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Samenvatting
In een aantal perifere delen van Nederland lopen de bevolkingsaantallen terug. Zowel de
terugloop van het aantal inwoners als de terugloop van het aantal huishoudens is
merkbaar of aanstaande. In de media en in veel onderzoeken wordt dit demografische
fenomeen krimp genoemd. Het teruglopen van het aantal inwoners heeft invloed op de
ruimtelijke ordening van deze gebieden. Woningcorporaties hebben in die gebieden een
groot aandeel in de ruimtelijke ordening. Zo ook de woningcorporatie die zich richt op
zorgvastgoed, Espria. Vanwege het feit dat Espria een aanzienlijk deel van haar
vastgoedportefeuille gelegen heeft in het krimpgebied Zuidoost-Groningen en omdat zij
de kwaliteit van haar vastgoed hoog in het vaandel heeft staan, kwam er vanuit Espria
de volgende onderzoeksvraag naar voren:
Op welke wijze kan Espria haar vastgoedstrategie en -portefeuille duurzaam aanpassen
voor de regio Zuidoost-Groningen, rekening houdend met krimp en haar doelstellingen en
functie als woningcorporatie?
Om dit advies te verkrijgen zijn er een aantal stappen ondernomen. Er zijn vier casussen
geselecteerd en die zijn vervolgens met een raamwerk van twee theorieën geanalyseerd.
Deze casussen betreffen actoren in de vorm van woningcorporaties die allen actief zijn
in verschillende krimpgebieden. Uiteindelijk zijn de woningcorporaties, Acantus Groep
te Veendam, ZO wonen te Sittard-Geleen, Woonpunt Parkstad te Heerlen en Land van
Rhode te Kerkrade geselecteerd als actoren.
Het raamwerk van theorieën bestaat uit de innovatietheorie en de strategietheorie. Om
een advies te verkrijgen voor Espria diende ook Espria in Zuidoost-Groningen
geanalyseerd te worden middels het raamwerk van deze theorieën. Zodoende kon op
basis van de juiste uitgangspositie de organisatie van advies en inzicht worden voorzien.
Bij deze uitgangspositie zijn het gebied Zuidoost-Groningen, als wel de situatie
betreffende de veranderingen in de financiering van zorg en haar vastgoed, beschreven.
Espria heeft te maken met de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent, die
naast de krimp ook een (negatieve) invloed heeft op de vastgoedportefeuille.
Het raamwerk van de twee theorieën voorzag in de mogelijkheid om allereerst zowel bij
Espria als bij de actoren het innovatieklimaat en de wijze waarop hun strategie tot stand
is gekomen te beschrijven. Daarna zijn de innovaties als gevolg van de krimp besproken.
Espria is relatief innovatief bezig. Ze probeert levensloopbestendige woningen te
realiseren, maar echt doorgang vindt deze innovatie nog niet. Daarnaast laat de
samenwerking met andere Espria leden te wensen over.
Iedere casus heeft zijn eigen hoofdstuk waar zij gepresenteerd en schematisch
geanalyseerd worden aan de hand van het theoretische kader. De casussen innoveren
allemaal op wijzen die met elkaar overeenkomen, het merendeel is bezig met het
implementeren van levensloopbestendige woningen en het centraliseren en
optimaliseren van hun vastgoedportefeuille. Echter, niet alle casussen zijn even ver met
het toepassen van hun innovaties. Met name ZO wonen heeft vanwege het stadium
waarin de regio verkeert nog weinig innovaties daadwerkelijk kunnen completeren. Uit
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het onderzoek blijkt dat de organisaties die een innovatief klimaat hebben
daadwerkelijk en wel degelijk meer innoveren.
De strategietheorie bestaat uit drie stappen, namelijk de analyses, de strategie en de
toetsing. Deze zijn stapsgewijs toegepast op Espria en de vier actoren uit de casussen.
Op deze wijze zijn er strategische interventies voor de vastgoedstrategie van Espria
naar voren gekomen. Op vrijwel alle drie de stappen van het formuleren van een
strategie wijken de actoren af ten opzichte van Espria. De actoren blijken allemaal in
hun regio samen te werken in de aanpak ten einde de krimp te beteugelen. Espria, een
landelijke organisatie lijkt dit in mindere mate te doen. De actoren krijgen door hun
regionale overzicht en samenwerking een beter inzicht in de te nemen strategische
stappen.
Op het gebied van de analyse werken de actoren in grote mate samen met gemeenten en
andere woningcorporaties. De analyses bestrijken een complete regio, zoals de
Westelijke Mijnstreek of de Oostelijke Mijnstreek. Op deze wijze krijgt de krimpaanpak
en de wijze waarop de vastgoedportefeuille en strategie is vormgegeven een regionale,
centrale en optimale uitwerking. Deze uitwerking is te vinden in de analyse, strategie en
de toetsing. Op deze wijze weten partijen waar zij aan toe zijn en ontstaat er een
optimale strategie.
De analyse van de strategieën levert directe adviezen op voor de aanpassing van de
strategie van Espria. Espria zal op regionaal moeten gaan samenwerken om zodoende
de kwaliteit van haar vastgoed te behouden en de optimalisering van de bezetting (die
in deze huidig situatie niet volledig is) te kunnen realiseren. De casussen laten zien dat
woningcorporaties de kwaliteitsaspecten van hun vastgoedportefeuille benadrukken,
behouden en versterken en zodoende het slechte vastgoed elimineren. Op deze wijze
neemt de kwaliteit van de portefeuille toe. Deze kwaliteit komt mede voort uit een
regionaal perspectief.
Daarnaast wordt er geadviseerd de vastgoedportefeuille in grote mate op
centrale punten in de regio te concentreren. Zodoende kan men gemakkelijker
garanderen dat sociale kwaliteiten, zoals de maatschappelijke voorzieningen, aanwezig
zijn. De casussen zorgen voor kwaliteit en voorzieningen door hun vastgoedportefeuille
te centraliseren in en rondom gemeentes en dorpen. Dat wil zeggen ze zorgen dat hun
vastgoed centraal ligt rondom een stadscentrum of dorpskern, omdat daar het gewenste
voorzieningenniveau aanwezig is. Een aantal casussen zorgen daarnaast ook nog voor
de juiste ruimtelijke kwaliteit door het investeren in groenvoorzieningen en door het
aanbrengen van andere maatschappelijke gewenste voorzieningen. De woningvoorraad
die slecht van kwaliteit is moet hiervoor plaatsmaken.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het realiseren van levensloopbestendige
woningen de trend is bij de onderzochte actoren (woningcorporaties in krimpgebieden).
Met bovenstaand advies behoudt Espria de kwaliteit in haar vastgoedportefeuille en
zorgt zij ervoor dat het vastgoed courant blijft.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding

In veel gebieden door heel Nederland is krimp volop in het nieuws. Getuigen hiervan
zijn de lokale gazetten, maar ook dossiers van landelijk operende kranten, vakbladen en
onderzoeksorganisaties. Daarnaast worden er bijdragen geleverd door universiteiten en
haar studenten die hun vinger proberen te leggen op de trend krimp en haar gevolgen
met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Onterecht is deze aandacht voor krimp niet.
Alhoewel de groei van het aantal inwoners dan nationaal mag aanhouden wil dit niet
zeggen dat alle regio’s en alle gemeenten delen in de aanwas van inwoners. Het
algemene beeld is dat het Westen groeit en de rest van Nederland langzaam tot stilstand
komt of krimpt (Nicis Institute, 2009). Er is sprake van demografische verschillen;
regionaal vindt er meer polarisatie plaats; groei en krimp gaan beide voorkomen. Ook
lokaal wordt dit merkbaar, tot 2025 ontstaan er regio’s van krimpgemeenten. In NoordNederland, in het Oosten en in Limburg, maar ook de in landelijke gebieden als Brabant
en Zeeland wordt krimp zichtbaar. Concrete prognoses van het Nicis Institute geven aan
dat ten opzichte van 2005 er in
2025, 252 gemeenten zijn waar
bevolkingskrimp plaats zal
hebben gevonden. Bij
benadering is dit ongeveer 58%
van het totaal aantal gemeenten
in Nederland. Deze krimp kan in
gemeenten gelegen in NoordNederland, het Oosten en in
Limburg oplopen naar tien tot
twintig procent (Hospers, 2010,
p. 11-12). Figuur 1, afkomstig
van Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) en het
Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) (2009),
Figuur 1: Prognose Bevolkingsontwikkeling 2008 – 2040.
bevestigt deze ontwikkeling en
Bron: PBL & CBS (2009).
trekt diezelfde prognose zelfs
door tot aan 2040.
De gevolgen voor de ruimtelijke inrichting en ordening van Nederland zijn minder erg
als men gaat kijken naar het aantal huishoudens. De daling van het aantal huishoudens –
een daling die het meest van invloed is op de woning- en huisvestingsmarkt– is minder
sterk en concentreert zich met name in de randen van Nederland (PBL & CBS, 2009).
Specifiek betreft het dan Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen en de regio
Delfzijl (Verwest & van Dam, 2007, p. 4). In deze regio’s zal de krimp sterke invloed
hebben op de woningmarkt, regionale economie, voorzieningen en mobiliteit (Feith,
2009). Vanwege de complexiteit en de kosten van de krimpopgave is het voor deze
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regio’s van belang dat een goed beleid wordt opgezet voor het omgaan met krimp door
de overheid, provincies, gemeenten en marktpartijen zoals lokale woningcorporaties en
vastgoedorganisaties (Van Dam et al. 2006, p. 100-102).
De geschiedenis van Nederland laat zien dat de ontwikkelingsvraag van steden en
regio’s is benaderd vanuit het streven regio’s te laten groeien. Het omgaan met krimp is
voor zowel de overheid als de marktpartijen vaak nog onbekend terrein. Het erkennen
van het feit dat men te maken heeft met krimp is al een stap die is genomen, men
verkeert ondertussen niet meer in de ontkenningsfase (Feith, 2009). Veel gemeenten
denken dat de oplossing ligt in het aantrekken van nieuwe bewoners. Dit is echter een
schijnoplossing, hierdoor is er namelijk sprake van een distributief effect met als gevolg
dat op andere plaatsen alsnog krimp en bijkomende negatieve effecten zich voordoen
(Olden, 2008). De zoektocht naar de juiste oplossing voor krimp duurt nog immer voort.
Zowel de overheid (gemeenten, provincies en het Rijk) als marktpartijen zoals
woningcorporaties, architecten en adviesbureaus zijn bezig met het vinden van hun weg
in het omgaan met krimp. Diverse opties worden afgewogen en uitgevoerd. Een
voorbeeld uit Zuid-Limburg is te vinden in de Parkstad Regio, hier wordt onder de naam
‘Krimp als Kans’ door de overheid, marktpartijen en onderzoeksbureaus samengewerkt
om met de krimp in die regio om te leren gaan (Gerrichhauzen & Dogterom, 2007). In
dat project is er gekeken naar de gevolgen van krimp op de gebouwde omgeving, de
economische situatie van een gebied en hoe men deze gevolgen kan beperken, of beter
nog, deze om kan zetten in kansen. Niet alleen Limburg en haar ondernemers hebben te
maken met krimp, ook het gebied Zuidoost-Groningen kent deze problematiek. Een
bijzondere actor die actief is in dat gebied en in grote mate met krimp en haar gevolgen
te maken heeft is Espria een landelijk opererende woningcorporatie.
Naast de demografische ontwikkelingen is er nog een ander fenomeen dat mede een
aanleiding is voor dit onderzoek. Het betreft de privatisering van de woningcorporaties
en de rol die zij als institutie in de hedendaagse samenleving vervult. Helderman (2008)
bevestigd dit fenomeen en beschrijft ook de terugkerende discussie over de
beweegredenen en de taken van woningcorporaties. Tegenwoordig zijn
woningcorporaties niets meer dan private organisaties met een maatschappelijk doel
(Bertram & Helderman, 2008). Kunnen woningcorporaties nog wel zorgen voor de
juiste kwaliteit van wonen en leven?
Krimpgebied Groningen
In dit onderzoek wordt gekeken naar de regio Zuidoost-Groningen. In ZuidoostGroningen zal tussen 2010 en 2020 een forse daling optreden van het aantal inwoners.
Tot 2030 zal in deze regio de bevolking verder gaan dalen met 21% en in de buurt van
Delfzijl zelfs met 40% (Provincie Groningen, 2009).
Het gebied de Eemsdelta (Noord-Groningen) wordt samen met Zuid-Limburg
gezien als een van de meest hevige krimpgebieden van Nederland (Hospers, 2010;
Verwest & van Dam, 2007; Dijkstal & Mans, 2009). Om te onderzoeken hoe dit gebied
verder ontwikkeld moet worden, ontvangt de provincie Groningen voor dit gebied een
subsidie van zestien miljoen euro. Het gebied dat in dit onderzoek bekeken wordt,
betreft het gebied gelegen onder de Eemsdelta, ten zuiden van de snelweg A7.
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Geografisch kan het gebied worden aangeduid als een driehoek: Hoogezand-Sappemeer,
Winschoten, Ter Apel (zie figuur 2).
Binnen deze driehoek
is de afname van het aantal
inwoners geen nieuw
verschijnsel (Provincie
Groningen, 2009; Hospers,
2010; Dijkstal & Mans;
2009). De gemeente
Winschoten is de afgelopen
dertig jaar een koploper als
het gaat om een daling in het
aantal inwoners. Vanaf 1980
is in die gemeente de
bevolking gedaald met 13%.
Ook in de komende decennia Figuur 2: Het Onderzoeksgebied, driehoek Hoogezand-Sappemeer,
Winschoten, Ter Apel.
krijgen deze regio's en
Bron: Google Maps (2011).
gemeenten volgens de
prognoses te maken met een ingrijpende afname in inwoners (Provincie Groningen,
2009). In Oost-Groningen zal het aantal inwoners van de gemeenten Bellingwedde,
Menterwolde, Pekela, Reiderland, Scheemda, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde gaan
dalen van 152.252 in 2010 naar 138.247 inwoners in 2030. Dit komt neer op een daling
van 9%. Tot 2040 bedraagt de daling zelfs 18%. Ook in deze regio manifesteert de daling
zich in meer of mindere mate in bijna alle gemeenten, maar vooral in het Oldambt
(gebied Winschoten, Scheemda, Reiderland). Winschoten zal worden getroffen met een
bevolkingsdaling van 19% tot 2030. Het aantal huishoudens in deze gemeente zal met
11% afnemen (Provincie Groningen, 2009).
De legitimatie om in te grijpen is in dit gebied nadrukkelijk aanwezig.
Woningcorporaties, zorgaanbieders, overheden en andere partijen zullen nu moeten
handelen willen zij de krimp en de gevolgen zoals leegstand, waardedaling van
vastgoed, sociale segregatie, afname van sociale voorzieningen en verloedering van de
openbare ruimte tegen willen gaan (PBL, 2009). Espria wil als maatschappelijke
organisatie haar steentje bijdragen aan het oplossen van de krimpproblematiek in de
regio Zuidoost-Groningen.
Woonzorg Nederland
De organisatie Woonzorg Nederland is in de regio Zuidoost-Groningen zeer actief.
Woonzorg Nederland bezit en exploiteert 45.992 verhuureenheden in 174 gemeenten
door heel Nederland. Een aanzienlijk deel van die vastgoedportefeuille bevindt zich in
de provincie Groningen. Woonzorg Nederland is een maatschappelijke organisatie, de
grootste landelijk opererende woningcorporatie, gericht op ouderen en zorgbehoevende
en werkt daarom samen met diverse zorginstellingen. Deze manier van opereren is door
haar landelijke karakter uniek. Dit unieke karakter zorgt voor tegenstanders en
voorstanders ten aanzien van de organisaties Woonzorg Nederland en Espria. Waar de
voorstanders (Financieel Dagblad, 2009) wijzen op de schaalvoordelen die grote
organisaties met zich mee brengen, stellen de tegenstanders dat dergelijke organisatie
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te groot en te log zijn, waardoor het moeilijk is om rekening te houden met de
menselijke maat en het op efficiënte wijze wonen en zorg verlenen (Lemmens, 2000).
De organisatiedoelstellingen van Woonzorg Nederland worden kenbaar gemaakt
in het beleidsdocument “Ruimte voor Zorgeloos Wonen” (Woonzorg Nederland, 2007).
Hierin komen de volgende doelstellingen naar voren:
1. Verbetering van de klantgerichtheid en de klanttevredenheid;
2. Kwantitatieve en kwalitatieve groei van ons bezit, onze klantenkring en
onze dienstverlening;
3. Versterking van ons imago als een betrokken, betrouwbare en deskundige
organisatie (Woonzorg Nederland 2007).
Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan organisatiedoelstelling twee, door een
inzicht te geven in het eigen opereren van Espria en de wijze waarop de actoren in de
casussen opereren. Dit kan een bijdrage leveren bij het bepalen van de strategie die er
gehanteerd moet worden om zowel de kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van de
vastgoedportefeuille in stand te houden.
Zorggroep Meander
Deze organisatie valt onder Stichting Espria en biedt zorg aan mensen die dat nodig
hebben. “Zorggroep Meander biedt in Zuidoost Groningen kinderopvang, thuiszorg,
verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg en specialisaties als Geheugenteam,
Thuisbegeleiding, Video Home Training, Ouderenadvies, Dagopvang, Begeleid Wonen en
Medische en Paramedische Dienstverlening” (Zorggroep Meander 2011).
Het werkgebied van Zorggroep Meander ligt in Midden- en ZuidoostGroningen. Er wordt gewerkt vanuit Veendam Noord en Menterwolde, Veendam Zuid en
Nieuwe Pekela, Stadskanaal, Musselkanaal, Onstwedde, Alteveer, Mussel, Vlagtwedde en
Ter Apel. Zorggroep Meander heeft circa 2.200 medewerkers, 600 vrijwilligers
en dagelijks wordt hulp geboden aan 3.750 cliënten (Zorggroep Meander 2011). Tevens
huurt Zorggroep Meander vastgoed bij Woonzorg Nederland en andere
woningcorporaties. Daarnaast hebben zij zelf vastgoed in eigendom ten behoeve van het
faciliteren van zorg.
Espria
Espria is een samenwerkingsverband tussen Stichting Espria en Woonzorg Nederland,
heeft het motto “voor een blijvend waardevol bestaan” en biedt diensten aan in de vorm
van wonen, service en zorg in heel Nederland. De klanten van het
samenwerkingsverband Espria zijn mensen van alle leeftijden, met een beperking of een
behoefte aan ondersteuning. Espria zorgt dat zij zelf de regie over hun eigen leven
houden en mee kunnen blijven doen in de samenleving.
Stichting Espria is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders Evean, Icare,
Zorggroep Meander, GGZ Drenthe, De Trans, De Kraamvogel en Zorgplaats.nl (Espria,
2011). De samenwerking tussen Stichting Espria en Woonzorg Nederland is
vormgegeven door een personele unie: de Raad van bestuur van Woonzorg Nederland
bestaat uit dezelfde personen als de raad van bestuur van Stichting Espria. Hetzelfde
geldt voor de raad van commissarissen. Woonzorg Nederland heeft geen statutaire
relatie met Stichting Espria en is dus volledig zelfstandig (Woonzorg Nederland 2011).
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Aangezien Espria landelijk opereert als woningcorporatie betekent dit dat zij ook actief
is in de perifere gebieden van Nederland. Zoals in de eerste alinea is aangegeven worden
juist deze gebieden getroffen door krimp en dus ook de organisaties die daar actief zijn
(Espria). Espria is als organisatie actief in het krimpgebied Groningen, voor dit gebied
zal dit onderzoek een bijdrage leveren aan de door Espria te voeren vastgoedstrategie in
het krimpgebied Zuidoost-Groningen.

1.2 Centrale vraagstelling

In de voorgaande paragraaf is de aanleiding van dit onderzoek uiteengezet. In deze
paragraaf worden de doelstelling, onderzoeksvraag en deelvragen behandeld.
Doelstelling
De doelstelling is opgesteld aan de hand van het schema van Verschuren & Doorewaard
(2009) en luidt als volgt:
Een advies geven aan Espria met betrekking tot de vastgoedstrategie in ZuidoostGroningen door, aan de hand van een theoretisch kader, intern onderzoek bij Woonzorg
Nederland en vier externe casussen, een inzicht te geven in welke mogelijkheden er zijn om
de vastgoedstrategie aan te passen zodat deze aansluit bij de krimpproblematiek.
Vraagstelling
Om het doel van het onderzoek te verwezenlijken is een centrale vraag opgesteld. Deze
vraag heeft richting gegeven aan het onderzoek en luidt als volgt:
Op welke wijze kan Espria haar vastgoedstrategie en -portefeuille duurzaam aanpassen
voor de regio Zuidoost-Groningen, rekening houdend met krimp en haar doelstellingen en
functie als woningcorporatie?
Om bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden zal deze worden opgedeeld in een
aantal deelvragen.
1. Wat zijn de prognoses op het gebied van krimp en in welke mate moet hier
rekening mee worden gehouden door Espria in haar vastgoedstrategie voor het
gebied Zuidoost-Groningen?
Door middel van statistieken afkomstig van het CBS en de organisatie Espria wordt een
beeld gegeven van de krimpproblematiek in de regio Zuidoost-Groningen. Hiermee kan
bepaald worden hoe erg de problematiek is en in welke mate, zowel kwantitatief als
kwalitatief, krimp een impact heeft op het huidige vastgoed van Woonzorg Nederland.
2. Hoe ziet de huidige vastgoedportefeuille en strategie van Espria (Regio Groningen)
eruit gezien vanuit het theoretisch kader en in welke mate sluit deze enerzijds aan
op de geprognotiseerde krimp en anderzijds op de doelstellingen en de
hulpbronnen van de organisatie?
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Welke strategie wordt er op dit moment gehanteerd? Om van de huidige situatie naar
een verbeterde situatie te komen moet men wel weten vanaf welk vertrekpunt men
start om tot mogelijkheden omtrent aanpassing en verandering te komen. Belangrijk
onderdeel is het analyseren van de huidige strategie middels het theoretisch kader, om
in de volgende vragen te bepalen welke strategieën passen bij een organisatie als Espria.
Het theoretisch kader biedt bij deze deelvraag een kapstok op basis waarvan op
systematisch wijze bevindingen kunnen worden beschreven. Deze kapstok zal de
strategiebepaling duidelijk inzichtelijk maken. Daarnaast wordt er schematisch bekeken
of Espria een innovatief organisatieklimaat heeft en op welke wijze zich dit uit in
innovaties.
3. Welk strategische acties kan men ontlenen aan de Nederlandse ervaringen die
geanalyseerd worden middels het theoretisch kader van strategie theorieën en de
innovatietheorie?
Een analyse van mogelijke strategieën die actoren in de casussen voeren ten aanzien
van krimp. Hiermee wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om tot een
goede nieuwe strategie te komen voor Espria. Hierbij zullen de theorieën om deze
diverse strategieën te beoordelen worden gebruikt. Deze theorieën zijn Strategietheorie
en de Innovatietheorie. De theorieën zullen een systematisch analysekader bieden voor
de casussen zodat inzichten
4. Welke strategische ingrepen kunnen aan Espria worden geadviseerd, ten einde
haar vastgoedbeleid aan te passen op de krimpproblematiek?
Deze deelvraag verbindt deelvragen een, twee en drie. Uit de verzamelde
praktijkinformatie volgen mogelijkheden en aanknopingspunten om het strategisch
vastgoedbeleid van Espria aan te passen. Deze praktijkinformatie vloeit voort uit de
casestudies.
Dit is tevens het uiteindelijke advies aan de hand waarvan Espria haar
vastgoedstrategie zodanig kan aanpassen dat deze op de best mogelijke wijze inspeelt
op de gevolgen van de krimp, maar tevens rekening houdt met de
organisatiedoelstelling zoals eerder genoemd. Deze adviezen komen voort uit de
opgedane kennis bij woningbouwcorporaties die al ervaring hebben met de
krimpproblematiek.
Het theoretisch kader biedt bij deze deelvraag wederom een kader en een kapstok
op basis waarvan op systematisch wijze bevindingen kunnen worden gedaan. Daarnaast
zal er in kaart worden gebracht hoe de actoren vernieuwen, zo wordt er schematisch
bekeken of men een innovatief organisatieklimaat heeft en op welke wijze zich dit uit in
innovaties. Uiteindelijk wordt er gekeken gezien de situatie van Espria welk advies er
gegeven kan worden.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 stelt de gebruikte methode aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt het
theoretische kader op basis waarvan de casussen zijn geanalyseerd gepresenteerd. In
hoofdstuk 4 wordt de uitgangspositie van Espria nader omschreven en wordt Espria
schematisch geanalyseerd volgens het theoretisch kader. In hoofdstuk 5 tot en met 8
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worden de casussen voorgesteld, om vervolgens in verschillende paragrafen
geanalyseerd te worden aan de hand van de twee gekozen theorieën. Vervolgens
worden in hoofdstuk 9 de conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de organisatie
Espria gepresenteerd. Daaropvolgend is er een Epiloog, een reflectie op de gang van
zaken betreffende dit onderzoek.
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2. Methodologie
In dit hoofdstuk wordt de gebezigde methode behandeld. Dit hoofdstuk bestaat uit de
onderdelen type onderzoek, selectie casussen, ontsluiting data, validiteit en
maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. Het gaat in dit geval om een
praktijkgericht onderzoek, de beweegredenen om dit type onderzoek te kiezen worden
nu uiteengezet.

2.1 Type onderzoek
Een praktijkgericht onderzoek levert het beste resultaat als men gebruikt gemaakt van
casestudies. Ten eerste, omdat het van belang is dat er een integrale benadering van het
probleem en de mogelijke oplossingen plaatsvind (Verschuur & Doorewaard, 2007,
p.190). In dit onderzoek zijn de omgeving en randfactoren van invloed op de casuïstiek.
Ten tweede betekent die integraliteit dat de omgeving waarin het probleem zich
manifesteert (de situatie of het milieu) dynamisch is. Doordat een casestudy wendbaar
is (casussen staan niet vast) sluit deze beter aan op dit onderzoek (Verschuur &
Doorewaard, 2007, p.190). Ten derde is er gebruik gemaakt van een casestudy, omdat er
op een geconcentreerde manier informatie gewonnen kan worden middels interviews
dan via enquêtes. Een diepgaand onderzoek draagt in dit geval het meest bij in het
bepalen van een strategie, een complexe materie die niet via een enquête te bepalen of
te definiëren is (Verschuren & Doorewaard, 2007, p. 184).
Een ander karakteristiek van de casestudy is dat er veel meer diepte in het
onderzoek verwerkt wordt, middels verschillende arbeidsintensieve vormen van
datavergaring Deze diepte is nodig, omdat het hier gaat om het aanpassen van een
strategie van een organisatie die acteert in een complexe markt. De markt van (sociale)
woningbouw in een gebied die de status heeft van een krimpgebied. De
oplossingsrichtingen betreffende het omgaan met krimp zijn niet eenduidig en vaak
situatiespecifiek.

2.2 Selectie casussen
De casestudy bestaat uit vier casussen. Om er voor te zorgen dat de casestudies de juiste
kwaliteit, aanvulling en inzichten verschafte voor de gestelde problematiek was het van
belang dat ze voldeden aan een aantal criteria (Verschuur & Doorewaard, 2007, p. 185).
Allereerst bevinden de casussen zich in een krimpgebied of een toekomstig
krimpgebied, het gaat ten slotte om een strategie ten aanzien van die demografische
junctuur. Daarnaast hebben de actoren die geïnterviewd en benaderd zijn een
sociaalmaatschappelijke motivatie om te handelen in dat project, casus of gebied.
Tevens is er getracht casussen te selecteren die gelijk waren in de omvang qua
vastgoedportefeuille. Uiteindelijk zijn er verschillende woningcorporaties als casus
geselecteerd, weergegeven in tabel 1 op de volgende pagina.
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Woning
corporatie
Vestegingsplaats
Referentieregio

Acantus
Groep
Veendam
Ommeland

Referentiegroep

Corporatie
met
marktgevoelig
bezit
13.049

Totaal aantal
woongelegenheden

ZO wonen

Woonpunt

Land van Rhode

Sittard-Geleen
Westelijke
Mijnstreek
Corporatie
met
marktgevoelig
bezit
13.891

Beek
Heuvelland &
Zuid-Limburg
Middel grote
Herstructurering
corporatie

Kerkrade
Oostelijk-Zuid
Limburg
Kleinere
herstructurering
corporaties

17.834

3.294

Tabel 1: Korte weergave geselecteerde casussen.
Bron: CFV (2010a), (2010b), (2010c) en (2010d).

2.3 Ontsluiting data
Om data te vergaren in dit onderzoek is er naast de gebruikelijke literatuurstudie
(Verschuren en Doorewaard, 2007) ook gebruik gemaakt van interviews en
bezichtigingen op locatie. “Een casestudy is een onderzoek waarbij de onderzoeker
probeert om een diepgaand en integraal inzicht te krijgen in één of enkele
tijdruimtelijke begrensde objecten of processen” (Verschuren en Doorewaard, 2007, p.
183).
Bovenstaand citaat geeft nogmaals weer waar het in de kern om gaat. Een
kenmerk van een casestudy is het feit dat het om een beperkt aantal
onderzoekseenheden gaat (vier in dit geval) en dat het kwalitatieve gegevens moeten
zijn. In dit onderzoek zijn deze kwalitatieve gegevens verkregen via face-to-face
interviews op locatie, met als mogelijkheid dieper op een project in te zoomen. Deze
interviews zijn afgenomen bij zowel Espria, als de geselecteerde woningcorporaties en
bij ambtenaren die in aanraking zijn gekomen met desbetreffende woningcorporaties.
Daarnaast zijn er groepsinterviews, gesprekken en bezichtigingen uitgevoerd bij
Espria. De lijst van het totaal aantal geïnterviewde personen is terug te vinden in de
bijlage, net als de diverse gebruikte interviewschema’s voor een half-gestandaardiseerd
interview (Gramsbergen-Hoogland & Van der Molen, 2009). De reden dat er gebruik is
gemaakt van dit type interview betreft vooral het feit dat de casussen ieder een eigen
context en situatie kennen. Derhalve is er gekozen voor een half gestandaardiseerd
interview. De belangrijkste gesprekonderwerpen, de informatie die verkregen moet
worden, zijn zo voor de interviewer en de geïnterviewde duidelijk, maar het gesprek
kan vanwege de complexiteit en heterogeniteit wel een eigen verhaal en situatie
beschrijven. Het doorvragen op specifieke onderdelen en ontwikkelingen maakt een
losse vorm van een interviewen wel mogelijk (Ibid). Een enquête biedt in mindere mate
de mogelijkheid om de specifieke situatie te beschrijven en te verdiepen middels
doorvragen (Ibid).

2.4 Validiteit
Om de kwaliteit van de informatie te kunnen garanderen is er dus gebruik gemaakt van
interne (Espria) en externe individuele- en groepsinterviews, deskresearch plus
theoretische onderbouwing en toetsing. Verschuren & Doorewaard (2007, p. 184)
noemen deze methode triangulatie, een combinatie van methoden waarmee de validiteit
van onderzoeken wordt verhoogd. Doordat er sprake is van diverse bronnen zoals;
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interne en externe literatuur, praktijkcasussen en theoretische bronnen is er tevens
sprake van een goed fundament op basis waarvan het onderzoekresultaat is uitgewerkt.
Deze manier van het valideren van onderzoeksbevindingen noemt men in de literatuur
bronnentriangulatie (Bergsma, 2003, p. 21; Verschuren & Doorewaard, 2007, p. 184).
Bovenstaande methoden zijn twee van de vier dimensies van triangulatie die Denzin
(2008) beschrijft. Naast methoden- en bronnentriangulatie beschrijft hij ook nog;
onderzoektriangulatie (meerdere onderzoekers) en datatriangulatie (data via
verschillende media of kanalen). Van onderzoektriangulatie is geen sprake in dit
onderzoek en van datatriangulatie is wel sprake in dit onderzoek, omdat er enerzijds
geen andere onderzoeker beschikbaar is, maar er anderzijds wel gebruikt gemaakt
wordt van audiovisuele opnames of media.
Dit onderzoek zal uitgevoerd worden onder de begeleiding van Espria. Hierbij wordt
onder andere gebruik gemaakt van kennis en beleidsinzichten die Espria biedt. Dit
onderzoek is geschreven voor Espria, opdat zij als organisatie zich beter kan wapenen
tegen de demografische krimp in de regio Zuidoost-Groningen. Het onderzoek zal te
allen tijde objectief uitgevoerd worden met daarbij de kanttekening dat de uitvoering
gebaseerd kan zijn op gegevens afkomstig van Espria en haar dochterondernemingen.
Dit zou er toe kunnen leiden dat er in dit onderzoek een bepaalde subjectiviteit wordt
ontwikkeld, dit is niet wat de onderzoeker beoogt. Echter door ‘embedded’ deze
opdracht uit te voeren, kan sommige informatie gekleurd en met achterliggende
motieven onder de aandacht zijn gekomen van de onderzoeker. Door het toepassen van
bronnentriangulatie, het raadplegen van meerdere bronnen betreffende een onderwerp,
is er getracht gekleurde informatie uit het onderzoek te filteren. Het feit dat er bij
meerdere organisaties geparticipeerd en geobserveerd is, zou tevens moeten bijdragen
aan de validiteit van het onderzoek.

