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Corporatie van de Toekomst
ús Elkien: Dienstbaar en duidelijk
De Corporatie van de Toekomst maken we samen
U ontvangt dit rapport omdat u één van de bijeenkomsten
over ús Elkien, de corporatie van de toekomst bijwoonde of
omdat u geïnteresseerd bent in de uitkomsten van deze sessies.
Maar waarom vindt Elkien het gesprek met haar huurders en
stakeholders zo belangrijk?

Ook in de toekomst moeten er voldoende passende
en betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. Als
directeur-bestuurder van Elkien verwacht ik dat de
corporatie van de toekomst een andere corporatie is
dan die van nu. Het huidige politieke en economische
klimaat verandert. Denk aan de uitkomsten van de
parlementaire enquête woningcorporatie uit 2014,
of de wetswijziging die minister Blok op stapel heeft
staan en de op handen zijnde herziene Woningwet.
Maar denk ook aan sociaaldemografische ontwikkelingen als een krimpende en vergrijzende bevolking.
Al deze factoren hebben invloed op de toekomst van
Elkien. Meerdere onderwerpen staan daarom hoog
op onze (politieke) agenda: het toewijzingsbeleid, de
betaalbaarheid, solidariteit en regionalisering, maar
ook toezicht, legitimatie en transparantie. Voldoende
aanleiding tot dialoog!

Elkien gaat de dialoog aan
Elkien wil samen met haar huurders en andere belanghebbenden, bijvoorbeeld gemeentebesturen, haar
toekomstige koers in Fryslân bepalen. Samen weten
we meer. Elkien moet ús Elkien zijn. Wat vinden onze
huurders nu en in de toekomst belangrijk als zij in dorp of
stad wonen? Wat voor huurwoning willen zij hebben, hoe
kijken zij aan tegen ons toewijzingsbeleid, solidariteit,
leefbaarheid? Welke keuzes maken huurders en zijn de
gevolgen daarvan aanvaardbaar?

Door de dialoog aan te gaan met huurders en andere
belanghebbenden wil Elkien haar toekomstplannen
mede laten afhangen van hun keuzes. Klanten hebben
een stem en kunnen hun wensen over wonen in de
toekomst kenbaar maken.
De dialoog zijn we gestart met een representatief –
digitaal – klantenpanel. Dit onderzoek is uitgevoerd door
MarketResponse¹. Aansluitend hebben we in maart en
april 2015 verschillende bijeenkomsten in Fryslân georganiseerd. Uitgenodigde huurders hebben hun mening
gegeven over de volgende thema’s:
• Inspraak en dienstverlening;
• Woongenot en leefbaarheid;
• Solidariteit en betaalbaarheid;
• Wooncarrière en de woning.
Dit rapport is daarvan een weergave. Het helpt ons op
weg naar de corporatie van de toekomst. In de toekomst
gaan we huurders en andere belanghebbenden vaker in
verschillende vormen opzoeken. Wij blijven in dialoog,
we blijven onderweg naar ús Elkien! Ik hoop dat degenen
die aanwezig zijn geweest hun bijdragen en discussies
met de deelnemers herkent. Veel leesplezier!

Namens de werkgroep ús Elkien
Alex Bonnema
directeur-bestuurder

1.

Wat vinden de huurders van Elkien?
Rapport – onderzoek naar de klanten van Elkien | 4 maart 2015
Marketresponse Nederland BV
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Samenvatting
De bijna 360 deelnemers hebben de discussieavonden zeer op
prijs gesteld. Dit bleek uit de persoonlijke reacties tijdens de
gesprekken na afloop van de avonden. Ze stelden het op prijs niet
alleen omdat zij hun hart hebben kunnen luchten over kwesties die
hen dwars zitten, maar vooral omdat Elkien echt wil luisteren naar
de huurders en iets met hun ideeën en wensen wil doen.

Op basis van de vier thema’s en de algemene vragenronde zijn er verschillende aanbevelingen uitgekomen.
Sommigen hebben gevolgen voor de wijze waarop Elkien
nu werkt, anderen zijn praktisch en kunnen in het bestaande werk toegepast worden. Het is nu aan Elkien om over
de uitkomsten van deze avonden met andere stakeholders
in dialoog te gaan en vervolgens keuzes te maken.

Algemeen
‘Schoenmaker blijf bij je leest’ is het motto van nagenoeg
alle deelnemers. Zorg dat de corporatie van de toekomst
ús Elkien vooral let op het bouwen, onderhouden en
verhuren van betaalbare sociale huurwoningen.
Natuurlijk hebben de aanwezigen oog voor taken als
overlastbestrijding, maar dat beschouwt een ruime
meerderheid niet als een primaire taak van Elkien.
Ook duurzaamheid vindt een meerderheid mooi, maar
het energiezuiniger maken van huurwoningen mag de
woningen niet veel duurder maken.
De georganiseerde huurdersbelangenorganisaties
en Elkien hebben nauwe banden. Huurders geven
Elkien medewerkers na afloop van de discussieavonden
te kennen, dat het aangaan van de dialoog met de
niet-georganiseerde huurder zeer is gewaardeerd. Het
idee om in de toekomst dit vaker te doen omarmen
de meesten. Zo’n 25% van de aanwezigen geeft aan
mee te willen blijven doen met het permanente digitale
klantenpanel van Elkien.
Meer communicatie blijkt ook nodig omdat op verschillende onderwerpen huurders graag goede informatie
willen krijgen van Elkien. Over de besteding van de huuropbrengsten bijvoorbeeld; over Elkien zelf en hoe goed
Elkien het ten opzichte van andere corporaties doet.
De corporatie van de toekomst legt goed uit hoe haar
eigen ‘huishoudboekje’ in elkaar steekt, hoe zij presteert
ten opzichte van andere corporaties en welke rol(len) zij
krijgt opgelegd van de diverse overheden.

Inspraak en dienstverlening
80% van de aanwezige huurders vindt de dienstverlening
van Elkien goed of op maat. Maar er valt nog wel iets te
wensen. Het afhandelen van klachten kan beter. Er zijn

huurders die van het kastje naar de muur worden gestuurd.
De corporatie van de toekomst betekent voor de medewerkers van Elkien nog meer klantgericht denken
en handelen. De corporatie van de toekomst kent een
goed registratiesysteem voor reparaties en klachten. Het
systeem signaleert snel herhalingen van meldingen. Elkien
kent een protocol voor de afhandeling van verschillende
soorten klachten en of reparaties.
Een overgrote meerderheid praat ook graag mee over
nieuwbouwplannen en heeft daar ideeën over. De corporatie van de toekomst bouwt levensloopbestendige
woningen, heeft goedkope starterswoningen en ontwikkelt meer alternatieve woonvormen. De corporatie van
de toekomst overlegt nog beter met zijn huurders over
komende sloop- of renovatieplannen en vervangt zeker
geen gevels of CV ketels in de winter. De corporatie
van de toekomst is op meerdere kanalen en platforms
zichtbaar. Zowel in de wijk als op het internet en zoekt
haar huurders regelmatig op.

Woongenot en leefbaarheid
De corporatie van de toekomst zorgt op de eerste plaats
voor betaalbare, energiezuinige huurwoningen. Duurzaamheid is een structureel onderdeel van de bouwplannen
maar mag nooit ten koste gaan van de betaalbaarheid.
Leefbaarheid in de wijk of straat is geen primaire taak
voor de woningcorporatie. Het zijn de mensen zelf in
samenwerking met gemeente, politie én de woningcorporatie die dit bevorderen en organiseren. Een
meerderheid vindt het wel prettig als de corporatie
van de toekomst hen daarbij kan helpen.
De corporatie van de toekomst werkt nauw samen met
bijvoorbeeld de gemeente, de politie, zorgaanbieders,
zorgverzekeraars en geeft samen met hen huurders en
andere wijkbewoners hulp hoe zij het beste de eigen en
gemeenschappelijke leefbaarheid kunnen bevorderen en
overlast samen kunnen bestrijden.
De corporatie van de toekomst werkt – op persoonsniveau, bijvoorbeeld kwetsbare ouderen – alleen samen
met derden als de huurders daar inspraak over hebben
gehad. Bij het bevorderen van de leefbaarheid en de
samenwerking tussen partijen worden immers privacy
gegevens over personen uitgewisseld.
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Als je de huurder daarin inspraak geeft kweek je begrip,
anders verwerpt hij of zij de samenwerking.
De corporatie van de toekomst geeft huurders de gelegenheid zelf het woongenot van de huurwoning te verhogen
volgens een helder protocol wat wel en niet mag tegen
een bepaalde korting op de huur of servicecontract.

Solidariteit en betaalbaarheid
Gettovorming moet te allen tijde worden voorkomen.
Een gemêleerd samengestelde wijk moet in de toekomst
het uitgangspunt zijn en blijven. Alle aanwezigen zijn als
de dood voor zogeheten ‘armenwijken’.
Als het passendheidsbeginsel zo uitpakt verzet de corporatie van de toekomst zich daartegen. De corporatie van
de toekomst herijkt zijn toewijzingsbeleid om in een wijk
of buurt een gemêleerde groep mensen te laten wonen.
Ook huuraanpassingen, met name verhogingen, moeten
in de toekomst op zo’n wijze plaatsvinden dat huurders er
begrip voor hebben. Een huurverhoging zonder daadwer-

zijn wie voor wat betaalt. Het is in de ogen van huurders
vooral de gemeenten die plannen moeten maken om
voorzieningen op het platteland in stand te houden.

