vaak voor een dilemma staan. De wens om deze huishoudens
te laten verhuizen uit het eigen bezit staat haaks op het gevaar voor overlast in nieuwe woonsituaties,
zeker als de ‘ontvangende’ corporatie of ontvangende wijken daar niet op kunnen anticiperen. Tegelijkertijd is er behoefte invloed uit te oefenen op de woonkeuzes van overlastgevers en hun potentiële
gedrag in de nieuwe situatie. Het eerste komt tot uiting in het beperken of afsnijden van mogelijkheden om naar bepaalde complexen, bijvoorbeeld nieuwbouw, te verhuizen. Het tweede krijgt vooral
vorm door herhuisvesting onder voorwaarden, zoals laatstekansbeleid.
Aanbeveling: De herhuisvesting van erkende overlastgevers vergt een slimme combinatie van handhaving en perspectief bieden. Maak het tweede aspect (perspectief) afhankelijk van het eerste (door
voorwaarden voor herhuisvesting in het huurcontract op te nemen) en blijf deze huishoudens nauwgezet volgen. Anticipeer hierop bij gebieden die in de nabije toekomst geherstructureerd zullen worden door een adequate dossieropbouw van overlastmeldingen. Dat geeft meer handen en voeten aan
een gerichte aanpak per huishouden.
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7.4

Meerwaarde brede begeleiding vanuit het oogpunt van de professionals

De meeste herhuisvestingsurgenten hebben nauwelijks ondersteuning nodig bij het vinden van een
nieuwe woning, maar er zijn ook gevallen dat professionele begeleiding geboden is vanwege sociaaleconomische of psychische problemen, dan wel overlastgevend gedrag. Het cruciale element van de
begeleidingstrajecten zijn de huisbezoeken en gesprekken van woonconsulent(en) met herhuisvestingsurgenten. De woonconsulent kan met goede communicatieve kwaliteiten een groot verschil maken in de ervaring van bewoners met aangeboden begeleiding. Belangrijke of zelfs noodzakelijke
competenties van woonconsulenten zijn: uitstekende communicatieve vaardigheden, incasseringsvermogen, goed kunnen netwerken en empathie. Juist door deze vaardigheden kunnen zij bewoners ‘raken’ en op weg helpen. Niet voor niets hebben de geïnterviewde consulenten een sociaalmaatschappelijke of psychotherapeutische achtergrond en/of opleiding. Duidelijk is dat bij de meeste
woonconsulenten die de huisbezoeken afleggen hun taakopvatting verder gaat dan strikt het uitverhuizen en het begeleiden bij de woonkeuze. Een dergelijke brede taakopvatting gaat bij de een verder
dan bij de ander, maar lijkt wel essentieel te zijn voor een project dat ‘achter de voordeur’ kijkt. Tegelijkertijd is het zaak de grenzen van die taak in de gaten te houden.
Het slechte imago van de wijk en haar bewoners is vaak een aanleiding om brede herhuisvesting in te
voeren. De daadwerkelijk geconstateerde problematiek is in de meeste casussen echter van minder
grote omvang en ernst dan dat de beeldvorming van professionals en zoals deze ook tot uiting komt
in de lokale media soms doet vermoeden. Het begeleidingstraject leidt doorgaans niet tot fundamenteel nieuwe inzichten ten aanzien van cliënten met duidelijk aanwijsbare problematiek, zoals
(huur)schulden, zware verslaving en psychische stoornissen. Deze personen zijn vrijwel altijd bekend
en in behandeling bij diverse instanties. Dat geldt echter niet voor de ‘subtiele’, verborgen problemen
die huishoudens voor de buitenwereld redelijk goed kunnen verbergen, zoals vereenzaming en vervuiling. Juist met huisbezoeken komen de zogenaamde ‘stille muizen’ goed aan het licht. Zulk leed veroorzaakt waarschijnlijk geen waterbedeffecten. Wel kan het als extra service worden gezien aan de
bewoners en in sommige gevallen tot een wezenlijke verbetering van iemands leven leiden. Hoewel
het in de discussie over waterbedeffecten vaak gaat over overlast, gaat het er in de praktijk dus vooral om bewoners zoveel mogelijk maatwerk te bieden. Hoewel de achter-de-voordeurbenadering gezien wordt als een probaat instrument om verborgen problemen op te sporen, wijst men ook op de
betrekkelijkheid van begeleidingsinspanningen bij ernstige problemen. Sommige (psychosociale) problemen hebben een dermate structureel karakter dat extra begeleiding gekoppeld aan de herhuisvesting geen oplossing kan bieden. In die gevallen dient de inzet vooral gericht te worden op het tegengaan van verdere probleemcumulatie door de gedwongen verhuizing.
Bij de corporaties is het besef goed doorgedrongen dat zij dat niet alleen kunnen. Over het algemeen
is men tevreden over de samenwerking met andere partijen. Volgens de meesten is het belangrijk om
gebruik te maken van de kennis en middelen die er bestaan zonder dat per se een groot projectbureau moet worden opgericht. Het lijkt er op dat een team met een eerste schil van partijen die met
elkaar uitmaken wie het beste de begeleiding kan oppakken, de meest effectieve vorm van samenwerking is. Hiervoor is een gedeelde visie dat een integrale aanpak nodig is, wel een vereiste. De mate waarin de consulent als ‘doorgeefluik’ naar andere instanties kan fungeren, hangt sterk af van de
wijze waarop de back office georganiseerd is; met andere woorden, hoe partijen in de back office signalen van de woonconsulenten oppakken (zie ook Cornelissen & Brandsen, 2007). Andere partijen
signaleren dat de woonconsulenten uit hoofde van hun functie geen zorgverleners zijn, maar zich dat
wel eigen hebben gemaakt door zich te wapenen met kennis die tot de core business van andere instanties gerekend wordt. Dat maakt de woonconsulenten tot gerespecteerde samenwerkingspartners.
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Er is nauwelijks zicht op de mate waarin een brede herhuisvestingsaanpak ‘waterbedeffecten’ van
herhuisvesting kan voorkomen. De geïnterviewden zijn het erover eens dat hun inzet heeft bijgedragen aan de bewustwording bij cliënten en hen heeft aangespoord om zelf actie te ondernemen (bijv.
schuldhulpverlening). Voor zover daarmee (relatief bescheiden) problemen opgelost zijn, verhuizen
die niet mee naar een nieuwe buurt. De registratie en het volgen van individuele huishoudens stoppen
echter wanneer ze verhuisd zijn. Vanuit het oogpunt van de woonconsulenten is dat ook logisch; voor
de woningcorporatie houdt de bemoeienis na herhuisvesting op. Ook in de situaties met een ‘warme
overdracht’ waarin het dossier van cliënten meeverhuist naar een nieuwe wijk en in behandeling
wordt genomen door de zorgverleners aldaar, verliest de corporatie in de ‘vertrekwijk’ meestal het
zicht op de bewoners.
Aanbeveling: Bij de ambities ten aanzien van brede herhuisvesting is een zekere bescheidenheid op
zijn plaats. Beschouw brede herhuisvesting hoofdzakelijk als extra service voor huishoudens die verplicht moeten verhuizen, vooral voor degenen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een
belangrijk aandachtspunt blijft de ‘warme’ overdracht tussen professionals met betrekking tot bewoners die reeds begeleiding ontvangen of in een traject zitten, zodat professionals in de ontvangstwijken (denk aan de wijkagent, beheerconsulenten) niet voor verrassingen komen te staan. Bij multiprobleemhuishoudens moet de inzet primair gericht worden op verdere escalatie van de problemen als
gevolg van de verhuizing zelf.
Aanbeveling: Er wordt wel gezegd dat de tijdgeest van afrekenen en monitoren wijkgericht werken
kwetsbaar maakt voor bureaucratie. Het dilemma is echter dat er een behoefte is aan het inzichtelijk
maken van het effect van brede herhuisvesting, zeker in een financieel moeilijke tijd waarin sociale
projecten onder druk staan. Hiervoor is langdurige monitoring noodzakelijk. Mogelijkheden daartoe
zijn er in het samenbrengen van informatie van verschillende partijen en het koppelen van bestanden
zodat huishoudens gevolgd kunnen worden.