2.5 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie

Dit onderzoek is zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant. Voor de
wetenschap is het van belang dat de huidige kennis over de invloeden van krimp op de
gebouwde omgeving en de huisvesting van zorg en een groeiende groep senioren wordt
vergroot. Dit onderzoek vergroot het inzicht en de mogelijkheden om het huidige
vastgoedbeleid aan te passen op de krimpsituatie, waardoor in het algemeen meer
inzicht wordt verkregen in de gevolgen van krimp op (maatschappelijk) vastgoed in
dergelijke regio’s. Er zijn in het kader van krimp vanuit meerdere hoeken initiatieven
opgestart om dit fenomeen te onderzoeken. Vanuit Den Haag is er in 2009 door
Staatssecretaris Bijleveld-Schouten (Binnenlandse Zaken) en Staatssecretaris van der
Laan het TopTeam krimp opgericht (Dijkstal & Mans 2009). Het TopTeam richtte zich in
eerste instantie op Parkstad Limburg, maar heeft daarna ook advies uitgebracht in
Zeeland en Groningen. Het TopTeam heeft met name onderzoeken opgestart om de
toekomst van de drie grote krimpregio’s in Nederland te onderzoeken en op lokaal
niveau te ondersteunen. Deze ondersteuning behelst het ontwikkelen van lokale
initiatieven die er voor zorgen dat er juist wordt omgegaan met krimp. De documenten
die daarover te vinden zijn betreffen voornamelijk onderzoeken en het in kaart brengen
van mogelijkheden voor lokale bestuursorganen.
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Daarnaast zijn er studenten van universiteiten die onderzoeken hebben
uitgevoerd in het kader van het samenwerken van beleidsmakers, bestuursorganen en
non-profitorganisaties in krimpgebieden (Feith, 2009; Gores; 2010; Francke; 2010) op
regionaal niveau. Tevens zijn er ook verschillende onderzoeken uitgevoerd ten aanzien
van het functioneren van landelijke en lokale overheden in een krimpgebied.
Andere overheidsinstanties zoals het Planbureau voor de Leefomgeving
(bijvoorbeeld Verwest en Buitelaar) en Centraal Bureau voor de Statistiek zijn
organisaties die krimp onderzoeken om met name overheidsinstanties van informatie te
voorzien. In internationaal verband zijn er ook diverse onderzoeken uitgevoerd, een
bekend voorbeeld (Verwest & van Dam, 2007) is het onderzoek van de Duitse architect
en gastdocent aan de Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Phillipp Oswalt.
Hij onderzocht krimp in Manchester, Liverpool, Leipzig Ivanovo en Detriot (Oswalt,
2006). Kortom, er zijn al veel onderzoeken gedaan op het gebied van krimp, echter een
beperkt aantal in het belang van woningcorporaties en al helemaal geen vanuit het
perspectief van de grootste woningcorporatie voor de zorg, Espria. In dit onderzoek
wordt er specifiek gekeken naar een maatschappelijke organisatie met een privaat
karakter, een landelijke woningcorporatie en haar doelstellingen.
Het maatschappelijk belang van het onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats
kan, met de kennis die uit dit onderzoek is verkregen, een bijdrage worden geleverd aan
een beter vastgoedbeleid/ontwikkelbeleid voor vastgoedorganisaties -buiten en- in
krimpende regio’s waar Espria actief is. Een beter inzicht in de gevolgen en de
mogelijkheden die er zijn om met krimp om te gaan ten aanzien van vastgoed verbetert
het beleid van Espria niet alleen in Zuidoost-Groningen, maar door heel Nederland. Deze
kennis kan in het kader van het algemeen belang gedeeld worden met andere
maatschappelijke (vastgoed)organisaties om vervolgens ook te worden benut om
veranderingen in de huidige situatie van vastgoed in krimpende regio’s te
bewerkstelligen. Het tweede aspect dat het maatschappelijk belang van dit onderzoek
aangeeft is de bijdrage die dit onderzoek kan leveren aan de terugkerende discussie
over het nut, de noodzaak en het bestaansrecht van de woningcorporatie; een private
organisatie met een maatschappelijk doel in Nederland (Bertram & Helderman, 2008).
Zorgen woningcorporaties nog op de juiste wijze voor de volkshuisvesting?
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3. Theoretisch kader
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om, middels advies inzake een strategie, in te
spelen op een externe factor, een demografisch verschijnsel genaamd krimp. Daarnaast
moet men rekening houden met een organisatie die breed en complex is van opzet,
waarbij veel factoren en actoren het interne beleid bepalen, mede vanwege de veelheid
aan interdependenties (Koppejan en Klijn, 2004). Tijdens het iteratief proces
voorafgaand aan het schrijven van dit onderzoek zijn veel theorieën verkend,
vergeleken en beschouwd ten einde te bepalen of deze de juiste bijdrage zouden leveren
bij het opstellen van een vastgoedstrategie die inspeelt op de krimpproblematiek.
Allereerst is er gekeken naar theorieën die strategieën in kaart kunnen brengen
en die de stappen die bepalend zijn voor het vormen van een vastgoedstrategie
beschrijven. Hierbij komt men uit bij diverse strategieën. In dit onderzoek is er gekeken
naar zowel Corporate Real Estate Management (CREM) als de strategietheorie van
Nieboer (2009) aangezien deze theorieën zich specifiek richten op vastgoedstrategieën.
Aangezien het doel van CREM is om het vastgoed optimaal te laten bijdragen aan het
functioneren van de organisatie (Klein-Haarhuis, 2009; Van Driel, 2010) kan deze
aannemelijk zijn als keuze. Tevens kan er gekozen worden voor de strategietheorie
zoals Nieboer (2009) deze presenteerde in zijn proefschrift ‘‘Het lange koord tussen
portefeuillebeleid en investeringen van woningcorporaties’’. Uiteindelijk zijn de
overeenkomsten van deze twee theorieën gebruikt ten einde het theoretisch kader te
bepalen en te operationaliseren.
Bij het kiezen van de theorie die gericht is op verandering en vernieuwing inzake
een vastgoedstrategie, was de afweging eveneens gecompliceerd. Er zijn tal van opties
mogelijk, net zoals bij de interne aspecten, denk hierbij aan resource based theory,
transitiemanagement en de innovatietheorie. Alle genoemde theorieën zijn toepasbaar
en leiden tot nieuwe inzichten als het gaat om interne factoren die van invloed zijn op
strategieën. Echter, van deze drie mogelijke kandidaten liggen transitiemanagement en
de innovatietheorie het dichtst bij het te realiseren doel, namelijk het aanpassen van een
strategie aan nieuwe en veranderende omstandigheden. De resource based theory is te
specifiek gericht op oplossingen binnen de bestaande situatie en kijkt naar
mogelijkheden binnen de bestaande voorraad (Santema & van de Rijt, 2001) en is
derhalve niet vernieuwend. In dit onderzoek wordt gekozen voor de innovatietheorie,
omdat transitiemanagement in grote mate kijkt naar een paradigmawisseling in de
gehele samenleving (Gores, 2010). Dit onderzoek focust zich op krimp en de
veranderingen en effecten hiervan op de vastgoedstrategie van een landelijke
opererende woningcorporatie en daarom beperkt men zich tot de innovatietheorie.
De theorieën worden als volgt in het onderzoek verwerkt. Allereerst worden ze in het
algemeen besproken. Vervolgens worden ze gebruikt door ze te operationaliseren tot
indicatoren. Deze indicatoren dienen als kader waarmee diverse vastgoedstrategieën
afgewogen kunnen worden ten einde in te springen op de krimpproblematiek in Zuiden Oost-Groningen. In de volgende twee paragrafen worden de twee theorieën nader
uitgewerkt. Hieronder de implementatie van de theorieën weergegeven in het
conceptueel model van dit onderzoek:
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Figuur 3: Het conceptueel model van dit onderzoek.

3.1 CREM en aanvullende vastgoedstrategieën
Het doel van het bedrijfsvastgoedmanagement, in dit onderzoek Corporate Real Estate
Management (CREM) genoemd, is het vastgoed optimaal te laten bijdragen aan het
functioneren van de organisatie. Het vastgoed wordt voortdurend in overeenstemming
gebracht met de behoefte van het primaire proces (van Driel, 2007; van Wijchen, 2010).
Dit vakgebied heeft een transitie ondergaan vanuit het technische en administratieve
beheer en er vindt idealiter sturing plaats op strategisch, tactisch en operationeel niveau
(Ibid). Met name CREM heeft zich de laatste jaren steeds meer ontwikkeld.
Historisch gezien is vastgoed bij het merendeel van organisaties en (semi-)overheden
niet vanuit een strategische doelstelling ontwikkeld en wordt er weinig aandacht
besteed aan periodieke prestatieanalyse van het vastgoed. Mede door de
ontwikkelingen van het commerciële vastgoedmanagement, zoals CREM, is er door
organisaties en (semi-)overheden steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van het
tactische- en strategische niveau (van Wijchen, 2010).
In de ontwikkeling van Corporate Real Estate Management als vakgebied is een
parallel te ontdekken met vastgoedmanagement en strategisch vastgoedmanagement
(van Driel, 2007, p. 119). In alle genoemde vormen van vastgoedmanagement is er
continu sprake van een rendementsoptimalisatie. Echter, de rendementsoptimalisatie in
het geval van de huisvestingsmarkt en dan met name in de corporatiesector is jong te
noemen (van Driel, 2007; Klein-Haarhuis, 2009; Nieboer 2009). Waar voorheen nog
sprake was van Facility Management door middel van operationeel en tactisch
vastgoedmanagement, is er nu sprake van tactisch en strategisch vastgoedmanagement.
Deze omslag wordt door Van Driel (2007) gezien als het veranderen van ‘kostengericht
denken’ naar ‘rendementsgericht denken’. Het onderscheidende van een strategische
factor in strategisch vastgoedmanagement of strategische planning kenmerkt zich door
de wijze waarop dit management verband houdt met de hoofdkoers van de organisatie
(Nieboer, 2009; van Driel, 2007).
Woningcorporaties gaan heden ten dage strategisch om met hun vastgoed. Hierdoor kan
men een verband leggen tussen hun voorraadbeleid (Nieboer, 2009) en het hanteren
van CREM door organisaties. Dit verband is ook terug te vinden als men kijkt naar de
specifieke kenmerken van strategisch voorraadbeleid (Van den Broeke, 1998 in Nieboer,
2009):
1. Een specificatie van beleidsdoelen ten aanzien van de
woningvoorraad (bijvoorbeeld over de omvang en samenstelling
ervan), een uitwerking van een aanpak om deze doelen te

Pagina 20

Advies
strategie
Espria

verwezenlijken en een specificatie van de daarvoor ter beschikking
staande middelen;
2. Een integrale benadering van de woningvoorraad: primair
aandacht voor de samenstelling van het woningbezit, secundair
voor de individuele complexen;
3. Integratie van beleid: diverse beleidsonderdelen, zoals technisch
beheer, financiën en verhuur, worden op elkaar afgestemd;
4. Een marktgerichte benadering, inspelend op de dynamiek in de
woningvraag.
Zowel CREM als de strategietheorieën in het onderzoek over strategisch voorraadbeleid
van Nieboer (2009) resulteren in een strategisch plan om vastgoed te beheren, managen
en ontwikkelen. In onderstaand figuur is te zien dat CREM onder andere bestaat uit
diverse niveaus. Bij het opstellen van de strategie wordt er continu naar andere niveaus
van vastgoedmanagement gekeken en vullen zij elkaar cyclisch aan. Met andere
woorden; veranderd er iets op het tactisch niveau dan past men het strategische plan
aan en vice versa. Zodoende analyseert men processen en objecten op lagere niveaus,
deze zijn bepalend voor de algehele strategie. Deze drie niveaus komen terug in een
cyclus waarbij informatie wordt gebruikt die van de drie niveaus afkomstig is. CREM
bestaat dus uit een proces (zie volgende paragraaf) waarin diverse uitvoeringsniveaus
vertegenwoordigd zijn. Allereerst worden de basisniveaus gepresenteerd, in de
volgende paragraaf het cyclische proces.
3.1.1 De drie niveaus van CREM
Om het kader CREM verder uiteen
te zetten, worden nu de diverse
niveaus van onder naar boven
nader toegelicht.
Propertymanagement of met
andere woorden het operationeel
niveau (van Driel, 2007), betreft
voornamelijk het uitvoeren van alle
beheerwerkzaamheden nadat het
vastgoed al enige tijd in gebruik is.
Belangrijkste factor is het in stand
houden van de performance van
het vastgoed. Dat wil zeggen er
Figuur 4: Driehoek van Vastgoedmanagement en CREM met
voor zorgen dat het vastgoed blijft
daarin drie niveaus, volgens van Driel.
functioneren zoals het is
Bron: van Wijchen (2010, p.13).
opgeleverd. Op hogere niveaus zijn er plannen gemaakt, propertymanagement behelst
het uitvoeren van die plannen op een concreet niveau (van Driel, 2007; Goesten, 2010).
Het meest voorkomende plan dat op dit niveau tot uitvoering wordt gebracht is het
meerjarenonderhoudsplan. Hiermee houdt men het vastgoed functionerend op het
beoogde prestatieniveau (Klein-Haarhuis, 2010). Hierbij wordt continu op operationeel
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niveau bepaald en geanalyseerd wat de status van het vastgoed en diens onderdelen is
en of deze bijdragen aan het portfoliomanagement.
Assetmanagement staat in dit onderzoek voor het tactische niveau van
vastgoedmanagement. Door middel van analyses per object wordt er op objectniveau
een plan opgesteld om zo mogelijke renovaties, upgrading, marketing, dispositie of
acquisitie te realiseren (Goesten, 2010, p. 12). Bijvoorbeeld het kiezen voor dispositie
resulteert in het opstellen van een verkoopplan ten aanzien van de planning, taxatie
enzovoorts. (Ibid)
Portefeuillemanagement of het strategische niveau van vastgoedmanagement betreft
volgens Van Driel (2007, p.121) het periodiek vervaardigen van een strategisch
vastgoedplan. Dit plan omvat de strategische uitgangspunten van het vastgoedbeleid die
ondersteunend zijn aan de organisatiedoelstellingen (Van Driel, 2007; Goesten, 2010).
Het strategisch plan beschrijft het beleid voor direct en indirect vastgoed voor een
periode van drie tot soms tien jaar. Door het toesnijden van het plan, de portfolio en de
diensten op de behoeften van de hoofdactiviteit van de organisatie kan maximale
toegevoegde waarde worden gerealiseerd voor het bedrijf en optimaal worden
bijgedragen aan de totale doelstelling van de organisatie.
In dit onderzoek ligt de nadruk op het strategische, portfoliomanagement en gedeeltelijk
het tactische, assetmanagement. In het boek van Van Driel (2007), dat zich voornamelijk
richt op beleggers, stelt hij dat portfoliomanagement slechts gedeeltelijk aan de orde is
bij woningbouwcorporaties, omdat zij eenzijdig beleggen op een beleggingsvorm, in de
vorm van woningen, die zij als geheel in hun bezit hebben (Nieboer, 2009). In dit
onderzoek wordt portfoliomanagement opgevat als het managen van een vastgoed- of
woningportefeuille. In die zin is portfoliomanagement typisch een activiteit van
vastgoedeigenaren die sec woningen in eigendom hebben. In dit verband is bij dit
onderzoek het begrip ‘portfoliomanagement’ te zien als synoniem voor
portefeuillestrategie of vastgoedstrategie.
Bij termen als ‘portefeuillestrategie’ of ‘vastgoedstrategie’ wordt er al snel aan
organisaties met een commercieel karakter gedacht; “(…)associaties met commercieel
denken, actief vastgoedbeheer en een systematisch, met name op financiële
overwegingen geënt beleid dat van bovenop wordt opgelegd” (Nieboer, 2009, p. 7). In
dit onderzoek worden voor de afwisseling beide termen ‘portefeuillestrategie’ of
‘vastgoedstrategie’ gebruikt in de letterlijke zin van het woord -de strategie betreffende
het vastgoed- zonder de eerder genoemde kanttekeningen die in het algemeen
spraakgebruik weldegelijk aan deze beide termen kleven.
Het niveau waarop vastgoedmanagement is ingericht heeft direct gevolgen voor
de manier waarop er met het vastgoed wordt omgegaan. Als een organisatie het plan
heeft om het vastgoed aan te pakken en men gaat kijken naar investerings- of
desinvesteringsopties, dan kunnen er verschillende opties worden aangewezen, aldus
Nieboer (2009). Zo heeft men bijvoorbeeld opties ‘opwaarderen’, ‘herbestemming’ en
‘differentiëren’ (Ibid). Iets minder abstract zijn de opties op operationeel niveau, zoals
‘renoveren’, ‘groot onderhoud’, ‘licht verbeteren’ en ‘consolideren’. Duidelijker en
inzichtelijker wordt het als bij dat actieniveau de bouwdelen of de te gebruiken
materialen worden aangeduid (Ibid).
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Dit onderzoek concentreert zich op de tussenlaag. Er wordt gekeken naar de
opties zoals; consolideren, centraliseren, optimaliseren, renoveren, verkopen of slopen
(Nieboer, 2009). In dit verband kunnen ook acties en strategieën zoals het
bijeenbrengen van wooneenheden aan de orde komen. De concrete invulling van die
opties is niet relevant voor dit onderzoek. Het gaat hier immers om ingrepen op
strategisch niveau en niet op tactisch of operationeel niveau.
De link die in dit onderzoek tussen strategietheorieën (Nieboer, 2009) en CREM a priori
wordt gelegd heeft een reden. Al eerder in dit hoofdstuk is aangegeven dat er
overeenkomsten zijn tussen de twee theorieën. CREM behandeld drie niveaus van
vastgoedmanagement, maar in dit onderzoek wordt er hoofdzakelijk gekeken naar het
strategisch niveau van vastgoedmanagement, zoals gesteld in de vorige alinea. Dit
niveau is hoofdzakelijk de kern in het strategietheorieën (Ibid). De theorieën hebben
dus overlapping. De strategietheorieën laten expliciet zien waarom het strategische
niveau belangrijk is voor een woningcorporatie (Ibid) en is ook het niveau waarop in dit
onderzoek geadviseerd wordt. Dit theoretische kader geeft inzicht in strategieanalyse en
formulering en beide theorieën zijn hiervoor geschikt. A priori kan aangegeven worden
dat zowel Corporate Real Estate Management als de strategietheorieën van Nieboer
(2009) een duidelijke cyclus hebben als het gaat om het opzetten van
vastgoedmanagement (Klein-Haarhuis, 2009). Deze cyclus en methodiek kan het
mogelijk maken om gefaseerd te kijken waar Espria voorruitgang kan boeken als het om
hun eigen vastgoedstrategie en portefeuillestrategie gaat. De strategietheorieën in het
onderzoek over strategisch voorraadbeleid van Nieboer (2009) komen gerichter ter
zake. Beide wijzen van strategiebepaling zijn lang geaccepteerd en gebruikt in de
vastgoedkunde (Van Driel, 2007; Klein-Haarhuis, 2010; van Wijchen, 2010; Goesten,
2010). De theorie van Nieboer over strategisch voorraadbeleid komt later nog ter zake
als de operationalisering van de gebruikte theorieën aan bod komt.
3.1.2 De vier aandachtsvelden van CREM
De eerder genoemde CREM cyclus bestaat uit vier aandachtsvelden, deze staan met
elkaar in verband en vormen tezamen de CREM vastgoedcyclus. Deze kan als volgt
gelezen worden (zie figuur 5, volgende pagina), van strategievorming via
portefeuillesamenstelling (Vastgoedmanagement) naar een Bouwproject en Facility
Management. Elk veld is een beleidsveld op zich en wordt gekenmerkt door eigen
activiteiten en beleidsstukken, terwijl de onderdelen tezamen vastgoedmanagement
weergeven. In dit onderzoek ligt de nadruk op het vormen van een strategie rekening
houdend met het algemeen management. De bovenste twee vakken zijn de hoofdzaak.
Desalniettemin worden nu de vier aandachtsvelden geduid. De eerder beschreven
niveaus van CREM worden in deze cyclus vertegenwoordigd. In elke stap zijn in
bepaalde mate de diverse niveaus vertegenwoordigd.
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Figuur 5: De vier aandachtsvelden van CREM.
Bron: van Wijchen (2010).

Algemeen management
Het ‘Algemeen management’ betreft een analyse en een visie waarmee vervolgens een
vastgoedstrategie kan worden opgesteld. Om zodoende de koers te bepalen en vast te
stellen en in de behoefte van de organisatie te voldoen. Uit de omvangrijke hoeveelheid
literatuur betreffende strategieën blijkt dat een analyse van de onderneming en
bepaling van de ondernemingstrategie het uitgangspunt is voor het opstellen van een
portefeuille- of vastgoedstrategie. De literatuur beschrijft een strategie als een selectie
van activiteiten waarin een organisatie kan excelleren en zich kan onderscheiden van
haar concurrentie (Porter, 1996; De Vries, 2007). Chandler (2006) noemt in zijn
definitie van een strategie ook de begrippen “doelstellingen” en “lange termijn”. Een
strategie geeft de richting aan waarin, en de reikwijdte waarbinnen een organisatie zich
wenst te begeven om op de lange termijn de doelen te realiseren die de organisatie in de
toekomst wil bereiken (Finlay, 2000). Het realiseren van de doelstellingen hangt niet
alleen af van de strategie, maar ook van de beschikbare hoeveelheid en de kwaliteit van
de grondstoffen, financiële middelen, analyses, medewerkers et cetera, en wat de
organisatie moet doen ten aanzien van zijn concurrenten (Johnson et al., 1999, 2006).
Vastgoedmanagement
Bij het algemeen management gaat het hoofdzakelijk om het uitvoeren van een analyse
en het vormen van een algemene ondernemersstrategie. Op basis daarvan wordt een
vastgoedstrategie vastgesteld, die de koers bepaalt voor de lange termijn. De taak van
vastgoedmanagement is de portefeuillestrategie af te stemmen op het vastgoed, haar
omgeving (analyse) en dus de algemene organisatiedoelen en zodoende een optimale
strategie en portefeuille te vormen (Van Driel, 2007; Van Balen, 2010). Vanwege het feit
dat de omgeving waarin het vastgoed zich bevindt te allen tijde ontwikkelingen
doormaakt die de vraag naar vastgoed kunnen beïnvloeden- zal de portefeuille en haar
strategie tevens moeten kunnen anticiperen op een veranderende vraag naar vastgoed
(Nieboer, 2009).
Bestuurders van organisaties hebben over het algemeen echter weinig zicht op
hun vastgoedportefeuille (Klein-Haarhuis, 2010), helemaal als het gaat om landelijk
operende organisaties zoals Espria. Het is meestal ook nodig om de portefeuille en het
gebied te analyseren, om zodoende de vastgoedstrategie af te stemmen op het
organisatiebeleid (Nieboer, 2009; Van Driel, 2007; Klein-Haarhuis, 2010). Helaas biedt
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CREM geen eenduidige wijze op basis waarvan men een analyse kan maken van de
omgeving en het desbetreffende vastgoed, om zodoende een strategie op te stellen
(Klein-Haarhuis, 2010, p. 25 & van Wijchen, 2010, p. 168). Nieboer (2009) behandelt in
zijn eerder genoemde onderzoek een aantal methoden om strategieën op te stellen die
sterk overeenkomen met CREM, deze methoden komen aan het einde van dit hoofdstuk
beknopt aan bod.
Bouwprojectmanagement
Dit aandachtsveld zal in dit onderzoek nauwelijks tot niet aan bod komen, gezien het feit
dat dit te ver van het opstellen van een strategie voor een organisatie ligt (het doel van
dit onderzoek). Het bouwprojectenmanagement betreft de planning en uitvoering van
bouwprojecten (Van der Woude, 2008). Belangrijk onderdeel van dit aandachtveld is het
‘Plan van Eisen’, een gedetailleerd overzicht van alle wensen en eisen die de
opdrachtgever ten aanzien van het te bouwen project heeft (Van der Voordt & Van
Wegen, 2009). Bij dit aandachtveld zijn diverse niveaus van CREM gemoeid zowel
mensen die op operationeel en tactisch niveau opereren als mensen die op strategisch
niveau zijn vertegenwoordigd. Deze masterthesis is specifiek gericht op de ontwikkeling
van een vastgoedstrategie ofschoon, portefeuillestrategie. Het onderwerp
bouwprojectmanagement wordt daarom in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.
Facilitair Management
Facilitair, oftewel huisvestingsmanagement is gericht op de gebruikersbelangen. Hierbij
ligt met name de kern in het beheersen van de kosten om het vastgoed up-to-date te
houden. Het vastgoed wordt gemonitord om zodoende de performance te laten
excelleren en optimaliseren (Fritzsche et al. 2004; Suyker, 1996). Op dit operationele
niveau is de gehele portefeuille te inventariseren en te boordelen of toetsen. Dit
onderdeel van vastgoedmanagement is in het kader van de informatievoorziening op
objectniveau erg behulpzaam. Op dit niveau komt uiteindelijk aan het licht of analyses
en beslissingen die gemaakt zijn bij het algemene management en het strategische
management juist zijn. Met andere woorden de eerder genomen keuzes worden hier
getoetst. Vastgoed wordt altijd geëxploiteerd voor de eindgebruiker. De analyses op
algemeen niveau en de vertaling hiervan in een strategie komen hier tot uiting.
3.1.3 Operationalisering
Nu reflecteren we op de CREM theorie van Van Driel (2007), waarbij deze stelt dat door
het toepassen van Corporate Real Estate Management de prestatie van de
vastgoedportefeuille toeneemt als men de juiste vastgoedstrategie opstelt. Hiermee is
het mogelijk om maximale waarde te creëren en het vastgoed maximaal aan te laten
sluiten bij de organisatiedoelstellingen en de omgeving van het vastgoed. Na analyse van
het beleid, de omgeving en andere factoren ten aanzien van het vastgoed in de
portefeuille kan een vastgoedstrategie worden opgesteld. In de cyclus van CREM ten
einde een vastgoedstrategie op te stellen is wel een duidelijk fundament te herkennen.
Dit fundament van stappen wordt ook geduid in een onderzoek van Nieboer (2009).
CREM heeft hetzelfde fundament om een strategie te bepalen en te schrijven als de
theorieën die Nieboer(Ibid) in zijn onderzoek aanhaalt. Dit fundament bestaat uit de
volgende stappen: Analyse, strategie en toetsing.
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Nieboer behandelt tal van strategietheorieën die tevens zijn toegepast in de praktijk.
Deze theorieën voorzien in een stramien of stappenplan ten einde een vastgoedstrategie
op te stellen. Nieboer behandelt de volgende publicisten en hun theorieën (in
chronologisch volgorde) (Nieboer, 2009, p. 39-51).
Publicist(en):
Van Leent en Van Vliet
Van Vliet
Van den Broeke,
Van de Vlier
William Sutton Trust
Onderzoekscentrum Technische Universiteit Delft (OTB), Nieboer,
Heeger en Van der Haak.
Gruis en Van Sprundel (voor Delftwonen)
Eskinasi
Van Os (de beleidsachtbaan Van Os)
Heeger

Jaar:
1992
1993
1998
2000
2000
2001
2003
2006
2007
2008

Tabel 2: Theorieën omtrent vastgoedstrategieën.
Bron: Nieboer (2009, p. 39-51).

Opmerkelijk is het feit dat na een tiental van theorieën omtrent strategieën Nieboer
uiteindelijk concludeert dat er geen eenduidige strategie is aan te wijzen. Als Nieboer de
balans opmaakt, stelt hij dat er wel een fundament is te herkennen (2009, p. 49). Dit
fundament is identiek aan het allereerste proces om een strategie op te stellen, het
proces van Van Leent & Van Vliet uit 1992 dat in grote mate overeenkomt met het
fundament van CREM namelijk; analyse, strategie en toetsing. Men zou kunnen stellen
dat er naderhand is geprobeerd deze theorie verder uit te werken of te optimaliseren.
Echter, de basis is immer hetzelfde.
Het fundament van de drie onderdelen en de drie stappen (analyse, strategie en
toetsing) zal in dit onderzoek gebruikt worden om de strategievorming van Espria te
beschrijven en verbeteren. Daarnaast biedt het ook een schematische wijze waarop de
vier actoren in de casussen hun strategie inzake krimp en vastgoed bepalen, beschreven
kunnen worden. Derhalve heeft de theorie dus een dubbele functie. Zodoende wordt
inzichtelijk gemaakt welke stappen er genomen zijn om de strategie te laten aansluiten
op de krimpsituatie en het vastgoed van de organisatie, dit inzicht kan gebruikt worden
om Espria te adviseren. De theorie biedt een schematische weergave van de stappen
(die door actoren genomen zijn) zodoende is het mogelijk om Espria te adviseren in het
aanpassen van haar vastgoedstrategie om de krimp te beteugelen. Kortom, de theorie
zal een kapstok zijn op basis waarvan informatie vergaard zal worden ten einde advies
te geven. Het fundament om tot het opstellen van een vastgoedstrategie te komen
bestaat uit het analyseren van de krimpomgeving en de situatie, het opstellen van een of
meerdere strategieën voor het vastgoed en het toetsen van diezelfde strategie nadat
deze geïmplementeerd is.
Bij het beschrijven van de uitgangspositie van Espria en het uiteenzetten van de
casestudies zullen de volgende onderdelen worden onderzocht. Het analyseproces;
welke analyses worden er uitgevoerd om een strategie op te baseren. Strategie; hoe
vertaalt men de analyses in een strategie of meerdere strategieën of strategische opties.
Als laatste toetsing; op welke wijze toetst men of de strategie haar doelen bereikt.
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Onderdeel strategiebepaling:
Analyse

Strategie
Toetsing

Eventuele invulling onderzoek casestudies:
- Analyse van de vastgoedportfeuille
- Analyse Vastgoed;
- Analyse Financiën;
- Analyse Markt;
- Analyse Krimp;
- Et cetera.
- Strategie gericht op, korte termijn, lange termijn,
ouderen, levensloopbestendigheid, et cetera.
- Reflectie op gevoerde strategie en resultaten.

Tabel 3: Operationele strategietheorie.
Bron: Nieboer (2009).

De operationalisering van deze theorie is ook terug te zien in de opbouw van de diverse
hoofdstukken. De onderdelen; analyse, strategie en toetsing worden systematisch
behandeld om de strategie van de Espria en de actoren in kaart te brengen.

3.2 Innovatietheorie
Bij de analyse van de organisatie Espria, de casestudies en hun vastgoedstrategieën zal
er –naast strategietheorieën- ook gebruik worden gemaakt van de innovatietheorie. Het
feit dat de markt voor sociale woningbouw verzelfstandigd is door de bruteringsnota en
het feit dat een samenleving dynamisch is, hetgeen zich onder andere vertaalt in de
trend van demografische krimp, betekent dat woningcorporaties moeten blijven
innoveren als het gaat om hun corebusiness vastgoed en haar bijbehorende strategie.
Niet alleen om te voldoen aan de dynamische veranderingen van de kwantitatieve
woningbehoeftes, maar ook om te voldoen aan de kwalitatieve woningbehoefte en de
kwalitatieve invulling van de ruimtelijke kwaliteit in Nederland.
Innovation here is defined broadly, to include both improvements in technology and better
ways of doing things. It can be manifested in product changes, process changes, new
approaches to marketing, new forms of distribution, and new conceptions of scope”
(Porter, 1990, p.45).
Men kan innoveren beschrijven als het creëren en introduceren van nog niet
gerealiseerde ideeën of een ongekende combinatie van ideeën (Van de Ven, 1986). In
veel onderzoeken waarbij innoveren in een bepaalde markt of specialiteit voorkomt
(Gores, 2010; Schransmans, 2008; Jacobs; 2007) wordt teruggewezen naar Porter of
Schumpeter als grondleggers van de innovatietheorie.
3.2.1 Kenmerken van innoveren
Innoveren hoeft niet per definitie toegepast te worden op een product. De landen waar
geïnnoveerd wordt zijn juist landen waarin het Bruto Nationaal Product voor een
aanzienlijk deel opgebracht wordt door de dienstensector (Van der Meer, 2007).
Innoveren heeft dus als vanzelfsprekend ook betrekking op een dienst. De basis van de
innovatietheorie zoals men die kent van Porter of Schumpeter, is echter wel afkomstig
uit het innoveren in de industrie. Gezien de verschuiving –zoals eerder aangegeven- van
industriesector naar een dienstensector is men in veel Westerse landen al geruime tijd
bezig innovatietheorieën op te stellen voor onder andere de dienstensector (Suijker,
2002 in CPB, 2002). Volgens het CPB is het innoveren binnen de dienstensector
achtergebleven vanwege het heterogene karakter van de diensten die in deze sector
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worden aangeboden (2002). In het boek ‘The Theory Of Innovation’ van Jon Sundbo
(2003), wordt een innovatietheorie gepresenteerd, niet voor de industrie of
dienstensector sec, maar voor elke sector. Deze uniforme theorie kenmerkt vier
aspecten (Sundbo, 2003; Sundbo, 1998 in Gores, 2010);
1. Onzekerheid, uitkomst van innovatie niet voorspel- en meetbaar;
2. Kennisintensief, er is nieuwe kennis nodig, men interactief leren. Daarnaast is
men van elkaar afhankelijk voor nieuwe informatie.
3. Omstreden, innovatie ondervindt altijd competitie met andere vormen van actie.
Dit heeft te maken met de macht die een gerenommeerd product of dienst heeft
ontwikkeld.
4. Grensoverschrijdend, innovatie staat niet op zich zelf, uitwisselingen van
ervaring is nodig. Daarnaast zijn er externaliteiten die innovatie bespoedigen of
tegenwerken (CPB, 2002, p. 4; Kanter, 1988, p. 168-169).
3.2.2 Risico’s van innoveren
Het CPB (2002) stelt dat vanwege de bovenstaande aspecten die innoveren kent er ook
enkele gevaren schuilen in innoveren. Het CPB stelt dat een gevaar van innoveren
marktfalen1 is. In het algemeen stelt men dat er drie vormen van marktfalen aan te
wijzen zijn (CPB, 2002, p. 4):
Externaliteiten: Doordat de baten van het investeren niet direct ten goede komen aan de
investeerders in innovatie, maar wel aan de maatschappij in het algemeen, gaan
investeerders te behoudend investeren. Hierdoor wordt er onvoldoende geïnvesteerd in
innovatieve activiteiten. “Dit komt doordat de kennis opgebouwd bij innovaties in
bepaalde mate eigenschappen heeft van een collectief goed: non-rivaliteit en nonexclusiviteit. De positieve maatschappelijke effecten van (investeringen in) innovatieve
activiteiten zijn groter dan de positieve effecten voor de individuele ondernemer” (CPB,
2002). Hierdoor ontstaat een ‘lock-in effect’.
Marktmacht: Vanwege meerdere oorzaken, zoals reputatie en establishment binnen een
branche, monopolie en transactiekosten kunnen ondernemingen behoorlijke
marktmacht hebben. Empirisch onderzoek (Canton, 2002) laat zien dat er voornamelijk
een negatief verband tussen marktmacht en innoveren bestaat (Pries & Heijgen, 2005).
Deze resultaten lijken dus te bevestigen dat een gebrek aan concurrentie –zoals dat voor
sommige woningcorporaties het geval is- de stimulans tot innoveren reduceert.
Asymmetrische informatie: Consumenten nemen voornamelijk diensten en producten af
waarmee zij bekend zijn. Risicomijdende afnemers zullen dan ook minder snel
overstappen op onbekende producten of diensten. Hierdoor wordt de afzet van
innoverende producten/diensten belemmerd. Deze wetenschap vermindert vervolgens
weer de prikkels van aanbieders om überhaupt nieuwe diensten te ontwikkelen (CPB,
2002).