Wooncarrière en de woning
De corporatie van de toekomst kent zijn toekomstige
en zittende huurders. Het toewijzingsbeleid is niet alleen
geënt op nieuwe woningzoekenden. Regelmatig peilt
Elkien ook de zittende huurders wat hun wensen zijn en
of hun woning nog de best passende is. Om huurders
lang vast te houden omarmt daarom een meerderheid
van de aanwezigen de levensloopbestendige woning.
De ouder wordende huurder heeft daar ook belang bij
omdat hij of zij zelf, maar ook de overheid, verwacht langer
thuis te (kunnen/moeten) blijven wonen. Goede samenwerking tussen alle instanties of organisaties die met ouderen
van doen hebben is heel belangrijk. Het is volgens de deelnemers wel een taak van de corporatie van de toekomst
om aanpassingen voor ouderen aan de huurwoning uit te
voeren, maar niet per definitie voor te betalen. Dat moet
in goede samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraars
en andere betrokkenen worden vormgegeven.
De woningcorporatie van de toekomst heeft tot slot een
helder verkoopbeleid. Voor veel deelnemers is het nu
nog onduidelijk wanneer ze wel of niet hun huurwoning
mogen en kunnen kopen.

kelijke verbetering van de woning door Elkien waardeert
de huurder niet. Integendeel het ondermijnt de solidariteit
en huurders ervaren het als oneerlijk als vergelijkbare
woningen wel € 100,- tot 150,- in huurprijs verschillen.
De corporatie van de toekomst legt goed uit hoe de
huurwoningen op het platteland en de stad worden gefinancierd. Stad en platteland zijn het DNA van Fryslân.
Wil je de solidariteit tussen stedelingen en dorpelingen
bevorderen dan moet het voor huurders wel duidelijk
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1. De Discussieavonden
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De discussieavonden
Aanleiding
Wil je de corporatie van de toekomst opnieuw uitvinden
dan moet Elkien in contact komen met de huurder en
andere belanghebbenden. Elkien heeft daarbij de hulp
ingeroepen van PlusNauta en Maria Henneman Media
Management. Zij hebben in nauwe samenwerking met
Elkien een plan gemaakt waardoor huurders hun wensen
en ideeën over de toekomst van de woningcorporatie
hebben gegeven. Ook klachten zijn geuit, soms ter
plekke opgelost en in ieder geval door aanwezige Elkien
medewerkers meteen ter hand genomen.

Opzet avonden
Er zijn 6 bijeenkomsten geweest met huurders in de
maanden maart en april. Er is zoveel belangstelling voor
de eigen woningcorporatie dat alle avonden vol zitten en
op vier avonden zelfs stoelen zijn bijgezet In totaal hebben
bijna 360 mensen de avonden in Grou, Leeuwarden(2x),
Gorredijk, Bolsward en Sneek bezocht.

Op basis daarvan concluderen wij dat de avonden vooral
goed bezocht zijn door mensen van 45 jaar en ouder
en dat meer dan de helft van alle aanwezigen 11 jaar of
langer huurt bij Elkien. Kortom de deelnemers hebben
veel ‘huurervaring’. De jongere generatie is onvoldoende
bereikt. Toch zijn we van mening dat we de opbrengst van
de discussie kunnen gebruiken voor het maken van aanbevelingen voor de corporatie van de toekomst. De uitkomsten van de avonden komen namelijk grotendeels overeen
met de eerste representatieve onderzoekspeiling die het
bureau Marketresponse heeft gedaan als onderdeel van
dit traject (zie noot 1 onderaan de eerste pagina).
Huurders geven aan het eind van de avonden aan ons
terug dat zij deze bijeenkomsten op prijs stellen. Niet
alleen omdat er naar hun mening is gevraagd maar ook
omdat - dankzij de aanwezigheid van een groep Elkien
medewerkers - op alle avonden direct een begin is gemaakt met het oplossen van individuele problemen. Zo’n
25% van de aanwezigen geeft bovendien aan mee te
willen blijven doen met het permanente digitale klantenpanel dat Elkien dit jaar verder ontwikkelt.

‘Wat ik wil zeggen’
Nieuwsgierigheid is de belangrijkste drijfveer voor
deelname aan de Elkien avonden. Bovendien hopen de
deelnemers hun eigen verhaal te kunnen vertellen aan
Elkien, want er zijn best zorgen.

‘De woningen in mijn wijk in Grou gaan plat.
De nieuwe woningen krijgen een huur van € 600,à 700,-. Dat kan ik echt niet opbrengen en ik zal
dus kleiner moeten gaan wonen.’
Meer mensen willen weten of hun woning wel blijft staan
of bijvoorbeeld in aanmerking komt voor renovatie.

Elke avond heeft dezelfde opzet. Directeur-bestuurder
Alex Bonnema vertelt over het waarom van ‘de corporatie
van de toekomst’ en iedere avond snijden we de thema’s
inspraak en dienstverlening, woongenot en leefbaarheid,
solidariteit en betaalbaarheid en wooncarrière en de woning aan. Per thema zijn vragen gemaakt waarover de aanwezigen kunnen stemmen door middel van stemkastjes.
Bij de start vraagt gespreksleider Maria Henneman aan het
publiek met welke verwachtingen zij naar deze avond zijn
gekomen. Om er achter te komen of de aanwezige mannen en vrouwen een representatieve afspiegeling zijn van
de huurders stelt Henneman een aantal algemene vragen.

‘Drie en een half jaar geleden kreeg ik een brief
dat mijn woning gesloopt zou worden. Er zou geen
onderhoud meer gedaan worden. Maar ik woon
er nog en ik betaal de volle huur, dus vind ik dat ik
ook recht heb op goed onderhoud.’
‘Bij mij is er achterstallig onderhoud want het huis
moet verkocht worden, dus daar doen ze niks meer
aan. Ik woon al 22 jaar in dit huis. Ik kan het huis
kopen van Elkien, maar ik ga toch geen huis kopen
met achterstallig onderhoud.’
De kwaliteit van woningen in de stad en de woningen in
dorpen die op de nominatie staan om gesloopt te worden, baren anderen ook zorgen.
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Dat oogst bijval mits de huren dan niet meteen omhoog
worden getrokken.
Anderen zeggen dat Elkien beter moet communiceren en
laten zien wat er nu precies gaat gebeuren.

‘Ik hoop echt dat de woningcorporatie weer naar
de huurders gaat luisteren. We wonen al 43 jaar in
hetzelfde huis en krijgen geen nieuwe douche. De
opzichter van Elkien zegt dat we te veeleisend zijn.’

dezelfde woning. Ik heb er vaak over gebeld, het
verhaal is dat de huur bij een nieuwe bewoner
wordt bijgesteld. Maar toen er een nieuwe
bewoner in een van de buurwoningen na mij
kwam, bleek zij wel € 600,- te hoeven betalen.’
Elkien heeft verschillende van bovengenoemde
voorbeelden meteen opgepakt om te kijken of er een
oplossing was. Het voorbeeld van de huur van € 800,is bijvoorbeeld rechtgezet.

Algemene vragen
‘Bij ons staat er schimmel in de douche en vallen
de tegels er af. Iedere keer komt er iemand van
Elkien en dan krijg je te horen dat mijn vrouw beter
moet schoonmaken!’

De verdeling tussen mannen en vrouwen op de 6 avonden verschilt, maar tellen we alle avonden bij elkaar
op dan zien wij dat er iets meer vrouwen dan mannen
hebben deelgenomen.
Bent u man of vrouw?

Op veel avonden is er verontwaardiging waarom de ene
huurder iets wel krijgt en de ander niet.

‘Ik woon al 15 jaar in dezelfde flat. De buurvrouw
kreeg van alles nieuw, zoals een badkamer, maar ik
niet. Ik vind dat niet eerlijk.’
Anderen willen praten over de overlast in de buurt die
varieert van rotzooi in plantsoenen, niet onderhouden
tuintjes, hondenpoep, geluidsoverlast of asociale buren.
Op de avond in Sneek is het grootste deel van de deelnemers afkomstig van de voormalige woningcorporatie
De Wieren waar Elkien mee is gefuseerd op 1 januari
2015. Zij willen weten of de sfeer en service bij Elkien net
zo goed is als bij de Wieren.
Oudere deelnemers hopen te horen of Elkien al nadenkt
over toekomstbestendige of levensloopbestendige
woningen.

‘We moeten allemaal langer thuis blijven wonen
van de regering, Ik wil mij wel vrij kunnen blijven
bewegen. Elkien moet dus nadenken over toekomstbestendige woningen bijvoorbeeld dat de
douche aangepast kan worden.’
Verschil in huren voor het zelfde type woning in een wijk
of straat wordt ook meteen op tafel gelegd omdat dit op
onbegrip stuit.

‘Ik heb een probleem met de huur. Ik betaal voor
mijn woning € 800,-, al mijn buren € 600,- voor
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Op alle avonden zijn het vooral de oudere generaties die
zich tot de avonden voelen aangetrokken. De leeftijdsverdeling ziet er als volgt uit:
Wat is uw leeftijd?
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65 jaar of ouder
45 tot 65 jaar
30 tot 45 jaar
Jonger dan 30 jaar

Tel je de leeftijdsgroepen onder de 45 bij elkaar op en de
leeftijdsgroepen van 45 jaar en ouder dan zijn 12 % van
de aanwezigen jonger dan 45 jaar en 88% is 45 jaar en
ouder jaar. Kijken we naar alle geregistreerde huurders
van Elkien dan weten we dat 37% jonger is dan 45 jaar
en 63% 45 jaar en ouder.
We kunnen dus concluderen dat de leeftijdsgroep van
45 jaar en ouder oververtegenwoordigd is op de discussieavonden en de groep beneden de 45 jaar onvoldoende
bereikt is. Wellicht heeft dat bij die groep te maken met

‘Ik woon op een mooie plek in de stad, maar de kwaliteit is
zo slecht. De huizen zijn niet goed geïsoleerd. In de zomer
zijn ze heet en in de winter koud. Isolatie zou fijn zijn.’
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gezinssamenstelling (kleine kinderen). Misschien is er voorkeur voor een andere vorm van dialoog bijvoorbeeld een
digitaal communicatiekanaal.
We vroegen ook naar de lengte van het huurcontract
van de aanwezigen. Als we die percentages vergelijken
met alle geregistreerde huurders van Elkien, dan weten
we dat vooral huurders die al heel lang een woning van
Elkien hebben, aanwezig zijn geweest.

