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Verslag Rondetafelconferentie 28 oktober 2015 
 
 

Inleiding 
 
Op 28 oktober 2015 namen ruim 50 maatschappelijke organisaties en bedrijven deel aan onze 
rondetafelconferentie. Deze wordt elke twee jaar georganiseerd door de samenwerkende 
woningcorporaties in de gemeente Apeldoorn. Tijdens deze conferentie wordt samen op basis van de 
actualiteit de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Apeldoorn nader onderzocht.  
Het eerste doel van de bijeenkomst is het informeren van onze stakeholders over de prestaties van 
de afgelopen twee jaar. Het tweede doel is om inzichten en informatie op te halen die de corporaties 
de komende jaren helpen richten bij de invulling van hun taken  in Apeldoorn. 
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Terugblik en vooruitblik 
 
Tijdens de rondetafelconferentie is teruggeblikt en zijn de voornemens van de corporaties benoemd. 
De afgelopen jaren zijn de volgende nieuwbouwprojecten opgeleverd: Zonnetuin, Schatkamer van 
Zuid, Vogelbuurt, Loenen, Uddel, Aalscholverweg, Bloemrijk (Orden).  

 

 
 
Daarnaast is er aandacht geweest voor specifieke projecten zoals: 

- Zon voor Huur: zonnepanelen op huurwoningen. 
- “Kleiner wonen”: doorstroomproject voor senioren.  
- Samenwerking Orden: co-makership corporaties en participatiebanen en co-partnership met 

bewoners. 
- De prestatie afspraken met de gemeente Apeldoorn en de invoering van de woningwet op 1 

juli. 
 
Terugkomend op de belangrijkste aandachtspunten die onze stakeholders in 2013 hebben 
meegegeven, zijn de volgende hoofdpunten te melden: 

 Betaalbaarheid van het wonen: de corporaties hebben onderling afspraken gemaakt over 
beperking van het vrije sector bezit. In 2015 zijn in het kader van passend toewijzen 
afspraken gemaakt over het verlagen van de huur voor  de primaire doelgroep. 

 Urgentiebesef op veranderingen in de zorg: in 2014 en 2015 is de transitie in de zorg 
vormgegeven door nieuwe afspraken over het vangnet “huurders met 
begeleidingsvraagstukken” en de opstapwoningen. 

 Eigen kracht van burgers en draagkracht van buurten en wijken: er is geïnvesteerd in 
leefbaarheid en co-partnership met bewoners. 

 (Woon)kwaliteit van de woningen: er is een grote slag geslagen met het verder 
verduurzamen van het woningbezit. Mede door de subsidie van de Provincie Gelderland zijn 
grote labelsprongen gemaakt. 

 
De thema’s betaalbaarheid en draagkracht van buurten zijn nog steeds actuele thema’s. Daarom  zijn 
ze ook in 2015 weer aan bod gekomen. 
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Rondetafels 
 
Net als in 2013 hebben we dit jaar weer gewerkt met kleine groepen rond de tafel. Hierdoor hebben 
we een goed gesprek kunnen voeren met onze stakeholders. Dit gebeurde aan de hand van actuele 
thema’s: 

A. Vergunninghouders (vluchtelingen) 
B. Passend toewijzen & betaalbaarheid 
C. Eigen kracht & draagkracht buurten 
D. Duurzaamheid & bedrijfsleven 

 
 
 
Tafel A: Vergunninghouders (vluchtelingen) 
 
Tijdens deze rondetafelsessie is ingegaan op de volgende drie stellingen: 

1. Het geconcentreerd  huisvesten van vergunninghouders in verbouwde kantoorpanden of 
nieuw gebouwde wooncomplexen is een uitstekend idee; 

2. Het is geen probleem indien alleenstaande vergunninghouders gebruik maken van 
gemeenschappelijke voorzieningen, zoals sanitair en keuken; 

3. Het is prima indien marktpartijen anders dan corporaties zorgdragen voor huisvesting van 
vergunninghouders. 
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De reactie van deelnemers was als volgt: 
Ad 1. Huisvesten in kantoor of semi-permanente oplossingen gaf een gemêleerd beeld. Concentratie 
van vergunninghouders leidt tot het plakken van etiketten door anderen en tot moeilijkere 
integratie. Advies van de deelnemers: probeer te mixen, hou het kleinschalig, niet te veel 
geconcentreerd huisvesten maar samen met anderen. 
Ad 2. Ook hier wisselende reacties. Dat jongeren moeten bouwen aan een wooncarrière is prima. 
Maar een 80 jarige op de gang laten douchen wordt niet acceptabel geacht. Gemeenschappelijke 
voorzieningen voor jongeren en 1-persoonshuishouden is acceptabel. Er werd ook gezegd dat het 
goed zou zijn om het aan de vluchtelingen zelf  te vragen (“wie zijn wij om het te bepalen”).  
Ad 3. Andere partijen zorgen voor huisvesting: dat zal zeker en alleen gebeuren als er voldoende 
rendement gemaakt wordt. De discussie ging vooral over commerciële aanbieders. 
 