Marktfalen: Er is sprake van marktfalen wanneer de markt een aantal gevaren en beperkingen met zich mee brengt
zoals de veronachtzaming of onderproductie van collectieve goederen (Dubbink, 2004, p. 19).
1
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Om er voor te zorgen dat bovenstaande situaties worden vermeden, wordt er een
theoretisch kader beschreven die het implementeren van innovaties zouden moeten
doen bespoedigen. Ter uitwerking van dit kader zal het volgende uiteengezet worden,
innovatie katalysatoren, typen innovaties, het innovatieproces en de organisatietypen
die bepalend zijn voor innoveren.
3.2.3 Katalysatoren voor innovatie
Met katalysatoren worden factoren/variabelen bedoeld die het innoveren –het
innovatieproces- bespoedigen, versoepelen of tegenwerken en lastig maken. Ongeacht
wat voor type innovatie zijn er algemene factoren die het innoveren bespoedigen.
Delbecq & Mills (1985) geven de volgende drie variabelen die van invloed zijn op
innovaties en het innovatieproces:
- Motivatie om te innoveren;
- Hindernissen die innovaties in de weg staan;
- De hoeveelheid beschikbare hulpmiddelen.
Logischerwijs wordt door de twee schrijvers gesuggereerd dat het voldoen aan
bovenstaande criteria innoveren bespoedigt en doet versnellen. Immers, het niet
afdoende in het bezit hebben van middelen is een tegenvaller als men bijvoorbeeld de
woningvoorraad moet gaan reduceren en/of woningen kwalitatief wil verbeteren
(Gores, 2010). Een voorbeeld van het kwalitatief verbeteren zou het transformeren zijn
van een gedeelte van de vastgoedportefeuille naar levensloopbestendige woningen.
Motivatie kan gecreëerd worden door strategische plannen en intern management.
Obstakels kunnen zich voordoen zoals die genoemd zijn op de voorgaande pagina’s in de
vorm van het ‘Lock-In-effect’ (CPB, 2002)
In een artikel van Van der Meer (2007, p. 193) schetst hij een aantal factoren die
van positieve invloed zijn op een innovatief klimaat binnen de organisatie. Een
organisatieklimaat dat zodanig is ingericht dat er geïnnoveerd kan worden. Dezelfde
factoren kunnen ook een negatieve invloed hebben op het innovatieklimaat –en
zodoende innoveren in de weg staan- wanneer zij op een negatieve wijze voorkomen
binnen de organisatie.
Negative
short
kept out
punished
formal
kept out
analyses
means
closed
autocretic
internal
vague

←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←

Factor
horizon
maverick
failures
communication
uncertainty
planning
planning
external co-operation
decision-making
orientation
strategy

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Positive
long
accepted
tolerated
informal
accepted
action
opportunities
open
participative
customer
clear

Tabel 4: Enkele factoren die van invloed zijn op innoveren binnen een organisatie.
Bron: Han van der Meer (2007, p. 193).
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De inhoud van het schema op de vorige pagina zal in dit onderzoek een rode draad
vormen. Bij het onderzoeken van het organisatieklimaat dat bij Espria en de actoren in
de casussen aanwezig is biedt het schema een kapstok op basis waarvan het interview
(mede) opgesteld kan worden. De factoren die van essentiële waarde zijn bij het
mogelijk maken van een innovatief klimaat, en innovaties op zich, zijn al eerder gegeven
(zie voorgaande pagina) door Delbecq en Mills (1985): motivatie om te innoveren,
obstakels die de innovatie belemmeren en de hoeveelheid beschikbare hulpmiddelen.
Deze factoren zullen aan de orde komen bij de analyse van Espria en de casestudies.
3.2.4 Typen Innovaties
Er zijn verschillende soorten innovaties, zo heeft ieder specialisme zijn of haar
innovatietype, maar uiteindelijk komen ze veel met elkaar overeen. Zo stellen
technische onderzoeken dat er productinnovaties en procesinnovaties zijn (Kung, 2008;
Heuvelman, 2010). In de planologie stellen Dammers, Verwest, Staffhorst en Verschoor
(2004) dat er sprake is van zowel ‘fysieke’ als van ‘procesmatige’ innovaties. Hierbij
melden zij dat de verschillen onderling gering zijn en dat er verbanden zijn tussen deze
twee typen innovaties. Op de volgende pagina wordt er een overzicht getoond van de
type innovaties
Fysieke innovaties
- Geografische vernieuwing: vernieuwing
van de fysieke kwaliteiten van een
gebied.
- Functie-integratie: een meer
sectoroverstijgende en gebiedsgerichte
aanpak van problemen en uitdagingen.
- Technologische vernieuwing: toepassing
van nieuwe communicatie- of andere
technieken.

Procesmatige innovaties
- Procesvernieuwing: vernieuwende
beleidsprocessen en werkwijzen.
-

Organisatievernieuwing: nieuwe
organisatie- en samenwerkingsvormen.

-

Cultuurverandering: verandering van
waarden en opvattingen, meer openheid.

Tabel 5: Type innovaties.
Bron: Dammers et al. (2004).

De theorie laat zien dat het bij fysieke innovaties met name gaat om tastbare
vernieuwingen die direct in de gebouwde omgeving waar te nemen zijn. Bij
procesmatige innovaties gaat het om de route van A naar B. Niet geheel ongebruikelijk is
dat beide innovaties in de ontwikkeling van de gebouwde omgeving van Nederland
gecombineerd worden (Dammers et al. 2004). Immers, het ontwikkelen van
milieuvriendelijke woningen met burgerparticipatie in een bestaande stadskern
herbergt een aantal van bovenstaande innovaties, die zowel fysiek innovatief zijn als
procesmatige innovatief.
Kung (2008) beschrijft een verdiepingsslag in het herkennen van innovatietypen.
Hij stelt dat er sprake kan zijn van de volgende soorten innovaties.
Incrementele innovaties: Aanpassingen en verbeteringen in bestaande technologieën of
diensten. Om afnemers tevreden te stellen zal men vermogen moeten aantrekken om
een product of dienst duurzaam te innoveren (Ibid).
Architecturale innovaties: Dit zijn technologische veranderingen in de verwante
subsystemen of verbonden mechanismen van een product of dienst, waardoor het
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bestaande product aangepast wordt en zo tot een andere doelgroep gericht kan worden.
Kung (Ibid) stelt dat Architecturale innovaties een product of dienst type kan
transformeren en een bedrijfsvoering fundamenteel kan veranderen. Om architecturaal
te innoveren moeten organisaties nieuwe markten zoeken en productieprocessen
aanpassen.
Discontinue innovaties: Deze innovaties worden ook wel radicale innovaties
genoemd en onderbreken de bestaande systemen en processen. Door het continue
onderhevig zijn aan de dynamiek van de samenleving en de markt ontstaat er een
competentievernietigende markt waarbij bedrijven geheel nieuwe competenties
ontwikkelen om competitief voordeel te bewerkstelligen (Ibid).
Disruptive innovations: Ook wel ontwrichtende innovaties genoemd. Het betreft
een eenvoudige technologische vooruitgang die de kracht heeft huidige marktordening
te ontwrichten. Christensen (1997) omschrijft ontwrichtende innovaties als producten
of diensten die billijker, eenvoudiger, gracieuzer en gebruiksvriendelijker zijn dan het
origineel. Hierdoor wordt er een nieuwe doelgroep aangeboord.
3.2.5 Fasen van het innovatieproces
Net zoals het proces van strategievorming bestaat ook het innovatieproces uit diverse
fasen. Van der Meer (2007) geeft deze verschillende fasen in het schema weer:

Figuur 6: Fases van innovaties.
Bron: Van der Meer (2007).

Te onderscheiden zijn de volgende drie fasen:
Allereerst de ‘conceptfase’, volgens Van der Meer ( 2007, p. 194) is het belangrijk om in
deze fase een innovatieklimaat te creëren. In dit innovatieklimaat kunnen er nieuwe
ideeën en mogelijkheden worden bedacht die bijvoorbeeld voortvloeien uit analyses
(Dittrich & Runhaar, 2005).
Na het op gang brengen van de ideeënstroom worden de concepten uitgewerkt in
de ‘developmentfase’ (Van der Meer, 2007). Een concept wordt bedacht, bij producten
kan het product getest worden, bij een dienst maakt men gebruik van een pilot om deze
te testen (Dittrich & Runhaar, 2005). Met als doel te definiëren welke middelen en
competenties het product of de dienst moet bevatten, wil het aansluiten op de markt en
haar conjunctuur, nu en in de toekomst.
In de laatste fase van innoveren gaat het om de introductie van een product of
dienst en noemt men het de ‘businessfase’. Hoofdzaak is het introduceren, beheersen en
controleren van de innovatie (Ibid, Van der Meer, 2007).
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Dittrich en Runhaar (2005) onderscheiden in hun artikel ‘Innovatieverbetering van
bestaande bedrijfsprocessen’ nog een aantal extra fasen. Net als bij de strategietheorie is
de basis hetzelfde, maar zijn er fases extra toegevoegd. De fases ‘marketing & distributie’
en ‘klantenservice’ worden door Dittrich en Runhaar extra toegevoegd. Deze fasen
vallen in het fasemodel van Van der Meer (2007) onder de businessfase en de
bijbehorende activiteit ‘planning & control’. Kortom dezelfde acties, maar explicieter
benoemd.
3.2.6 Organisatietypen
In deze sub paragraaf wordt er beschreven welke organisatietypen bepalend zijn voor
het innovatiegedrag. Immers, bepaalde organisatietypen stellen Espria en de actoren in
de casussen beter instaat om te innoveren en bepaalde organisatietypen hinderen
organisaties in hun innoveren (Van der Meer, 2007). Deze organisatietypen worden per
actor omschreven om zo voor Espria in kaart te brengen welk organisatietype benodigd
is om te kunnen innoveren en te anticiperen op krimp en hun vastgoedstrategie. Op die
wijze kan er wellicht advies gegeven worden aan Espria ten einde verandering in haar
organisatie door te voeren opdat zij dan instaat is (makkelijker) te innoveren.
Basis voor dit kader is het proefschrift “Veranderen is voor anderen” geschreven
door Dreimüller in 2008. Dit onderzoek benoemt expliciet een aantal organisatietypen
die bepalend zijn voor het innovatiemilieu. Dreimuller (2008) benoemt de volgende drie
organisatietypen, reactief, responsief en pro-actief, weergegeven in de volgende tabel:
Het model van Nelson en Burns
Management aspect
Reactief
Tijd
Verleden
Doel
Overleven
Planning
Rechtvaardiging
Veranderingsmethode
Bestraffend
Management
Schuldvraag
Structuur
Verdeeld
Oriëntatie
Egocentrisch
Motivatie
Pijn vermijden
Ontwikkelingsfase
Overleven
Communicatiemethode
Opgedrongen
Leiderschapsstijl
Dwingend

Responsief
Heden
Output
Activiteiten
Aanpassend
Coördinatie
Hiërarchisch
Team
Beloning
Samenhang
Feedback
Sturend

Pro-actief
Toekomst
Resultaten
Strategie
Gepland
Aaneensluiting
Matrix
Organisatie
Bijdrage
Overeenstemming
Feed-forward
Richting gevend

Tabel 6: Type organisaties.
Bron: Van der Meer (2007).

Het schema is gebaseerd op een schema van Nelson en Burns (1985). In dit onderzoek
zal er op de volgende wijze gebruik worden gemaakt van dit schema. De driedeling kan
in de praktijk (actoren in de casussen en Espria) weergeven welke aspecten waar te
nemen zijn bij de diverse woningcorporaties (waaronder dus ook Woonzorg
Nederland). Die gegevens kunnen inzicht verlenen in welk type organisatie in staat is tot
innoveren als het gaat om portefeuillestrategie. De manier waarop de theorie en
bovenstaand schema operationeel gebruikt worden, volgt in de volgende paragraaf.
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3.2.7 Operationalisering
Als men stelt dat theorie de bril is waardoor de praktijk gezien kan worden dan heeft
deze paragraaf als functie het montuur te versterken. Om de theorie van toepassing te
maken op de empirie zullen eerst bepaalde termen worden geoperationaliseerd. Dit is
een vorm van theorie implementatie die in onderzoeken vaak gebezigd wordt
(Verschuren & Doorewaard, 2007). Om de empirie in kaart te brengen wordt er gebruik
gemaakt van een hybride van eerder behandelde begrippen.
De meest belangrijke term die in dit hoofdstuk moet worden geoperationaliseerd
is de term ‘innovatie’, hieronder wordt het volgende verstaan; het ontwikkelen en
implementeren van vernieuwende ideeën middels een iteratief proces van interactie
tussen individuen, organisaties, systemen en instituties (Lambooy, 2005). In het
onderzoek zal deze term gebruikt (geoperationaliseerd) worden door te kijken of de
woningcorporaties innovatieve strategieën gebruiken of gaan gebruiken ten einde om te
gaan met krimp in hun werkgebied.
Om de innovaties die Espria en de actoren in de casussen toepassen in het juiste kader
te zetten wordt er bij het beschrijven van de innovaties gemeld in welke fase een
innovatie zich bevindt. Daarom zijn de volgende fasen geoperationaliseerd.
Conceptfase, zoals benoemd door Van der Meer (2007) en Dittrich & Runhaar
(2005). De eerste fase waarin een innovatie wordt geïnitieerd en in kaart wordt
gebracht. In het onderzoek zal men bekijken welke maatregelen een strategische
afdeling neemt ten aanzien van krimp.
Tijdens de ‘developmentfase’ wordt er een budget beschikbaar gesteld om
maatregelen te onderzoeken en te ontwikkelen (Dammers et al. 2007 & Van der Meer
2007). Daarnaast zullen er projecten worden gestart, afhankelijk van de intensiteit van
de innovatie als, ‘try-outs’ of ‘pilots’. In het onderzoek zal aan de woningcorporaties
gevraagd worden hoe de innovatie begeleid en ontwikkeld is. Welke leermomenten er
waren en hoe men hier op terug kijkt.
De laatste fase die Van der Meer (2007) in het innovatieproces beschrijft is de
‘businessfase’. Zoals eerder beschreven gaat het hier om het beheren en controleren van
de innovatie. In het onderzoek zal dit proces onderzocht worden door bij de casestudies
te achterhalen welke nazorg er is geweest bij de implementatie van een innovatie.
Welke parameters zijn er om te controleren of de innovatie aanslaat.
Naast bovenstaande operationalisering, wordt er gekeken welke woningcorporaties
welke organisatiekenmerken bezitten en of (tevens hoe) deze van invloed zijn op de
wijze van innoveren. Op basis van de kenmerken die Dreimüller heeft gepubliceerd (zie
vorige pagina) wordt bepaald wat voor type organisatie desbetreffende
woningcorporatie is, respectievelijk een reactieve, responsieve, proactieve organisatie.
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Nelson & Burns en de 4ling®; topprestatie-programmering
Nelson & Burns
Pro-actief
Reactief
Tijd
Toekomst
Verleden
Doel
Resultaten
Verward
Planning
Strategie
Rechtvaardiging
Verandermethode
Gepland
Bestraffend
Management
Aaneensluitend
Schuldvraag
Structuur
Matrix
Verdeeld
Oriëntatie
Organisatie
Egocentrisch
Motivatie
Bijdrage
Pijn vermijden
Ontwikkelingsfase
Overeenstemming
Overleven
Communicatie
Feed-forward
Opgedrongen
Leiderschapsstijl
Richting gevend
Dwingend

Responsief
Heden
Output
Activiteiten
Aanpassend
Coördinatie
Hiërarchisch
Team
Beloning
Samenhang
Feed-back
Sturend

Tabel 7: Type organisaties.
Bron: Dreimüller (2008).

Bovenstaand schema is verwerkt in de interviewlijsten zodat classificeerbaar is wat
voor type organisaties de actoren in de casussen zijn en of daardoor innoveren anders
verloopt, of er meer geïnnoveerd wordt. Reactieve organisaties zo stelt Dreimüller
(2008) zijn slecht tot niet bereid om innovaties door te voeren in hun beleid. Daarnaast
heeft men responsieve organisaties, dit zijn organisaties die wel voor innovaties
openstaan, maar innovaties langzaam tot niet doorvoeren. Het meest innovatieve
organisatiemilieu is te vinden bij een proactieve organisatie (Dreimüller, 2008 & Gores,
2010). De eigenschappen van de diverse organisatietypen spreken logischerwijs ook uit
dat, organisaties die bijvoorbeeld bij de factor tijd vooruit kijken (naar de toekomst),
ook handelen met hun oog op de toekomst, met andere woorden, proactief en dus
eerder innoveren omdat zij inspelen op de toekomst (Ibid). De genoemde interviewlijst
is een afgeleide van de interviewlijst die onder andere Gores (2010) heeft gebruikt om
organisatietype in kaart te brengen. De interviewlijst is opgenomen in de bijlage.
Toepassing
Met de operationalisering is het mogelijk om in dit onderzoek inspiratie op te doen als
het gaat om het innovatieve concepten. Met de informatie over innovatieve concepten is
het mogelijk om deze te spotten en te adviseren aan Espria inzake krimp en vastgoed.
Tevens wordt er gekeken naar welk type organisatie Espria is en of Espria
daardoor innoveert en op welk wijze. Op basis van de bevindingen bij de actoren wordt
gekeken welk organisatietype het best innoveert en of dit dus aanwezig is bij Espria.
Derhalve kan er geadviseerd worden welke veranderingen in de organisatie, of de
competenties van de organisatie, van Espria doorgevoerd moeten worden wil men
(makkelijker) innoveren.
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4 Uitgangspositie Espria
In dit hoofdstuk wordt de uitgangspositie van Espria beschreven. Dit hoofdstuk komt
voort uit een aantal interviews (voor een lijst van de geïnterviewden zie bijlage) en het
toepassen van de theorie (zie voorgaand hoofdstuk) op de gegevens die verzameld zijn
door het interviewen van actoren. Zo is in kaart gebracht welke innovaties Espria
uitvoert in het onderzoeksgebied en is bepaald wat voor innovatieklimaat Espria heeft.
Tevens is de vastgoedstrategie van Espria in kaart gebracht door de strategietheorie op,
de informatie die aan de hand van interviews is verzameld, toe te passen.
Dit hoofdstuk brengt de huidige wijze van opereren en organiseren van Espria in
kaart. Op basis van dit inzicht kan er een advies gegeven worden inzake de
vastgoedstrategie van Espria in Zuid- en Oost-Groningen.

4.1 Gebied, krimp en bezit
Dit onderzoek wordt geschreven voor Espria, een organisatie die bestaat uit een
vastgoedaanbieder (Woonzorg Nederland) en zorgaanbieders (Zorggroep Meander). In
dit onderzoek gaat het om een zorgaanbieder in Zuidoost-Groningen. Meander is als
zorgaanbieder bijzonder actief als zowel zorgaanbieder, vastgoedeigenaar en
vastgoedhuurder bij
zowel Woonzorg
Nederland als Lefier
en Acantus (een van
de casussen). Om
duidelijk aan te geven
om welk gebied het
gaat, waarin
Woonzorg Nederland
en Zorggroep Meander
tezamen als Espria
actief zijn, is hiernaast
in een figuur het
gebied als een
driehoek
weergegeven.
Figuur 7: Het gebied waarvoor dit onderzoek wordt uitgevoerd. De
Het gebied is geheel
driehoek Hoogezand-Sappemeer, Winschoten, Ter Apel.
gelegen in de provincie Bron: Google Maps (2011).
Groningen. Het betreft een gebied in Groningen waar -op de Eemsdelta na- de meeste
krimp is te verwachten zoals in hoofdstuk 1 al gepresenteerd is aan de lezer.

Binnen dit gebied werken de organisaties Zorggroep Meander en Woonzorg Nederland
samen onder de naam Espria. Daarnaast heeft Zorggroep Meander nog
samenwerkingsverbanden met andere vastgoedverhuurders en heeft zij als organisatie
haar eigen vastgoed in bezit (Zorggroep Meander, 2010). Gezien de ingewikkelde
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bedrijfsopzet kan men (ongenuanceerd) stellen dat het vastgoed dat Meander in bezit
heeft tevens vastgoed is dat in de portefeuille zit van Woonzorg Nederland. Immers,
beide werken onder dezelfde paraplu en zijn wederzijds afhankelijk van elkaar als het
gaat om de afzet van elkanders diensten. Hieronder een overzicht van alle organisaties
die onder de paraplu van Espria vallen.

Figuur 8: Overzicht Stichting Espria.
Bron: Espria (2011) & Zorggroep Meander (2010)

Woonzorg Nederland heeft naast het vastgoed dat afgenomen wordt door Zorggroep
Meander nog meer vastgoed -in haar aanzienlijke portefeuille- in deze en andere regio’s.
De zeven hierboven genoemde organisaties huren vastgoed bij Woonzorg Nederland.
Om enig overzicht te behouden en het feit dat het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de
uitgangspositie van Espria, wordt niet de voltallige portefeuille van Woonzorg
Nederland in dit hoofdstuk genoemd als object dat onderhevig is aan de demografische
krimpproblematiek, slechts het deel van Zorggroep Meander. Nogmaals ter
verduidelijking, het feit dat Meander in dit gebied vastgoed bezit is hoofdreden dat dit
onderzoek wordt uitgevoerd. Om de uitgangspositie van Espria te beschrijven en Espria
te analyseren, beschrijft dit hoofdstuk de portefeuille, de normatieve
huisvestingscomponent, het innovatieklimaat en de strategie.
In het gebied waar Zorggroep Meander actief is zal de bevolking de komende
decennia vanwege demografische verschijnselen sterk afnemen. Uit onderstaande tabel
is af te lezen dat de totale bevolking in Oost Groningen in de periode 2010-2040
afneemt, maar dat het relatieve aantal 75-plussers in diezelfde periode toeneemt wat
daarmee in overeenstemming is met de landelijke trend.
Bevolkingsprognose totaal
Hoogezand
Menterwolde
Pekela
Stadskanaal
Veendam
Vlagtwedde
Totaal
Nederland

Bevolkingsprognose > 75 jaar
in %
2010
2020
2030
2040

2010

2020

2030

2040

35.382

37.956

40.183

41.077

7,8

10,3

13,3

15,0

12.444

11.794

10.591

9.462

5,7

8,8

15,1

21,3

13.241

12.481

11.834

11.399

8,1

10,8

15,2

17,6

33.699

33.603

32.864

31.146

9,1

10,5

13,1

15,2

27.802

27.192

26.646

25.379

8,2

8,7

11,4

12,6

16.239

15.661

15.043

14.229

9,5

11,2

15,8

20,1

138.807

138.687

137.161

132.692

8,2

10,1

13,4

15,8

16.536.134

17.013.510

17.380.192

17.473.595

6,9

8,4

11,5

13,8

Tabel 8: Tabel bevolkingsprognose 2010-2040.
Bron: ABF Research – Primos prognose (2009).
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De gegevens laten zien dat er een aanzienlijke afname van het aantal inwoners komt.
Opvallend is, zo stelt Zorggroep Meander (2010), de gemiddeld lage sociaaleconomische
status van de bevolking. Bij deze status hoort ook een cultuur van bijbehorende
gezondheidsproblemen en een relatief hoog medische consumptie. Dat betekent dat in
deze regio een relatief groot aantal mensen gebruik maakt van medische voorzieningen.
In dit gebied heeft Zorggroep Meander onderstaande vastgoedlocaties in gebruik en
deels -net als Woonzorg Nederland- in bezit. Tevens geeft onderstaande tabel aan
hoeveel bedden Zorggroep Meander heeft op welke locatie en welke zorg er verleend
wordt. De kop ‘Erkenning’ geeft aan voor hoeveel bedden Zorggroep Meander een
vergoeding krijgt, vervolgens wordt er getoond hoeveel bedden per zorgtype er zijn op
de desbetreffende locatie. Deze typen zorg zijn onder te verdelen in Psychogeriatrische
Zorg (PG), zorg die verleend wordt aan ouderen met psychische stoornissen die verband
houden met ouderdom (Ibid); Somatische Zorg (SZ), lichamelijke zorg voor ouderen
(Ibid); Verzorging (VZ), algemeen zorg voor ouderen (Ibid).
Vestiging en plaats
Professor Tuntlerhuis Ter Apel
Kloosterheerd Ter Apel
Bolderborg Vlagtwedde
Heggerank Musselkanaal
A-Horst Musselkanaal
Parkheem Stadskanaal
Borg Westerwolde
Hofje Stadskanaal
Meander Veendam
Breehorn Veendam
Koppiusstraat Veendam
Totaal
Erkenningen totaal:

Eigendomssituatie
Huur WZN5
Huur WZN
Huur WZN
Eigendom
Eigendom
Eigendom
Huur WZN
Huur Lefier
Eigendom
Huur Acantus
Huur Acantus

Erkenning
72
72
65
83
59
72
60
12
191
95
24
805
821

PG2
72

SZ3

VZ4
72
65

28

55
59
72

60
12
98

93
95

24
294
294

148
148

363
379

Tabel 9: Overzicht vastgoed Zorggroep Meander.
Bron: Zorggroep Meander (2010).

4.2 Huidige leegstand en zusterorganisaties

Als organisatie heeft Espria in Groningen al te maken met leegstand. Niet alleen
Zorggroep Meander, maar ook andere marktpartijen die onder de vlag van Espria in
Groningen opereren hebben last van leegstand als gevolg van de krimp . “De afname van
de bevolking is al geruimde tijd merkbaar“, aldus Jolien Stokroos van Zorggroep
Meander. Sjaak Hoogendoorn Regiomanager Groningen van Woonzorg Nederland
beaamt deze uitspraak tijdens een interview (persoonlijke communicatie, 9 mei 2011)
en voegt daar aan toe dat de leegstand verandert door verhuizingen, maar dat deze wel
substantieel is en niet van tijdelijke aard.
Andere marktpartijen die onder de vlag van Espria in dit gebied actief zijn, zijn
minder fortuinlijk en hebben naast de leegstand en de krimp ook te maken met een
2

PG: Psychogeriatrische zorg
SZ: Somatische zorg
VZ: Verzorging
5
WZN: Woonzorg Nederland
3
4
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verouderde vastgoedportefeuille, zo meldt mevr. Stokroos (persoonlijke communicatie,
9 mei 2011). Deze partijen willen een nieuwe uitleglocatie verwerven om zodoende een
nieuw gebouw te realiseren. (mevr. Stokroos, persoonlijke communicatie, 9 mei 2011).
De vraag is of er gezien de krimpproblematiek, bezuinigen, de normatieve
huisvestingscomponent en het feit dat Espria landelijk opereert geen andere
oplossingen zijn, als het relatief dure nieuw bouwen op uitleglocaties. Uiteraard is het
vanuit kwalitatief perspectief begrijpelijk dat men nieuwe locaties wil realiseren. Vanuit
strategisch oogpunt kan er echter gekeken worden of er wellicht meer optimale
oplossingen aanwezig zijn.

4.3 Normatieve Huisvestingscomponent

Espria heeft als zorgaanbieder en woningcorporatie een specifieke uitgangspositie. Met
name door het introduceren van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) is er
veel veranderd in het handelen van organisaties zoals Espria. De NHC versterkt de
problematiek die krimp met zich meebrengt, maar wordt pas in dit hoofdstuk behandeld
aangezien deze regeling specifiek van toepassing is op Espria en niet op de gekozen
casussen en diens actoren. De actoren in de casussen hebben veelal weinig te maken
met zorg en de financiering van zorgvastgoed. Enkele actoren in de casussen verhuren
op kleine schaal vastgoed aan zorgaanbieders. De uitgangspositie van Espria is zoals
geschetst anders en wordt dermate beïnvloedt door het introduceren van de NHC dat in
deze paragraaf aandacht wordt besteed aan deze nog in te voeren regeling (per 2012
van kracht).
Het document dat aankondigde dat er een verandering in de financiering van zorg en
zorgvastgoed ging plaatsvinden werd op 1 januari 2006 door Minister Hoogervorst
gepubliceerd en wordt de ‘februaribrief’ genoemd (Ten Hoedt, 2005; Nederlandse Zorg
autoriteit [NZa], 2011). Belangrijkste maatregel is het feit dat zorginstellingen niet meer
een vergoeding van het Rijk ontvangen voor hun kapitaallasten, maar dat zij zelf
verantwoordelijk zijn voor de vergoeding van hun intramurale zorg en alles dat hier bij
samenhangt (GGZ Nederland, 2010; NZa, 2011). Deze verantwoordelijkheid is op een
dermate manier vormgegeven dat zorgorganisaties verantwoordelijk zijn voor hun
inkomsten door de hoeveelheid geleverde diensten die zij afzetten (Peters-van
Dommelen & Schipper, 2008). Via onder andere deze maatregel wil het rijk meer
marktwerking organiseren met als achterliggend doel de markt voor zorg optimaliseren
(Klein-Haarhuis, 2010; Volmer, 2008; Van Alderwergen, Piket en Renckens, 2007). De
concrete vormgeving van deze maatregel resulteert in de ‘NHC’ en het ‘Zorg Zwaarte
Pakket’ (ZZP) (Peters-van Dommelen & Schipper, 2008; Klein-Haarhuis, 2010). In de
praktijk houdt dit in dat vanaf 2011 de vaste vergoedingen voor de huisvesting
vervangen worden door de normatieve huisvestingscomponent. De kosten die gemaakt
worden voor de huisvesting worden integraal meegenomen in de productprijzen van de
zorginstellingen (TNO, 2010). Hierdoor wordt onder andere de verantwoordelijkheid
van zorginstellingen om effectief en efficiënt in zorg te voorzien door middel van
prestatiebetaling –meer zorgafname en zorgproductie betekent meer geld voor
vastgoed- bewerkstelligd (Peters-van Dommelen & Schipper, 2008 & Klein-Haarhuis,
2010). Het onderzoeksbureau TNO vat de veranderingen als volgt samen:
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Vanaf 2012 wordt de huidige budgetsystematiek en het systeem van nacalculatie
vervangen door een prestatiegebonden vergoeding op basis van landelijke
uniforme tarieven. Deze vergoeding wordt opgenomen in de tarieven van de
zorgzwaartepakketten (ZZP’s) en wordt dan ook het integrale tarief genoemd. Het
nieuwe systeem kent drie essentiële verschillen ten opzichte van het huidige
systeem:
1. De vergoeding voor de kapitaallasten wordt niet langer per individueel geval
berekend. Er komt een landelijk uniforme en normatieve vergoeding.
2. De vergoeding van de kapitaallasten is niet langer gekoppeld aan een
vergunning voor een bouwproject, maar wordt afhankelijk van de productie. Het
tarief wordt dus gekoppeld aan de cliënt.
3. Het moment van investeren en de vergoeding van de kapitaallasten worden
ontkoppeld.
Als uitgangspunt voor het integrale tarief geldt dat dit voldoende moet zijn om
nieuwbouw te kunnen realiseren op basis van de meest recente bouwnormen. Tot
1 januari 2009 vormden de prestatie-eisen voor nieuwbouw van AWBZvoorzieningen en de kengetallen zoals opgenomen in de Bouwkostennota (2008)
het kader voor deze bouwnormen.
TNO, 2011.
Om de verandering in het opereren van zorgaanbieders en vastgoedaanbieders voor de
zorg inzichtelijk te maken, wordt nu de wijze waarop de NHC wordt bepaald kort
beschreven. Vervolgens wordt de impact van deze maatregelen geduid.
De NHC is een onderdeel van het ‘Zorg Zwaarte Pakket” (ZZP), zoals al eerder is
aangegeven. Als integraal onderdeel van het ZZP kan het onderdeel NHC volgens drie
opeenvolgende stappen worden bepaald (TNO, 2010, p. 5). De eerste stap is het bepalen
van de prestatie-eisen van de vermelde doelgroepen en hun huisvesting enerzijds en de
verschillende ‘Zorg Zwaarte Pakketten’ anderzijds. Hiertoe worden de ZZP’s
onderverdeeld aan de hand van een viertal kenmerken (Ibid):
- Type bouw: a-specifiek of specifiek;
- Verblijfstype: individueel verblijf, afdelingsverblijf of groepsverblijf;
- Bijzondere kenmerken doelgroepen;
- Bijzondere voorzieningen.
Door het inzichtelijk maken van bovenstaande eigenschappen ontstaat een beeld en een
kwalificatie van de gevraagde zorg. Daarbij kan in stap twee een rekenoppervlakte
worden gekoppeld aan de drie verschillende functies:
- Verblijf;
- Ondersteunende begeleiding,
- Behandeling/activerende begeleiding en ondersteunende diensten.
In de laatste stap worden de bepaalde gegevens omgezet in een investeringsbedrag. Het
in de voorgaande stap bepaalde rekenoppervlakte wordt gebruikt om een
investeringsbedrag nader te bepalen. Bij de bepaling van het precieze
investeringsbedrag worden nog tal van andere -voor dit onderzoek niet relevantefinanciële toeslagen meegenomen om uiteindelijk een investeringsbedrag vast te stellen,
dit vormt de basis van een NHC (Ibid).
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De hierboven beschreven veranderingen op het gebied van de financiering van de
intramurale zorg zijn hevig. Derhalve is er door het Rijk in samenwerking met de NZa
een overgangsperiode bepaald (NZa, 2011). Tijdens deze periode, die loopt van 2011 tot
en met 2017, wordt er van de oude regeling langzaam overgegaan naar een volledige
financiering van het zorgvastgoed middels de NHC. Stapsgewijs zullen de diverse
zorgorganisaties en vastgoedorganisaties op basis van de NHC hun vastgoed moeten
financieren. In tabel 10 is de overgangsregeling weergegeven.
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Heden %
100%
90%
80%
70%
50%
30%
15%
0%

NHC %
n.v.t.%
10%
20%
30%
50%
70%
85%
100%

Tabel 10: Overgangsregeling introductie NHC.
Bron: Nederlandse Zorgautoriteit (2011, p. 2).