Welk type woning vindt u het leukst?
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Kijken we naar alle geregistreerde huurders van Elkien
dan zijn deze cijfers:
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Elkien heeft ruim 20.000 sociale huurwoningen, daarvan
is 45% in een dorp gesitueerd en 55% in de stad. Op
alle avonden tezamen zijn er wat meer mensen uit de
stad aanwezig. Van de 6 avonden waren in Grou alleen
dorpsbewoners en op 1 van de 2 avonden in Leeuwarden
waren het louter stadsbewoners.
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Flat in een dorp
Flat in de stad
Etage woning in een dorp
Etage woning in de stad
Een gezinswoning in een dorp
Een gezinswoning in de stad

Hoe lang woont u in een woning van Elkien?
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Bij de meeste mensen is het type woning waar ze nu in
wonen favoriet. De stadsbewoners vinden het fijn om
voorzieningen dicht in de buurt te hebben, de dorpsbewoners waarderen het hebben van een tuintje. Toch
valt er nog iets extra’s te wensen:

‘Ik ben tevreden maar zou best ruimte voor logees
willen hebben.’
‘Er zouden meer alleenstaandenwoningen moeten
komen in de toekomst.’
Deze vraag krijgt bijval vooral onder ‘anders’ stemmers.
Die spreken voorkeur uit voor een seniorenwoning of
levensloopbestendige woning. De levensloopbestendige
woning wordt trouwens door velen als een goede oplossing
gezien van verschillende vraagstukken. Ook een (betaalbare) woongroep spreekt meerdere personen erg aan.
En er zijn mensen die dromen van een boerderij of villa,
maar begrijpen dat die keus voor hen niet is weggelegd.

‘Het is niet de vraag waar ik wil wonen, maar waar
ik kan wonen. Zoveel keus in huurwoningen is er
voor mij niet.’

Woont u in een dorp of in een stad?
De aanwezigen maken duidelijk dat door hun inkomen het
vooral de huurprijs is, die hun woonkeus uiteindelijk bepaalt.
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Hebben mensen een voorkeur voor een bepaald type
woning? Als woningcorporatie voor de toekomst wil je
immers goed inspelen op de wensen van jouw huurders.

Tijdens de algemene ronde vragen we het publiek ook
naar inzicht in de uitgaven van Elkien. Denk bijvoorbeeld
aan de salarissen van de corporatiemedewerkers.
Hoeveel % van de huuropbrengsten denkt u dat Elkien
besteedt aan de salarissen van medewerkers?
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65 procent
43 procent
11 procent

Het juiste percentage voor de salarissen van de 200
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Elkien medewerkers is 11% van de huuropbrengst. Dat
valt de meerderheid van de aanwezigen erg mee.

panel. Elkien behoort tot de top, daar wil je bij horen
en dat beogen we met ús Elkien!

Deze vraag vormt de opmaat tot gesprekken met de zaal
over verkwistingen van woningcorporaties die te voorschijn zijn gekomen tijdens de Parlementaire Enquête
Woningcorporaties in 2014. Elkien directeur-bestuurder
Alex Bonnema benut deze vraag ook om de beeldvorming over zijn organisatie meer in lijn te brengen met
de realiteit. Die realiteit is dat de jaarlijkse huuropbrengst
circa € 120 miljoen is. Daarvan gaat het merendeel naar
onderhoud (€ 30 miljoen), bouw van huurwoningen
(€ 28 miljoen), en er gaat ook geld naar klachtenonderhoud, spoedonderhoud en de eigen servicedienst. Van
de huuropbrengsten gaat er € 15 à 20 miljoen naar het
rijk in de vorm van de verhuurdersheffing. € 13 miljoen
geeft Elkien dus uit aan salarissen van medewerkers. Op
verontruste vragen of daar ook bonussen toe behoren,
kan Alex Bonnema een geruststellend antwoord geven:

Aanbevelingen operationeel

‘Niemand krijgt bij Elkien een bonus. Dus ook de commissarissen niet en ik zelf niet. Wij beseffen heel goed
dat we werken voor mensen met een laag inkomen en
daar past geen bonussysteem bij.’ En hij voegt er aan
toe: ‘Elkien staat in de top 3 van woningcorporaties
die goedkoop en efficiënt met hun geld omgaat’.

Aanbevelingen strategisch
Investeer in een goed, verfijnd registratiesysteem voor
vragen en klachten van huurders. Vraagstukken die langer spelen kunnen daardoor snel gesignaleerd worden
en kunnen leiden tot bijstelling van beleid en of herijking
van uitgangspunten.
Zorg dat de kennis van de huurders over de inkomsten
en uitgaven van Elkien wordt vergroot. Benoem ook de
kosten/posten waar Elkien geen invloed op uitoefent,
bijvoorbeeld de verhuurdersheffing.
Om het meedenken van huurders te bevorderen, bevelen
wij aan om jaarlijks een bedrag toe te wijzen uit de inkomsten van Elkien voor een speciaal initiatief van huurders,
bijvoorbeeld in de vorm van een Leefbaarheidsfonds. Elkien
bepaalt zelf de totale som die hiervoor ter beschikking kan
komen en werkt samen met huurders hier criteria voor uit.
Binnen de woningcorporatiesector worden benchmarks
gemaakt. Deze laat zien hoe een woningcorporatie
presteert ten opzichte van de andere corporaties en
aan welke eisen de corporaties moeten voldoen. Maak
de benchmark, de prestaties van Elkien levend voor de
huurders, zodat zij weten waar hun corporatie staat en
hoe hun corporatie presteert. Er zijn mogelijkheden via
website, nieuwsbrieven en bijvoorbeeld een klanten-

Gebruik in je communicatie met huurders meerdere
middelen en kanalen die bij hen passen. Een jaarverslag
is voor een huurder minder geschikt.
Communiceer regelmatig met je huurder over corporatie
onderwerpen. Bijvoorbeeld over de inkomsten van Elkien
en de besteding daarvan (salarissen, nieuwsbouw, onderhoud). Dit kan via meerdere kanalen en is voor iedere
leeftijdsgroep interessant en relevant.
Richt een permanent, representatief digitaal klantenpanel
in om huurders regelmatig te betrekken bij en te bevragen over het vormen/maken van beleid. Je bereikt zo
ook beter de groep huurders onder de 45 jaar.
Laat je in de communicatie ook leiden door de actualiteit
en door acties/reacties van huurders die binnenkomen
via klantcontact of via Mijn Elkien.
Zoek jaarlijks of om het jaar oog in oog contact met de
huurder. Die stelt interactie en dialoog zeer op prijs. Wat
geconcludeerd mag worden uit het welslagen van de discussieavonden en de belangstelling voor het online klantpanel.
Onderzoek of het beleid van Elkien nog aansluit bij de huurder en inventariseer daarbij hun wensen en ideeën. Bepaal
vervolgens of dat beleid toe is aan verandering.
Los vragen en problemen van huurders binnen een voorafgestelde termijn op. Als bepaalde huurders regelmatig
met vragen over verschil in huur, over sloop, renovatie
of koop terugkomen, moet uit het registratiesysteem
van Elkien te voorschijn komen dat deze vraag of dit
probleem al langer loopt. Zo voorkom je dat huurders
het gevoel hebben niet serieus te worden genomen en
verbetert Elkien haar eigen prestaties.
Ontwikkel medewerkers van Elkien verder in het vinden
van de vraag achter de vraag. Zowel bij de servicedesk/
klantencontactcentrum als bij onderhoudsmedewerkers.
Leer ze om buiten eigen kaders/verantwoordelijkheden/
eilandjes te denken. Wat draagt bij aan de oplossing en
hoe kan Elkien daarin faciliteren (bijvoorbeeld door het
wijkteam te informeren).
Zorg binnen Elkien dat alle geledingen/afdelingen klaar
zijn voor de corporatie van de toekomst en mee willen
helpen om de corporatie te veranderen naar ús Elkien.
Peil met regelmaat of het type woning nog past bij de
huurder. Zie ook hoofdstuk Wooncarrière.

‘Elkien staat in de top 3 van woningcorporaties
die goedkoop en efficiënt met hun geld omgaat’
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2. Inspraak en
dienstverlening
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Inspraak en dienstverlening
Aanleiding
Elkien schrijft in haar bedrijfsprofiel dat ze wil doen wat
haar huurders écht belangrijk vinden. Ook de overheid
vindt dat woningcorporaties nóg duidelijker moeten
kunnen maken dat corporaties doen waar woningzoekenden en huurders behoefte aan hebben. Dan moet je de
betrokkenheid en inspraak van deze groepen goed organiseren. Elkien wil daarom weten welke verwachtingen en
ideeën huurders hebben over deze inspraak. Tevreden én
ontevreden huurders krijgen zo de gelegenheid zich uit
te spreken over het werk en het beleid van Elkien.

Vragen en stellingen

‘Het is belangrijk dat wijken leefbaar zijn. Er valt
veel te winnen door wijken goed aan te leggen,
bijvoorbeeld door veel groen en te letten op de
ligging ten opzichte van de zon.’
Huurders willen bovendien meepraten over nut en noodzaak van milieunormen. De roep om alternatieve woonvormen, zoals woongroepen, wordt diverse keren gehoord.
Elkien moet groot onderhoud vooraf eerst overleggen
met de bewoners in een wijk om de beste tijd van het
jaar vast te leggen.