In het algemeen werd gezegd dat wonen een basisvoorwaarde is om een leven op te bouwen in 
Apeldoorn. Daarnaast is veel meer nodig. De lokale maatschappij moet zich inzetten om deze 
mensen te helpen. 
Op de vraag “wat kunt u bijdragen aan de integratie van vluchtelingen” kwam een beperkte reactie. 
Een enkeling had persoonlijk contact met vluchtelingen/vergunninghouders in de privé sfeer: 
bijvoorbeeld samen eten. De meeste deelnemers konden niet zeggen hoe het de gemiddelde 
statushouder in Apeldoorn vergaat. De meesten gaven aan dat het belangrijk is om “onze ” waarden 
en normen over te brengen.  
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Tafel B: Passend toewijzen & betaalbaarheid 
Corporaties zijn vanaf 1 januari verplicht om sociale huurwoningen ‘passend’ te verhuren. Passend 
betekent: de huurprijs van de woning moet passen bij het inkomen en de grootte van het gezin van 
de bewoner(s). Woningzoekenden kunnen niet meer op alle woningen reageren, maar alleen op de 
woningen die passen bij het inkomen en de gezinsgrootte. Tijdens de rondetafelsessie is het systeem 
van passend toewijzen uitgelegd.  
 

 
 
Het is enerzijds een technisch verhaal, met anderzijds grote volkshuisvestelijke gevolgen. Corporaties 
schaken in dit dossier op vele borden tegelijk: we moeten uiteraard voldoen aan de vereisten van de 
woningwet, we verlagen de huur van veel woningen om de beschikbaarheid voor met name 
huurtoeslaggerechtigden op peil te houden, we worden als gevolg daarvan geconfronteerd met 
minder investeringsruimte, we willen armoedeval voorkomen en keuzevrijheid voor 
woningzoekenden zoveel mogelijk handhaven. Al deze criteria hebben geleid tot het nieuwe 
woonruimteverdeelmodel dat de corporaties in Stedendriehoek gezamenlijk hebben vastgesteld. 
Ook hebben ze afspraken gemaakt over hun gezamenlijke huurbeleid, een unicum. 
 
Enkele opmerkingen die de deelnemers hebben gemaakt: 

- Een aantal deelnemers heeft moeite met het feit dat de slagingskans voor HT-gerechtigden 
lager wordt. 

- Anderen vinden juist dat je het effect daarvan niet moet overdrijven. De slaagkans voor HT-
gerechtigden neemt af van 40% naar 29%, hetgeen de wachttijd met 9 maanden verlengt.  

- Sommigen stellen voor om meer (duurdere) huurwoningen te verkopen om meer 
investeringsruimte over te houden. 

- Anderen vinden juist dat we minder moeten verkopen, om de voorraad juist nu (met de 
langere wachttijd voor HT-gerechtigden) op peil te houden. 
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- Veel deelnemers vonden dat we moeten focussen op de lange termijn. Tijdelijk een terugval 
in slaagkans is niet zo erg. Investeer meer in nieuwbouw, om de slaagkans op de lange 
termijn te waarborgen.  

- Enkelen vonden dat het verbeteren van de woonruimteverdeelregels ten faveure van 
huurtoeslaggerechtigden  de voorkeur verdient, met name omdat dat een veel sneller effect 
heeft op het positief beïnvloeden van de slaagkans van HT-gerechtigden. 

- Iemand opperde om meer aandacht te besteden aan het bestrijden van goedkoop scheef 
wonen. Die belemmeren immers de instroom van huurtoeslag-gerechtigden. 

- Anderen vonden dat het juist een recht is van huurders om relatief goedkoop te wonen. 
- Sommigen vroegen zich af waarom mensen met meer inkomen mogen vissen in een lagere 

(goedkopere) vijverterwijl de slagingskans van huurtoeslaggerechtigden daardoor afneemt. Is 
de corporatie niet uitsluitend bedoeld voor de laagste inkomensgroep?  