Dit overzicht heeft betrekking op alle zorgorganisaties en vastgoedorganisaties op het
gebied van zorg. Er zijn geen uitzonderingen of andere regelingen mogelijk, aldus de
NZa, (2011). “Een hogere vergoeding dan de 100% NHC vergoeding wordt automatisch
afgebouwd doordat het aandeel van de NHC in het gewogen gemiddelde toeneemt: in
2012 ontvangt een instelling bijv. nog maar 90% van de kapitaallasten die 100% van de
NHC te boven gaat, in 2013 80% enzovoorts” (NZa, 2011).
Resumerend duiden Peters-van Dommelen en Schipper (2008) de
uitgangsposities van zorgorganisaties als volgt: “Nu zorginstellingen risico (gaan) lopen
over al hun kapitaallasten, zullen investeringen veel meer rendement gedreven worden.
Er ontstaat een extra prikkel voor efficiency en klantgericht werken.” Het vastgoed van
de betrokken organisaties zal door de NHC moeten aansluiten op de vraag. Als de
situatie zich voordoet dat er geen volledige afzet van diensten is, zal ook de bezetting
van het vastgoed achteruit lopen. Nadeel van de NHC is dus dat wanneer men niet
voldoende bezetting heeft er wel lasten zijn ten aanzien van de financiering van het
vastgoed, maar er geen inkomsten worden ontvangen. In het verleden werden
kapitaallasten opgevangen door lokale overheden (TNO, 2011).
De spelregels op de markt veranderen, de conjunctuur van de markt verandert en de
demografische situatie in het gebied verandert. Espria heeft adviezen inzake een
vastgoedstrategie voor het gebied Zuidoost-Groningen nodig. De wijzigingen op de
markt zijn dermate ingrijpend dat een eenvoudige aanpassing van de strategie
waarschijnlijk niet volstaat, daarom zal er gekeken moeten worden naar innovatieve
veranderingen voor Espria’s vastgoedstrategie. Daarbij moet er wel ruimte zijn voor
innovatie in de organisatie van Espria.
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4.4 Innovatie

In dit onderdeel wordt er gekeken of de organisatie Espria –in dit geval bestaande uit
Zorggroep Meander en Woonzorg Nederland- een klimaat heeft waarbinnen innoveren
mogelijk is of aangemoedigd wordt. Daarnaast wordt er gekeken of Espria reeds
innoveert en op welke wijze dit dan wordt vormgegeven in acties of de uitwerking en
invulling van projecten.
4.4.1 Organisatie klimaat en innoveren
Uit interviews met medewerkers van Espria komt naar voren dat zij in het teamverband
Zorggroep Meander en Woonzorg Nederland een responsief klimaat heeft aan boord van
haar organisatie, maar dat zij neigt naar het zijn van een proactieve organisatie. Er
worden in interviews enkele voorbeelden genoemd waarbij diverse actoren in de
organisatie geprobeerd hebben een nieuw concept zoals het integraal samenwerken
met andere zorgorganisaties, of het efficiënt aanpassen van de organisatie (persoonlijke
communicatie, 12 mei 2011). Helaas zijn er bepaalde factoren die innoveren in een
aantal gevallen in de weg staan zo komt naar voren tijdens het bezichtigen van de
vastgoedportefeuille in Ter Apel, Stadskanaal, Winschoten, Veendam en Vlagtwedde.
Sommige zorglocaties in de zojuist genoemde kernen hebben te kampen met een
overcapaciteit aan kamers en zorg. Espria probeert de diverse organisaties die onder
haar paraplu opereren samen te brengen op dergelijke locaties zodra men er achter
komt dat er leegstand optreedt. Dat betekend dan wel weer dat er andere locaties
vrijkomen, op dat moment moet er dan een dispositietraject op gang komen. Deze
procesmatige innovatie is nog in de conceptfase. De diverse organisaties willen echter
niet bij elkaar onder een dak zitten, omdat men dan in een reeds bestaand gebouw
wordt gehuisvest, bijkomend feit is dat iedere zorgorganisatie een andere visie heeft als
het gaat om locatie en huisvestingseisen. Dit terwijl de marktsituatie verslechterd.
Daarnaast is Espria in Winschoten bezig met het exploiteren van
levensloopbestendige woningen, zo meldt een medewerker van Woonzorg Nederland.
In het bijzonder betreft dit de locatie Woonzorgcentrum De Renselheerdt te Winschoten
(Woonzorg Nederland, 2010). Vijfenveertig woningen die beogen niet alleen ouderen en
zorgbehoevende te huisvesten op de korte termijn, maar op de lange termijn ook
kunnen voorzien in de woonbehoefte van starters. Deze fysieke innovatie wordt al
geruime tijd geëxploiteerd en verkeert derhalve reeds in de businessfase (Van der Meer,
2007).
Zoals eerder gesteld balanceert Espria tussen een responsief en proactief
organisatieklimaat omdat men wel wil innoveren, maar slag tot innoveren lijkt niet
geheel gemaakt te worden. In ieder geval kan de bewering van Dreimüller (2008)
bevestigd worden. Een responsief of proactief organisatieklimaat bevordert de mate
waarin er innovaties kunnen worden bewerkstelligd.
4.4.2 Toepassing innovaties
Er is sprake van een aantal innovaties. De eerst besproken innovatie betreft een
procesinnovatie, sommige zorglocaties in eerder genoemde paragraaf hebben te
kampen met een overcapaciteit aan kamers en zorg. Espria probeert de diverse
organisaties die onder haar paraplu opereren, samen te brengen op locaties waar
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leegstand langdurig voorkomt. De uitvoering laat nog te wensen over, organisaties
hebben ieder een eigen visie betreffende haar huisvesting.
Een andere innovatie betreft een technische en deels procesmatige innovatie,
namelijk het exploiteren van levensloopbestendige woningen in Winschoten. Deze
multifunctionele invulling van verhuurbare eenheden is nieuw voor de organisatie.
Dergelijke invulling is gericht op een lange termijn exploitatie met verschillende
doelgroepen. Hierdoor blijft het vastgoed langer courant, deze innovatie wordt nog
doorontwikkeld en bevindt zich in de ontwikkelfase.
De derde en laatste innovatie betreft een procesinnovatie in de vorm van een
organisatievernieuwing. Tijdens de bezichtiging van de diverse complexen en de
interviews met medewerkers kwam naar voren dat elk complex een complexmanager
zal gaan krijgen in de toekomst. Althans, om deze innovatie te bewerkstelligen wordt er
nu met een ‘pilot’ gewerkt in het werkveld. Deze innovatie verkeert nochtans in haar
conceptfase. Hieronder een overzicht van de hierboven beschreven innovaties.
Innovatie

Type

Fase

Samenbrengen locaties met
leegstand

Procesinnovatie

Conceptfase

Levensloopbestendige
woningen

Technische
innovatie/Procesinnovatie

Conceptfase

Complexmanager

Procesinnovatie

Conceptfase/Pilotfase

Tabel 11: Overzicht innovaties Espria

4.4.3 Conclusie
Espria is zich al aan het oriënteren op innovaties en het klimaat om te innoveren is nog
niet geheel aanwezig, maar men probeert te innoveren. Aanbevelingen die gedaan zullen
worden naar aanleiding van dit onderzoek kunnen dan wellicht toch uitgevoerd worden
tezamen met de reeds lopende innovaties. Alleen moet Espria er voor zorgen dat men
zich bij de onderdelen organisatiedoel en organisatiestructuur meer richt op de
toekomst en de lange termijn (Nelson & Burns in Dreimüller, 2008). De stelling van
Dreimüller (2008) dat de organisaties die proactief van aard zijn innoveren, wordt bij
Espria bevestigd.

4.5 Strategisch beleid

Dit onderzoek is er op gericht Espria te adviseren haar vastgoedstrategie op bepaalde
punten te herzien of advies te geven inzake haar vastgoedstrategie om zodoende de
negatieve invloed van krimp op de vastgoedportefeuille te beperken. Om een advies te
schrijven over bestaand beleid, een handelswijze, een visie of een strategie moet eerst
de reeds bestaande situatie of werkwijze in kaart gebracht worden. In dit onderdeel is
op basis van een aantal interviews en bezichtigingen met medewerkers van Espria de
vastgoedstrategie voor de regio Groningen in kaart gebracht. Deze geïnterviewden zijn
werkzaam in diverse onderdelen van de organisatie, maar altijd werkzaam op
strategisch niveau. Een overzicht van de geïnterviewden is terug te vinden in de bijlage.
Allereerst worden de analyses besproken op basis waarvan een strategie wordt
gevormd. Vervolgens gaat men dieper in op de strategie die Espria voert. Uiteindelijk zal
er beschreven worden hoe deze strategie wordt getoetst door de organisatie.
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4.5.1 Analyse
Espria voert drie analyses uit die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van haar
vastgoedstrategie. Deze drie analyses worden deels door Zorggroep Meander en deels
door Woonzorg Nederland uitgevoerd. Als het gaat om marktontwikkelingen inzake de
zorg dan is Meander Zorggroep aan het woord. Als het gaat om de technische en
financiële staat van het vastgoed dat eigendom is van Woonzorg Nederland, dan is dat
de partij die de analyse uitvoert. Uiteindelijk wordt op basis van deze gecombineerde
gegevens een strategie bepaald. Allereerst worden nu de drie analyses beschreven.
Espria voert periodiek een financiële analyse uit per complex. Met deze analyse
wordt onder andere de complexwaarde per object bepaald, hierbij wordt gebruik
gemaakt van de financiële gegevens van Espria. Daarnaast worden externe taxateurs
ingeschakeld om onverwachte of versnelde afschrijvingen van de objecten te signaleren.
Financiële analyses zijn in veel gevallen de belangrijkste parameters voor
vastgoedorganisaties. Immers, de waarde van een gebouw is bepalend voor strategische
interventies zoals investeren, acquisitie, dispositie, sloop of herbouw (Van Driel, 2007 &
Nieboer, 2009).
De tweede analyse is technisch van aard. Net zoals elke andere woningcorporatie
of professionele vastgoedbeheerder wordt de status en de performance van de
complexen per object periodiek in kaart gebracht (Van Driel, 2007). Deze analyses
resulteren wat in de vastgoedkunde een Meerjarenonderhoudsbegroting of wel een
‘MJOB’ wordt genoemd. De technische accountmanagers zijn verantwoordelijk voor
deze analyses en deze worden door hen periodiek bijgewerkt.
Bevolkingsontwikkeling & marktontwikkeling; per complex wordt eens in de drie
of vijf jaar, afhankelijk van activiteit nabij het vastgoedobject of complex en de waarde
van de portefeuille, de ontwikkeling van de bevolking en de markt onder de loep
genomen. Deze zijn bepalend voor strategische beslissingen. In deze analyses komen de
verwachtingen en invloeden van krimp boven. De strategie wordt bepaald door het
totaalbeeld van analyses. Opvallend is het feit dat er sprake is van analyses op
microniveau, dat wil zeggen, dat op lokaal niveau de bevolkings- en marktontwikkeling
in kaart wordt gebracht. De vertaling van deze analyses in strategische en tactische
visies wordt in de volgende paragraaf behandeld.
4.5.2 Strategie
De analyses worden uitgevoerd vanuit het hoofdkantoor van Woonzorg Nederland in
Amstelveen en vanuit het hoofdkantoor van Meander in Veendam. In Amstelveen
hebben deze analyses als resultaat dat zij worden verwerkt tot specifieke
overzichtskaarten per complex, ook wel complexkaarten genoemd (zie bijlage voor
voorbeeld). Daarnaast vinden deze analyses hun weg naar visiedocumenten en globale
beleidsdocumenten. De complexkaart bevat alle informatie op basis waarvan Espria een
strategische afwegingen wil maken, zo blijkt uit interviews, ‘’de complexkaart is een
overzicht van de strategie per complex ‘’, aldus dhr. Hoogendoorn (persoonlijke
communicatie, 9 mei 2011). Alle analyses worden in dit document vertaald naar
aandachtpunten, ingrepen of planningen, de strategie per complex (Ibid). Opvallend is
dat langdurige leegstand of toekomstige leegstand niet duidelijk naar voren komt, of
verder wordt toegelicht. In sterke mate lijkt de complexkaart een fragmentarische
momentopname, waarbij toekomstverwachtingen niet tot uiting komen of in
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overweging worden genomen. Espria zelf ervaart deze wijze van strategiebepaling als
objectief en helder. De strategie is per complex wellicht anders, maar in de hoofdlijn
hetzelfde. De meeste gebouwen in dit gebied worden door geëxploiteerd en
onderhouden zolang de parameters die in de analyse naar voren kwamen naar behoren
zijn en de financiële situatie te rechtvaardigen is (lees; goed is) worden de gebouwen
door geëxploiteerd.
Over strategische acties zoals dispositie, acquisitie, inbreiding of uitbreiding is
Woonzorg Nederland duidelijk, aldus Directeur Commercie Guus Verduijn (persoonlijke
communicatie, 13 mei 2011). Woonzorg Nederland zal in deze regio niet uitbreiden of
nieuwe locaties acquireren. Vanwege krimp wordt de huidige portefeuille door
geëxploiteerd ondanks suboptimale bezetting. Dit wetende merken Jolien Stokroos en
Sjaak Hoogendoorn op dat er zorgaanbieders in dit gebied actief zijn die ook onder de
paraplu van Espria vallen die vanwege verouderd vastgoed op zoek zijn naar nieuwe
locaties.
Een beleidsnota waar vastgoed als onderwerp en strategie aan bod komt, betreft de
toekomstvisie en beleidsnota van Zorggroep Meander (2010). Deze beschrijft een
verschuiving van de organisatie van Zorggroep Meander naar andere werkgebieden ten
behoeve van de afzet van diensten. Men verplaatst zich van gebieden waar men actief is,
waar de vraag en afzet afneemt tot een kleine groep, naar een gebied waar wel afname
van diensten en vastgoed gerealiseerd kan worden. Zodoende kunnen mensen aan het
werk worden gehouden en wordt het bestaansrecht van de organisatie behouden.
Eerder werd aangegeven dat de partner Woonzorg Nederland geen nieuw vastgoed
koopt, dit wil dus zeggen dat Zorggroep Meander en Woonzorg Nederland op dat
moment minder voor elkaar kunnen betekenen. Op nieuwe locaties kan Zorggroep
Meander vastgoed afnemen van andere aanbieders zoals de lokale woningcorporatie
Acantus. Merkwaardig is het feit dat er geen samenwerking of verwantschap wordt
gezocht met andere zorgorganisaties die samenwerken met Woonzorg Nederland of
onder de paraplu van Espria werkzaam zijn. De strategie beperkt zich tot de complexen
op zichzelf en ontbeert een integraliteit met andere complexen, gebieden en
organisaties.
4.5.3 Toetsing
Periodiek worden de analyses opnieuw uitgevoerd en complexkaarten, visie- en
beleidsdocumenten bijgewerkt. Deze wijze van strategiebepaling vindt al jaren plaats bij
beide organisaties. Duidelijke prestatieafspraken zijn er niet gemaakt, het gaat om
consolideren, zolang de demografische zekerheid en stabiliteit aanwezig is in het gebied
en problemen inzichtelijk zijn gemaakt, is de uitvoering tot op heden geen probleem. Er
zijn geen waarneming gedaan zoals kritiek inzake het samenwerken en het gebruiken
van de unieke landelijke operatie methode van de organisatie Espria en de optimalisatie
van deze unieke organisatie door middel van het samenwerken van diverse
zorgaanbieders in een regio.
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4.6 Conclusie

Resumerend kunnen er een aantal punten benoemd worden die kenmerkend zijn voor
de situatie waarin Espria verkeert en de wijze waarop Espria handelt. Het gebied
Zuidoost-Groningen is bovengemiddeld onderhevig aan krimp. Hierdoor hebben
zorgorganisaties die onder de vlag van Espria opereren te maken met leegstand,
waaronder ook Zorggroep Meander.
Deze leegstand manifesteert zich in een tijd waarin spelregels op de markt
veranderen, met het introduceren van de NHC zijn organisaties zoals Espria afhankelijk
van de bezetting van hun bedden inzake de financiering van het vastgoed.
Zorgaanbieder genieten in de toekomst niet langer bepaalde zekerheden die de overheid
tot op heden biedt. De wijzigingen op de markt zijn dermate ingrijpend dat een
eenvoudige aanpassing van de strategie waarschijnlijk niet volstaat, daarom zal er
gekeken moeten worden naar innovatieve veranderingen voor Espria’s
vastgoedstrategie.
Op het gebied van innoveren is Espria nog niet ver. Innovaties staan in de
kinderschoenen en kennen tal van tegenslagen zoals het niet willen meewerken van
andere organisaties die onder de paraplu van Espria vallen. Als organisatie is Espria te
weinig bezig met de toekomst zo komt uit het onderzoek naar voren. Daarnaast is Espria
een organisatie met een grote omvang en duurt het even voordat ontwikkelingen
doorgang vinden. Derhalve wordt er in de volgende hoofdstukken gekeken naar
mogelijkheden op het gebied van innovaties in een gelijkwaardige (krimp) situatie.
Zodoende worden er inzichten opgedaan die Espria helpen in het vernieuwen en het
aanpassen aan de nieuwe situatie.
De strategievorming van Espria betreft drie analyses die resulteren twee
strategische documenten. Zorggroep Meander vervaardigd een beleidsdocument uit de
analyses dat aangeeft dat men zich op lokaal niveau moet gaan verplaatsen. Woonzorg
Nederland blijkt in deze verplaatsing vooralsnog geen rol van betekenis te spelen.
Document twee betreft een complexkaart, opgesteld door Woonzorg Nederland. Deze
strategische documenten worden door de organisatie als overzichtelijk gezien, maar
ontberen inzichten op het gebied van leegstand en ontwikkelingen in het gebied
(marktinformatie op meso en macro niveau). Deze strategie lijkt erg fragmentarisch en
weinig integraal met andere bedrijfsonderdelen van Espria. De volgende hoofdstukken
geven nieuwe inzichten in vastgoedstrategieën van actoren die zich bevinden in
krimpgebieden. Dit inzicht kan gebruikt worden bij het adviseren van Espria inzake een
vastgoedstrategie.
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5 Casus 1: Acantus Groep
In dit hoofdstuk en de komende drie hoofdstukken worden de diverse actoren nader
besproken. Het doel van dit hoofdstuk is om te laten zien hoe de actor Acantus Groep
omgaat met de krimpsituatie ten aanzien van haar organisatie en vastgoed. In dit
hoofdstuk wordt niet alleen hun situatie geduid, maar wordt er ook getoond in welk
gebied zij actief zijn, wat hun aandeel in de woningmarkt is en wat zij betekenen als
actor in hun gebied. Daarnaast wordt uiteengezet hoe het klimaat van deze actor is ten
aanzien van innoveren. Vervolgens wordt aan de hand van de strategietheorie de
analyses, de strategie en toetsing van de vastgoedstrategie ten aanzien van krimp in
kaart gebracht. Als laatste worden de innovaties als gevolg van de krimp beschreven. In
de komende drie hoofdstukken is deze systematiek herhaald. Zodoende ontstaat er een
inzicht in mogelijke strategische aanpassingen die als advies kunnen worden gebruikt
voor Espria.
Bij het introduceren van de actoren worden zij systematisch behandeld. Allereerst
wordt er een overzicht van de actor in cijfers gepresenteerd. Deze cijfers zijn allemaal
afkomstig van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (2010). Er is gekozen voor deze
duiding, omdat op deze wijze een geijkt en vergelijkwaardig beeld gegeven kan worden
van de desbetreffende casus. Vervolgens wordt het gebied waarin de actor actief is
nader beschreven tezamen met het daarin gelegen vastgoed en eigendom. Op deze wijze
krijgt men een indruk, een idee van de impact en de omvang van de gevolgen de
krimpproblematiek voor de desbetreffende woningcorporatie. Daarna worden de
demografische ontwikkelingen beschreven, met andere woorden, wordt de impact van
de krimp voor de desbetreffende woningcorporatie nader beschreven.

5.1 Acantus Groep

Hieronder volgt een overzicht van de Acantus Groep in cijfers.
Eigenschap
Vestigingsplaats
Referentieregio
Referentiegroep
Aantal Fulltime-equivalent
Totaal aantal woongelegenheden
Waarvan eenheden in verzorgingshuizen
Gemiddelde huurprijs per woongelegenheid

Grootheid
Veendam
Ommeland
Corporaties met marktgevoelig bezit
238,1
13.049
245
€ 406,- per maand

Tabel 12: Acantus Groep in cijfers.
Bron: CFV (2010a).

5.1.1 Organisatie
De Acantus Groep is een woningcorporatie gelegen in Groningen met een totaal van
13.427 woningen, 40.000 huurders en 250 medewerkers (CFV, 2010a). Deze
woningstichting bestaat uit de voortzetting van een aantal lokale, kleine en middelgrote
woningcorporaties. Woningstichting Oosterkim uit Vlagtwedde, Stichting Acantus
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Woonservice uit Winschoten en Woningstichting Delfzijl zijn in 2009 samengevoegd tot
de ‘Acantus Groep’ (Acantus Groep, 2009).
Haar hoofdkantoor is gelegen te midden van haar werkgebied in Veendam. Het
kerngebied bestaat
hoofdzakelijk uit een zestal
gemeentes te weten (Acantus
Groep, 2008):
- Bellingwedde
- Delfzijl
- Oldambt
- Pekela
- Veendam
- Vlagtwedde
Binnen dat gebied is Acantus
niet alleen actief als
woningaanbieder, maar biedt
daarnaast ook nog andere
voorzieningen zoals
parkeergelegenheden,
zorgwoningen en
bedrijfsonroerend goed aan
Figuur 9: Gebied waarin de Acantus Groep actief is.
(Ibid). Acantus draagt uit dat zij
Bron: Google Maps (2011)
een sociale organisatie is met
een maatschappelijke taak. Om deze taak en dat gedachtegoed uit te dragen en kracht bij
te zetten, is Acantus lid van het Kwalitieitscentrum Woningcoporaties Huursector
(KWH). Net als velen is Acantus lid van Aedes (Ibid).
Andere karaktereigenschap van Acantus is dat zij al geruime tijd investeert in haar
energiebesparende woningen. Acantus wil een aanzienlijk aantal energiebesparende
woningen in haar portefeuille hebben. Dit is een wijze om haar vastgoed nu en in de
toekomst courant te houden, aldus het Beleidsplan 2009-2013 (Acantus Groep, 2008).
Een groot deel van de portefeuille scoort slecht op het punt van de Energie Prestatie
Norm (EPA). Om er voor te zorgen dat het vastgoed courant blijft en haar waarde
behoudt, moet Acantus op diverse wijzen investeren in haar vastgoed. Deze
investeringen moet men doen om bijvoorbeeld bij dispositie in de toekomst courant
vastgoed aan te kunnen bieden (Ibid). Acantus is zich als middelgrote woningcorporatie
wel degelijk bewust van haar positie en noodzaak om te vernieuwen in verband met de
huidige demografische- en marktontwikkelingen.
5.1.2 Gebied en bezit
Acantus Groep is in een aanzienlijk deel van de noordelijke krimpgebieden actief.
Hieronder vallen zowel het sterkst getroffen gebied, de DEAL gemeenten (Eemsdelta)
als het gebied waarvoor dit onderzoek wordt uitgevoerd; Zuidoost-Groningen.
Vanuit het TopTeam Krimp (2009) kreeg het DEAL gebied een hoge prioriteit om
krimp aan te pakken aangezien dit gebied het eerst en het hevigst getroffen wordt door
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de krimp. Door het TopTeam Krimp (Ibid) zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en
doelen gesteld voor de actoren in de DEAL gemeenten. De “D” van DEAL, de gemeente
Delfzijl, is waar Acantus een groot aandeel van haar voorraad heeft liggen zoals in tabel
13 te zien is (Acantus Groep, 2011). Het aandeel van Acantus in Delfzijl is 84% van de
totale huurvoorraad aldaar (Rigo, 2010). Daarmee is Acantus de grootste verhuurder in
dat gebied en een gewichtige marktpartij als het om woningbouw en ruimtelijke
ordening gaat.
Zuidoost-Groningen kent een verbond van organisaties die actief zijn in het krimpgebied
en de invloed van de krimpproblematiek onderzoeken. Een groot deel van Acantus haar
portefeuille ligt in de driehoek Hoogezand-Sappemeer, Winschoten en Ter Apel. Zo laat
het overzicht van de Acantus Groep (2011) ook zien:
Gemeente
Bellingwedde
Delfzijl
Oldambt
Pekela
Veendam
Vlagtwedde
Totaal

Acantus huurwoningen
727
3.048
3.820
1.349
2.713
1.392
13.049

Woningen in gemeente
4.089
11.819
17.968
5.489
12.593
7.040
58.998

% aandeel Acantus
18%
26%
21%
25%
22%
20%
22%

Tabel 13: Verdeling vastgoedportefeuille Acantus Groep.
Bron: Acantus Groep (2011) & CBS (2011).

Bij bovenstaande tabel moet een kanttekening worden geplaatst. Het woningbezit wordt
hierboven vergeleken met het totaal aantal woningen per gemeenten. In het interview
met een medewerker van Acantus werd aangegeven dat ten opzichte van het totaal aan
sociale woningen per gemeenten de Acantus Groep in de hier bovenstaande gemeenten
zeventig procent of meer bezit.
5.1.3 Krimpproblematiek voor Acantus Groep
Deze woningcorporatie acteert in een gebied dat in het verleden en heden, maar ook in
de toekomst ernstig aan krimp onderhevig is. Geruime tijd voordat de
krimpproblematiek in de landelijke politiek en media aan de orde kwam had Acantus in
Delfzijl al op grote schaal te maken met krimp. Mede vanwege deze problematiek zijn
diverse woningcorporaties samengevoegd, aangezien verenigd vermogen meer
slagkracht met zich mee brengt in de poging om met het demografische verschijnsel
krimp om te gaan. In de jaren negentig, na de oliecrisis van de jaren tachtig, bleef de
aanwas van nieuwe inwoners uit, terwijl marktpartijen in de woningbouw groei
verwachtten in verband met de industriële bedrijvigheid van het gebied. Dit zorgde al
laat in de twintigste eeuw voor krimp en herstructurering. De Acantus Groep heeft al
vroeg in haar bestaansgeschiedenis een herstructureringsingreep in de plaats Delfzijl
gerealiseerd. Middels deze ingreep is veel naoorlogs bezit geëlimineerd en dateert het
overblijvend bezit vooral van na 1960, aldus de Acantus Groep (2011). Er blijft op basis
van de huidige analyses een aanzienlijke slooopgave bestaan. Dit gegeven manifesteert
zich met name door de terugloop van inwoners en huishoudens. Daarnaast speelt ook de
mate waarin de woningen courant zijn een rol, dat wil zeggen, de vraag op de markt
verandert in de richting van woningen en appartementen met nul treden zodat
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woningen zowel voor oud als jong geschikt zijn. Deze marktverandering heeft een grote
invloed op de woningvoorraad in de plaats Delfzijl (Ibid).
Concreet betekent dit voor de Eemsdelta dat blijkens de prognoses uit 2007 tussen 2008
en 2025 een bevolkingsafname van 16% en een afname van het aantal huishoudens met
6% wordt verwacht (Rigo, 2010 & Acantus Groep, 2009). Op langere termijn is de krimp
groter. Na 2040 is er sprake van een stabilisatie, maar dan is het aantal inwoners van de
regio met 34% en het aantal huishoudens met 17% gedaald (Ibid). Door de sterke
financiële positie van de Acantus Groep en de noodzaak die de krimpsituatie met zich
mee brengt verplicht deze woningcorporatie zich tot de regel van “twee slopen en een
bouwen” in het randgebied van Delfzijl en in Delfzijl zelf tot “drie slopen een bouwen”,
aldus dhr. Boers (persoonlijke communicatie, 19 mei 2011).
De verwachte daling van de bevolking van de regio Oost-Groningen is berekend. Er zal
een daling van de bevolking voordoen van 9% en een huishoudendaling van 3%. Dat
heeft net als in de Eemsdelta gevolgen voor de woningmarkt als geheel. Was in het
verleden de impact van krimp alleen zichtbaar in de te grote huurwoningvoorraad, nu
wordt ook de koopwoningmarkt geconfronteerd met de aanzienlijke afname van het
aantal huishoudens. Er zijn teveel woningen en voor een groot deel zijn deze woningen
niet geschikt voor de toenemende vraag naar woningen voor ouderen, zo blijkt uit
diverse onderzoeken (Rigo, 2009; TopTeam Krimp, 2009; Meander, 2010).

5.2 Typering innovatieklimaat Acantus Groep

Deze paragraaf beschrijft in hoeverre een woningcorporatie een innovatieklimaat heeft,
dat wil zeggen, in welke mate het klimaat aanzet tot innoveren of innoveren mogelijk
maakt. Hierbij is gebruik gemaakt van de innovatietheorie die eerder is behandeld in dit
onderzoek. Het innovatieklimaat word getypeerd op basis van de bevindingen opgedaan
tijdens interviews. Aan de hand van de bevindingen kan een actor als volgt worden
getypeerd:
- Proactief organisatietype;
- Reactief organisatietype;
- Responsief organisatietype.
Dreimüller (2008) stelt dat proactieve organisaties meer en eerder innoveren dan
organisaties die een ander organisatietype bezigen. Per actor wordt deze stelling
onderzocht. In de komende drie hoofdstukken wordt deze typering toegepast bij elke
actor.
Op basis van de bevindingen van het interview is te stellen dat Acantus als organisatie
niet proactief of responsief is te noemen. Deze woningcorporatie is te omschrijven als
een reactieve organisatie. De organisatie probeert in de (krimp)problematiek van haar
omgeving te overleven, de pijn van de krimp te vermijden en is bezig met het
rechtvaardigen van haar bestaan door het ontwikkelen van een maatschappelijk
betrokkenheid in het verenigingswezen en sociaal-maatschappelijk milieu van haar
omgeving. Het verkleinen van de vastgoedportefeuille (sloop) is de voornaamste reden
waarom deze actor nauwelijks aan innoveren toe komt.
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Het feit dat een dergelijke organisatie reactief opereert betekent desalniettemin
niet dat er geen sprake kan zijn van innovaties. Verderop in dit hoofdstuk zal de wijze
waarop en de mate waarin de Acantus groep in Veendam innoveert nader worden
uitgewerkt en toegelicht.