Wilt u meepraten over welk type huurwoningen er in
uw woonplaats moeten zijn?
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Weet ik niet
Nee
Ja

Een veelgenoemd onderwerp om over mee te praten is
het aanbod aan levensloopbestendige woningen en
seniorenwoningen. Dat heeft wellicht te maken met de
overwegend oudere groep huurders die aanwezig is.
Toch maakt juist deze groep zich ook zorgen of hun
kinderen wel aan een betaalbare woning kan komen. Dat
is precies het geluid dat de aanwezige jongere huurders
laten horen. Die geven aan meer invloed te willen hebben
op het aanbod van betaalbare starterswoningen.

Geen mening
Nee
Ja

Een grote meerderheid geeft aan overleg over groot onderhoud heel belangrijk te vinden en er komen ervaringsverhalen los over onderhoud waarover niet goed is gecommuniceerd, of dat op een onhandig moment is ingepland. De
winterperiode voor groot onderhoud stuit op weerstand.
Grootste zorg bij het onderhoud is dat die leidt tot een
huurverhoging.

‘Daar ben ik echt bang voor.’
En er zijn tips:

De ‘ja-stemmers’ willen met name meepraten over ‘hoe
de huizen er van buiten en van binnen uitzien’en ‘of ze
passen in de omgeving, het straatbeeld’.

‘Vrouwen kijken anders naar bouwtekeningen dan
mannen. Praktischer. Waar stopcontacten moeten
komen kun je bijvoorbeeld beter aan een vrouw
overlaten.’

‘Belangrijk is dat Elkien controleert na groot onderhoud. Soms wordt het werk niet goed opgeleverd.’
‘Elkien verlaagt weleens een plafond bij renovatie
of verplaatst een kraan waardoor er minder ruimte
overblijft in bijvoorbeeld een bijkeuken en dat is
niet handig.’

‘Ik heb goede ervaringen. We kregen van Elkien een voorstel
voor een nieuwe gevel waardoor het energielabel van
de woning omhoog zou gaan. In overleg met de
bewonerscommissie is een goede planning opgesteld.’
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‘Kan het vervangen van de CV ketels alstublieft niet
in de winter.’

Hoe waardeert u de dienstverlening van Elkien?

Een groot aantal is best tevreden hoe Elkien bij grootonderhoud de communicatie en het overleg regelt.
0%

‘Wij hebben kort geleden groot onderhoud gehad.
Dat is heel goed verlopen.’
‘Bij ons ook, maar er was wel een nadeel: ze zijn in
de winter begonnen.’
Grootonderhoud leidt ook tot discussie over onderhoudsactiviteiten in de huurwoning door de huurders zelf. Vooral
bij overname van een uitgeleefde woning vindt een groep
aanwezigen dat Elkien niet altijd coöperatief is.

‘Ik heb alles zelf moeten doen en ook alles zelf
betaald. Ik heb niet eens meer geprobeerd iets te
declareren. Volgens de opzichter kwam dat omdat
ik nu eenmaal een sociale huurwoning heb.’
Op welke wijze wilt u het liefst contact met Elkien?
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De telefoon is favoriet, maar de kleine groep die de voorkeur geeft aan Mijn Elkien laat zich op alle avonden wel
erg enthousiast horen. De ‘telefoon’ stemmers waarderen het persoonlijke contact en de directe antwoorden.
Degenen die kiezen voor ‘Mijn Elkien’ zijn lovend over de
werking van de applicatie en over de snelheid waarmee
er gereageerd wordt.

‘Op Mijn Elkien vul je in wat je probleem is en kun je
zelf inplannen wanneer de reparatie wordt uitgevoerd.’
Vooral dat laatste wordt gewaardeerd en ook dat Elkien
zich aan de gemaakte afspraken houdt. De ‘telefoon’
stemmers juichen het principe toe dat Elkien telefonisch
checkt of het goed is gegaan. Deze groep is huiverig voor
Mijn Elkien, omdat ze bijvoorbeeld hun inloggegevens
kwijt zijn, of niet zo handig zijn met de computer. Mede
op basis van de enthousiaste reacties blijkt een groot deel
van de ‘telefoon’ stemmers best te willen overstappen op
‘mijn Elkien’. Daar is dus nog een ‘slag te winnen’.
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De overgrote meerderheid van meer dan 80% ervaart de
dienstverlening als goed of op maat. ‘Anders’ stemmers vertellen zowel een positieve als negatieve ervaring te hebben.
Onder dienstverlening verstaat men met name de wijze
waarop onderhoud en of klachten ter hand worden genomen door Elkien. En daarover lopen de emoties flink
op, vooral over onderhoud dat niet wordt uitgevoerd.
Ook beklaagt men zich erover dat Elkien te weinig doet
aan overlast in de buurt. ‘Overlast’ gaat dikwijls over
niet-Elkien-gerelateerde onderwerpen. Het opruimen
van huis- en grofvuil is een vaak gehoorde klacht.

‘Het zijn professionele vakmensen. Ze komen snel
en ze doen het goed. Ik kan het weten want ik ben
zelf ook vakman.’
‘Reparaties worden goed uitgevoerd, maar overlast tegengaan kan beter. Ik vind dat ook een taak
van Elkien.’
‘Je wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd.
Wees gewoon transparant, dan weten we waar we
aan toe zijn!’
‘Bij mij zaten de tegels los in de badkamer maar ik
werd alleen maar aan het lijntje gehouden. Ik denk
dat Elkien mijn huis uit 1974 te oud vindt om nog in
te investeren.’

Aanbevelingen strategisch
Ga meer levensloopbestendige woningen en deels goedkope starterswoningen bouwen zodat je als corporatie
zowel jong als oud kunt bedienen. Levensloopbestendige
woning kan een oplossing zijn voor de eis dat je niet op
leeftijd mag discrimineren.
Bij nieuwbouw dient de betaalbaarheid van de woning voorop te staan. Huurders in de sociale huursector hebben hun
dromen en wensen maar bij hen staat betaalbaarheid voorop.
Betrek naast de georganiseerde ook de niet georganiseerde
huurders bij nieuwbouwplannen. Zij hebben ideeën over
locatie, vorm en inhoud en duurzaamheid van de woning. Dit
kan op verschillende manieren: oog in oog, intensiveren van
een (digitaal) klantenpanel.
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Ontwikkel meer alternatieve woonvormen. Huurders zijn
daar voor in. Laat ze daarover meedenken en ontwikkel
dat op bescheiden schaal ook in het aanbod. Zet daarbij
enquêtes of andere platforms in zodat zo veel mogelijk
mensen erbij betrokken zijn.

Blijf je telefoonteam, je onderhoudsmonteurs en iedereen die contacten heeft met de huurders regelmatig
trainen op klantcontact, wellevendheid en gastvrijheid.
Leer hen zich te verplaatsen in de sociale huurder. Leer
hen om te luisteren naar de vraag achter de vraag.

Richt je registratiesysteem van huurders die contact
zoeken met Elkien zodanig in dat je beter inzicht krijgt
in klachten en vraagstukken die ‘achter de klacht’ schuil
gaan. Vooral als bepaalde thema’s regelmatig terugkomen, kan er iets schorten aan de uitgangspunten van
Elkien in de betreffende wijk of wellicht in het beleid.

Leg afspraken met huurders in verband met reparatieverzoeken en klachten goed vast in een helder protocol
voor de huurder en de medewerker. Zorg dat klachten
die betrekking hebben op Elkien binnen een afgesproken
termijn goed zijn afgehandeld. Ga in gesprek met de gemeente of politie als het om zaken gaat die hen betreffen
en communiceer dit vervolgens duidelijker dan je nu doet.

Aanbevelingen operationeel
Overleg goed over onderhoud met de buurt en blijf
tijdens het hele proces communiceren in verband met
afwijkingen, vertragingen et cetera.
Vermijd grote renovaties zoals kozijnen vervangen of
werkzaamheden aan een kachel tijdens de winterperiode.
Daar is geen begrip voor.
Zorg dat de dienstverlening op alle kanalen bereikbaar
en betrouwbaar is. Bevestiging van contact op welke
wijze dan ook wordt door de huurder op prijs gesteld.
Bekijk ‘Mijn Elkien’ op toegankelijkheid. Het is een applicatie die kennelijk niet voor iedereen even toegankelijk
is. Degenen die Mijn Elkien actief gebruiken, hebben
louter positieve ervaringen.

Stel een speciaal protocol op voor de oude, afgeschreven
woningen van Elkien waar niet veel meer in geïnvesteerd
wordt. Laat huurders weten wat nog wel gerepareerd
wordt in dergelijke woningen.
Een huurder moet te allen tijde met respect worden behandeld in zijn wensen en zijn klachten. Bepaal als Elkien
hoe snel een klacht moet verholpen zijn en bepaal ook dat
deze klacht niet binnen een aantal weken weer mag terugkomen. Wees overigens ook duidelijk in de communicatie.
‘Nee’ is ook een antwoord.
Overweeg hoe je in buurten zichtbaar aanwezig kunt zijn.
Een klein kantoor is een oplossing maar bijvoorbeeld ook
een buurtbus die op bepaalde tijden door de wijk trekt
voor antwoorden op vragen. Denk aan de ‘rijdende winkel’
van De Friesland Zorgverzekeraar. Een buurtbus kan je ook
met anderen samen organiseren; gemeente, politie etc.
De kwaliteit van de uitvoering van reparaties en ook door
huurders zelf aangebrachte voorzieningen vraagt om
aandacht en wellicht om een helder protocol wat wel of
niet kan en wel of niet vergoed wordt.