- Anderen vonden het juist van belang om een zekere mate van keuzevrijheid te handhaven. 
- Mensen realiseren zich goed dat het geldkwestie is: schuiven van middelen. Huur verlagen 

betekent minder investeringsruimte en omgekeerd.  
- Een deelnemer benoemde het risico dat de laagste inkomensgroepen door dit 

verdelingsmodel in de slechtste woningen komen. 
- Een mogelijk gevolg daarvan zou ook kunnen zijn dat we ‘terugkeren’ naar eenzijdige 

goedkope huurwijken met meer kans op overlast. En pleit voor het behoud van 
gedifferentieerde buurten 

- Een deelnemer vroeg zich af of de goedkope vijver met 60% wel groot genoeg was. De 
doelgroep met HT wordt wellicht alleen maar groter door WMO en statushouders. 
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Tafel C: Eigen kracht & draagkracht buurten 
 
De hoofdvragen tijdens deze rondetafelsessie waren: 
1. Hoe vergroten we eigen kracht in buurten en wijken? 
2. Wat kunnen corporaties daarin betekenen? 
 

 
 
 
 
De volgende opmerkingen zijn door de deelnemers gemaakt: 
 
Inzichten algemeen 

- Waardeer de inbreng huurders en neem ze dus serieus,  
- Geef aandacht aan mensen die het net wel redden en dingen zien gebeuren die ze niet 

begrijpen. Leg uit! 
- Kwetsbare buurten zijn vaak veel toleranter naar elkaar. Mensen zijn wel wat gewend. 
- Kanteling waar we in zitten heeft tijd nodig, moet groeien. Waardeer de eigen kracht van 

actieve bewoners. 
- Draagkracht van mensen mede bepaald door hun netwerken en deze vind je niet persé in 

eigen buurt of wijk. 
- Draagkracht en tolerantie van een buurt niet altijd met elkaar in verband. Heeft ook te 

maken met leefstijlen.  
- Dat de woningen van corporaties zijn, is al een grote beheersmaatregel: in de goedkope koop 

duurt het veel langer voordat problemen aan het licht komen. Bovendien geen partij 
aanwezig die zich persé genoodzaakt voelt in te grijpen bij overlast.   



 
 

 
8 

- Meer samenwerking met scholen: ‘leren samen leven”. Via de scholen en de kinderen ouders 
hierbij betrekken. 

 
Toewijzingen en huren 

- Spreiden, waar mogelijk, niet bepaalde complexen ‘ontzien’ (ondanks grotere verschillen in 
leefstijl en tolerantiegraad). 

- Sommige kwetsbaren hebben steun  aan elkaar als je ze juist wel bij elkaar zet, hier meer op 
inspelen. 

- Rekening houden met woonwensen van opstapper/kwetsbare doelgroepen: meer kans op 
succesvolle ‘landing’. Vraagt om verandering van denken corporaties. 

- Werken aan meer alternatieve en tijdelijke woonvormen, zodat mensen sneller wegkunnen 
als het wonen niet gaat (Iriszorg). 

- Houd de huren betaalbaar om de wat sterkere mensen vast te houden in buurten.  
 
Potentieel van mensen aanboren, vergroten zelf oplossend vermogen 

- Vrijwilligers rond het wonen, bijvoorbeeld Buurtmaatjesproject: iemand die je de eerste 
periode wegwijs maakt in de buurt, werken aan succesvolle woonstart (Stimenz heeft veel 
ervaring met Maatjesprojecten; de Kap is o.m. gericht op ontlasten Mantelzorg) 

- Elkaar helpen bij complexiteit van het dagelijks leven: uiteindelijk wil en kan iedereen van 
betekenis zijn en heeft talenten: dit benutten. 

- Ondersteun actieve bewoner; benut/buig om de kracht van ‘klagende’ huurders. 
- Geef ruimte aan bewoners initiatieven: zelf oplossen kan: voorbeelden: Pluspunt; 

buurtcoöperatie Zuid. 
- Start met eigen kracht projecten in buurten waar het goed gaat en kan slagen. Ontwikkel  zo 

goede voorbeelden die anderen inspireren. Er zijn verschillende gradaties van eigen kracht 
van goed ‘nabuurschap’ tot ‘niets’.  

- Belonen inzet huurders met huurkorting. 
- Wederkerigheid aan de voorkant bij het ondertekenen van een huurcontract afspreken.  
- Nog meer Burendagen. 
- Reageer als corporatie door: “ja, tenzij.” in plaats van “nee, mits…”. 