5.3 Strategiebepaling Acantus Groep

Deze paragraaf beschrijft op systematische wijze, aan de hand van het theoretisch kader,
op welke manier en met welke invulling de strategieën van de onderzochte actoren tot
stand komen. Deze systematiek is afkomstig van een verzameling aan
strategietheorieën. In het proefschrift van Nico Nieboer (2009, p. 49) wordt
geconstateerd dat in een verzameling van strategie theorieën een fundament te
herkennen is. Het gaat simpelweg om drie vaste stappen die vastgoedorganisaties bij het
bepalen van hun vastgoedstrategie nemen, eerder benoemd in paragraaf 3.1:
1. Analyse;
2. Strategie;
3. Toetsing.
A priori kan worden gesteld dat zowel Espria als de verschillende actoren volgens deze
stappen –in grote lijnen- hun vastgoedstrategie nader bepalen. De toegevoegde waarde
van dit inzicht, betreft de invulling van deze stappen. Niet de constatering dat,
schematisch gezien, de diverse corporaties dezelfde stappen ondernemen ten einde een
strategie te bepalen. In de volgorde van de eerder genoemde stappen worden de
resultaten naar aanleiding van de interviews hieronder beschreven. Daarbij bijzondere
aandacht voor krimp.
Deze paragraaf beschrijft de analyses die woningcorporaties uitvoeren. Op basis van
deze analyses, zo stelt Nieboer (2009), wordt een strategie bepaald. De bepaling van
deze strategie vindt plaats aan de hand van specifieke factoren, die voor desbetreffende
woningcorporatie van belang zijn. Nu wordt inzichtelijk met welke factoren de
woningcorporaties rekening houden en welke analyses zij gebruiken om hun strategie
te bepalen. In de komende drie hoofdstukken is deze aanpak op dezelfde wijze
toegepast, zodat bij elke actor op eenduidige manier inzichten kunnen worden
verworven.
5.3.1 Analyse
Deze woningcorporatie is gelegen in Noord-Groningen en heeft een aanzienlijk deel van
haar woningvoorraad gelegen in Delfzijl. Delfzijl maakt deel uit van de DEAL gemeente
het eerste gebied waar krimp in hevige mate toesloeg (zie voorgaand hoofdstuk).
Acantus is vanwege die omstandigheden zich versneld en verplicht aan gaan passen aan
de krimp. Dit betekende met name een sloopopgave, een opgave die andere
woningcorporaties in dat gebied ook hebben moeten volbrengen, aldus dhr. Boers
(persoonlijke communicatie, 19 mei 2011).
Uit het Acantus jaarbericht van 2010 (in press) en de interviews (persoonlijke
communicatie, 19 mei 2011) komt naar voren dat Acantus niet zo veel analyses uitvoert
als bijvoorbeeld haar Limburgse collega ZO wonen. Het feit dat de vastgoedportefeuille
verspreid is over een aantal gemeenten die ver uit elkaar liggen, speelt hier een rol aldus
dhr. Boers (Ibid). Vanuit kostenoverweging is het uitvoeren van diverse analyses in
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diverse gebieden een kostbare bezigheid, zo veronderstelt dhr. Boers (Ibid). De Acantus
Groep voert voor het bepalen van haar vastgoedstrategie een tweetal analyses uit. Het
betreft de portefeuilleanalyse en een monitorende demografische analyse om zodoende
de krimpsituatie in de gaten te kunnen houden, aldus het Jaarbericht 2010 van de
Acantus Groep (in press). In de volgende paragrafen worden de analyses nader
toegelicht
Portefeuille analyse
Deze analyse bestaat voornamelijk uit het in kaart brengen van de status waarin het
vastgoed verkeert. De status van het vastgoed wordt met twee indicatoren in kaart
gebracht.
Indicator één is een financiële indicator die de actor in staat stelt de waarde van
een bepaald object of een gedeelte van de portefeuille te bepalen. Periodiek worden de
financiële waarden van complexen bepaalt. Daarbij maakt zij gebruik van verschillende
financiële indicatoren, bijvoorbeeld de WOZ-waarden, boekwaarden of het Bruto
aanvangsrendement (BAR) et cetera (Van Driel, 2007). Met deze informatie kan men
bepalen wat de financiële levensduur is van een object of de financiële prestatie
(opbrengst) van een object is. Financiële analyses zijn in veel gevallen de parameters
voor vastgoedorganisaties. Immers, de waarde van een gebouw is de parameter voor
strategische interventies zoals investeren, acquisitie, dispositie, sloop of herbouw (Van
Driel, 2007 & Nieboer, 2009).
Indicator twee is de technische staat van een object of de portefeuille. Net zoals elke
andere woningcorporatie of professionele vastgoedbeheerder wordt de technische
status en de performance van de complexen per object periodiek in kaart gebracht (Van
Driel, 2007). Deze analyses resulteren onder andere in wat de vastgoedkunde een
‘meerjarenonderhoudsbegroting’ oftewel een ‘MJOB’ noemt. De technische of
beheerafdeling zijn verantwoordelijk voor deze analyses en ze worden door hen
periodiek bijgewerkt. Net als de financiële status van de vastgoedportefeuille en de
demografische analyse (zie volgende paragraaf) is ook dit een belangrijk onderdeel bij
het bepalen van de sloopopgave. Gezien de demografische status van het gebied waarin
Acantus actief is zal er de komende decennia een sloopopgave zijn. Hierdoor kan
Acantus haar vastgoedportefeuille gezond houden en blijft de ruimtelijke kwaliteit in
Noord-Groningen aanwezig, aldus de dhr. Boers (persoonlijke communicatie, 19 mei
2011).
Demografische analyse
Net als Limburg heeft ook de regio Noord-Groningen in het verleden, nu en in de
toekomst last van de gevolgen van krimp (zie introductie casus Acantus Groep).
Vanwege de krimpsituatie is een monitor die de demografische ontwikkelingen in kaart
brengt een belangrijk onderdeel voor de strategiebepaling, aldus dhr. Boers(Ibid).
In het verleden is Acantus overvallen door de krimpsituatie in haar operatiegebied
(hetgeen innoveren bemoeilijkt, zoals eerder opgemerkt). Op deze wijze heeft de
organisatie versneld leren werken met het feit ‘krimp’, zo stelt dhr. Boers (Ibid). Acantus
realiseert zich nu dat het demografische verschijnsel krimp een gegeven is.
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De Acantus Groep moet bij elke beleidsmatige of investeringsbeslissing de factor
krimp als afwegingspunt meenemen, zo stelt dhr. Boers (Ibid). Vanwege de
krimpsituatie is een juiste monitor voor de demografische ontwikkelingen van
levensbelang voor deze woningcorporatie.
Samenbrengen
Deze analyses dienen als input voor het formuleren van een strategie. De strategie zal
integraal goedgekeurd moeten worden door het dagelijks bestuur van de Acantus
Groep. Derhalve dienen dergelijke analyses ook als beargumentering voor de gekozen
strategie. Deze beargumentering vindt ook zijn weg in het jaarverslag om zo
stakeholders van de ontwikkelingen op de markt waarin de actor zich bevindt te
beschrijven en de acties die de actor neemt te legitimeren. Stap één van
strategiebepaling is nu omschreven. Hierin kwam naar voren dat de demografische
ontwikkelingen (krimp) en de staat van het vastgoed in de portefeuille bepalende
factoren zijn voor het ontwikkelen van een strategie, deze strategie wordt in de
volgende paragraaf uiteengezet.
5.3.2 Strategie
Nu volgt een beschrijving van de vastgoedstrategie die voortvloeit uit de hierboven
beschreven analyses. In de drie volgende hoofdstukken is deze stap op dezelfde wijze
uiteengezet.
De in Veendam gevestigde Acantus Groep heeft al langere tijd te maken met krimp.
Derhalve is men bij de Acantus Groep meer bezig met de krimp om te gaan. Dit in
tegenstelling tot ZO wonen die grotendeels nog preventief bezig is. Als het gaat om een
strategie ten aanzien van vastgoed dan kan er gesteld worden dat er een strategische
hoofdlijn uit het beleid van Acantus naar voren komt.
Sloop incourante voorraad
In de basis blinkt de strategie van de Acantus Groep uit in de eenvoudigheid. Op basis
van demografische ontwikkelingen en de portefeuilleanalyse kan maar een strategie
gekozen worden en dat is het slopen van het vastgoed dat incourant is. De Acantus
Groep heeft als voordeel dat zij door de versmelting met diverse andere
woningcorporaties een behoorlijke financiële slagkracht heeft. Derhalve is de sloop te
realiseren. “Als we slopen dan slopen we wel op punten die decentraal gelegen zijn, daar
waar het voorzieningenniveau nihil of terug aan het lopen is” aldus, dhr. Boers
beleidsmedewerker van de Acantus Groep (persoonlijke communicatie, 19 mei 2011).
Helaas loopt het aantal inwoners en huishoudens terug, zo blijkt uit de analyses aldus
dhr. Boers (Ibid), dit betekent simpelweg dat men de voorraad moet reduceren naar een
niveau dat passend is voor de markt.
Daar waar mogelijk gebruikt ook Acantus de kansen die krimp biedt. Met andere
woorden, bij sloop brengt men in bepaalde mate en op verschillende wijze kwaliteit
terug in de voorraad. Dat gebeurt dan niet perse alleen door het terugbrengen van
levensloopbestendige woningen, maar ook door het terugbrengen van carports of
groenvoorzieningen. Net als ZO wonen sloopt Acantus woningen op een niet duurzame
locaties, locaties waar voorzieningen verdwijnen. Nieuwbouw wordt gerealiseerd op
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locaties waar voorzieningen nog voor handen zijn. Zodoende ligt het nieuwe vastgoed
niet decentraal, maar centraler bij de rest van het bestaande vastgoed. Tevens draagt
het bij aan de kwaliteit van de vastgoedportefeuille en is de zekerheid van een
kwalitatief voorzieningsniveau in grote mate aanwezig, zo stelt dhr. Boers (Ibid).
Punt van aandacht dat ook al bij de introductie van deze casus aan het licht is
gebracht, is het feit dat Acantus drie woningen moet slopen om een nieuwe
levensloopbestendige woning te bouwen. Kansen om de voorraad op grote schaal te
vernieuwen zijn er dikwijls weinig.
5.3.3 Toetsing
Als derde onderdeel van strategiebepaling wordt er gekeken naar de toetsing van de
fungerende vastgoedstrategie. In de komende drie hoofdstukken is ook dit onderdeel op
dezelfde wijze verwerkt. In de interviews kwam naar voren dat de strategie alleen bij
goedkeuring door het dagelijks bestuur is goedgekeurd. Naderhand heeft er nauwelijks
een serieuze toetsing of reflectie van de strategie plaatsgevonden. We zien in cijfers wel
minder leegstand, onze sloopingreep heeft dus wel degelijk zin gehad. Doordat de
Acantus Groep in grote mate overvallen is door de krimp, heeft bewuste toetsing geen
plek gehad in onze aanpak ten aanzien van de leegstand zo stelt dhr. Boers (Ibid). Een
bevestiging in het feit dat dit de juiste aanpak is geweest is te herleiden uit de
sloopacties die collega corporaties in andere krimpgebieden en dezelfde regio
uitvoeren, dhr. Boers (Ibid).

5.4 Innovaties als reactie op krimp

In deze paragraaf wordt beschreven in welke mate een bepaald organisatietype van een
actor in de praktijk resulteert in proces- of organisatorische innovaties als reactie op de
krimpsituatie. In de volgende drie hoofdstukken komt deze paragraaf ook aan bod.
Zodoende worden de diverse innovaties per actor in kaart gebracht. Met dit inzicht kan
er advies worden gegeven aan Espria op het gebied van innovaties als reactie op krimp.
De Acantus Groep is actief in Noordoost-Groningen een provincie die samen met de
Parkstad Regio hevig getroffen is door de demografisch krimp. In de gehele regio is er
sprake van kaalslag en leegstand als gevolg van de bevolkingsafname. Mede vanwege
het feit dat hierdoor meerdere markpartijen in de volkshuisvesting geraakt worden,
hebben de woningcorporaties en de DEAL gemeenten gezamenlijk de handschoen
opgepakt om de krimpproblematiek te beteugelen. In die zin is er sprake van een
procesmatige innovatie voor de Acantus Groep als organisatie. Het samenwerken op
regionaal niveau was geheel nieuw voor de organisatie, aldus dhr. Boers (persoonlijke
communicatie, 18 mei 2011). De innovatie werd wel min of meer verplicht, er was geen
keuze, Acantus moest zich als marktpartij conformeren naar de situatie en het feit dat zij
integraal onderdeel zijn van de markt die het probleem kan aanpakken. Deze innovatie
verkeert al in de businessfase en is reeds in uitvoering. De sloopagenda is opgesteld en
grotendeels al uitgevoerd. Echter, met de huidige cijfers komt Acantus niet direct toe
aan iets anders dan het slopen en snijden in de huidige voorraad.
In het kader van die sloop en het snijden, is Acantus haar opdracht fysiek aan het
realiseren door het slopen van drie woningen en daarvoor een woning, een carport of
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een levensloopbestendige woning, terug te laten komen. Het principe van een
levensloopbestendige woning is dat deze door elke doelgroep bewoond kan worden
(Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, 2011) en dus altijd aansluit op de markt.
Deze fysieke innovatie heeft de Acantus Groep met name toegepast in het zwaarst door
krimp getroffen gebied, de Eemsdelta. Hier heeft men grotendeels gesneden in de
voorraad, omdat dit in samenspraak met de woningcorporaties, de provincie en
gemeentes besloten was. Deze prestatieafspraak is een zware afspraak, maar moest
genomen worden, aldus dhr. Boers (Ibid). Helaas heeft men bij deze innovatie ook iets
over het hoofd gezien, aldus dhr. Boers (Ibid). Men heeft destijds de kans laten liggen om
voorzieningen en woongebieden op te schalen en te centraliseren en zo de
maatschappelijke voorzieningen en de omgevingskwaliteit te waarborgen. Deze
innovatie bevindt zich in de uitvoeringsfase of, zoals in de theorie beschreven, de
businessfase. Acantus is met name in haar incourante vastgoed aan het snijden. Lering
trekt men wel uit deze ingrepen, centralisatie van woningen en het opschalen van
voorziening staan nu boven aan de agenda, aldus dhr. Boers (Ibid).
Bovenstaande bevindingen sluiten aan op eerdere bevindingen over het
innovatieklimaat. Hieruit komt inderdaad naar voren dat Acantus geen proactieve
organisatie is, maar dat innoveren wel nodig is. Het onderzoek laat eigenlijk zien dat
andere marktpartijen (actoren) en bepaalde instituties zoals de overheid Acantus er toe
hebben gedwongen, of Acantus bewust hebben gemaakt van het feit dat er innovatie
nodig was, om de krimpproblematiek aan te pakken. Nu volgt een schema met alle
innovaties die de Acantus als reactie op de krimp heeft doorgevoerd.
Innovatie

Type

Fase

Regionale samenwerking

Procesinnovatie

Businessfase

Drie voor één
(levensloopbestendige)
woning

Technische
innovatie/Procesinnovatie

Businessfase

Tabel 14: Overzicht innovaties Acantus Groep

5.5 Conclusie

De Acantus Groep in Veendam is op een eenvoudige wijze omgesprongen met de invloed
van krimp op haar vastgoedportefeuille en vastgoedstrategie. Uit het type analyses en
de uitkomst van deze analyses lijkt ook alleen maar een eenvoudige maar doeltreffende
strategie naar voren te komen, namelijk de sloop van incourant vastgoed. Daarbij is het
mogelijk om per drie gesloopte woningen één nieuw type woning (nul treden
woningen) terug te brengen. De toetsing van deze strategie heeft de actor nog niet
uitgevoerd. Collega woningcorporaties in eenzelfde situatie als Acantus passen dezelfde
strategie toe. Deze ontwikkeling vindt dhr. Boers (Ibid) een bevestiging van het feit zij al
wisten, het slopen van de incourante voorraad is een te verantwoorden strategische
optie.
Als het gaat om innoveren is Acantus ook te kenmerken in haar eenvoud. Haar
innovatieklimaat is te kenmerken als responsief. Dat wil zeggen, Acantus is als
organisatie nauwelijks met innoveren bezig geweest, ze was bezig met de problematiek
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(krimp) op dat moment. Het innovatieklimaat van deze actor vertaald zich door in de
innovaties als reactie op de krimp. De procesmatige innovaties in de vorm van het
samenwerken en de fysieke innovaties zoals het terugbrengen van minder woningen
met een hogere kwaliteit zijn uit noodzaak geboren, of door actoren van buitenaf
aangedragen, ten einde met de krimp om te kunnen gaan. “Desalniettemin worden deze
innovaties als succesvol ervaren”, aldus dhr. Boers (Ibid).
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6 Casus 2: ZO wonen
6.1 ZO wonen

Hieronder volgt een overzicht van ZO wonen in cijfers.
Eigenschap
Vestigingsplaats
Referentieregio
Referentiegroep
Aantal Fulltime-equivalent
Totaal aantal woongelegenheden
Waarvan eenheden in verzorgingshuizen
Gemiddelde huurprijs per woongelegenheid

Grootheid
Sittard-Geleen
Westelijke Mijnstreek
Corporaties met marktgevoelig bezit
238,1
13.891
152,9
€ 415,- per maand

Tabel 15: Overzicht ZO wonen in cijfers.
Bron: CFV (2010b).

6.1.1 Organisatie
ZO wonen is als woningcorporatie in 2005 voortgekomen uit een fusie tussen een aantal
lokale woningcorporaties. Deze woningcorporaties waren actief in diverse gebieden en
zijn respectievelijk; Stichting WVS, Woonprofiel en Wonen Schinnen-Onderbanken. ZO
wonen is als actor voornamelijk actief in de Westelijke Mijnstreek, aangezien zij daar
12.600 wooneenheden heeft. De Westelijke Mijnstreek bestaat uit de volgende kernen:
- Sittard
- Geleen
- Born
- Beek
- Schinnen
- Stein
Daarnaast heeft ZO wonen een
duizendtal wooneenheden in
het gebied Echt-Susteren
(Midden Limburg) en in de
Parkstad gemeentes
Onderbanken en Brunssum iets
meer dan tweehonderd
wooneenheden. Negentig
procent van de ZO wonen
Figuur 10: Gebied waar ZO wonen actief is
portefeuille bevindt zich in de
Bron: Google Maps (2011)
Westelijke Mijnstreek, waar
naast ZO wonen slechts enkele kleine woningcorporaties actief zijn en ZO wonen als
woningcorporatie de grootste marktpartij is (ZO wonen ,2009; Gemeente Sittard, 2008;
CFV, 2010). Deze woningcorporatie richt zich hoofdzakelijk op haar kerntaak als
volkshuisvester en heeft naast woningen nauwelijks andere typen vastgoed in haar
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bezit, dat wil zeggen, geen bedrijfsonroerend goed en geen horeca of buurthuizen in
haar vastgoedportefeuille.
ZO wonen focust zich na haar reorganisatie in 2009 weer op haar kerntaken als sociale
organisatie (Dagblad de Limburger, 2009). Primair richt zij zich op het aanbieden van
courante, betaalbare en energie zuinige woningen voor kwetsbare groepen, die van
sociale zorg afhankelijk zijn. ZO wonen kenmerkt zichzelf als sociale organisatie met
haar sociaal maatschappelijk hart op de juiste plaats. “Onze kerntaak is maatschappelijk
ondernemen op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn”, aldus ZO wonen (2009). Het
gaat er om dat men een juiste kwaliteit van leven aanbiedt en dat doe je niet alleen met
een stapel stenen. Daarbij houdt ZO wonen rekening met haar financiële kaders die
juiste in deze tijd van demografische en economische ontwikkelingen gewichtige
parameters zijn. ZO wonen is net als de meeste woningcorporaties lid van Aedes.
6.1.2 Gebied en bezit
Deze woningcorporatie heeft het “voordeel” dat het daaronder gelegen gebied, de
Parkstad Regio, geldt als een regio dat door het TopTeam Krimp wordt gezien als
primair getroffen gebied. Net als de DEAL gemeenten is deze regio voorzien van
subsidies en ondersteuning ten einde de krimpproblematiek te beteugelen. ZO wonen
ziet de Parkstad Regio als voorbeeld waaruit bepaalde lessen getrokken kunnen
worden, aldus ZO wonen (2011).
De Parkstad Regio is al geruime tijd aan het werken aan de herstructurering
opgaaf die de krimp en de vergrijzing met zich mee brengen. Na een aantal jaren van
acceptatie, analyse en onderzoek heeft de Parkstad Regio, in meer en mindere
samenwerking met de woningcorporaties, ‘De Envelop’ samengesteld. Bij de
totstandkoming van dit document waren niet alle woningcorporaties even coöperatief.
De Envelop dient als richtinggevend document en verdeelt de sloop en bouwopgave
onder de diverse woningbouwcorporaties in de Parkstad Regio, passend voor de
krimpsituatie.
De Westelijke Mijnstreek kent geen soortgelijk gezamenlijk document zoals De Envelop,
omdat in deze regio de verdeling van sociale huurwoningen erg eenzijdig is. Volgens ZO
wonen bezitten zij in de meeste gemeenten meer dan tweederde deel van de sociale
woningvoorraad (ZO wonen, 2009). Dit wil zeggen dat zij de markt kan sturen en de
invloed van andere woningcorporaties miniem is. Derhalve is de samenwerking tussen
de diverse gemeentes in de Westelijke Mijnstreek en ZO wonen sterk, daar zij in sterke
mate afhankelijk van elkaar zijn. In de volgende tabel (tabel 16) is de
vastgoedportefeuille van ZO wonen weergegeven
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Gemeente
Sittard-Geleen
Beek
Schinnen
Echt-Susteren
Brunssum
Onderbanken
Totaal

ZO wonen
huurwoningen
10.300
1.360
940
1.084
20
200
13.891

Woningen in gemeente

% aandeel ZO wonen

44.428
7.376
5.719
13.785
14.129
3.573
89.010

23,2%
18,4%
16,4%
7,9%
0,1%
8,6%
15,6%

Tabel 16: Verdeling vastgoedportefeuille ZO wonen.
Bron: ZO wonen (2011) & CBS (2011).

Bij bovenstaande tabel moet een kanttekening worden geplaatst. Het woningbezit wordt
hierboven vergeleken met het totaal aantal woningen per gemeenten. De
geïnterviewden van ZO wonen en de gemeente Sittard-Geleen gaven aan (middels
interview en documenten) dat ten opzichte van het totaal aan sociale woningen per
gemeenten ZO wonen in de hier bovenstaande gemeenten tweederde deel of meer bezit
(ZO wonen, 2011 & Gemeente Sittard-Geleen, 2010).
6.1.3 Krimpproblematiek voor ZO wonen
Tot voor kort werden er nog vraagtekens geplaatst bij krimp. Heden ten dagen is men
zich bewust van het feit dat de bevolking in de Westelijke Mijnstreek aan het afnemen is
en ook nog gaat afnemen (Companen, 2008; Etil, 2010; Sittard-Geleen, 2008; ZO wonen,
2009). Vanwege de individualisatie en de verdunning van gezinnen zal de krimp tot
2025 in de vorm van huishoudens uitblijven. Na 2025 krijgt de Westelijk Mijnstreek te
maken met een serieuze afname van het aantal huishoudens (Ibid). Hieronder een
overzicht van de bevolkingsafname.
Prognose 2006
Gemeente
Beek
Schinnen
Stein
Sittard-Geleen
Westelijke
Mijnstreek

2006

2020

2030

16.926
13.439
26.656

16.107
12.523
25.556

15.388
11.550
24.168

Ontwikkeling 2006
– 2030
- 9%
- 14%
- 9%

96.648

92.149

88.072

- 9%

155.675

148.355

141.207

- 9%

Tabel 17: Prognose bevolkingsafname Westelijke Mijnstreek.
Bron: ETIL (2006).

Er zijn twee hoofdoorzaken voor de daling van het inwonertal, aldus onderzoeksbureau
ETIL (2006). Ten eerste is er een algemene tendens van ontgroening en vergrijzing van
de bevolking. Dit komt enerzijds door het aantal geboorten dat terug gaat lopen en
anderzijds door een toename van het aantal sterfgevallen. Ten tweede verliest de
Westelijke Mijnstreek inwoners door het verhuizen van inwoners naar de rest van
Nederland en België en Duitsland (Sittard-Geleen, 2008).
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Al deze ontwikkelingen tezamen leiden tot een aanzienlijke afname van het aantal
inwoners en huishoudens. Deze afname ziet men naar verloop van tijd terug in een
daling van voorzieningen en een afnemend draagvlak voor voorzieningen in de regio.
Uiteraard betekent dat een afnemende vraag naar woonruimte. Dit wetende zijn de
gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en ZO wonen zich bewust van het belang van
kwalitatief goede woningen (Companen, 2008). Het is zaak om met de toekomstige
behoeften van de vergrijzende bevolking rekening te houden en wellicht krimp te zien
als een kans. Vanuit het principe ‘’één goede woning erbij, één slechte woning eraf‟ gaat
de regio Westelijke Mijnstreek “van meer naar beter‟ en wordt krimp omgezet in kans
(Companen, 2008; Etil, 2010; Sittard-Geleen, 2008; ZO wonen, 2009). Reden genoeg
voor ZO wonen om haar strategie af te stemmen op onder andere de krimpsituatie. Wil
ZO wonen krimp als kans benutten dan moet ZO wonen wel in staat zijn zich aan te
passen of om te vernieuwen en te innoveren. In de volgende paragraaf wordt
beschreven of er bij ZO wonen een innovatief klimaat aanwezig is.

6.2 Typering innovatieklimaat ZO wonen

Als organisatie realiseert ZO wonen zich dat zij moet leren van de Parkstad en DEAL
gemeenten. Hetgeen betekent dat men alert en proactief zal moeten handelen als het om
de demografische ontwikkeling krimp gaat. De diverse interviews bevestigen dat ZO
wonen een proactieve organisatie is die innovaties als kans ziet om juist te handelen in
de toekomstige krimpsituatie
Deze actor kan beschreven worden als een uitermate proactieve organisatie als
het gaat om hun innovatieklimaat, omdat zij in haar omgeving als actor diverse
innovaties aan het uitwerken is. Deze actor kijkt naar de toekomst en ziet dat zij
proactief nieuwe concepten toe moet passen om zich zodoende aan te passen aan de
veranderende situatie. Vanwege het feit dat ZO wonen niet in het epicentrum ligt van de
krimp, heeft zij ruim de tijd om innovatieve concepten te onderzoeken, in te zetten en te
ontwikkelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er diverse concepten geadopteerd
worden. Hetgeen dus impliceert dat de meeste concepten, die later in dit hoofdstuk
uitgebreid aan bod komen, nog in de conceptfase verkeren. De innovaties verkeren in
deze status, omdat ZO wonen voorlopig nog weinig last zal ondervinden van de krimp.
Vanuit bovenstaande gegevens kan men concluderen dat de stelling van Dreimüller
(2008), die eerder in dit onderzoek is gepresenteerd wordt bevestigd, alhoewel de
innovaties bij deze organisatie nog erg prematuur zijn.

6.3 Strategiebepaling ZO wonen

ZO wonen is een woningcorporatie met een aanzienlijk groot aandeel in de Sittardse
sociale huursector. In het interview met een beleidsmedewerker van ZO wonen komt
naar voren dat vanwege het grote aandeel sociale woningen de woningcorporatie in
grote mate samenwerkt met de gemeente Sittard-Geleen (grootste gemeente in de
Westelijke Mijnstreek). Een groot aandeel in de ruimtelijke ordening betekent dat ZO
wonen ook beeldbepalend is voor de ruimtelijke ordening van dit toekomstig
krimpgebied.
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6.3.1 Analyse
Hieronder zijn de analyses beschreven op basis waarvan ZO wonen haar
vastgoedstrategie bepaalt, daarbij speciaal aandacht voor krimp.
Woonmilieuvisie analyse
ZO wonen voert periodiek vier analyses uit waarvan één in directe samenwerking met
de gemeente Sittard-Geleen. Deze analyses worden uitgevoerd door de strategie &
beleidsafdeling van woningcorporatie ZO wonen. Eén analyse is een uitzondering, deze
wordt namelijk in samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen en een extern
adviesbureau uitgevoerd. Dit adviesbureau probeert op deze wijze objectief, zorgvuldig
en met inachtneming van ordentelijke ruimtelijke ordening een beleidsvisie met
betrekking tot wonen te vervaardigen. De input voor deze analyse komt onder andere
voort uit de zelfstandig door ZO wonen zelfstandig uitgevoerde analyses. Uiteindelijk
heeft dit proces geresulteerd in de “Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek” (Companen,
2010).
Deze analyse beschrijft een aantal belangrijke onderdelen. Als vertrekpunt
worden allereerst de huidige woonmilieus van de regio Westelijke Mijnstreek
geanalyseerd. De diverse woonmilieus worden in kaart gebracht samen met de mate
waarin zij vertegenwoordigd zijn binnen de regiogrenzen van de Westelijke Mijnstreek.
Dit behelst het beschrijven van de waarde en de waardeontwikkeling van woonhuizen
in delen van de stad (Ibid). Daarnaast wordt er geanalyseerd hoe de stad is opgebouwd,
denk hierbij aan dichtheden, leegstand, mutatie, afstanden en infrastructurele
voorzieningen (Ibid).
Een minstens zo belangrijk onderdeel betreft het hoofdstuk waarin de trends en
verwachtingen voor de regio geanalyseerd worden. De volgende aandachtspunten
komen aan bod:
Demografie
Economie
Werkgelegenheid

Voorzieningen
Woningmarkt
Harde plannen & de markt

Tabel 18: Aandachtspunten analyse Westelijke Mijnstreek 2010.
Bron: Companen (2010).