Om over na te denken
Sommige klanten zul je nooit helemaal tevreden kunnen
stellen, maar bedenk dat juist een klagende klant direct
contact op prijs stelt. Denk aan een huisbezoek als er iets
niet goed gaat. Dat lost een probleem doorgaans sneller
op dan het callcenter. Aandacht doet veel.
Heeft de Elkien-medewerker wel het juiste referentiekader om zich te verplaatsen in de situatie van de sociale
verhuurder?
Is van ‘binnen naar buiten’ en van ‘buiten naar binnen’ iets
voor Elkien. Wisselweken? Medewerkers van het hoofdkantoor mee naar de klant in de wijk en omgekeerd.

Kan de inlogcode van ‘Mijn Elkien’ op een eenvoudige
wijze in het huis worden gecommuniceerd? Bijvoorbeeld
in de meterkast of op de factuur die wordt verzonden?

Beleidskeuzes over planmatig onderhoud aan woningen
ervaren huurders als onlogisch. Het is te overwegen om
dit beleid te herijken. Hierbij kan meer gedacht worden
vanuit het perspectief van de klant én meer geluisterd
worden naar de wens van de klant.
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3. Woongenot
en leefbaarheid
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Woongenot en leefbaarheid
Aanleiding
Elkien ziet zichzelf als buur(t)corporatie. Huurders wonen en
leven in hun buurt en proberen daar een prettige plek van
te maken. Elkien inspireert hen en zijn hun bondgenoot bij
activiteiten om de leefbaarheid te vergroten. Maar welke
ideeën hebben bewoners zelf over leefbaarheid, de aanpak
van overlast en duurzaamheid? Bij welke partij ligt welke
verantwoordelijkheid? Wat zien bewoners als hun eigen verantwoordelijkheid? En wie hoort initiatieven op het gebied
van leefbaarheid en duurzaamheid te betalen?
Daarnaast kunnen leefbare buurten en woongenot
gebaat zijn bij een goede uitwisseling van klantgegevens
en informatie tussen organisaties. Bijvoorbeeld: een
betalingsachterstand op de huur kan duiden op een bredere persoonlijke problematiek. Elkien zou actief kunnen
signaleren naar hulpverleningsinstanties. Maar willen
huurders dat wel? Heeft dat draagvlak onder huurders.

Vragen en stellingen
Leefbaarheid heeft met woongenot te maken, overlast
bestrijding, groen in de buurt, veilige speelplekken,
voorzieningen. Het onderwerp maakt veel emoties los
en leidt tot pittige uitspraken. Veel mensen zitten met
frustraties over overlast zoals rommel op straat, herrie en
verwaarloosde tuinen. Kan je leefbaarheid organiseren?
Bijvoorbeeld via een buurtconciërge?

‘De buurtconciërge kan mensen aanspreken op hun
gedrag, over tuinonderhoud of vuil op straat.’
‘Hij kan bemiddelen tussen Elkien en de bewoners
en tussen bewoners onderling.’
‘Maar de buurtconciërge moet dit wel vrijwillig
doen want anders gaan wij dat weer terug zien in
de huur en dat kunnen we niet opbrengen.’
Dat beamen veel aanwezigen.

‘Wij hadden er vroeger een en die maakte van alles
schoon, maar die is ontslagen. Het werd te duur.’
‘Ik vind een buurtconciërge betutteling. Wij hebben
in de buurt een vrijwillig roulatiesysteem van mensen
die op elkaar letten. Dat is veel beter.’
Een ander idee om de leefbaarheid te stimuleren zijn
buurtprojecten. Bijvoorbeeld een ontmoetingsplek voor
ouderen, of Elkien die samen met huurders schuttingen
bouwt om de veiligheid te verbeteren.
Elkien bouwt en verhuurt sociale huurwoningen. Vindt u
dat Elkien meer moet doen, bijvoorbeeld buurtprojecten?

Ik wil graag een buurtconciërge hebben die de
leefbaarheid in de wijk helpt bevorderen.
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Een ruime meerderheid is er voor, maar op alle avonden
worden er ook kanttekeningen bij dit idee geplaatst.

‘Ja, mooi ouderwets idee. Net als de wijkagent.
Goed aanspreekpunt.’
‘Nee, in een klein dorp heb je dat niet nodig.
Wij regelen het zelf wel met elkaar.’
Ideeën over een takenpakket voor de buurtconciërge zijn
er ook. Er is echter nauwelijks bereidheid daaraan mee te
betalen.

Geen mening
Nee
Ja

Buurtprojecten worden wel toegejuicht, maar niet gezien
als een specifieke taak van de woningcorporatie.
Schoenmaker blijf bij je leest is het motto van de zaal.
Bouw, onderhoud en verhuur woningen voor een
betaalbare prijs. Wel stelt men het op prijs dat Elkien
deel uitmaakt van de wijkteams.
De gemeenten worden ook opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen om de leefbaarheid en buurtprojecten te stimuleren. Er wonen immers niet alleen
huurders van Elkien in de buurt of wijk.

‘Dat kunnen bewoners zelf wel doen of met elkaar.’

16

‘De gemeente moet hier meer in doen.’
‘Buurtprojecten kosten allemaal geld. Een woningcorporatie moet gewoon woningen verhuren.’
‘Onze projecten worden door vrijwilligers gedaan
bijvoorbeeld via een wijkplatform, dat is heel leuk.’
Elkien vertelt op de avonden dat er wel een potje is om
‘de buurt te versterken’. Het zou mooi zijn als daarvan
geld en/of kennis van Elkien naar vrijwilligers initiatieven
gaat, suggereren veel deelnemers. Ook gemeenten doen
namelijk dikwijls een duit in het zakje.
Als het om buurtprojecten gaat vinden de meesten dat
Elkien hooguit initiatieven van bewoners, bijvoorbeeld
buurtpreventie, moet ondersteunen. Dat kan wel. Als
woningcorporatie zélf initiatieven opzetten, vindt de
meerderheid geen goede optie.
Bent u bereid meer huur te betalen voor buurtprojecten
en een buurtconciërge? En hoeveel mag dat zijn?
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dat vaak niet lukt. Tweederde spreekt buurtgenoten wel
aan op hun gedrag, maar ervaart ook ‘dat het niks helpt’.
Veel aanwezigen geven aan uit angst voor agressie bepaalde buurtgenoten niet aan te spreken op ongewenst
gedrag en dan Elkien te bellen.

‘Maar die doen er ook niks aan.’
In de discussie die daarop ontstaat, komt men tot de
conclusie dat de aanpak van overlast een gecombineerde
moet zijn. Politie, gemeente, woningcorporatie en bewoners
zelf moeten daarin samenwerken. Lang niet alle aanwezigen
weten wie wat op welk moment kan en mag doen.

‘Elkien en politie leggen wel een dossier aan, maar
wij zien vervolgens niks gebeuren. Wel luisteren
maar er volgt geen actie.‘
Het voorbeeld van het sociaal wijkteam Heechterp
Schieringen wordt toegejuicht.
‘Wij hebben elke dag open inloopuur. Daar kan je bijvoorbeeld overlast aankaarten. Wij werken samen met de buurtconciërge, de wijkagent en Elkien. Dat helpt wel, het is een
goede manier om met je buurtgenoten in contact te staan.
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Iedere avond spreekt een meerderheid zich uit tegen
extra bijdragen voor leefbaarheid, omdat in hun ogen
Elkien niet de eerste verantwoordelijke is voor leefbaarheid in de buurt.

‘Het is ook een taak van de gemeente en plaatselijk belang. Iedereen profiteert ervan, niet alleen
huurders. Waarom zouden wij wel er voor moeten
betalen via Elkien en een ander niet. Het is geen
kerntaak van de woningcorporatie.’

Kan je woongenot bevorderen door huurders meer de
vrije hand te geven in en om de woning?

Ik spreek mijn buurtgenoten aan op hun gedrag,
positief en negatief.

Ik wil best meer zelf aan en in mijn woning doen, als ik
een lagere huur krijg.
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Hoewel veel mensen vinden dat je de buurt met elkaar
gezellig en leefbaar moet houden, geven ze ook aan dat
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Een aantal handige mannen en een paar vrouwen zien het
wel zitten om zelf wat aan de woning te doen in ruil voor
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minder huur. Anderen vinden het vooral een voordeel dat je
de dingen dan naar eigen smaak kunt doen. Een even grote
groep gelooft er echter niet zo in. Men denkt dat het meer
tijd en geld kost dan het oplevert, of is er niet toe in staat.
Bovendien: hoe controleert Elkien of het goed gebeurt en
krijg je niet teveel verschillen in de buurt? Binnenshuis zelf
klussen is dan nog acceptabel, maar buiten niet.

‘Ik heb een uitgeleefd huis opgeknapt. Elkien heeft
de materiaalkosten betaald, maar helaas is er niks
gecompenseerd in de huur.’
‘Ik heb ook flink geïnvesteerd. Keuken, bijkeuken en
garage. Alles in overleg met Elkien, maar geen lagere
huur gekregen. Alleen de tegels werden vergoed.’
‘Ik heb veel zelf aangelegd, Dan hoop je dat de
nieuwe bewoner het mooi vindt en het over wil
nemen, maar dan moet ik wel de kans krijgen
contact te hebben met die persoon.’
In de discussie geven velen aan dat Elkien helder moet maken wat nu precies wel en niet voor vergoeding in aanmerking komt. Er leeft de indruk dat bij vertrek van een door de
huurder opgeknapte woning, Elkien met de eer strijkt door
meer huur voor die woning te kunnen vragen. Dit terwijl de
huurder zelf nauwelijks tot niks vergoed heeft gekregen.
Vindt u dat uw gegevens door organisaties vergeleken
mogen worden?

‘Het gevaar is dat die mensen buitenspel gezet
worden. Beslissingen nemen op basis van cijfers is
nooit goed.’
Elkien legt uit dat het toch handig kan zijn als de corporatie van senioren weet wanneer zij toe zijn aan een
andere woning. Dan kan je daar bijtijds op inspelen.