 
Woonklimaat 

- Goed kunnen uitleggen wat er gebeurt en waarom (voorbeeld: ook welzijnsprofessionals 
snappen hoe het kan dat een gewilde woning naar een statushouder gaat)  

- Uitvragen, langs gaan, contact leggen: nog voor dat er klachten komen.  
- Geef informatie over kwetsbare groepen: mensen kunnen elkaar opruien over het 

onbekende. 
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Tafel D: Duurzaamheid & bedrijfsleven 
 
Tijdens deze rondetafelsessie waren de hoofdvragen: 

1. Beeld bedrijfsleven ten aanzien van aanpak duurzaamheid 
2. Hoe doen we de communicatie? 
3. Wat is nodig voor een goede prijsvraag? 

 
 
 
 
 

 
 
 
De volgende opmerkingen zijn door de deelnemers gemaakt: 
  
Ad.1. Bedrijven: 

- Werk samen (ondanks concurrentie, voorbeeld is ‘de stroomversnelling’ 
http://www.stroomversnelling.nl ); 

- Deel ideeën: goed voorbeeld hiervan is Gelders transitie Centrum 
(http://www.kiemt.nl/gelders-transitie-centrum/);  

- Neem een coöperatieve aanpak als basis; 
- Definieer je ambitie: 0-op de meter of B-label;  
- Zijn bedrijven leveranciers of partners; 
- Draag zorg voor goed opdrachtgeverschap. 
- Voor verder onderzoek: mogelijkheden lokaal energie opslaan; collectieve afname van 

energie 

http://www.stroomversnelling.nl/
http://www.kiemt.nl/gelders-transitie-centrum/


 
 

 
10 

  
 
Ad.2. Communicatie: 

- Betrek bewoners; 
- Investeer in communicatie met bewoners; 
- Geef informatie over individueel gebruik (zorg voor inzicht in plussen en in minnen en in 

kosten en baten); 
- Vraag de consument wat hij wil; 
- Maak gebruik van ambassadeurs (ervaringen van bewoners door bewoners zelf laten delen). 

  
 Ad.3. Input voor de prijsvraag: 
Duurzaamheid is meer dan energie labels; 

- Definieer de prijs;  
- Krijg je de investering terug als deelnemende partij?; 
- Geef kaders bijvoorbeeld: Deel kennis; 
- Wat is de bedoeling als één partij wint, wat gebeurt er met het winnende idee; 
- Prikkel om deel te nemen voor partij = werk. 

 
 
  



 
 

 
11 

Samenvatting en vervolg 
 
De aandachtspunten van onze stakeholders vormen waardevolle input voor onze volkshuisvestelijke 
opgave in Apeldoorn. De corporaties nemen de aandachtspunten, adviezen en tips mee in het 
gezamenlijke beleid en de prestatieafspraken. Wij danken al onze stakeholders voor hun bijdrage aan 
onze volkshuisvestingsopgave. We zetten de volgende acties voor 2016 uit: 
 

A. Vergunninghouders (vluchtelingen):  
De corporaties zijn met de gemeente in gesprek over de aanpak huisvesting 
vergunninghouders. De corporaties hebben hiervoor een projectplan ingediend. We 
zetten in op versnelling nieuwbouw. Het mes snijdt dan aan twee kanten: regulier 
woningzoekenden worden hiermee geholpen en door doorstroming komen ook extra 
woningen vrij voor vergunninghouders. 
 

B. Passend toewijzen & betaalbaarheid:  
Door de nieuwe regels rond passend toewijzen komen minder woningen beschikbaar 
voor de primaire doelgroep. Om hierin tegemoet te komen hebben de corporaties 
voor een deel van de woningen de huren verlaagd. In 2016 worden de effecten 
gemonitord en bijgestuurd waar mogelijk. 
 

C. Eigen kracht & draagkracht buurten:  
In 2016 doen we onderzoek naar de draagkracht in buurten en zoeken we naar 
mogelijkheden om te sturen. Daarbij wordt nadrukkelijk in gesprek met onze 
huurders gezocht naar de inzet van “eigen kracht”. 
 

D. Duurzaamheid & bedrijfsleven:  
Ook in 2016 gaan we door met het verduurzamen van het bezit. Hierbij gaan we 
zoeken naar allianties met het bedrijfsleven en bewoners om van elkaars kracht 
gebruik te maken. 
 
 
 



 
 

 
12 

 