Opvallend is het feit dat de analyses van ZO wonen (die hierna aan bod komen) een
integraal onderdeel zijn van deze woonmilieuvisie. Er kan gesteld worden dat de
gemeente en woningcorporatie op streekniveau met elkaar samenwerken om de
ruimtelijke opgave voor de Westelijke Mijnstreek inzichtelijk en dragelijk te maken,
ongeacht of deze opgave beïnvloed wordt door het verschijnsel krimp. In de volgende
hoofdstukken, bij het in kaart brengen van de analyses van andere woningcorporaties,
zal blijken dat het samenwerken met gemeentes op streekniveau vaker voor komt. Deze
analyse geeft een inzicht op basis waarvan de streek zich kan voorbereiden op de
komende krimp in huishoudens die rond 2025 zal plaats vinden.
Woningmarktanalyse
ZO wonen voert periodiek een analyse uit om de woningmarktontwikkelingen te
monitoren. Deels wordt deze analyse verwerkt in de hierboven beschreven woonvisie
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daar ZO wonen een groot aandeel heeft in sociale woningbouw van de Westelijke
Mijnstreek.
Deze analyse brengt de woningvoorraad in kaart voor de Westelijke Mijnstreek en
aangrenzende gebieden. Op deze wijze analyseert ZO wonen ook de bewegingen van
collega corporaties, grootschalige projecten en trends in de regio. Doel van deze analyse
is inzicht krijgen in de woningmarkt om zodoende de markt juist te kunnen bedienen.
Het gaat in dit geval om het in kaart brengen van de veranderingen in wooneisen op
zowel kwantitatief als kwalitatief gebied (ZO wonen, 2011). Ieder jaar worden deze
analyses bijgewerkt. Na een periode van vijf jaar wordt deze analyse opnieuw
uitgevoerd, aldus dhr. Lamboo (persoonlijke communicatie, 16 mei, 2011).
Doelgroepenanalyse (Demografische analyse)
Eigenschap van de mensheid is dat deze dynamisch is. Dat wil zeggen dat de
samenstelling van de bevolking ook dynamisch is. Vanwege deze eigenschap en het feit
dat de regio Limburg nu en in de toekomst aan krimp onderhevig is, is deze analyse van
ongekend belang voor woningcorporatie ZO wonen (Ibid).
ZO wonen realiseert zich dat het demografische verschijnsel krimp een gegeven is.
Nu lijkt de inslag van dit verschijnsel de komende jaren nog niet op de sociale
woningvoorraad van ZO wonen van betekenis te zijn. Derhalve heeft ZO wonen
ruimschoots de tijd om zich voor te bereiden op het demografisch verschijnsel krimp.
Dat betekent in de Westelijke Mijnstreek het teruglopen van het aantal huishoudens
rond 2025.
Portefeuilleanalyse
Net als de Acantus Groep in Veendam voert ook ZO wonen een Portefeuilleanalyse uit
waarbij de financiële en technische parameters de boventoon voeren. Deze analyse
bestaat voornamelijk uit het systematisch en het periodiek in kaart brengen van de
status van vastgoed. Om herhaling te voorkomen wordt er voor ZO wonen niet verder
op dit onderdeel ingegaan.
Samenbrengen
Door het uitvoeren van vier analyses brengt ZO wonen de markt uitgebreider in beeld
dan de Acantus Groep. Zodoende kan zij zich voortijdig voorbereiden op hetgeen dat
komen gaat; krimp. Deze voorbereiding bestaat zowel uit een aantal analyses als het
opstellen van een strategie. Deze strategie zal integraal goedgekeurd moeten worden
door het dagelijks bestuur van ZO wonen. Derhalve dienen dergelijke analyses ook als
beargumentering voor de gekozen strategie. Deze beargumentering vindt ook zijn weg
in het jaarverslag om zo stakeholders van de ontwikkelingen op de markt waarin de
actor zich bevindt te beschrijven en de acties die de actor neemt te legitimeren. Stap één
van strategiebepaling is nu omschreven, nu volg het beschrijven van de op de analyses
gebaseerde strategie. Deze strategie zal vooral aansluiten op de kansen die krimp met
zich meebrengt zoals in de analyses al naar voren is gekomen. ZO wonen zal aanstalten
maken de woningmarkt beter te bedienen en de kwaliteit van de voorraad te verhogen
en benadrukken.
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6.3.2 Strategie
Als innovatieve organisatie heeft ZO wonen een aantal kernpunten in haar
vastgoedstrategie. Deze strategie is vanuit de analyses vertaald in een document dat de
ZO Woonvisie heet. Hieruit komen een tweetal strategische acties naar voren om de
krimp in de Westelijke Mijnstreek nu, maar vooral in de toekomst te kunnen beteugelen.
Deze strategieën komen nu aan bod.
De ZO Woonvisie lijkt grotendeels op de Woonmilieuvisie die ZO wonen tezamen met de
gemeente Sittard-Geleen heeft opgezet. Dit document behelst echter puur en alleen de
strategische acties van ZO wonen in de periode van 2010-2030. Het gaat hier echter wel
om acties die er voor zorgen dat ZO wonen “Krimpproof” is, aldus Daphne Kagelmaker
beleidsmedewerker van gemeente Sittard-Geleen (persoonlijke communicatie, 2 mei
2011). Vanwege het feit dat dit document nog ter goedkeuring bij het bestuur van ZO
wonen ligt, is inzage in dit beleidsdocument niet mogelijk. Uit de interviews is wel naar
voren gekomen dat het om twee beleidsacties gaat. Het creëren van acht Hot-Spots in de
Westelijke Mijnstreek en het gebruiken van krimp als kans voor vernieuwing en een
mogelijkheid de vastgoedportefeuille sterker neer te zetten in de woningmarkt.
Hot-Spots
Vanuit de analyses kwam al naar voren dat ZO wonen een aantal gebieden in haar
portefeuille extra aandacht wil gegeven, omdat deze in potentie de meeste
mogelijkheden bieden. Deze strategische actie is ook opgenomen in de strategische
uitwerking van de Woonmilieuvisie van de gemeenste Sittard-Geleen. Anders gezegd
betreffen de ‘Hot-Spots’ de herstructureringsopgave die binnen de regiogrenzen van ZO
wonen vallen. Het doel is om deze herstructureringsopgave binnen 2010-2030 uit te
voeren. “Het precieze programma is niet ter inzage beschikbaar, maar een inhoudelijk
voorbeeld en de werking ervan kan ik wel geven”, aldus dhr. Lamboo
beleidsmedewerker bij ZO wonen (persoonlijke communicatie, 16 mei 2011).
De werking van de strategie ’Hot-Spots’ betreft in de kern niet meer dan het
duurzaam courant houden van de vastgoedportefeuille tot aan 2050, door middel van
ruimtelijke ingrepen en het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit. Een voorbeeld
hiervan is het verkleinen van de woondichtheden, het toevoegen van een ruimtelijk
landschap en groenvoorzieningen rondom reeds bestaand vastgoed. Op deze wijze
voegt men ruimtelijke kwaliteit toe en behoud het vastgoed zijn kwaliteit en waarde.
Incourant vastgoed wordt van de markt gehaald door middel van sloop. Vervolgens
wordt er groen en een degelijk ingericht landschap toegevoegd aan het gebied, waar het
courant vastgoed is overgebleven. ZO wonen noemt dit het aanbrengen van “groene
stroken”, aldus dhr. Lamboo (Ibid). Voordeel van deze aanpak is dat, door het indirect
rendement van de groene investering, de waarde van het vastgoed toeneemt. Tevens
creëert men door het slopen van woningen een bepaalde schaarste. “Een positieve
uitgangspositie in het geval van dispositie”, zo stelt dhr. Lamboo (Ibid). ZO wonen
creëert op deze wijze extra waarde en kwaliteit in een gebied dat in de toekomst aan
krimp onderhevig zal zijn.
Krimp als kans
ZO wonen grijpt de krimp aan om haar portefeuille te vernieuwen en op regionaal
niveau te optimaliseren. Dat wil zeggen dat door middel van eerder genoemde analyses,
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waarbij de markt, het bezit en de doelgroep in kaart zijn gebracht, resulteren in een
Product-Markt-Combinatie (PMC).
ZO wonen kwam er middels de analyses achter dat een groot gedeelte van de
portefeuille op een aantal punten niet meer voldoet aan de hedendaagse en toekomstige
eisen, het product past niet meer bij de markt, er is geen PMC. Dit resulteerde in een
strategie die, bij vele woningcorporaties die getroffen zijn door krimp, gebezigd wordt
zo stelt dhr. Lamboo (Ibid). Het gaat om een strategie waarbij de kwaliteit van het
bestaand vastgoed een essentiële rol speelt. Door middel van de portefeuilleanalyse en
de woningmarktanalyse wordt in kaart gebracht welk vastgoed niet meer voldoet en
zodoende gesloopt kan worden en welk vastgoed juist voldoet en op welke locaties
inbreiding of opvulling van plekken kan plaatsvinden om zodoende de kracht van
centralisatie te gebruiken. De kracht van centralisatie betreft de veronderstelling dat
daar waar veel mensen wonen, er voldoende maatschappelijke voorzieningen aanwezig
zijn. Het gaat daarbij niet per definitie om de kwantiteit, maar met name om de kwaliteit
van leven. Echter, bepaalde kwaliteit is duurzaam als er op een centraal punt voldoende
kwantiteit is. Een voorbeeld van de kracht van centralisatie is een binnenstad, daar zijn
normaliter alle voorzieningen aanwezig. ZO wonen wil het vastgoed dat in de
buitenranden van kleine dorpjes ligt (zoals in Onderbanken, zo stelt dhr. Lamboo [Ibid])
eerder slopen en daarvoor woningen terugbrengen op centraal gelegen punten waar de
maatschappelijke voorzieningen aanwezig zijn, dit noemt men het opschalen van het
voorzieningenniveau, aldus mevr. Kagelmaker (persoonlijke communicatie, 2 mei
2011). In kleine dorpen zijn voorzieningen vanwege de krimp vaak niet aanwezig of
deze zullen in de toekomst niet aanwezig zijn. Daarnaast is dergelijk vastgoed moeilijk
te optimaliseren en sneller incourant. Vandaar dat ZO wonen ook op regionaalniveau
haar analyses uitvoert. In de vastgoedstrategie is er voor gekozen om vastgoed te
realiseren of aan te passen op centraal of binnenstedelijk niveau. Met andere woorden
heet dat inbreiden. Op deze wijze garandeert ZO wonen een bepaalde duurzaamheid en
kwaliteit van vastgoedportefeuille. Burgers kunnen zo kwalitatief goed wonen en tevens
zorgt ZO wonen ervoor dat het vastgoed courant blijft. De type woningen die dan
gerealiseerd worden zijn in veel gevallen levensloopbestendige woningen. Een
kwaliteitsimpuls, zoals het toevoegen van groen en levensloopbestendige woningen.
Daarnaast worden woningen getransformeerd naar levensloopbestendige woningen,
een voorbeeld is het transformeren van twee-boven-een woningen en duplexwoningen
naar gesplitste, gecombineerde en gelijkvloerse woningen.
6.3.3 Toetsing
Als derde onderdeel van strategiebepaling wordt er gekeken naar de toetsing van de
vastgoedstrategie. Gezien het feit dat de strategieën van de diverse casussen pas kort
van toepassing zijn, is er nog nauwelijks sprake geweest van toetsing van de strategieën
als zodanig.
Toch is er een bepaalde mate van toetsing aanwezig geweest bij deze actor. Het betreft
in dit geval wel toetsing a priori. Met andere woorden voor en tijdens het komen tot de
strategie zijn bepaalde stappen al getoetst. Het betreft dan met name het analysetraject.
Door het samenwerken met diverse partijen, zoals dat gebeurde bij het document de
‘Woonmilieuvisie’, heeft er a priori al een toetsing van tenminste de analyse (stap 1)
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plaatsgevonden. Gemeentes en andere woningcorporaties hebben samen vastgesteld
wat de impact is en zorgen er samen voor –dat wil dus ook zeggen in de strategie- dat de
krimpproblematiek ruimtelijk wordt aangepakt. Het analyseren tezamen met gemeentes
uit de Westelijke Mijnstreek betekent dat er samengewerkt kan worden om het gebruik
van de ruimtelijke orde en het vastgoed te toetsen en te optimaliseren. Daarbij hebben
de diverse instanties dus ook goedkeuring moeten geven aan de diverse analyses van
actoren zoals gemeenten en adviseurs die actief zijn in dezelfde regio.

6.4 Innovaties als reactie op krimp

Als organisatie gaat ZO wonen erg innovatief aan de slag. Deze woningcorporatie heeft
onlangs haar allereerste grote reorganisatie doorgemaakt om zo, met een blik op de
toekomst (krimp), gezond te blijven. Een optimalisatie van de organisatie valt volgens
Dammers, Verwest, Staffhorst en Verschoor (2004) onder het doorvoeren van een
procesinnovatie, dat was immers het doel van deze grootschalige wijziging die tot
beroering leidde en zelfs de lokale kranten bereikte. Deze innovatie is inmiddels al
doorgevoerd en uitontwikkeld, volgens de theorie verkeert deze innovatie dan ook in de
businessfase (ZO wonen, 2010).
Als het gaat om fysieke innovaties die met de ruimtelijke ordening en de
vastgoedportefeuille te maken hebben, dan heeft ZO wonen twee actuele ingrepen zo
stelt dhr. Lamboo van ZO wonen (persoonlijke communicatie, 16 mei 2011). Allereerst
heeft ZO wonen gesteld dat, vanwege de krimp, er aan bepaalde kwalitatief sterke
locaties in de vastgoedportefeuille extra aandacht moet worden besteed. Derhalve heeft
men samen met de gemeente Sittard-Geleen binnen de Westelijke Mijnstreek een achttal
‘Hot-Spots’ aangewezen. Deze spots zijn de komende 25 jaar aandachtspunten die van
strategisch belang zijn voor ZO wonen en waar derhalve ook in geïnvesteerd gaat
worden om zodoende de portefeuille zijn waarde te laten behouden of beter, in waarde
te laten stijgen. Vanwege politieke belangen en de stabiliteit van de wijken zijn deze HotSpots en haar plannen niet inzichtelijk gemaakt voor dit onderzoek. In het interview met
de gemeente en bij het interview bij de woningcorporatie kwam wel naar voren dat ZO
wonen strategisch gaat slopen zodat er groene stroken ontstaan die een positieve
uitwerking hebben op de ruimtelijke ordening en kwaliteit (Ibid).
Vanwege het feit dat ZO wonen gaat slopen, is er sprake van een fysieke innovatie.
Dit is tevens een procesinnovatie, omdat er samenwerking is gezocht met de gemeente
Sittard-Geleen om integraal onderdeel te zijn van de woonmilieuvisie. Een
samenwerking die een langdurige en duurzame uitwerking zal hebben op de ruimtelijke
kwaliteit van de Westelijke Mijnstreek (Ibid). Deze innovatie verkeert zowel in de
concept- als developmentfase. De Hot-Spots hebben priorisering gekregen. Met behulp
van de toegewezen prioriteiten worden plannen van concepten ontwikkeld om
uiteindelijk als geheel in de businessfase te komen. Hot-Spots met een lagere prioriteit
komen dus later aan bod.
Dhr. Lamboo (Ibid) meldde in het interview dat het verkleinen van de incourante
vastgoedvoorraad door middel van sloop een integraal onderdeel is van de Hot-Spots
strategie. Een direct gevolg van deze strategie is dat wijkvoorzieningen zullen
verdwijnen en dat woonwijken gecentraliseerd en opgeschaald zullen worden, aldus
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dhr. Lamboo (Ibid). Dit betekent dat men voorzieningen zal moeten gaan combineren en
opschalen in de gebieden waar ZO wonen actief is. Daar waar mogelijk schaalt ZO wonen
vooral op in gebieden rondom het centrum van steden en kernen van dorpen omdat op
die plekken de het gewenste voorzieningenniveau reeds en langdurig aanwezig is. Voor
een sociale en maatschappelijke woningcorporatie als ZO wonen betekent dit dat men
zowel fysieke als procesinnovaties zal gaan realiseren. Deze innovatie bevindt zich
momenteel in de conceptfase en loopt parallel aan de uitwerking van de strategische
Hot-Spots. Hieronder een overzicht van de innovaties.
Innovatie

Type

Fase

Hot-Spots

Fysieke innovatie

Concept- &
Developmentfase

Samenwerking

Procesinnovatie

Businessfase

Opschaling voorzieningen en
centralisatie vastgoed

Fysieke en procesmatige
innovatie

Conceptfase

Tabel 18: Overzicht innovaties ZO wonen

6.5 Conclusie
ZO wonen is een proactieve woningcorporatie die zich bewust is van haar positie als
woningbouwcorporatie in een streek die voornamelijk in de toekomst onderhevig zal
zijn aan krimp. Middels een aantal analyses houdt ZO wonen de markt in te gaten, om zo
te bepalen dat de markt vraagt om kwaliteit. Door krimp verwacht deze actor dat
bepaalde gebieden wijkvoorzieningen en kwaliteiten in de toekomst zullen moeten
missen, in deze kwalitatief slechte gebieden wil ZO wonen haar aandeel vastgoed
reduceren. Aan de andere kant selecteert ZO wonen gebieden die volgens haar analyses
te allen tijde haar kwaliteiten zullen behouden of versterkt kunnen worden. In die
gebieden wil ZO wonen haar portefeuille concentreren of uitbreiden daar waar mogelijk.
Op deze wijze gebruikt ZO wonen de krimp als kans om kwaliteit aan haar
vastgoedportefeuille toe te voegen en er voor te zorgen dat haar huurders de
kwaliteiten die zij nodig hebben geboden kunnen worden. ZO wonen benadrukt daarbij
dat deze kwaliteit en wijkvoorzieningen met name te vinden zijn in centrale locaties
zoals het centrum (of centrumrand) van een stad of dorp. Op die locaties zal ZO wonen
de komende jaren haar vastgoed versterken en uitbreiden opdat de kwaliteit van haar
portefeuille gewaarborgd blijft.
Het innovatieklimaat van ZO wonen is proactief te noemen. Als actor is ZO
wonen zich erg bewust van haar positie als woningcorporatie in een (toekomstig)
krimpgebied. Derhalve kijkt zij vooruit, maar ook om zich heen. Daarmee wordt bedoelt
dat zij al kijkt naar gebieden en woningcorporaties die reeds te maken hebben met
krimp (bijvoorbeeld de Parkstad Regio). Dit bepaalt naast de gekozen strategie die
gericht is op de toekomstige krimpsituatie, ook de toegepaste innovaties. Om de
gekozen strategie te versterken past ZO wonen innovaties toe gericht op het bedienen
van de markt en het samenwerken met instanties die ook onder de invloed van de krimp
gebukt gaan. ZO wonen heeft enkele Hot-Spots aangewezen waar zij zich op gaat richten
zodat zij, ondanks de aanslag die krimp doet op de kwaliteit van haar
vastgoedportefeuille en maatschappelijke voorzieningen, kwaliteit kan bieden aan haar
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huurders. Daarnaast werkt ZO wonen samen met gemeenten en lokale adviseurs om
zodoende haar slagkracht te versterken en de inzet ten aanzien van krimp succesvol te
laten zijn.
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7 Casus 3: Woonpunt Parkstad
7.1 Woonpunt Parkstad
Hieronder volgt een overzicht van Woonpunt in cijfers.
Eigenschap
Vestigingsplaats
Referentieregio
Referentiegroep
Aantal Fulltime-equivalent
Totaal aantal woongelegenheden
Waarvan eenheden in verzorgingshuizen
Gemiddelde huurprijs per woongelegenheid

Grootheid
Beek
Heuvelland & Zuid-Limburg
Middelgrote herstructurering corporatie
208
17.834
160
€ 398,- per maand

Tabel 19: Overzicht Woonpunt in cijfers.
Bron: CFV (2010c).

7.1.1 Organisatie
Woningcorporatie Woonpunt heeft 230 medewerkers waarvan 208 fulltime equivalent
(CFV, 2010c). De circa 20.000 verhuureenheden van Woonpunt, zijn onderverdeeld in
diverse typen vastgoed en worden gemanaged door drie vestigingen in Zuid-Limburg.
De drie vestiging verdelen het gebied volgens de bestaande regio-indeling, vestiging
Maastricht & Mergelland, vestiging Parkstad en vestiging Westelijke Mijnstreek. Vanuit
deze vestigingen wordt verhuur, beheer en onderhoud van de vastgoedportefeuille
aangestuurd. Daarnaast heeft Woonpunt buurtparticipatie en haar lokale contacten bij
deze vestigingen ondergebracht. Vanuit de directie wordt iedere vestiging aangestuurd
door een vestigingsdirecteur (Woonpunt, 2010).
Woonpunt ziet zichzelf als een vooraanstaande, innovatieve, financieel sterke en sociaal
verankerde corporatie met een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid.
Woonpunt levert al geruime tijd ook zorgwoningen, zorgdiensten en woningen op maat.
Hierbij vindt Woonpunt de betaalbaarheid van deze diensten een belangrijke parameter.
Net als bij vele andere woningcorporaties, staat ook bij Woonpunt duurzaamheid op de
agenda. Samen met haar huurders wil Woonpunt een resultaatgerichte, actieve en solide
partner zijn. Woonpunt komt net als de voorgaande wooncorporaties ZO wonen &
Acantus voort uit een aantal kleine tot middelgrote lokale woningcorporaties. In het jaar
2000 werden onder andere Woonpunt Maastricht, Volkswonen, Woningstichting
Hoensbroek en Beterwonen samengevoegd met als doel een sterke en slagkrachtige
organisatie op te zetten.
Deze casus betreft echter niet het gehele gebied waarin Woonpunt actief is, maar
specifiek het door krimp sterkst getroffen gebied, namelijk de Parkstad Regio. De naam
Parkstad komt van het orgaan Parkstad en is opgericht als een collectief openbaar
lichaam. In de Parkstad Regio opereert Woonpunt Parkstad in de volgende steden en
buurten In dit gebied heeft Woonpunt een aanzienlijk deel van haar portefeuille liggen
en is de invloed van krimp het grootst. Subject in deze casus is dan ook Woonpunt
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Parkstad. De Parkstad Regio bestaat uit steden die voorheen de Oostelijke Mijnstreek
werden genoemd. De Oostelijke Mijnstreek staat bekend om haar mijnen; Wilhelmina,
Emma, Hendrik en de particuliere mijnen Oranje-Nassau I t/m IV, de Lauramijn, de
Juliamijn, de Domaniale mijn en de Willem-Sophiamijn (Provincie Limburg, 2010).
- Heerlen
o Heksenberg
o Meezenbroek,
Schaesbergerveld &
Palemig
o Passart & Heerlerheide
o Vrieheide & De Stack
o Welten & Benzenrade
o Zeswegen & Nieuw
Husken
- Hoensbroek
o Centrum
o De Dem
o Maria Gewanden &
Terschuren
Figuur 12: Gebied waarin Woonpunt Parkstad actief is.
o Mariarade
Bron: Google Maps (2011)
Binnen deze gebieden staat
Woonpunt bekend als een zorgzame woningaanbieder die samenwerkt met hogescholen
om zodoende nieuwe diensten en producten te blijven aanbieden (Hogeschool Zuyd,
2007). Onder de naam Roos Regelt is Woonpunt als aanbieder van diverse diensten ook
een welzijnsorganisatie die op velerlei wijzen haar huurders van dienst is (Ibid). Tevens
blijft zij op deze wijze innovatieve concepten aanbieden die op een altijd veranderende
markt aansluiten.
7.1.2 Gebied en bezit
Net als de Acantus Groep in Noord-Groningen, is het werkgebied van Woonpunt gelegen
in het epicentrum als het om krimpproblematiek gaat, de Parkstad Regio. De overheid
heeft voor dit gebied, net als voor de Eemsdelta, het TopTeam Krimp in het leven
geroepen. Door gemeenten en woningcorporaties is samen de uitdaging aangegaan om
krimp tegen te gaan. Door diverse regionale samenwerkingsverbanden is de balans en
de verdeling van de kaalslag als gevolg van krimp geïnventariseerd. Woonpunt heeft in
de steden Heerlen (89.427 inwoners [CBS, 2011]) en Hoensbroek (valt onder gemeente
Heerlen en heeft 20.303 inwoners [CBS, 2011]) een behoorlijk aantal woningen in bezit
(Woonpunt, 2010). In de helft van de wijken waar Woonpunt Parkstad actief is, bezit
men tussen de 50% en 80% van het totaal aan sociale woningen. Daarmee mag
Woonpunt zich een rol toedichten als groot aandeelhouder.
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Het overzicht van het bezit ziet er dan als volgt uit:
Gemeente

Woonpunt huurwoningen

Woningen in gemeente

Heerlen
Hoensbroek
Totaal

2.831
3.134
5.965

45.321
45.321

% aandeel
Woonpunt
6,3%
7,0%
13,1%

Tabel 20: Verdeling vastgoedportefeuille Woonpunt.
Bron: CFV (2010c); Woonpunt (2011); CBS (2011).

Met een kleine zesduizend woningen in de Parkstad Regio kan men zien dat de
wooneenheden van Woonpunt voornamelijk elders gelegen zijn. Tienduizend
verhuurbare eenheden bevinden zich in Maastricht en een klein aandeel in de
Westelijke Mijnstreek. Hierbij is de Parkstad Regio de meest vooruitstrevende regio als
het gaat om de aanpak van krimp, omdat zij –net als de Eemsdelta- al geruime tijd aan
krimp onderhevig is. De verdeling van de sloop en het uit de markt nemen van
woningen is –zoals eerder gemeld- in kaart gebracht en benoemd in het document “De
Envelop”. Dit document is opgesteld, omdat –in tegenstelling tot de Westelijke
Mijnstreek- de markt voor sociale woningbouw verdeeld is door diverse
woningbouwcorporaties. Meer hierover in de volgende paragraaf.
7.1.3 Krimpproblematiek voor Woonpunt Parkstad
De regionale kaderafspraken voor de Parkstad Regio zijn opgetekend in het document
“De Envelop”. De kaderafspraken in dit document bestrijken een termijn van tien jaar en
gelden vanaf 2010 tot en met 2020. Concreet beschrijft men een sloopopgave of
‘maximale onttrekking’ van 11.412 wooneenheden over een periode van tien jaar
(Woonpunt, 2009 & Woonpunt, 2010). Deze opgave komt niet alleen voor de rekening
van Woonpunt. Van de totale sloopopgave van 6.300 woningen in Heerlen komen 3.000
woningen voor de rekening van Woonpunt Parkstad. Zij stelt zich een termijn van tien
jaar om aan deze prestatieafspraak te voldoen. Daarnaast is er nog een
transformatieopgave van 6.800 woningen, waarin Woonpunt ook deelneemt met
ongeveer 3.000 woningen (Gemeente Heerlen, 2010; Woonpunt 2009).
Uit bovenstaande omschrijving komt naar voren dat er bij de gemeente Heerlen en
omstreken samen met de woningcorporaties prestatieafspraken zijn gemaakt. Dit
brengt met zich mee dat de ingrepen die gedaan moeten worden helder zijn
geformuleerd. Deze concrete en heldere formulering vond haar uitwerking ook in
verdere afhandeling van de ingrepen. Een voorbeeld hiervan is de betrokkenheid van
het Centraal Fonds Volkshuisvesting, deze instantie heeft een aantal prestatieafspraken
voor onder andere Woonpunt doorberekend om zodoende te bevestigen dat ingrepen in
de vastgoedportefeuille nodig en realiseerbaar zijn.

7.2 Typering innovatieklimaat Woonpunt Parkstad
Deze woningcorporatie neigt naar zowel een proactief klimaat als een responsief
klimaat. Woonpunt past met name fysieke innovaties toe, daar zij de manier waarop de
ruimtelijke invulling van haar exploitatiegebied in de Parkstad Regio anders gaat
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inrichten door middel van fysieke ingrepen. Daarnaast komt uit de interviews naar
voren dat Woonpunt wel erg lijkt te handelen naar het overleven en opvangen van de
krimp. Doordat zij samenwerkt met andere woningcorporaties en gemeenten binnen de
Parkstadregio kan tevens gesteld worden dat zij vooruitstrevend te werk gaat, om
zodoende nu en in de toekomst de krimpproblematiek te beteugelen. Op deze wijze
probeert zij haar bestaansrecht als woningcorporatie te behouden en te vergroten.
Tevens speelt ook hier –en bij vele anderen- het probleem van een fusie en reorganisatie
binnen de woningcorporatie een grote rol. Deels werd Woonpunt ook overrompeld door
de krimp, dit getuigd dan weer niet van een innovatieklimaat. Deze ontwikkelingen
zorgen ervoor dat de diverse regiokantoren verdeeld handelen zo blijkt uit een
interview. Acceptatie ten aanzien van het feit dat krimp voorkomt, is niet
vanzelfsprekend, aldus Hans van Kuppevelt (persoonlijke communicatie, 11 mei 2011).
De grens tussen een proactieve of responsieve organisatie is niet helder geduid door
Dreimüller (2008). Derhalve dat gesteld wordt dat Woonpunt Parkstad zich –vanwege
haar activiteiten en manier van opereren- tussen twee organisatietypen in bevindt. Deze
actor laat wederom zien dat vastgesteld kan worden dat de aanname van Dreimüller
(Ibid) wel degelijk klopt. Andere conclusie die opgetekend kan worden, is dat de regel
van Dreimüller zijn uitzonderingen kent en dat theoretische aannames grijze gebieden
kennen.

7.3 Strategiebepaling Woonpunt Parkstad
De Parkstad Regio is net als de regio Noord-Groningen het ergst getroffen door krimp.
Derhalve heeft deze regio net als Noord-Groningen een budget ter beschikking gekregen
vanuit het TopTeam krimp. Hiermee kan deze de aanpak op het gebied van krimp te
versterken.
ZO wonen heeft in de Parkstad Regio meegekeken om daar wat te leren van de
krimpaanpak, zo stelt dhr. Lamboo (persoonlijke communicatie, 16 mei 2011). De
samenwerking met de gemeente in de vorm van de Woonmilieuvisie is deels afgeleid
van de samenwerking die de Parkstad gemeentes hebben gezocht met de
woningcorporaties aldaar. Deze samenwerking gaat in de Parkstad Regio verder, niet
alleen diverse gemeentes werken mee, ook diverse woningcorporaties werken op regioen streekniveau gezamenlijk mee.
7.3.1 Analyse
Hieronder zijn de analyses beschreven op basis waarvan Woonpunt Parkstad haar
vastgoedstrategie bepaalt, daarbij speciaal aandacht voor krimp.
De Envelop
De Envelop is een regionale analyse van de krimpproblematiek enerzijds en de gevolgen
hiervan op de woningvoorraad anderzijds. Deze analyse is terug te vinden in de vorm
van een document genaamd, ‘De Envelop’ (Heerlen, 2010; Parkstad 2010). Net als de
Woonmilieuvisie kent deze analyse informatie en input van diverse instanties,
waaronder informatie afkomstig van de woningcorporatie Woonpunt.
De analyse is opgebouwd in verschillende sectoren. Dat wil zeggen, in volgende
stadsregio’s:
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Kerkrade
Landgraaf

Heerlen
Brunssum

Tabel 21: Stadsregio Parkstad.
Bron: Heerlen (2010) & Parkstad (2010).

Vervolgens zijn per sector de demografische gegevens geanalyseerd. Hierbij is gebruik
gemaakt van gegevens die tevens zijn verstrekt door Woonpunt Parkstad. Mede op basis
van deze demografische gegevens is de schade als gevolg van krimp geanalyseerd. Zo is
er per stadsregio bepaald hoeveel woningen gesloopt moeten worden om de invloed die
krimp op de ruimtelijke kwaliteit heeft tegen te gaan. Op deze wijze is er een regionale
samenwerking tussen de diverse gemeenten en woningcorporaties. “Zo kan er tijdig
afgestemd worden wie waar verantwoordelijk voor is en wat er mogelijk is op de markt
van sociale woningbouw”, aldus dhr. Van Kuppevelt (persoonlijke communicatie, 24 mei
2011).
Er kan in deze casus (net als bij de casus over ZO wonen) gesteld worden dat de
gemeentes en woningcorporaties op streekniveau met elkaar samenwerken (Parkstad
Limburg, 2011). Dit doet men om de ruimtelijke opgave voor de Parkstad Regio
inzichtelijk en dragelijk te maken. Doordat de krimp in de Parkstad Regio sterk heeft
toegeslagen, zien de woningcorporaties en gemeenten dat men de krachten met elkaar
moet verenigen om de sloopopgave -als gevolg van de krimp- recht evenredig tussen de
verschillende marktpartijen te kunnen verdelen (Parkstad Limburg, 2011; Van
Kuppevelt, persoonlijke communicatie, 24 mei 2011). De intensiteit waarmee men
samenwerkt op het gebied van analyses (en krimpaanpak) ligt hier hoger dan in de
Westelijke Mijnstreek, omdat de Parkstad Regio reeds is getroffen door krimp en
leegstand.
Woningmarktanalyse
Evenals ZO wonen voert ook Woonpunt Parkstad periodiek een analyse uit om de
woningmarktontwikkelingen in de gebieden waar zij actief is te monitoren. Deels wordt
deze analyse verwerkt in de hierboven beschreven Envelop, maar in grote mate is deze
analyse sec voor Woonpunt Parkstad uitgevoerd.
Deze analyse brengt de woningvoorraad in kaart voor de diverse stadsregio’s
waar Woonpunt actief is. Op deze wijze analyseert Woonpunt ook de bewegingen van
collega corporaties, grootschalige projecten en trends in de regio. Doel van deze analyse
is inzicht krijgen in de woningmarkt om zodoende de markt effectief en efficiënt te
kunnen bedienen. Ieder jaar worden deze analyse bijgewerkt, zo stelt dhr. Kuppevelt
(persoonlijke communicatie, 24 mei 2011).
Demografische analyse
Ook deze woningcorporaties periodiek een analyse uit betreffende de regionale
demografie. Net als Noord-Groningen is ook de regio Limburg al langere tijd onderhevig
aan krimp. Demografie is een vitaal onderdeel dat meespeelt bij investeringsingrepen en
het oplossen van de krimpproblematiek.
Net als bij de Acantus Groep moet er bij elke beleidsmatige of
investeringsbeslissing de factor krimp als afwegingspunt worden meegewogen, zo stelt
Van Kuppevelt (persoonlijke communicatie, 24 mei 2011). Vanwege de krimpsituatie is
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een juiste monitor voor de demografische ontwikkelingen van levensbelang voor
woningcorporaties in krimpgebieden.
Portefeuilleanalyse
In gelijkenis met de Acantus Groep en ZO wonen voert ook Woonpunt Parkstad een
Portefeuilleanalyse uit waarbij de financiële en technische parameters de boventoon
voeren. Deze analyse bestaat voornamelijk uit het systematisch en het periodiek
(jaarlijks) in kaart brengen van de status van vastgoed. Om herhaling te voorkomen
wordt er voor Woonpunt Parkstad niet verder op dit onderdeel ingegaan. Deze analyse
lijkt gemeengoed woningcorporaties.
Samenbrengen
Net als ZO wonen brengt Woonpunt Parkstad door middel van vier analyses de markt –
en in de invloeden van krimp- in beeld. Zodoende kan zij op de juiste wijze een strategie
formuleren die inspringt op de krimpproblematiek in het heden en in de toekomst. De
genoemde analyses zijn een afwegingskader op basis waarvan keuzes en beslissingen
ten aanzien van de vastgoedstrategie gemaakt en gelegitimeerd worden. Op basis van de
markt en demografische analyse zal inzichtelijk worden wat de impact van de krimp zal
zijn als het gaat om leegstand en de vastgoedportefeuille. Tevens zal zij inzichtelijk
maken wat de wensen zijn van de markt. Tezamen met de portefeuilleanalyse zal
Woonpunt bepalen hoe met deze leegstand om te springen en welk vastgoed de
gevolgen van krimp als eerste zal ondervinden (bijvoorbeeld in de vorm van sloop of
herontwikkeling). Stap één van strategiebepaling is nu omschreven, nu volg het
beschrijven van de op de analyses gebaseerde strategie. Deze strategie zal vooral
aansluiten op de kansen die krimp met zich meebrengt zoals in de analyses al naar
voren is gekomen. Net als ZO wonen lijkt Woonpunt Parkstad aanstalten te maken om
de woningmarkt deels beter te bedienen en de kwaliteit van de voorraad te verhogen en
benadrukken.
7.3.2 Strategie
Het onder andere in Heerlen gevestigde Woonpunt Parkstad heeft –net als de Acantus
Groep- al langere tijd te maken met krimp. Derhalve is men ook hier al langer bezig met
het aanpakken van krimp. Als het gaat om een strategie ten aanzien van vastgoed dan
kan er gesteld worden dat er een strategische hoofdlijn uit het beleid van Woonpunt
Parkstad naar voren komt. Deze strategie komt in grote mate overeen met die van ZO
wonen. Het betreft het strategisch uitgangspunt ‘Krimp als Kans’. Net als ZO wonen
grijpt Woonpunt Parkstad de krimp aan om haar portefeuille zowel op regionaal niveau
als op kwalitatief niveau te verbeteren.
Krimp als kans
Door het samenwerken met gemeentes bij het analyseren van de woonontwikkelingen
heeft Woonpunt –net als ZO wonen- een voordeel in het bepalen van haar strategie.
Aangezien op regionaalniveau gekeken wordt naar de krimp, kan men zien op welke
wijze de vastgoedportefeuille geoptimaliseerd kan worden. Met name in decentrale
gebieden aan de rand van gemeentes of dorpen ontstaat leegstand mede vanwege het
feit dat het vastgoed incourant is en niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd
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(bijvoorbeeld omdat flatgebouwen geen lift hebben). Tevens ontstaat er ook leegstand
in kern van een gemeente, het centrum. De keuze om vervolgens te herstructureren
wordt onder andere bepaald op basis van locatiekwaliteit. Derhalve zal de locatie bij het
centrum –waar voorzieningen in grote mate reeds aanwezig zijn- gekozen worden om te
herstructureren en te onderwerpen aan een kwaliteitsimpuls, zoals het toevoegen van
groen en levensloopbestendige woningen. Daarnaast worden woningen
getransformeerd naar levensloopbestendige woningen. Denk hierbij aan de twee-boveneen woningen die getransformeerd worden naar gelijkvloerse woningen of het
aanpassen van Duplex woningen. Dit is in principe dezelfde werkwijze die ZO wonen
toepast. Uit de interviews kwam naar voren dat Woonpunt Parkstad deze strategie met
name toepast in de door krimp getroffen gebieden en MSP en de rand van Heerlen
centrum (Woonpunt, 2010). MSP staat voor het gebied, Meezenbroek,
Schaersbergerveld en Palemig. Aldaar voert Woonpunt Parkstad op dit moment haar
strategie proactief uit zo blijkt uit het interview met dhr. Van Kuppevelt (persoonlijke
communicatie, 24 mei 2011).
Krimp als kans is het ombuigen van een nadeel naar een voordeel. Zowel de
verandering van kwantitatieve als kwalitatieve vraag wordt gebruikt om de
vastgoedportefeuille te optimaliseren. Op deze wijze maken de casussen van de nood
een deugd.
7.3.3 Toetsing
Als derde onderdeel van strategiebepaling wordt er gekeken naar de toetsing van de
fungerende vastgoedstrategie. Gezien het feit dat de strategieën van de diverse casussen
pas kort van toepassing zijn, is er nog nauwelijks sprake geweest van toetsing van de
strategieën als zodanig.
Toch is er een bepaalde mate van toetsing aanwezig geweest in het geval van deze actor.
Het betreft in dit geval wel toetsing a priori. Met andere woorden voor en tijdens het
komen tot de strategie zijn bepaalde stappen al getoetst. Het betreft dan met name het
analysetraject. Door het samenwerken met diverse partijen, zoals dat gebeurde bij het
document ‘De Envelop’. Gemeentes en andere woningcorporaties hebben samen
vastgesteld wat de impact van de krimp is en zorgen er samen voor –dat wil dus ook
zeggen in de strategie- dat de krimpproblematiek ruimtelijk wordt aangepakt. Het
regionaal analyseren betekent dat er samengewerkt kan worden om het gebruik van de
ruimtelijke orde en het vastgoed te toetsen en te optimaliseren. Daarbij hebben de
diverse instanties dus ook goedkeuring moeten geven aan de diverse analyses van
partijen die actief zijn in dezelfde regio. Op deze wijze kan men zoals bij De Envelop
samen kijken wat de meest optimale beteugeling van de krimpproblematiek is. De
strategie van het verkleinen van decentrale woningvoorraad en vergroten van het
aandeel centraal gelegen woningen met het juiste voorzieningenniveau is op dergelijke
wijze ontstaan, aldus dhr. Van Kuppevelt (persoonlijke communicatie, 24 mei 2011).
De toetsing van analyses en plannen wordt waarschijnlijk ook uitgevoerd door andere
marktpartijen. De diverse partijen zouden De Envelop niet ondertekenen als ze niet zelf
de afspraken en de voorafgaande analyses getoetst hadden. Middels de toetsing kijken
partijen kritisch naar de mogelijkheden op regionaal niveau. Corporaties kunnen door
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deze samenwerking en toetsing elkaar helpen als het gaat om de centralisatie en
optimalisatie van wijken en haar voorzieningen.