‘Dat kan iemand toch wel zelf aangeven. Dat hoeft
Elkien toch niet te doen.’
Toch ontspint zich een discussie waar de grenzen van
de ‘bemoeizucht’ van organisaties kunnen liggen. De
meesten wijzen op het bestaan van wijkteams. Die vindt
men belangrijk.

‘Als het goed is zitten thuiszorg en Elkien in één
wijkteam. Dus dan komen dit soort zaken toch wel
naar boven.’
‘Ja, dat klopt maar dan nog vind ik dat ik daar eerst
zelf toestemming voor heb moeten geven als organisaties met elkaar een plan willen maken.’
Een tochtige woning bevordert het woongenot niet.
Isoleren en energiezuiniger maken van huurwoningen is
dan een oplossing. Maar wie gaat dat betalen?
Elkien mag mijn woning energiezuiniger maken en de
huur daarvoor wat verhogen.
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Anders
Daar voel ik helemaal niks voor
Dat lijkt me een prima idee en moeten ze doen

Aantasting van de privacy is de reden waarom gegevens
niet uitgewisseld mogen worden. Een kwart zit daar niet
zo mee: ‘Ze weten toch alles al.’
Een reden om gegevens door organisaties te laten
vergelijken kan zijn om bijtijds te kunnen signaleren dat
iemand een andere woning nodig heeft. Maar daar wordt
schamper op gereageerd:

‘Dat kunnen we zelf wel aangeven als het zover is.’

Anders
Oneens
Eens

Energiezuiniger maken van woningen vinden de meeste
huurders iets wat Elkien standaard moet doen. Huurverhoging hoort daar niet bij. Als kostenbesparing op de
energierekening (deels) teniet wordt gedaan door een
huurstijging, schieten we er niks mee op, is een veelgehoorde opmerking. Alleen als het de portemonnee van
de huurders zelf ten goede komt willen de aanwezigen
wel meewerken aan duurzaamheid, maar niet als het
tot huurverhoging leidt. De winst voor het milieu weegt
slechts bij een enkeling mee.

‘Energiezuinig wonen is een mooi streven,
maar een hogere huur kan ik niet betalen.
Dan trek ik wel een extra trui aan.’
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‘Als wij dubbel glas nemen gaat de huur omhoog.
Dan maar geen dubbel glas.’
Er zijn ook huurders die Elkien er op attent maken dat zij
zelf bijvoorbeeld hun dak hebben geïsoleerd.

‘Krijg ik dan huurverlaging?’

Aanbevelingen strategisch
Kies als Elkien zorgvuldig de samenwerking met stakeholders, belanghebbenden. Betere samenwerking met
politie in wijken komt de leefbaarheid ten goede. Ook
zij hebben belang en dragen verantwoordelijkheid als
het gaat om leefbaarheid in een wijk. Minder overlast is
minder politie, minder overlast is minder schade, minder
eenzaamheid is minder zorg.

Beschouw duurzaamheid als structureel onderdeel van
de wijze van bouwen en confronteer je huurders niet met
extra huurverhogingen bij bijvoorbeeld isolatie. Probeer
energiezuinige investeringen in bestaande woningen op
andere wijze op te lossen. Een nieuwbouwwoning moet per
definitie energiezuinig zijn en mag een sociale huurwoning
niet extra duur maken.
Vermijd grote huurverhogingen bij investeringen in
energiezuinigheid in bestaande woningen. Een betaalbare woning is per definitie energiezuinig vindt de huurder.

Aanbevelingen operationeel

Kies als Elkien voor intensieve samenwerking met wijkteams
o.a. om de leefbaarheid in de buurten te verbeteren.

Vergroot de kennis bij huurders over waar ze moeten
zijn met klachten over bewoners in de straat of buurt.
Maak duidelijk hoe ze dat moeten doen, bijvoorbeeld
gezamenlijk optrekken met een goed gedocumenteerde
onderbouwing. Experimenteer met het instellen van een
buurtcoach, of sociaal wijkteam die uit de huurdersgroep
(vrijwillig) wordt aangesteld.

Kies als Elkien nooit voor samenwerking met derden
(op persoonsniveau) zonder inspraak van de huurders.
Bescherm de privacy van de huurders goed en leg heel
goed uit hoe en waarom je wilt samenwerken met andere
organisaties. Alleen dan kun je begrip krijgen van de
huurder, anders verwerpt hij samenwerking.

Vergroot de kennis bij huurders over waar ze moeten
zijn met vragen en klachten. Misschien door een digitale
standaard website te maken per wijk. Op een dergelijke
website wordt aangegeven waar en bij wie je moet zijn
met welke vraag en klacht. Dit kan samen worden opgezet met huurders, gemeenten, zorgverzekeraar en politie.

Kies als primaire taak voor Elkien het verhuren van en
investeren in betaalbare huurwoningen. Andere taken als
het bevorderen van leefbaarheid en woongenot kunnen
alleen in nauwe samenwerking met huurders en vanuit
huurderinitiatieven. Bijvoorbeeld door kennis vanuit Elkien
ter beschikking te stellen. Pas op met investeringen in
leefbaarheid want huurders zijn niet bereid daar extra
huur voor te betalen.

Sla regelmatig de handen ineen met de wijkagent en/of
de gemeente om buurtperikelen met elkaar te bespreken
en communiceer dat goed met alle bewoners in een buurt
of wijk.
Geef huurders de mogelijkheid tot zelf doen (met controle van Elkien) tegen lagere huur of besparing op een
serviceonderhoudscontract. Leg goed vast wat wel of
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niet zelf gedaan mag worden en bepaal of sleutelgeld na
afloop van de huur wel/niet is toegestaan.

Om over na te denken
Overlastbestrijding is volgens huurders ook een taak van
hen zelf, maar ze willen wel hulp van in ieder geval de
gemeente en in tweede instantie van Elkien. Huurders
willen best een buurtconciërge, mits het maar geen geld
kost. Kan een vrijwillige buurtcoach een kleine symbolische
vergoeding van Elkien krijgen? Is er samenwerking mogelijk
met werk-/leerervaringsplekken zoals die door het gemeentelijk samenwerkingsverband Pastiel geïnitieerd worden?
Hoewel een meerderheid geen geld aan overlast bestrijding wil uitgeven is toch nog 40% best bereid een kleine
duit in het zakje te doen voor leefbaarheid mits het niet
meeweegt in de jaarlijkse huurverhoging. Zijn er initiatieven te bedenken die daaraan tegemoet komen?

Op welke wijze zou je kunnen samenwerken met wijkteams die bijvoorbeeld signaleren dat een oudere man of
vrouw eigenlijk naar een andere (senioren) woning moet.
Welke instanties/personen kunnen we mobiliseren die –
potentiële – problemen signaleren zonder de privacy en
de autonomie van de huurder aan te tasten.
Zijn er bouwers/aannemers te vinden die duurzame
investeringen in bestaande sociale huurwoningen ‘om
niet’ willen doen om vervolgens bijvoorbeeld de energie
tegen concurrerende tarieven te willen leveren?
Huurders begrijpen niet, dat energiezuinig bouwen de
sociale huurwoningen duurder maken. Zij verwachten dat
met de kennis en kunde van Elkien en met de stand van
innovatie van duurzame producten het juist goedkoper
kan. Bovendien vinden zij dat als hun energierekening
naar beneden gaat door duurzaam te bouwen dat niet
mag betekenen dat de huur omhoog gaat.

Huurders vinden eigen initiatief om de leefbaarheid te
helpen bevorderen belangrijk, maar hebben weinig hoop
dat het echt helpt bij lastige buren. Hoe kan je samen met
huurders en gemeente bevorderen dat notoire overlast
bezorgers in een buurt of wijk echt aangepakt worden.
Welke rol kunnen hulpverleners daarin spelen? Veelal
betreft het multi-probleem-gezinnen of – alleenstaanden.
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4. Solidariteit en
betaalbaarheid
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Solidariteit en betaalbaarheid
Aanleiding
De betaalbaarheid van sociale huurwoningen staat onder
druk. Zo draagt Elkien op dit moment per jaar per huurder
één maand huur af aan de overheid. Corporatiebestuurders
verwachten dat deze afdracht de komende jaren zal toenemen. Huurwoningen dreigen dus voor huurders die al
een bescheiden inkomen hebben, duurder te worden. De
uitdaging is dan ook hoe Elkien woningen voor de huurders
betaalbaar kan houden. Elkien wil ook een eerlijke verdeling van de woningen waarborgen. Wie krijgt welke woning
toegewezen? Is er draagvlak voor het verhogen van de
huurprijs voor woningen waar veel belangstelling voor is,
bijvoorbeeld in de stad? Kunnen we het wonen in het dorp
stimuleren door daar de huurprijs lager te houden? Mag
iemand die voldoende verdient een woning ‘bezet’ houden
die in verhouding tot zijn inkomen eigenlijk te goedkoop
is? Elkien denkt dat het principe van ‘wonen waar je wilt’
zich meer en meer zal zich ontwikkelen naar ‘wonen waar je
kunt’. Wat vinden onze huurders hiervan?

Vragen
Ik vind dat Elkien moet bepalen welke huurder een
bepaald type woning krijgt toegewezen.

je seniorenwoningen ook echt aan senioren moet verhuren, ondanks dat de wet leeftijdsdiscriminatie verbiedt.
De aanwezigen denken verschillend over toewijzing van
woningen aan ouderen. Verschillende ouderen vinden het
juist fijn om tussen jongeren te wonen, anderen merken
op dat je toch niet tussen herriemakende jeugd wilt wonen. Als Elkien te veel gaat sturen ligt gettovorming op
de loer. Het begrip ‘armenwijken’ valt. Dat wil niemand.