7.5

Meerwaarde begeleiding vanuit het oogpunt van bewoners

Het huisbezoek wordt door alle respondenten zeer gewaardeerd. Deze bevinding onderschrijft de opvatting van de SEV, die stelt dat bewoners (en professionals) verheugd zijn over de ‘terugkeer naar de
menselijke maat’, hoewel de discussie over privacy op de achtergrond voortdurend een rol speelt.
Zelfs in de situatie van herhuisvesting, waarbij minder of geen sprake is van vrijwilligheid, geven bewoners aan de persoonlijke aandacht prettig te vinden. Zij zijn over het algemeen ook zeer te spreken
over de begeleiding die volgde op het huisbezoek. Het valt op dat het bij die begeleiding vooral gaat
om praktische zaken, zoals hulp bij verhuizen en hulp op het terrein van administratie en financiën. Bij
een deel van die begeleiding rijst de vraag of bewoners deze zonder het huisbezoek ook niet zouden
hebben gekregen. Anderzijds zijn er huishoudens die zonder die hulp in de problemen zouden zijn geraakt. Tegenover de positieve effecten staan echter ook negatieve bijeffecten. De professionele hulp is
voor sommigen noodzakelijk vanwege het door de verhuizing weggevallen netwerk. Begeleiding is
voor huishoudens die veel moeite hebben met de verhuizing slechts een schamele pleister. Maar het is
uiteraard altijd beter dan geen pleister op de wond.
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Steeds vaker wordt voorafgaand aan verplichte verhuizing bij sloop een huisbezoek
gebracht aan herhuisvestingsurgenten, bedoeld om problemen in kaart te brengen en
oplossingen te vinden. Dit onderzoek gaat in op de vraag wat de betekenis van deze
‘brede herhuisvesting’ is bij de preventie van waterbedeffecten. Uit dit onderzoek blijkt
dat deze aanpak voor de preventie van waterbedeffecten weliswaar bescheiden, maar
zeker niet verwaarloosbaar is.