7.4 Innovaties als reactie op krimp

Bij Woonpunt Parkstad zijn diverse innovaties gaande als reactie op de krimp. Zowel op
fysiek als organisatorisch gebied is deze woningcorporatie onder andere in de Parkstad
Regio aan het werken aan de gevolgen van de krimp. De Parkstad Regio en de DEAL
regio zijn de regio’s die als eerste getroffen werden door het fenomeen krimp. Hoewel
niet bij elk organisatie onderdeel van Woonpunt de noodzaak van innoveren naar voren
kwam, heeft men diverse innovaties op touw gezet.
Er heeft een procesinnovatie plaatsgevonden die het kijken naar de portefeuille en het
verzorgingsgebied heeft veranderd aldus, dhr. Van Kuppevelt (persoonlijke
communicatie, 12 mei 2011). Aangezien er anders gekeken moet worden naar de
voorraad, het gebied en de effecten van de krimp heeft men in het proces van
voorraadbeheer naar regio’s gekeken om zodoende meer effecten in acht te nemen. De
innovatie komt in bepaalde mate overeen met de eerste innovatie van de casus ZO
wonen. Deze manier van opereren is ook geheel nieuw voor Woonpunt Parkstad en
biedt diverse mogelijkheden als het gaat om het bepalen van een strategie (opschaling et
cetera), waarover later meer. Deze innovatie wordt al toegepast vanaf 2008 aldus dhr.
Van Kuppevelt (Ibid). Derhalve kan gesteld worden dat deze innovatie zich in de
businessfase bevindt.
Daarnaast is Woonpunt net als de voorgaande woningcorporaties bezig met het slopen
van de incourante voorraad aan vastgoed. Hiervoor heeft ook Woonpunt een
prestatieafspraak gemaakt met andere corporaties en de desbetreffende gemeente.
Hiervoor bouwt Woonpunt Parkstad levensloopbestendige woningen terug, omdat deze
woningen lang courant blijven. Het principe van een levensloopbestendige woning is dat
deze door elke doelgroep bewoond kan worden (Aedes-Actiz Kenniscentrum WonenZorg, 2011) en dus altijd aansluit op de markt. In dit geval betreft het dus een fysieke
innovatie. De markt is dermate veranderd dat ook Woonpunt de markt anders aan het
bedienen is. Deze woningen bouwt Woonpunt terug op centraal gelegen punten waar
voorzieningen gecentraliseerd worden of kunnen worden aangeboden. Deze innovatie is
geruime tijd gaande, aldus dhr. Van Kuppvelt (Ibid). Derhalve kan ook in dit geval
gesteld worden dat deze innovatie zich in de businessfase bevindt. Tabel 22 laat een
overzicht van de diverse innovaties als gevolg van krimp zien.
Innovatie

Type

Fase

Regionale analyse vastgoed

Procesinnovatie

Businessfase

Centraal gelegen
levensloopbestendige woning

Fysieke innovatie

Businessfase

Tabel 22: Overzicht innovaties Woonpunt Parkstad
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7.5 Conclusie

Net als ZO wonen is Woonpunt Parkstad een proactieve woningcorporatie die zich
bewust is van haar positie als woningbouwcorporatie in een streek die al een tijd
onderhevig is aan krimp. Door krimp verwacht deze actor dat bepaalde gebieden
wijkvoorzieningen en kwaliteiten (zoals wijkvoorzieningen, buurtcentra,
sportvoorzieningen et cetera) in de toekomst zullen moeten missen. Woonpunt
Parkstad wil zich daarom terugtrekken uit dergelijke gebieden en mensen op kwalitatief
sterkere en duurzame locaties huisvesten. Stads- en dorpskernen zijn vanwege hun
ligging langer vitaal en kwalitatief sterk. In die gebieden wil Woonpunt Parkstad haar
portefeuille en vastgoed concentreren, of uitbreiden daar waar mogelijk. Woonpunt
Parkstad gebruik op deze wijze de krimp als kans. Deze actor probeert zo kwaliteit aan
haar vastgoedportefeuille toe te voegen en er voor te zorgen dat haar huurders de
kwaliteiten (zoals verzorgingsmogelijkheden) ook daadwerkelijk krijgen. Woonpunt
Parkstad benadrukt daarbij dat deze kwaliteiten en wijkvoorzieningen met name te
vinden zijn in centrale locaties zoals het centrum (of centrumrand) van een stad of dorp.
Woonpunt Parkstad wil de komende jaren haar portefeuille concentreren rondom
stads- en dorpskernen die stabiel zijn in hun ontwikkeling (met andere woorden, waar
weinig tot geen krimp zal plaatsvinden). Zodoende is het ook mogelijk om met kleine
investeringen vastgoed beter te laten renderen en dragen verbeteringen in de
portefeuille ook bij aan het indirecte rendement van daaromheen gelegen vastgoed.
Het innovatieklimaat van Woonpunt Parkstad is proactief te noemen. Helaas
heeft deze actor zich laten overrompelen door de krimp. Derhalve is men pas gaan
innoveren toen leegstand als gevolg van de krimp een feit was. Tegenwoordig kijkt
Woonpunt Parkstad naar lange termijn ontwikkelingen. Op deze wijze wil zij een
duurzame partner zijn van de Parkstad Regio als het gaat om het behouden en
ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit in de regio. Door het innovatieklimaat en de
gekozen strategie past Woonpunt Parkstad innovaties toe die gericht zijn op het
bedienen van de markt en het samenwerken met instanties die ook onder de invloed
van de krimp gebukt gaan. Deze actor wil op centraal gelegen punten in de
vastgoedportefeuille (zoals bijvoorbeeld Heerlen Centrum), waar de kwaliteit van haar
vastgoedportefeuille en maatschappelijke voorzieningen gelegen zijn, haar bezit
uitbreiden en ontwikkelen. Op deze wijze zorgt zij ervoor dat de centra van steden en
dorpen vitaal blijven en zodoende ook de sociaal-maatschappelijke voorzieningen en
kwaliteit op pijl blijven. Daarnaast werkt Woonpunt Parkstad samen met gemeenten en
collega woningcorporaties om zodoende haar slagkracht te versterken en de inzet ten
aanzien van krimp succesvol te laten zijn.
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8 Casus 4: Land van Rhode
8.1 Land van Rhode

Hieronder volgt een overzicht van Land van Rhode in cijfers.
Eigenschap
Vestigingsplaats
Referentieregio
Referentiegroep
Aantal Fulltime-equivalent
Totaal aantal woongelegenheden
Waarvan eenheden in verzorgingshuizen
Gemiddelde huurprijs per woongelegenheid

Grootheid
Kerkrade
Oostelijke-Zuid Limburg
Kleinere herstructurering corporaties
35,6
3.294
0
€ 398,- per maand

Tabel 23: Overzicht Land van Rhode in cijfers.
Bron: CFV (2010d).

8.1.1 Land van Rhode als organisatie
De in Kerkrade gevestigde woningcorporatie Land van Rhode is al geruime tijd actief in
de Oostelijke Mijnstreek. Tegenwoordig acteert Land van Rhode alleen in de buurten
van Kerkrade en haar buitengelegen kernen. Ten opzichte van de andere casussen is
deze woningcorporatie relatief
kleine woningcorporatie aangezien
deze zich enkel richt op één stad,
namelijk Kerkrade. Ondanks dat is
het een actor waarvan veel te leren
is. Land van Rhode ziet Kerkrade als
basis voor haar opereren. Kerkrade
wordt met haar staatsmijnhistorie
ook wel gezien als een van de
kernen van de Oostelijke
Mijnstreek. De Oostelijke Mijnstreek
staat bekend om haar staatsmijnen;
Wilhelmina, Emma, Hendrik en de
particuliere mijnen Oranje-Nassau I
t/m IV, de Lauramijn, de Juliamijn,
de Domaniale mijn en de WillemFiguur 13: Het gebied waarin Land van Rhode actief is.
Sophiamijn (Provincie Limburg,
Bron: Google Maps (2011)
2010). Deze voorgeschiedenis heeft
ook haar invloed gehad op het
ontstaan van diverse woningcorporaties, vandaar dat er in dit gebied meerdere kleine
woningcorporaties zijn zoals Land van Rhode. Deze woningcorporatie is specifiek actief
in Kerkrade-Oost en heeft als organisatie onlangs ettelijke interne veranderingen
doorgevoerd. Veranderingen die er vanaf begin 2011 voor moeten zorgen dat de
organisatie effectiever en efficiënter kan opereren, zo stelt deze actor in haar eigen
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geschreven visie (Land van Rhode, 2010). Deze veranderingen zijn er met name op
gericht de backoffice organisatie van Land van Rhode te optimaliseren, aldus Mark
Renne (beleidsmedewerker Land van Rhode, 2011).
Land van Rhode heeft haar bedrijfsvisie gebaseerd op een aantal fundamenten. In haar
visie van 2010 geeft zij aan dat de organisatie zich moet richten op de volgende punten
(Land van Rhode, 2010):
1. Aandacht voor haar huurders, zij zijn immers haar bestaansrecht;
2. Maatschappelijk ondernemen, sluit aan bij de aandacht voor huurders. Op
meerdere wijzen iets betekenen voor de Kerkraadse samenleving;
3. Dat er krimp voorkomt in het gebied wil niet zeggen dat er niet aan een stad
gebouwd kan worden. Land van Rhode wil zowel met stenen, als met mensen
bouwen aan Kerkrade;
4. Aandacht aan klanten besteden, dat doen de medewerkers. Daarom wil zij haar
medewerkers op velerlei wijzen stimuleren, motiveren en passioneren ten einde
de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Pijler nummer vier loopt parallel met de gedachte de organisatie efficiënter en
effectiever in te richten door te snijden in het backoffice apparaat en de frontoffice extra
te ondersteunen.
8.1.2 Gebied en bezit
Net als de Acantus Groep in Noord-Groningen is het werkgebied van Land van Rhode
gelegen in een ander epicentrum als het om krimpproblematiek gaat, namelijk de
Parkstad Regio. De overheid heeft voor dit gebied, net als voor de Eemsdelta, het
“TopTeam Krimp’’ in het leven geroepen. Dit houdt tevens in dat gemeenten en
woningcorporaties samen de handschoen hebben opgepakt om krimp tegen te gaan. Met
behulp van diverse regionale samenwerkingsverbanden is de balans en de verdeling van
de kaalslag als gevolg van krimp geïnventariseerd, verderop meer hierover.
Land van Rhode is alleen actief in de gemeente Kerkrade met 3.291 woningen.
Daarnaast is zij ook nog actief met het verhuren van garages, bergingen,
parkeerplaatsen en scoot-mobiel ruimtes (Land van Rhode, 2010). De verdeling van de
vastgoedportefeuille is daarbij als volgt.
Gemeente
Kerkrade
Totaal

Land van Rhode
huurwoningen
3.294
3.294

Woningen in gemeente
23.540
23.540

% aandeel Land
van Rhode
14%
14%

Tabel 24: Verdeling vastgoedportefeuille Land van Rhode.
Bron: CFV(2010d) & CBS (2011).

Dit bezit wordt verdeeld over de gebieden; Kerkrade-centrum, Mucherveld,
Nullanderveld, Domanialle Mijnterrein, Rolduckerveld, Holz en Bleijerheide. Deze actor
heeft het grootste aandeel, namelijk 25% van haar portefeuille, in de wijk Bleijerheide
(Land van Rhode, 2010). In de overige gebieden waar Land van Rhode actief is, heeft zij
herhaaldelijk een aandeel van 10% of meer. Land van Rhode is als woningcorporatie -
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weliswaar op kleine schaal- een marktpartij waarmee rekening gehouden moet worden
bij het uitvoeren van acties gericht op de krimpproblematiek in Kerkrade en omstreken.
Met de nadruk op omstreken. Land van Rhode opereert, net als Woonpunt Parkstad, in
de Parkstad Regio en is zodoende ook onderhevig aan de afspraken die zijn opgetekend
in “De Envelop” (Gemeente Heerlen, 2010 & Gemeente Kerkrade 2010).
8.1.3 Krimpproblematiek voor Land van Rhode
De regionale kaderafspraken voor de Parkstad Regio zijn opgetekend in het document
“De Envelop”. De kaderafspraken in dit document bestrijken een termijn van tien jaar,
en gelden vanaf 2010 tot en met 2020. Concreet beschrijft men een sloopopgave of
‘maximale onttrekking’ van 11.412 wooneenheden over een periode van tien jaar
(Woonpunt, 2010 & Woonpunt, 2009). Binnen deze opgave heeft ook woningcorporatie
Land van Rhode haar te nemen verlies opgemaakt en gesteld dat men 10% van de
vastgoedportefeuille moet slopen in een periode van tien jaar. In een presentatie die
Land van Rhode heeft gegeven aan gemeente en inwoners van Kerkrade geeft men aan
dat er nog steeds groeigebieden zijn zoals het centrum, maar dat er ook gebieden zijn
zoals Rolduckerveld die mee krimpen met de markt (Land van Rhode, 2010). Een markt
die beïnvloed wordt door demografische ontwikkelingen. Deze krimpgebieden (die
krimpen door een afname van het aantal huishoudens als gevolg van de ontgroening en
vergrijzing) benut Land van Rhode om in haar portefeuille te snijden, net zoals andere
woningcorporaties dat doen in door krimp getroffen gebieden.
Uit bovenstaande omschrijving komt duidelijk naar voren dat er -net als in de gemeente
Heerlen- ook in Kerkrade en omstreken samen met de woningcorporaties duidelijke
afspraken zijn gemaakt. Dit brengt met zich mee dat de ingrepen die gedaan moeten
worden helder kunnen worden geformuleerd.

8.2 Typering innovatieklimaat Land van Rhode

Land van Rhode is een kleine woningbouwcorporatie die midden in de Kerkraadse
samenleving actief opereert. Als kleine woningcorporatie kent Land van Rhode de
nadelen van een grote omvangrijke organisatie niet. Daarnaast kent zij de voordelen van
een compacte en directe organisatie (snelle processen, geen bureaucratie), aldus dhr.
Renne beleidsmedewerker bij Land van Rhode en actief als krimpcoach bij diverse
organisaties (persoonlijke communicatie, 17 mei 2011). Als organisatie komt deze actor
zeer proactief (uit de interviews) naar voren. Land van Rhode heeft de afgelopen jaren
zowel fysieke als organisatorische innovaties slagkrachtig doorgevoerd, waarover later
meer. Dit komt zo stelt dhr. Renne doordat Land van Rhode een realistische zelfbewuste
en bestuurbare organisatie is en uitdagingen proactief te lijf gaat. Hoewel ook Land van
Rhode te maken heeft gehad met ‘damage control’ als het gaat om de
krimpproblematiek. Land van Rhode opereert na bezuinigingen -waarbij op de
backoffice organisatie zoals de strategische afdeling bezuinigd is- voornamelijk met het
oog op morgen. Deze bezuinigingen resulteerde in een duidelijke strategie en
eensgezinde medewerkers. Als het nodig is kan er een projectgroep worden
samengesteld van diverse mensen binnen de organisatie en ingehuurde professionals,
aldus de krimpcoach Renne (persoonlijke communicatie, 17 mei 2011).

Pagina 78

Bij deze woningcorporatie is het type organisatie overduidelijk. Land van Rhode is,
ondanks haar genomen verlies vanwege demografische krimp, toch echt een proactieve
woningcorporatie die ondanks de genoemde tegenslagen blijft innoveren en de
noodzaak van innoveren erkent als middel om te overleven. Hierin wordt de stelling van
Dreimüller (2008) wederom bevestigd. Organisaties die een proactief klimaat hebben
innoveren meer. Verderop in dit hoofdstuk zullen de innovatieve acties naar aanleiding
van krimp worden omschreven.
Hieronder een overzicht van de verschillende typen innovatieklimaat per actor tot nu
toe, waaronder ook Espria:
Reactief

Responsief

Proactief

Espria
ZO wonen
Acantus Groep
Woonpunt Parkstad
Land van Rhode
Tabel 25: Overzicht organisatietype en innovatieklimaat.

Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de veronderstelling van Dreimüller een
regel is, maar dat er ook uitzonderingen zijn op die regel. Acantus is bijvoorbeeld
uitzondering. Organisaties die als type niet of nauwelijks innovatief verondersteld
worden, kunnen weldegelijk innovatieve acties uitvoeren.

8.3 Strategiebepaling Land van Rhode
Gezien het feit dat Land van Rhode in grote mate dezelfde analyses uitvoert als
Woonpunt Parkstad is dit een korte uiteenzetting van haar analysegedrag. Ook Land van
Rhode draagt als kleine lokale woningcorporatie haar steen bij aan het oplossen van de
krimpproblematiek. Zoals eerder gesteld werkten de meeste woningcorporaties in de
Parkstad Regio mee aan het document ‘De Envelop’. In deze paragraaf zijn de stappen
die genomen zijn om een strategie te bepalen, die passend is voor de krimpsituatie in
Kerkrade en omstreken, beschreven.
8.3.1 Analyse
Hieronder zijn de analyses beschreven op basis waarvan Land van Rhode haar
vastgoedstrategie bepaalt.
De Envelop
Land van Rhode maakte voor het gebied Kerkrade (onderdeel van de Parkstad Regio, zie
vorige paragraaf) een analyse van haar bezit en de invloed die krimp heeft op dat bezit.
Ook deze woningcorporatie draagt bij een de regionale aanpak van krimp, die in
Parkstad Regio goed merkbaar is, aldus dhr. Renne beleidsmedewerker van Woonpunt
en actief als krimpcoach (persoonlijke communicatie, 17 mei 2011).
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Dhr. Renne (Ibid) stelt daarnaast dat in de Parkstad Regio de intensiteit waarmee
men samenwerkt (tevens op het gebied van analyses) hoger ligt dan in bijvoorbeeld de
Westelijke Mijnstreek of Noord-Groningen.
Demografische analyse
Land van Rhode voert in gelijkenis met de voorgaande actoren periodiek een analyse uit
betreffende de regionale demografie. Tezamen met onder andere Heerlen valt Kerkrade
onder de Parkstad Regio. Kerkrade is in het verleden onderhevig geweest aan krimp en
zal zij dat in de toekomst ook zijn. Demografie is daarbij een vitaal onderdeel dat
meespeelt bij investeringsingrepen en het oplossen van de krimpproblematiek.
Net als bij de voorgaande twee woningcorporaties moet er bij elke beleidsmatige
of investeringsbeslissing de factor krimp als afwegingspunt worden meegewogen.
Vanwege de krimpsituatie is een juiste monitor voor de demografische ontwikkelingen
ook voor deze kleine lokale woningcorporatie van levensbelang.
Portefeuilleanalyse
Zoals ook in de voorgaande hoofdstukken geconstateerd is voert ook deze
woningcorporatie een portefeuilleanalyses uit. In dit geval is er een kleine afwijking,
waar voorgaande actoren periodiek de analyses om de twee of drie jaar uit. Vanwege de
kleinschaligheid voert Land van Rhode dergelijke analyses, mede uit kostenbesparing,
haar analyses om de vijf jaar uit. “Vanwege de kleinschaligheid is de portefeuille goed te
overzien, wij weten als kleine organisatie goed in welke staat welk vastgoed is, dit
spaart geld, geld dat in de krimpsituatie elders zo hard nodig is”, aldus dhr. Renne
(persoonlijke communicatie, 17 mei 2011).
Samenbrengen
Woonpunt Parkstad heeft net als Land van Rhode te maken gehad met het document
“De Envelop” daarnaast voert deze actor ook de standaard portefeuilleanalyse uit. Op
basis van deze twee documenten kan deze actor selecteren welke strategie te bepalen.
De genoemde analyses zijn een afwegingskader op basis waarvan keuzes en
beslissingen ten aanzien van de vastgoedstrategie gemaakt en gelegitimeerd worden. Op
basis van “De Envelop” en portefeuilleanalyse zal voor deze kleine woningcorporatie
inzichtelijk worden gemaakt wat de impact van krimp is. Tevens zal zij inzichtelijk
maken wat de wensen zijn van de markt. De twee analyses samen zullen bepalen hoe er
met het vastgoed moet worden omgesprongen (bijvoorbeeld in de vorm van sloop of
herontwikkeling). Stap één van strategiebepaling is nu omschreven, nu volg het
beschrijven van de op de analyses gebaseerde strategie. Deze strategie zal voortvloeien
uit de in deze paragraaf beschreven analyses.
8.3.2 Strategie
Deze woningcorporatie heeft net als Woonpunt Parkstad en Acantus een sloopopgave en
is voorlopig nog bezig deze te volbrengen. Net als Acantus sloopt zij de incourante
voorraad en brengt zij slechts een minimale hoeveelheid levensloopbestendige
woningen hiervoor terug. Om met de kosten van de sloop en het teruglopen van het
aantal huurders om te gaan, is de enige vastgoedstrategie die men bezigt in het kader
van de krimp de sloop van de incourante vastgoedvoorraad. Opvallend feit is dat Land
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van Rhode een grote ingreep doet in haar organisatie om zodoende met de teruglopende
financiën om te gaan.
In 2009 en 2010 is er een voorstel aangenomen waarbij besloten werd dat de
backoffice, waaronder de strategische afdeling drastisch moest worden verkleind. De
filosofie achter deze bezuiniging is het bekostigen van de gevolgen van krimp, maar ook
het feit dat een kleinschalige woningcorporatie geen behoefte heeft aan een uitgebreid
backoffice apparaat. Als kleine organisatie is het kernproces ‘huisvesten’ en niet
ontwikkelen, aanpassen of experimenteren, zo stelt dhr. Renne beleidsmedewerker bij
Land van Rhode (persoonlijke communicatie, 17 mei 2011). Voor een organisatie als
deze is duurzaamheid en continuïteit het belangrijkste aandachtspunt. Nu duidelijk is
wat de opgave is, snijdt deze organisatie in de organisatie kosten om deels de
krimpopgave te bekostigen.
Mocht er in de loop der tijd behoefte zijn aan strategisch advies voor een
herstructurering dan zal de organisatie de hulp inroepen van grotere woningcorporaties
die adviseurs op het gebied van strategie al in dienst hebben. Mocht een dergelijke
samenwerking niet vlotten dan is er altijd nog de mogelijkheid om ad-interim een of
meerdere beleidsadviseurs in te huren. Dit inzicht laat zien dat de oplossing van de
kosten van de krimp (kosten van de leegstand) niet alleen gezocht moeten worden in
het vastgoed, men mag ook een kritische blik op haar organisatie richten.
8.3.3 Toetsing
In het proces van strategievorming zijn bij deze actor de analyses op dezelfde wijze
getoetst als bij de vorige twee actoren. Het betreft dus toetsing a priori. Met andere
woorden voor en tijdens het komen tot de strategie zijn bepaalde stappen al getoetst.
Het betreft dan met name het analysetraject waarbij door het samenwerken met diverse
partijen, zoals dat gebeurde bij het document ‘De Envelop’, de analyses worden getoetst.
Gemeentes en andere woningcorporaties hebben samen vastgesteld wat de impact van
de krimp is. Samen zorgen zij er voor –dat wil dus ook zeggen in de strategie- dat de
krimpproblematiek ruimtelijk wordt aangepakt. Het regionaal analyseren betekent dat
er samengewerkt kan worden om het gebruik van de ruimtelijke orde en het vastgoed te
toetsen en te optimaliseren. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is
goedkeuren van de analyses door diverse partijen die actief zijn in dezelfde regio. Op
deze wijze kan men samen de meest optimale analyse en aanpak voor
krimpproblematiek ontwikkelen.

8.4 Innovaties als reactie op krimp

Bij deze woningcorporatie is er sprake van twee type innovaties als reactie op de krimp.
Het betreft zowel een organisatorische innovatie als een fysieke innovatie. Hierbij heeft
de organisatorische innovatie de grootste invloed op haar dagelijks opereren.
In het kader van bezuinigingen en het teruggrijpen naar haar originele taak heeft
Land van Rhode een tijd terug bepaald haar backoffice –waaronder de strategische
afdeling- bijna in zijn geheel af te schaffen en derhalve te bepalen dat wanneer er een
nieuwe strategie uitgezet moet worden, strategische specialisten ingehuurd kunnen
worden. Op deze wijze wil Land van Rhode geld besparen en dit geld -daar waar nodigbesteden aan het welzijn van haar klant en haar vastgoed onderhouden. Deze innovatie
is al uitgevoerd in de afgelopen (paar) jaren.
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De fysieke innovatie betreft ook hier de verplichte sloop en het terugbrengen van een
aantal levensloopbestendige woningen. Een andere interessante innovatie is de
bomenfabriek, daar waar vastgoed uit de markt wordt gehaald door middel van sloop,
plaatst Land van Rhode groen in de vorm van onder andere bomen terug. Op deze wijze
wil Land van Rhode de kaalslag van de krimp en haar maatschappelijke taak als
verzorger van de ruimtelijke ordening deugdelijk invullen. Beide innovaties verkeren in
de businessfase.
Innovatie

Type

Fase

Organisatie compact maken

Procesinnovatie

Businessfase

Centraal gelegen
levensloopbestendige woning
met ruimte voor
groenvoorzieningen

Technische innovatie

Businessfase

Tabel 26: Overzicht innovaties Land van Rhode

8.5 Conclusie

Land van Rhode is een kleine lokale woningcorporatie die opereert in een krimpgebied.
Samen met de gemeenten en collega woningcorporaties in de Parkstad Regio is het
document “De Envelop” tot stand gekomen. Dit document en de portefeuilleanalyse
(opgesteld door Land van Rhode) zijn bepalend voor de vastgoedstrategie die Land van
Rhode voert ten einde om te kunnen gaan met krimp. De strategie die voort kwam uit
die twee analyses is voor een kleine woningcorporatie ingrijpend, maar wel nodigs zo
stelt dhr. Renne (Ibid). Het is immers begrijpelijk dat het voor een kleine
woningcorporatie, met een niet al te grote vastgoedportefeuille, moeilijk is om in het
eigen vlees te snijden. Ondanks dat feit heeft Land van Rhode toch de handschoen
opgepakt om de krimp en haar gevolgen op de ruimtelijke kwaliteit aan te pakken. Deze
actor reduceert haar portefeuille door middel van het slopen van de incourante
(leegstaande) voorraad. De selectie van de incourante voorraad komt voort uit de
portefeuilleanalyse waarbij rekening is gehouden met leegstand. Op die wijze draagt
Land van Rhode haar deel bij om de invloeden van krimp te matigen.
Het innovatieklimaat van Land van Rhode is proactief te noemen. Als organisatie
wil deze actor voorruitkijken en maatregelen treffen om een duurzame partner te zijn
voor gemeenten, maar ook voor haar huurders. Door het bezuinigen op bepaalde
organisatieonderdelen die niks te maken hebben met huur en verhuur probeert zij als
organisatie haar taak als sociaal-maatschappelijke woningaanbieder te beschermen en
veilig te stellen. Door haar focus terug te leggen op het verhuren van woningen en het
verkleinen van de strategische tak van deze woningcorporatie bespaart zij geld,
waarmee onder andere de hoofdtaak (verantwoord huisvesten) en het slopen
eenvoudiger bekostigd kan worden. Daarnaast werkt Land van Rhode samen met
gemeenten en collega woningcorporaties om zodoende haar slagkracht te versterken en
de inzet ten aanzien van krimp succesvol te laten zijn.
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9. Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt er geconcludeerd welke strategische mogelijkheden er zijn voor
Espria om met de invloed van krimp in Zuidoost-Groningen op de vastgoedportefeuille
om te gaan. Daarnaast wordt er beschreven welke innovatieve en strategische
aanpassingen er in de situatie van Espria aanbevolen kunnen worden.
Dit is het afsluitende hoofdstuk van het onderzoek en behelst het beantwoorden van de
centrale vraag en de twee laatste onderzoeksvragen. Onderdeel één van dit hoofdstuk
beantwoordt onderzoeksvraag vier. Onderzoeksvraag vijf behelst het tweede deel van
dit hoofdstuk. Tezamen beantwoorden zij de centrale onderzoeksvraag:
Op welke wijze kan Espria haar vastgoedstrategie en -portefeuille duurzaam aanpassen
voor de regio Zuidoost-Groningen, rekening houdend met krimp en haar doelstelling en
functie als woningcorporatie?