‘Als je gevarieerd bouwt in een wijk, dus voor
iedere inkomensgroep en leeftijdsgroep, voorkom
je gettovorming.’
‘Na een goed intakegesprek kan Elkien mensen prima
aan een passende woning helpen. Elkien kent de wijk.
Maar de huurder moet wel zelf kunnen kiezen.’
‘Vergeet het sociale aspect niet. Als je ergens al
lang met plezier woont, dan wil je toch niet weg als
je meer bent gaan verdienen?’
Directeur bestuurder Alex Bonnema wijst op de discussie
over het passendheidsbeginsel. Dat betekent niet langer
wonen waar je wilt maar waar je kunt. Hij zegt:
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‘Ik ben daar tegen. Want je krijgt typische armenwijken en rijke wijken. Dat veroorzaakt een kloof.
Een beetje gemêleerde wijk geeft een goede
wisselwerking.’
De zaal is het daar roerend mee eens.

Ik vind dat Elkien de duurdere huurwoningen aan
mensen moet toewijzen met een hoger inkomen.
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Ik vind het prima als we in de stad moeten bijdragen
aan de kosten om het platteland leefbaar te houden.
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Hoewel een meerderheid vindt dat Elkien niet mag
bepalen wie waar komt te wonen, vindt een even grote
meerderheid dat dit niet opgaat bij duurdere huurwoningen. Daar moet Elkien wél sturend optreden. Dit lijkt met
elkaar in tegenspraak, maar is wel verklaarbaar. Men heeft
graag zelf keuzevrijheid over waar te wonen, maar vreest
ook dat er niet genoeg goedkope woningen beschikbaar
zijn als mensen met een wat hoger inkomen daar ook
voor in aanmerking komen. Ook vinden veel mensen dat
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De solidariteit van de stad met het platteland lijkt niet
groot te zijn en omgekeerd verwachten ook dorpelingen
zelf weinig van de stedelingen.

‘Het is toch je eigen keus om in een dorp te wonen.’
‘Wij betalen in ons dorp toch ook niet mee aan de
Harmonie in Leeuwarden.’
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Toch beseffen alle aanwezigen wel dat een vitale stad
niet zonder een vitaal platteland kan.

heftige discussies hierover is: ‘oneerlijk’. De uitleg dat
het huurbeleid is gebaseerd op de marktwaarde van de
woningen, wordt sceptisch aangehoord.

‘Het platteland hoort er bij. Je moet solidair zijn.’
‘Fryslân is voor een groot deel platteland, het is
het DNA van onze maatschappij. Natuurlijk moet je
solidair zijn.’
Alex Bonnema vertelt:

‘Wij zien aan de huuropbrengsten dat de stad meer
profiteert van de opbrengsten van het platteland
dan de dorpen zelf. Elkien moet daar dus wel iets
mee gaan doen.’
De zaal is daarover verrast. Want iedereen erkent dat er
leegloop is op het platteland en vindt het vervelend dat
openbaar vervoer en voorzieningen verdwijnen uit de
dorpen, maar ziet het in eerste instantie als taak van de
gemeenten om daar wat aan te doen.
Mag Elkien de huurprijs opnieuw vaststellen als er een
nieuwe huurder in het huis komt?
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Anders
Ik vind dat een slechte strategie
Ik vind dat een goede strategie

Geen onderwerp dat zoveel emoties losmaakt als het
huurbeleid. Eigenlijk snapt niemand hoe het kan dat
gelijke woningen in een straat of wijk voor verschillende
prijzen verhuurd worden. Meest gebruikte woord in de

‘Elkien moet woningen gewoon zo goedkoop
mogelijk verhuren.’
‘Als de buren veel minder betalen voor hetzelfde
huis, breng je herrie in de tent. Dat zorgt voor
tweespalt. Mijn nieuwe buren betalen voor precies
hetzelfde huis € 650,- en ik € 500,-. Ik vind dat erg.’
De zaal merkt ook op dat Elkien soms profiteert van een
mooi opgeknapte woning door een huurder. Elkien verhoogt bij wisseling van de huurder de huurprijs. De volgende huurder zit dus op de blaren, redeneren de aanwezigen.
Het stoort de aanwezigen vooral als de verschillen te
groot worden. De een betaalt € 800,- voor een woning in
de straat terwijl een ander voor precies dezelfde woning
€ 600,- maandelijks hoeft neer te leggen. Alleen als Elkien
aan een huurwoning echt verbeteringen aanbrengt, mag
de huur wat omhoog.
Alex Bonnema legt uit hoe deze verschillen tot stand
komen. Als een woning vrijkomt, bepaalt een onafhankelijke taxateur de waarde van de woning. Die taxateur
houdt rekening met ligging, staat van onderhoud, of de
woning populair is bij huurders. Alles bij elkaar kan daardoor een woning duurder worden.
Ondanks de uitleg blijft de zaal sceptisch. Populariteit
van een woning hoort niet bij sociale huurwoningen,
redeneren sommigen. De aanwezigen begrijpen wel dat
een woning opnieuw getaxeerd kan worden, maar vinden
dat de huurverschillen te groot worden. Het ondermijnt
de solidariteit. Daar moet Elkien echt iets aan doen. Alex
Bonnema zegt bereid te zijn om grote schommelingen
in de huuraanpassingen in een wijk of straat nog eens
onder de loep te nemen.
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huurders uit hoe de opbrengsten verdeeld zijn tussen stad
en platteland en waar deze aan ten goede kunnen komen.

Elkien wil haar maatschappelijke bijdrage aan de
samenleving voor iedereen zichtbaar maken.

Aanbevelingen operationeel
Leg veel beter uit hoe en waarom huurwoningen worden
toegewezen.
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Anders
Het is goed dat Elkien dit soort dingen uitdraagt
Wat een flauwekul, hiervoor is Elkien in het leven geroepen

Eigenlijk vinden de aanwezigen het vanzelfsprekend dat
Elkien haar karakter van hoeder van betaalbare, sociale
huurwoningen zichtbaar maakt. Dat Elkien dit wil uitleggen aan de hand van het verschil tussen commerciële
huur en sociale huur vindt de zaal minder logisch.

‘Toen ik mijn woning kreeg, kreeg ik te zien wat de
commerciële huurprijs zou zijn. Dat zegt me niet
zoveel. Elkien moet woningen zo goedkoop
mogelijk verhuren.’

Leg veel beter uit waarom in een straat de huur kan
variëren maar voorkom te grote schommelingen. Want
het ondermijnt de solidariteit. Probeer bij toewijzing van
woningen de diversiteit van een wijk buurt of dorp te
bewaken. Ga dat vormgeven samen met huurders.
Huurverhoging bij woningwissel is alleen verteerbaar
voor huurders als er daadwerkelijk verbeteringen in een
woning zijn aangebracht door Elkien. Maak die kenbaar
en zichtbaar.
Leg beter uit wat je met de huurinkomsten van de huurwoningen in stad en platteland doet als je de solidariteit
tussen stad en platteland wil bevorderen.
Experimenteer met het betrekken van huurders bij het
toewijzen van woningen (vergelijk experimenten met
jury rechtspraak).
Experimenteer met zelf-doen-woningen tegen lage
huurprijzen, uiteraard onder voorwaarden en betrek
huurders bij die voorwaarden. Doe dat zowel in de stad
als het platteland.
Huurders willen inzicht in het maatschappelijke rendement/korting op hun woning, maar de invulling ervan
door Elkien, de vergelijking met commercieel verhuren,
vindt geen weerklank. Taak is goedkope betaalbare
woningen daar gelden andere normen voor dan commerciële verhuurders. Ze vinden die vergelijking niet
opgaan. Zoek dus andere criteria die niet alleen politici
maar ook huurders aanspreken.

Om over na te denken

Aanbevelingen strategisch
Herijk het toewijzingsbeleid van huurwoningen en voorkom gettovervorming (armenwijken). Gemêleerd samengestelde wijken moet daarbij het uitgangspunt zijn.
Stel het passendheidsbeginsel daarom ter discussie.
Herijk je huuraanpassingsbeleid. Voorkom te grote afwijkingen en schommelingen van de huurprijs tussen hetzelfde
type woning in een straat of wijk. Het ondermijnt de solidariteit. Weeg de populariteit van een sociale huurwoning minder zwaar mee om de solidariteit in de buurt te behouden.
Solidariteit tussen stad en platteland is in eerste instantie
een taak van gemeenten, maar werk als Elkien nauw samen
met gemeenten om deze solidariteit vorm te geven. Leg aan

De huurders zijn zeer bevreesd voor gettovorming als je inkomen puur leidend laat zijn voor een woningtoewijzing. Dus
hoe voorkom je te homogene wijken. Dat vergt goede bouw
en of renovatieplannen per buurt/wijk. Dit moet Elkien ook in
afspraken met gemeenten kunnen bespreken en vastleggen.
Huurders vinden dat Elkien niet te sturend mag zijn bij
het toewijzen van een huurwoning.
Tegelijkertijd vindt een meerderheid dat duurdere huurwoningen aan mensen met een hoger inkomen mogen
worden toegewezen.
Prijsverhogingen los van jaarlijkse huurverhoging is voor
een huurder in het sociale huursegment eigenlijk vloeken
in de kerk.
Huurders herkennen en ervaren krimp nog onvoldoende.
Er is behoefte aan een wendbare en flexibele aanpak
voor de opvang van krimp.
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5. Wooncarrière
en de woning
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Wooncarrière en de woning
Aanleiding
Elkien streeft ernaar dat iedereen op ieder moment woont
in de voor hem/haar meest passende woning. Elkien wil
graag voor huurders hierin een gesprekspartner zijn. Op
dit moment kent Elkien alleen de woonwensen van haar
huurders als zij actief een woning zoeken. Maar kan Elkien
haar dienstverlening verder verbeteren door ook zittende
huurders actief te begeleiden in hun toekomstige wensen
voor een meer passende woning? Dan is het wel nodig
dat Elkien op ieder moment goed de wensen van haar
huurders kent. Dat kunnen wensen zijn voor aanpassingen
in de woning, de wens om een woning te kopen of de
wens voor een grotere of kleinere woning bij uitbreiding
van het gezin of juist als de kinderen het huis uit gaan.

Dat betekent niet dat men per definitie tevreden is met
de huidige woonsituatie. Soms zijn er wel degelijk wensen
voor iets anders, maar ligt het niet binnen de (financiële)
mogelijkheden of zijn er geen passende woningen beschikbaar. Dat laatste speelt vooral bij seniorenwoningen. Wie
toch in aanmerking wil komen voor een andere woning en
dus wil verhuizen, vindt het belangrijk dat Elkien de woonwensen kent. Gedeeltelijk kan dat via het inschrijfformulier,
maar een gesprek is daarop een zinnige aanvulling.

‘Ik vind het goed als Elkien meer rekening houdt
met de toekomst of levensloop van zijn huurders.’
‘Je kunt wel woonwensen hebben, maar je kunt
geen kant op. De huren zijn teveel gestegen dus je
blijft zitten waar je zit.’

Vragen en stellingen
Deze ronde beginnen we met drie vragen.
Elkien moet mijn woonwensen kennen om mij te helpen bij het vinden van een betere, passende woning.

‘Als Elkien klantgericht wil zijn moet je weten wat
die klant wil. Dat kan bijvoorbeeld via een enquête.’
Sommigen zijn argwanend om te verhuizen.
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‘Als je verhuist gaat de huur omhoog. Dat is voor
mij dus niet haalbaar.’

Geen mening
Oneens
Eens

De kans dat ik verhuis is:

Anderen denken best wel eens na over kopen, maar
zowel de eigen financiën als het beleid van Elkien
weerhoudt hen daarvan.

0%

‘Het kan voor huurders aantrekkelijk zijn hun eigen
huis te kopen. Dan kun je erin investeren. Maar de
plannen van Elkien veranderen steeds. Verkopen...
Slopen… Bied het mij maar aan!’
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Weet ik niet
Acht ik groot
Acht ik klein
Niet aanwezig

‘Het is mij niet helemaal duidelijk wat Elkien te
koop aanbiedt. Leegstaande woningen worden wel
verkocht maar bewoonde niet.’

De kans dat ik een huis koop in plaats van huur:
Het verkoopbeleid is best wel lastig legt Alex Bonnema
uit, want de gemeente bepaalt uiteindelijk hoeveel sociale huurwoningen er zijn. Verkoop kan niet zonder meer.
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Weet ik niet
Acht ik groot
Acht ik klein
Is niet aanwezig

De levensloop van mensen bepaalt voor een groot deel je
wooncarrière. Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis
wonen in hun vertrouwde omgeving. Ook de overheid vraagt
aan mensen om dit te doen door de toelatingsdrempel voor
een verzorgings- of verpleeghuis te verhogen. Hoe kijken de
aanwezigen tegen zo lang mogelijk thuiswonen aan?

Zoals uit de inleidende vragenronde ook al blijkt, heeft
Elkien trouwe huurders die lang in hetzelfde huis wonen.
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Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis wonen,
ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Vindt u
dat Elkien daar ook een taak in heeft?
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Extra voorzieningen in huis. Wie moet dat betalen?
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Maak een breder toewijzingsbeleid. Bedien niet alleen
nieuwe huurders maar ook zittende huurders in het
zoeken naar een passende woning. Peil dus vaker de
behoeften van zittende huurders.
Maak nieuwbouwwoningen zo levensloopbestendig
mogelijk. Dat is een uitdrukkelijke wens van huurders.
Definieer je rol als Elkien voor de ouder wordende
huurder. En laat duidelijk zien wat je voor hem of haar
kunt betekenen.
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De huurder
De gemeente
De zorgverzekeraar
De zorgaanbieder
De woningcorporatie

De ruim tweederde meerderheid die een taak voor
Elkien ziet weggelegd, ziet die taak vooral op het gebied
van aanpassingen in de woning. Zaken als het aanleggen
van trapliften, bredere deuren, een beugel plaatsen in
de douche en het drempelvrij maken van de woning.
Of Elkien dat ook moet betalen is een andere vraag.
De meerderheid vindt dat die kosten door verschillende
partijen samen betaald moeten worden.
‘Langer thuis blijven wonen is een opdracht van de regering. De corporatie heeft een taak bij het aanpassen van
de woningen. Als Elkien slim is spelen ze hier bijtijds op
in door bij nieuwbouw levensloopbestendig te bouwen.’
Huurverhogingen voor kleine extra voorzieningen vallen
niet goed.

‘Bij mijn moeder moest een beugel aan de muur.
€ 5,- per maand meer huur! Niet normaal.’
‘Elkien moet zorgen voor aanpassingen in de
woning, maar dan wel zonder huurverhoging.’

Maak een goede taakverdeling tussen alle belanghebbenden die met senioren te maken hebben. Gemeenten,
zorgverzekeraars, zorgaanbieders en woningcorporaties
moeten goed samenwerken zodat het voor de huurders
van Elkien duidelijk is voor welke vraag ze bij wie moeten
zien. Werk mee aan experimenten en innovaties. Het buiten eigen kaders denken en samen verantwoordelijkheid
nemen, biedt ook kansen in positionering. Voor corporatie en politiek.
Herijk je verkoopbeleid van sociale huurwoningen in
samenwerking met de gemeenten. Maak helder welke
woningen wel of niet in aanmerking komen voor verkoop
en maak duidelijk aan zittende huurders of zij ooit in aanmerking kunnen komen voor aanschaf van hun woning.

Aanbevelingen operationeel
Maak huurders meer bewust dat hun oorspronkelijke
keus voor een huurwoning in de loop der jaren kan en
mag veranderen. Peil regelmatig hun wensen.
Indien Elkien nadenkt over verkoop van bestaande huurwoningen peil dan heel goed bij de zittende huurders
wat hun wensen zijn.

Om over na te denken
De huurder staat tot nu toe nog weinig stil bij zijn wooncarrière. Hij levert pas actief zijn woonwensen in als hij op
zoek is naar een woning.
De huurder wil zelf nauwelijks bijdragen aan de kosten
van zo lang mogelijk thuis wonen. Hij verwacht dat gemeente, zorgverzekeraar, woningcorporatie en eventuele
anderen hem daarbij gaan assisteren. Zijn eigen rol moet
hij dus duidelijk nog vinden.

De aanwezigen verwachten dat gemeenten, zorgverzekeraars en woningcorporatie de krachten bundelen om
de huurder in de sociale woningsector niet op te zadelen
met de kosten.
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Slotwoord
Alex Bonnema krijgt iedere avond de gelegenheid de meest in het oogspringende onderwerpen bij de hoorns
te vatten.

‘Ik ben blij dat u over het algemeen tevreden
bent over de dienstverlening van Elkien.
De overgrote meerderheid van meer dan 80%
ervaart de dienstverlening als goed of op
maat namelijk. Ik ben daar best trots op.
De woningcorporatie van de toekomst is duidelijk gebaat bij meepratende en meedenkende huurders. Klachten kunnen nog beter
en sneller worden afgehandeld. U wilt ook
graag meedenken over welke type woningen
er in de toekomst moet komen. U wilt graag
dat wij meer levensloopbestendige woningen
bouwen. Ook geeft een groep aan in te zijn
voor alternatieve woonvormen als een woongroep of een hofje. Het sociale aspect weegt
voor die groep zwaar. De seniorenwoning
is ook genoemd maar als woningcorporatie
mogen wij niet discrimineren op leeftijd. Dus die levensloopbestendige woning is waarschijnlijk de oplossing. Misschien moeten we voor ouderen met een zorgvraag in samenwerking met andere betrokken organisaties wel een seniorenmedewerker hebben.
Hulp van politie en Elkien bij het tegengaan van overlast in de straat of wijk wordt door
u op prijs gesteld. U heeft ook gezegd dat de solidariteit in de straat of wijk in stand kan
blijven door verstandige woningtoewijzing en niet al te grote huurschommelingen in een
straat. U vindt die verschillen ronduit oneerlijk.
U heeft mij er ook op gewezen dat Elkien beter de solidariteit tussen stad en platteland
kan uitleggen en gezegd dat daar ook een duidelijke taak van de gemeenten ligt. Ik ga beter uitleggen dat de investeringen die wij in de stad doen voor een groot deel gefinancierd
worden met opbrengsten uit de dorpen. En ik ben mij er zeer van bewust dat een vitale
stad niet zonder een vitaal platteland kan. Dat gaat immers iedereen in Fryslân aan en niet
alleen de huurders van Elkien.
Ik denk dat het goed is dit soort avonden regelmatig met elkaar te houden. Bijvoorbeeld 1x
per jaar of om het paar jaar. De keuzes die wij maken, maken wij namelijk het liefst met u. Ik
heb het heel bijzonder gevonden dat u dit allemaal met ons hebt willen delen. Dank u wel
voor uw aanwezigheid en wel thuis.’
Alle avonden volgt er een hartelijk applaus en blijft het overgrote deel van de mensen nog even hangen om na te
praten en te genieten van een drankje en een hapje.

Hoe nu verder
Elkien gaat de aanbevelingen in dit rapport extern en
intern bespreken op haalbaarheid en omzetten in nieuwe
plannen en ideeën.
Elkien gaat in 2015 ook een permanent digitaal klanten-

panel inrichten om meerdere keren per jaar meningen,
suggesties en opmerkingen van huurders op te halen.
Elkien overweegt om de corporatie van de toekomst
mede vorm te geven door met regelmaat dit soort avonden met huurders te organiseren.
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