9.1 Conclusies

In deze paragraaf wordt onderzoeksvraag vier beantwoord en daarnaast worden de
diverse hoofstukken hier samengevat. Het gaat zowel om theoretische en empirische
constatering. Door middel van koppen worden de conclusies geduid om ze vervolgens
van enkele kanttekeningen te voorzien.
Regionale samenwerking
Uit het onderzoek komt een opmerkelijk constatering naar voren. Espria is een landelijk
opererende woningcorporatie en zorgaanbieder die opereert in diverse regio’s, zo ook
in krimpregio’s. Bij het analyseren van Espria’s vastgoedstrategie in een eerder
hoofdstuk komt naar voren dat zij als organisatie per complex of locatie een strategie
hanteert. Dit wil zeggen dat zij in het directe gebied, zoals de stad of gemeente, kijkt
naar de bevolkingsontwikkeling en deze gebruikt voor het bepalen van een toename of
afname in de afzet van zorg en vastgoed. Daarnaast kwam naar voren dat de diverse
organisaties die onder Espria vallen veelal op eigen initiatief handelen en niet
samenwerken met andere regionale zorgaanbieders of gemeenten.
Contrast
Espria’s wijze van opereren staat in groot contrast met de wijze waarop de diverse
casussen hun strategie voeren. Het verschil zit in het feit dat de casussen niet alleen op
stedelijk en gemeentelijk niveau hun vastgoed bekijken, maar ook op streek of regionaal
niveau de portefeuille bekijken. Hierbij werkt zij samen met de desbetreffende
gemeentes en in sommige gevallen zelfs met collega woningcorporaties, zoals in de
Parkstad Regio en de Westelijke Mijnstreek. Het voordeel dat uit deze samenwerking
naar voren komt, is dat inzichtelijk wordt gemaakt waar leegstand is (decentrale
locaties) en waar vraag is (centrale locaties). Op deze wijze kunnen vraag en aanbod
binnen de regio op elkaar worden afgestemd. Dit in tegenstelling tot Espria die op de
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ene locatie aan het uitbreiden is (via nieuwbouw of transformatie), terwijl er in de
omgeving een andere locatie van Espria leegstand heeft.
Voordeel
Het voordeel dat de regionale samenwerking met zich meebrengt is groot. Uit de
casussen komt er op het gebied van analyse, strategie en toetsing een overzichtelijke en
daadkrachtige aanpak van de krimp naar voren. Een organisatie als Espria is op
landelijk en regionaal niveau actief en kan met haar gespreid bezit een groot voordeel
halen uit het meer centraal en regionaal samenwerken. Als men in een breder
perspectief de performance van het vastgoed kan analyseren, dan valt er in de bezetting
–en dus de performance- een optimalisatie te behalen. Bij deze performance kan
daarnaast gebruik worden gemaakt van een prioritering van het vastgoed of het
aanbrengen van gebieden die meer potentieel hebben. De invulling van ZO wonen in de
vorm van de zogenoemde Hot-Spots is aantrekkelijk, omdat het inzichtelijk maakt waar
regionaal gezien de potentie op courant vastgoed en het duurzaam en juist exploiteren
van het vastgoed mogelijk is.
Espria zal getroffen worden
Net als de actoren in de casussen zal ook Espria getroffen worden door de gevolgen van
krimp. Bij de diverse interviews kwam al naar voren dat er krimp en leegstand
voorkomt bij de meer afgelegen locaties van Espria in Zuidoost-Groningen. Sterker nog,
bij het bezoek aan diverse locaties (zie eerder hoofdstuk) was de directe leegstand en
suboptimale bezetting duidelijk zichtbaar. De cijfers, zoals besproken, laten zien dat de
leegstand op diverse locaties in de toekomst toe gaat nemen. Dit onderzoek draagt bij
aan het verschaffen van inzichten om juist die leegstand te minimaliseren of te
voorkomen.
Kanttekening
Een kanttekening die bij deze inzichten en deze conclusies gemaakt moet worden, is het
feit dat deze valt of staat bij de mate waarin de andere organisaties, die onder de
paraplu van Espria opereren, coöperatief en toegankelijk zijn voor onderlinge
samenwerking en optimalisatie. De vastgoedstrategie moet een regionaal karakter
krijgen die het mogelijk maakt te kunnen optimaliseren tussen het reeds bestaande
aanbod aan vastgoed en de dynamiek van de zorgvraag en aanbieders die onder de
paraplu van Espria opereren (zie paragraaf 4.1). De zwakte, maar ook de kracht ligt in
het feit dat Espria bestaat uit meerdere organisaties met een gezamenlijke slagkracht als
het gaat om het analyseren en het in kaart brengen van de krimp, het gezamenlijk
opereren en optimaliseren van elkaars diensten en zodoende ook het vastgoed.
Samengevat betreft conclusie één die uit het onderzoek naar voren kwam dat Espria op
locatieniveau een vastgoedstrategie hanteert. Deze strategie bestaat vooralsnog in
hoofdlijnen uit het doorexploiteren van het bestaande vastgoed en het aanpassen van
het aanbod van vastgoed per locatie indien de markt daarom vraagt. Deze strategie kan
anders, efficiënter en minder teugelloos. Deze strategie moet anders, omdat met de
gehele portefeuille van Espria of de portefeuille van collega vastgoed- of zorgaanbieders
weinig tot geen rekening wordt gehouden. Juist in deze stap ligt de mogelijkheid om de
kwaliteit, waar Espria in haar doelstelling zo fier op is, te realiseren. Door een integrale
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samenwerking van Espria als zorgconcern, maar ook als woningcorporatie kan zij haar
kwalitatieve groei realiseren. Kwantitatieve groei in de regio Zuidoost-Groningen is voor
Espria de komende twintig jaar een utopie, zo blijkt uit de diverse analyses.
De woningcorporaties in de casussen brengen op regionaalniveau de krimp in kaart om
zodoende hun vastgoedstrategie te optimaliseren. Dit doet men door het herkennen van
locaties in de regio die extra potentie hebben en het erkennen van locaties die geen
potentie hebben. ZO wonen gaf hier invulling aan door het toekennen van Hot-Spots,
locaties met extra ontwikkel- en kwaliteitspotentieel.
Kwaliteit
In de aanleiding van dit onderzoek wordt beschreven dat Espria in haar doelstelling
grote waarde hecht aan de kwaliteit van haar vastgoed. In het onderzoek kwam echter
niet naar voren welke plaats die kwaliteit inneemt in de gevoerde vastgoedstrategie van
Espria. Zoals in de vorige alinea’s naar voren komt kan Espria het beste investeren in
een integrale samenwerking van de zorgorganisaties die onder de paraplu van Espria
opereren (getoond in paragraaf 4.1). Juist in deze stap ligt de mogelijkheid om de
kwaliteit, waar Espria in haar doelstelling zo fier op is, te realiseren. Wil Espria
kwalitatieve groei realiseren dan moet zij zorgen voor integrale samenwerking van
Espria als zorgconcern, maar ook als woningcorporatie. Kwantitatieve groei in de regio
Zuidoost-Groningen is voor Espria de komende 20 jaar een utopie, zo blijkt uit de
diverse analyses.
De toewijding inzake de kwaliteit van de leefomgeving en het vastgoed was bij
de actoren in de casussen aanwezig. De diverse actoren geven aan dat zij de krimp in
hun regio gebruiken als kans, een kans om de kwaliteit van de vastgoedportefeuille te
verhogen. Bij het uitvoeren van de strategie bepalen de woningcorporaties welk
vastgoed kwalitatief slecht van aard is en vastgoed niet. Vervolgens probeert men de
kwalitatief slechte voorraad te verwijderen uit de portefeuille door middel van sloop of
dispositie. Men concentreert zich vervolgens op locaties die kwalitatief, zowel op
technisch gebied als op het gebied van voorzieningen, sterk zijn. Hierbij valt op dat men
vooral probeert levensloopbestendig vastgoed te (her)ontwikkelen en te beheren op
centraal gelegen plaatsen, omdat de omgevingskwaliteit hoog van aard is. Op centrum
stedelijke locaties, zoals binnensteden of locaties waar een groot gedeelte van de
portefeuille zich reeds bevind, zijn maatschappelijke voorzieningen vaak aanwezig. Dit
heeft een positief effect op de kwaliteit van het vastgoed en dus ook op de waarde en de
ontwikkeling van de vastgoedportefeuille. De factor kwaliteit moet in de
vastgoedstrategie van elke woningcorporatie een rol van betekenis spelen. Espria heeft
dit echter nog niet in haar strategie voor het gebied Zuidoost-Groningen meegenomen.
Innoveren
Zowel met het innovatief klimaat als het innoveren is er weinig verschil tussen Espria en
de onderzochte casussen, zo laat ook het overzicht zien:
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Reactief

Responsief

Proactief

Espria
ZO wonen
Acantus Groep
Woonpunt Parkstad
Land van Rhode
Tabel 27: Overzicht organisatietype en innovatieklimaat.

Espria is als grote landelijk opererende organisatie wat traag met het uitvoeren van
innovaties en de innovaties zijn weinig divers. Op één uitzondering na innoveren alle
organisaties die ook proactief van aard zijn of naar proactief neigen. Verschillen zijn er
op dit onderdeel van het onderzoek nauwelijks aanwezig. De stelling van Dreimüller
(2008) over het organisatietype en de mate van innoveren wordt meer dan eens
bevestigd. Aanbeveling op het gebied van de organisatie om zodoende meer te
innoveren zijn voor Espria niet aanwezig. De organisatie tracht innovatief en proactief
van aard te zijn, maar concreet is daar in de interviews en bezichtigingen op locatie nog
niet veel te merken. Veel innovaties zijn nog in de conceptfase. Gezien de
ontwikkelingen in Zuidoost-Groningen is het voor Espria juist een mogelijkheid om de
getoonde innovaties van de onderzochte actoren in de casussen te analyseren als optie
en de bestaande innovaties die verkeren in de conceptfase versneld uit te voeren.

9.2 Aanbevelingen
Dit onderdeel beschrijft de aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek en met
name uit de hierboven beschreven conclusies te herleiden zijn. In totaal gaat het om een
drietal aanbevelingen die als advies meegenomen kunnen worden bij de aanpassing van
de vastgoedstrategie ten einde rekening te houden met het demografische verschijnsel
krimp in het gebied Zuidoost-Groningen.
Regionale samenwerking Espria
Het advies dat gegeven kan worden ten einde de vastgoedstrategie aan te passen aan de
krimpsituatie met inachtneming van de bedrijfswaarden van Espria is hieronder
beschreven. Waar het voornamelijk om gaat, is dat Espria regionale samenwerking en
optimalisatie implementeert met alle Espria zorgaanbieders in het gebied Groningen.
Het gaat dan om een samenwerking op het gebied van de drie onderdelen analyse,
strategie en toetsing. Deze samenwerking zal moeten worden geïmplementeerd in haar
huidige strategievoering. Op deze wijze zorgt zij dat de volgende punten worden
gerealiseerd, zo laat het onderzoek zien:
-

De pijn van de krimp wordt voor de gehele vastgoedportefeuille in beeld
gebracht;
De optimalisatie van de bezetting en performance kan worden bepaald;
Vastgoed kan worden geselecteerd voor dispositie als gevolg van krimp en de
mate waarin het incourant is;
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-

De kwalitatief sterke onderdelen van de portefeuille kunnen worden vastgesteld,
de zogenaamde Hot-Spots.

De hierboven genoemde punten dragen allemaal bij aan het versterken en het courant
houden van de vastgoedportefeuille, zo komt uit de casussen naar voren. Het unieke
karakter van een landelijk en regionaal opererende organisatie wordt zo ten volste in de
vastgoedstrategie benut.
Bijkomend advies kan zijn om een deel van de vastgoedorganisatie zodanig in te
richten dat zij als backofficeteam de vastgoedportefeuille per regio kan analyseren en
optimaliseren, mede op basis van de inzichten van dit onderzoek (zie hierboven). Zo kan
er een team of specialisatie ontstaan die boven de bij Espria aangesloten organisaties
staat en als doel heeft het vastgoed integraal beter aan te laten sluiten op de allround
vraag naar vastgoed. Op deze wijze kan Espria er voor zorgen dat er continu aan haar
doelstelling omtrent de kwalitatieve en kwantitatieve staat van haar vastgoed gewerkt
wordt.
Ten einde de vastgoedstrategie aan te passen wordt er geadviseerd om te
onderzoeken welke bereidheid er aan de kant van de zorgaanbieders is om samen te
werken. Om vervolgens te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze
samenwerking te optimaliseren.
Centralisatie
Aanvulling op bovenstaand advies is om in de strategie het onderdeel centralisatie te
implementeren. Het samenwerken van de diverse organisaties op regionaal niveau zal
laten zien dat bepaalde vastgoedonderdelen kwalitatief beter zijn dan anderen, vanwege
technische status, bezetting en locatiekwaliteiten. Het onderzoek laat zien dat
woningcorporaties hun kwalitatief sterke onderdelen gebruiken om daaromheen hun
vastgoed te centraliseren. Door middel van deze centralisatie, het bijeenbrengen van
diverse organisaties in een complex of gebied, kan Espria haar eigen
vastgoedportefeuille versterken (omdat zij de kwaliteit van de omgeving zelf kan
controleren) en is de mogelijkheid tot bezettingsoptimalisatie aanwezig. Door het
bijeenbrengen van de diverse organisaties die onder de paraplu van Espria opereren op
locaties waar kwaliteit, in de vorm van bijvoorbeeld voorzieningen, aanwezig is draagt
zij optimaal bij aan het duurzaam courant houden van haar vastgoedportefeuille.
Levensloopbestendige woningen
Het laatste advies betreft het type vastgoed dat Espria het beste kan exploiteren. Als er
mogelijkheden zijn om vastgoed te ontwikkelen of er een mogelijkheid is om de
portefeuille te transformeren, dan is het verstandig in levensloopbestendige woningen
te voorzien. De diverse casussen zien dat het een trend is –en in de markt als verstandig
wordt gezien- om levensloopbestendige woningen te exploiteren. In de diverse
gespreken met medewerkers van Espria kwam al naar voren dat de organisatie dit wil
gaan uitvoeren. Het advies is om deze transformatieopgave, indien de middelen
aanwezig zijn, spoedig uit te voeren. Woningcorporaties zien levensloopbestendige
woningen als een duurzaam middel om de vastgoedportefeuille courant te houden.
Resumerend kan gesteld worden dat woningcorporaties in krimpgebieden hun vastgoed
te allen tijde proberen courant te houden middels het aanpassen van hun
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vastgoedstrategie op hierboven beschreven wijze. In de praktijk blijkt dat zij dit
bewerkstelligen door het optimaliseren van hun portefeuille middels het opzetten van
een regionale samenwerking; het toevoegen of behouden van de kwaliteit aan hun
strategie en portefeuille. Dit doen zij door het centraliseren van hun
vastgoedportefeuille in een bepaald gebied dat Rijk is aan kwaliteiten zoals
maatschappelijke en groenvoorzieningen. Tevens doet men dit ook door het
verwijderen van incourant vastgoed en het daarvoor in de plaats brengen van extra
kwaliteiten zoals maatschappelijke voorzieningen en groenvoorzieningen.
Espria heeft er baat bij bovenstaande aanbevelingen te realiseren. Op basis van de
huidige bevindingen, stand van zaken en inzichten lijkt dit de methode om de invloed
van krimp op de vastgoedportefeuille te beteugelen.
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Epiloog
Terugkijkend op het onderzoek mag men in het algemeen stellen dat de genomen
stappen juist zijn in verhouding met de tijd die er voor dit onderzoek stond. Het was
echter beter voor dit onderzoek geweest om dichter bij de bron van de informatie te
zitten. Dit betekent dan wel dat men de visie, de werkwijze en de motieven van
bijvoorbeeld maar één ontwikkelaar kan onderzoeken. Daar staat wel tegenover dat het
onderzoek zowel in de breedte als de diepte uitgebreider wordt. Deze werkwijze neemt
dan de vorm aan van een meelooptraject (stage) om dit onderzoek te volbrengen bij een
woningcorporatie gedurende een langere termijn. Dit zou meerdere voordelen met zich
meebrengen. Door onderzoek te doen bij een woningcorporatie, in de vorm van een
stage, leert de onderzoeker en aankomend planoloog ook de markt en het werkveld van
een planoloog beter kennen. Het opdoen van praktijkervaring doet men slechts in
beperkte mate via interviews, telefonische contact en deskresearch. De leeropbrengst
via de praktijk is daarmee logischerwijs groter. Dat de wetenschappelijke component in
dat geval wellicht minder belicht wordt is een feit. Een argument om toch meer
praktijkgericht te onderzoeken is het feit dat merendeel van de afgestudeerden zijn
werk vindt in diezelfde praktijk en dat maar een handvol als wetenschapper aan de slag
gaat. Doordat er niet op die praktijkgerichte manier onderzoek is verricht zijn de
volgende onderdelen minder of niet uitgewerkt. Verdere punten van aandacht
betreffende dit onderzoek worden hieronder nader uitgewerkt.
Casusselectie
Tijdens het selecteren van de casussen is er veel energie gestoken in de voorselectie en
het bellen en praten met kandidaten. In het gunstigste geval waren er meer actoren
geweest op basis waarvan inzichten verworven konden worden. Helaas waren niet alle
kandidaten bereidt om gesprekken te mogen gebruiken voor dit onderzoek. Sommige
wilden zelfs niet over krimp praten, omdat hun organisatie de “krimphype” zat was.
Door dergelijke ontwikkelingen zijn niet alle actoren in de besproken casussen even
groot van omvang. Daarbij wordt vooral gerefereerd aan Land van Rhode. Deze kleine
woningcorporatie is wellicht kleiner, maar desalniettemin niet minder informatief.
Helemaal als de voor Land van Rhode geïnterviewde –naast zijn functie bij Land van
Rhode- een krimpcoach is die door tal van door-krimp-getroffen gemeenten wordt
ingehuurd. Zodoende is deze woningcorporatie toch gebruikt als informatiebron.
Toepassing
De theoretische component van het onderzoek kan grondiger uitgevoerd worden. Beide
theorieën zouden dan uitgebreider gebruikt kunnen worden om de praktijk te toetsen of
in kaart te brengen. In dit onderzoek was er geen tijd en mogelijkheid om de theorie
compleet te doorgronden en empirisch volledig toe te passen op de casussen.
De strategietheorie biedt een globale wijze om de stappen die organisaties nemen, ten
einde een strategie te vormen, in kaart te brengen. Beter operationaliseren was in dit
onderzoek niet mogelijk. Het zou informatiever zijn geweest om een kader te gebruiken
dat nog dieper inging op de factoren die woningcorporaties meenemen in het bepalen
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van hun vastgoedstrategie. Het onderzoek van Nieboer (2009) biedt al inzichten in de
wijze van strategiebepaling door woningbouwcorporaties. Wellicht is het vaststellen
van strategiebepalingsprocessen van woningcorporaties een welkome aanvulling als
men de beslissingen en de wijze van acteren van woningcorporaties in precaire situaties
beter in kaart wil brengen. Dit onderzoek draagt in ieder geval bij aan het inzicht
betreffende strategieformulering van woningcorporaties bij krimp.
De innovatietheorie is een theorie die eenduidig toe te passen is. Dit blijkt ook uit de
diverse voorgangers die dit theoretisch kader hebben gebruikt. Het enige nadeel is dat
de waarneming van innovatief gedrag erg afhankelijk is van de interpretatie van de
geïnterviewden en de interviewer. Een kader om innovatieklimaat en innovaties te
definiëren en te herkennen wordt wel gegeven. Opvallend was het feit dat de
organisaties zelf nauwelijks bezig zijn met het feit of ze nadrukkelijk aan het innoveren
zijn. Bij velen was het of dermate vanzelfsprekend of stond men er gewoon niet bij stil,
ofschoon was men niet direct op de hoogte van innovaties. Verder is deze theorie
eenvoudig toe te passen, ofschoon te operationaliseren.
Medewerking
Allereerst wil Espria en Jolien Stokroos in het bijzonder voor de medewerking als
opdrachtgever en als actor in de casussen. Via Espria zijn inzichten verworven die
zonder haar tussenkomst zich niet zo snel hadden voorgedaan. Het is een leerzame
periode geweest voor Espria, een unieke organisatie die zich heeft blootgesteld en zo
inzicht heeft gegeven in haar opereren. Espria is als organisatie open geweest in het
beantwoorden van vragen. Het vertrouwen dat daarmee geschonken is wordt in dit
onderzoek dan ook niet beschaamd. Het zou voor de hand liggen dat Espria gewenste
antwoorden zou gegeven, dit is niet gebeurd. De openheid van zaken die gegeven werd
was uitermate hoog en oprecht en heeft uitmuntend geholpen bij het goed uitvoeren van
dit onderzoek.
De rol van woningcorporaties anno nu
In de aanleiding van dit onderzoek is de vraag opgeworpen betreffende de
“hedendaagse rol” van woningcorporaties, deze vraag mag niet onbeantwoord blijven.
De rol van woningcorporaties lijkt in eerste instantie niet veel veranderd. Toch heeft er
een verschuiving plaatsgevonden. De rol van woningcorporaties is tegenwoordig die van
een sociaal-maatschappelijke partner. Een partner die er voor zorgt dat mensen in een
kwalitatief goede omgeving wonen, zowel fysieke als sociaal. Daarnaast heeft de
woningcorporatie een taak als verzorger van de ruimtelijke kwaliteit en orde.
Woningcorporaties hebben dermate grote hoeveelheden grond en vastgoed in eigendom
dat zij een rol als regisseur van de ruimtelijke ordening mag worden toebedeeld. Het
vastgoed van woningcorporaties is tevens ook nog in uitmuntende staat als men dat
vergelijkt met woningen die particulier eigendom zijn. In dit onderzoek kwam naar
voren dat gemeenten en provincies de woningcorporaties het eerst aan tafel roepen als
het gaat om grootschalige ingrepen in de ruimtelijke ordening. Dit onderzoek draagt bij
aan het inzicht dat woningcorporaties anno nu weldegelijk een (sociaalmaatschappelijke) rol hebben.
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BIJLAGE 1: Vragen half-gestandaardiseerd interview
Woningcorporaties.
Inleiding
Doel: Het inzichtelijk maken van het proces, om te komen tot een vastgoedstrategie en de
strategie van woningcorporaties die anticiperen op de krimpsituatie in hun werkgebied.
Tijdsduur: Plusminus één uur.
Organisatie: …………………………………………………………………………………………………………………………...
Geïnterviewde: ………………………………………………………………………………………………………………………
Functie: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Interviewschema
Situatiebeschrijving & analyse
1. Hoe erg is de krimpsituatie in de Westelijk Mijnstreek (WM)?
2. Wat is het essentiële verschil tussen de krimpsituatie in de WM en bijvoorbeeld:
a. Parkstadgebied?
b. Maas en Heuvelvallei?
c. Noord-Limburg?
d. Andere krimpgebieden zoals Zeeuws-Vlaanderen en Eemsdelta (Groningen)?
3. Op welke wijze wordt de krimpsituatie geanalyseerd?
4. Welke rol spelen de relaties tussen de Gemeente Sittard-Geleen en de woningcorporaties
bij deze analyses?
a. Wordt er gezamenlijk opgetrokken?
b. Staan woningcorporaties/de gemeente open voor kritiek op hun beleid?
c. Hoe worden kosten gedragen?
Actie
5.

Op welke wijze krijgt krimp invulling in beleid en uitwerking?
a. Gebiedsvisie
b. Aanpassingen Woonvisie?
c. Aanpassingen in voorraad?
d. Nieuwe woonvormen?
6. Hoe werken de analyse van de situatie en het algemene ruimtelijke beleid specifiek door
naar het opereren van de WC (en de praktijk) ten aanzien van krimp?
a. Doorwerking op de vastgoedvisie van de WC?
b. Welke relatie heeft uw/jullie functie ten aanzien van de analyse en het huidige
beleid omtrent krimp?
c. Waren er aanpassingen in de begroting ten behoeven van het faciliteren van de
krimpbestrijding?
d. Hoe worden acties (op het gebied van vastgoed) ten aanzien van krimp
vormgegeven (denk aan subsidie, projecten, PPS, etc.)?
e. Prestatieafspraken, zo ja, op welke wijze is dat gebeurd? Zo nee, bent u wel van
plan het in de toekomst op te nemen in prestatieafspraken. Op welke wijze ziet u
dat dan voor zich?
7. Welke nieuwe elementen worden er eigenlijk toegepast om krimp aan te pakken
(innovaties)?
8. Welke actor(en) binnen de markt van de ruimtelijke ordening heeft (hebben) volgens u
de meeste middelen, kennis, inzicht en macht om krimp te bestrijden?
9. Op welke wijze wordt er geïnnoveerd als het gaat om bijvoorbeeld een vastgoedvisie of
vastgoedstrategie?
10. Hoe wordt er omgegaan met eventuele nieuwbouwprojecten van
particulieren/marktpartijen, wetende dat woningcorporaties moeite hebben om als
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private organisatie hun publieke taak uit te voeren (woningvoorraad op kwalitatief en
kwantitatief juist peil houden)?
11. Wat is uw visie op het probleem krimp?
a. Welke oplossingen, mogelijkheden ziet u?
b. Op welke wijze zouden volgens u woningcorporaties moeten handelen als het
om hun vastgoedportefeuille en investeringsstrategie gaat?
c. Is er een rol weggelegd voor de binnenstad en haar kwaliteiten ten aanzien van
krimp?
d. Als het gaat om de uitleg van de stad ziet u dan heil in het centraliseren van
woningen (de stad als centraal punt houden) m.a.w. ‘de compacte stad’, of het
decentraliseren van woningen als het bijvoorbeeld ook gaat om ‘grijze’ wijken
en gebieden?
Reflectie
12. Terugkijkend, is er een project binnen het werkgebied (of desnoods, daarbuiten) dat een
goed voorbeeld is als het gaat om inspelen op de krimp, met name als het gaat om de
ruimtelijke invulling (vastgoedstrategie)?
a. Een marktpartij die een voorbeeld is voor de manier waarop er omgesprongen
wordt met krimp?
13. Hoe wordt het beleid omtrent krimp tot op heden uitgevoerd?
a. Zijn er concrete resultaten die toe te kennen zijn aan het beleid dat de gemeente
voert?
b. Zijn er beleidsveranderingen/strategieadopties of aanpassingen bij
marktpartijen naar aanleiding van beleid/visie/strategie van de WC?
14. Zijn er kritische middelen of actoren die essentieel zijn om de krimpaanpak te realiseren,
m.a.w. afhankelijkheden door macht of financiële doelstellingen?
15. Op welke wijze wordt het krimpbeleid beoordeeld en verbeterd?
a. Vindt er reflectie of analyse plaats omtrent het krimpbeleid? Zo ja, hoe en op
welke termijn?
b. Hoe wordt kritiek verwerkt in het nieuwe beleid?
Overig
16. Indien er belangrijke documenten zijn met betrekking tot het project en beleid tot en
met krimp die niet op de website te vinden zijn zou ik die dan mogen ontvangen?
17. Heeft u wellicht contactpersonen van gemeenten of woningcorporaties die mij wellicht
te woord zouden willen staan inzake het onderwerp krimp en vastgoedstrategieën?
18. Heeft u nog opmerkingen die u kwijt wilt als het gaat de krimpproblematiek?

Pagina 99

BIJLAGE 2: Vragen half-gestandaardiseerd interview
Gemeentes.
Inleiding
Doel: Het inzichtelijk maken van het proces, om te komen tot een vastgoedstrategie en de
strategie van gemeenten/woningcorporaties die anticiperen op de krimpsituatie in hun
werkgebied.
Tijdsduur: Plusminus één uur.
Organisatie: …………………………………………………………………………………………………………………………...
Geïnterviewde: ………………………………………………………………………………………………………………………
Functie: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Interviewschema
Situatiebeschrijving & analyse
1. Hoe erg is de krimpsituatie in de Westelijk Mijnstreek (WM)?
2. Wat is het essentiële verschil tussen de krimpsituatie in de WM en bijvoorbeeld:
a. Parkstadgebied?
b. Maas en Heuvelvallei?
c. Noord-Limburg?
d. Andere krimpgebieden zoals Zeeuws-Vlaanderen en Eemsdelta (Groningen)?
3. Op welke wijze wordt de krimpsituatie geanalyseerd?
a. Typen analyse gemeente Sittard-Geleen
b. Typen analyse Woningcorporaties
4. Welke rol spelen de relaties tussen de Gemeente Sittard-Geleen en de woningcorporaties
bij deze analyses?
a. Wordt er gezamenlijk opgetrokken?
b. Staan woningcorporaties/de gemeente open voor kritiek op hun beleid?
c. Hoe worden kosten gedragen?
Actie
5.

6.

7.
8.
9.

Op welke wijze krijgt krimp invulling in het gemeentelijk beleid?
a. Structuurvisie benoemt krimp, wat is de doorwerking van deze visie naar de
praktijk?
b. Aanpassingen Woonvisie?
c. Aanpassingen in bestemmingsplan?
Hoe werken de analyse en het algemene ruimtelijke beleid specifiek door naar het
opereren van de gemeente (en de praktijk) ten aanzien van krimp?
a. Doorwerking op de ruimtelijke afdeling van de gemeente?
b. Welke relatie heeft uw/jullie functie ten aanzien van de analyse en het huidige
beleid omtrent krimp?
c. Waren er aanpassingen in de gemeentelijke begroting ten behoeven van het
faciliteren van de krimpbestrijding?
d. Hoe worden acties ten aanzien van krimp vormgegeven (denk aan subsidie,
projecten, PPS, etc.)?
e. Prestatieafspraken, zo ja, op welke wijze is dat gebeurd? Zo nee, bent u wel van
plan het in de toekomst op te nemen in prestatieafspraken. Op welke wijze ziet u
dat dan voor zich?
Welke nieuwe elementen worden er eigenlijk toegepast om krimp aan te pakken?
Welke actor(en) binnen de markt van de ruimtelijke ordening heeft (hebben) volgens u
de meeste middelen, kennis, inzicht en macht om krimp te bestrijden?
Op welke wijze wordt er geïnnoveerd als het gaat om bijvoorbeeld een vastgoedvisie of
vastgoedstrategie?

Pagina 100

10. Hoe wordt er omgegaan met eventuele nieuwbouwprojecten van
particulieren/marktpartijen, wetende dat woningcorporaties moeite hebben om als
private organisatie hun publieke taak uit te voeren (woningvoorraad op kwalitatief en
kwantitatief juist peil houden)?
11. Wat is uw visie op het probleem krimp?
a. Welke oplossingen, mogelijkheden ziet u?
b. Op welke wijze zouden volgens u woningcorporaties moeten handelen als het
om hun vastgoedportefeuille en investeringsstrategie gaat?
c. Is er een rol weggelegd voor de binnenstad en haar kwaliteiten ten aanzien van
krimp?
d. Als het gaat om de uitleg van de stad ziet u dan heil in het centraliseren van
woningen (de stad als centraal punt houden) m.a.w. ‘de compacte stad’, of het
decentraliseren van woningen als het bijvoorbeeld ook gaat om ‘grijze’ wijken
en gebieden?
Reflectie
12. Terugkijkend, is er een project binnen de gemeentegrenzen (of desnoods, daarbuiten)
dat een goed voorbeeld is als het gaat om inspelen op de krimp, met name als het gaat
om de ruimtelijke invulling (vastgoedstrategie)?
a. Een marktpartij die een voorbeeld is voor de manier waarop er omgesprongen
wordt met krimp?
13. Hoe wordt het gemeentelijk beleid omtrent krimp tot op heden uitgevoerd?
a. Zijn er concrete resultaten die toe te kennen zijn aan het beleid dat de gemeente
voert?
b. Zijn er beleidsveranderingen/strategieadopties of aanpassingen bij
marktpartijen naar aanleiding van beleid/visie/strategie van de gemeente?
14. Zijn er kritische middelen of actoren die essentieel zijn om de krimpaanpak te realiseren,
m.a.w. afhankelijkheden door macht of financiële doelstellingen?
15. Op welke wijze wordt het krimpbeleid beoordeeld en verbeterd?
a. Vindt er reflectie of analyse plaats omtrent het krimpbeleid? Zo ja, hoe en op
welke termijn?
b. Hoe wordt kritiek verwerkt in het nieuwe beleid?
Overig
16. Indien er belangrijke documenten zijn met betrekking tot het project en beleid tot en
met krimp die niet op de website te vinden zijn zou ik die dan mogen ontvangen?
17. Heeft u wellicht contactpersonen van gemeenten of woningcorporaties die mij wellicht
te woord zouden willen staan inzake het onderwerp krimp en vastgoedstrategieën?
18. Heeft u nog opmerkingen die u kwijt wilt als het gaat de krimpproblematiek?
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BIJLAGE 3: Vragenlijst inzake definiëren
organisatietype.
Factor
Tijd
Doel organisatie
Visie t.a.v.
planning
Structuur
organisatie

Aspect
Heden. Korte
termijn
doelstellingen)
Verschillende
organisatiedoelen
Deelactiviteiten en
deelprojecten
vormen tezamen
resultaat.
Verdeeld.
Onafhankelijke
organisaties
binnen de algehele
organisatie.

Oriëntatie
medewerkers

Teamgevoel
vergroten

Motivatie

Pijn verzachten en
opvangen.

Aspect
Toekomst (zoekende
naar nieuwe focus)

Aspect
Verleden (wat
werkt dat werkt)

Korte termijn output
genereren.
Rechtvaardiging ten
aanzien van de
buitenwereld.

Lange termijn
resultaat.
Strategie en
gemeenschappelijke
visie zijn
verwikkeld
Hiërarchisch. Een
verticale rangorde
van functies die
effectief reageren.

Matrix,
projectorganisaties
die flexibel tijdelijk
of structureel binnen
de organisatie
opereren.
Organisatie
vergroten.

Egocentrisch. Men
is met name op
zichzelf gericht.
Persoonlijke
prestatie die door
leiding persoonlijk
wordt beloond.

Belangrijkste
drijfveer is het
leveren van een
bijdrage aan de
organisatieproductie.
Leiderschap
Richtinggevend
Dwingend.
Sturend op waarde
leiderschap.
en normen van
medewerkers.s
Bron: Gores (2010); Nelson & Burns in Dreimüller (2008).
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BIJLAGE 4: Voorbeeld complexkaart
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