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Waarom zelfbeheer

• De “participatiesamenleving” doet een groter beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid van burgers.

• De corporaties krijgen te maken met kerntaakafbakening en een sterkere 
positie van bewoners (wooncoöperaties).

• Mensen gaan in netwerken vaker zelf dingen regelen, soms uit frustratie 
over instanties.

Maar: willen bewoners wel invloed en zeggenschap, hoe groot is de 
groep, waarom, waarover, hoe en kan dat wel?

• Corpovenista onderzoek november 2014:
6 klantenpanels (Eigen Haard, Ymere, de Alliantie, Woonbron, Portaal, Woonbedrijf, 

WonenBreburg) 

2152 deelnemers die een gemeenschappelijke ruimte delen

gesprekken met ruim 40 actieve bewoners in verschillende steden



Corpovenista onderzoek (november 2014)

Vindt u dat u voldoende invloed heeft op wat er aan onderhoud, schoonmaak of inrichting van de gemeenschappelijke
ruimten gebeurt? (N=2152*)

53% vindt dat zij niet voldoende invloed 
hebben

* Selectie: Bewoner deelt een gezamenlijke ruimte



Waar zou u (meer) invloed op willen hebben ten aanzien van de gemeenschappelijke ruimten? (N=1102*)

* Selectie: Bewoner wil (meer) invloed

INVLOED WAAROP IN GEMEENSCH. RUIMTEN



Invloed: waarom meer invloed?

Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn om zelf meer invloed te willen hebben? (N=1102*)

Bewoners willen meer 
invloed, omdat zij samen 
met buurtgenoten 
problemen willen oplossen.

• Onderhoud/schoonmaak gebeurt niet 
goed genoeg

• Bewoners signaleren eerder problemen 
• Verbeteren van het woongenot

* Selectie: Bewoner wil (meer) invloed



Invloed: op welke manier meer invloed?

• Meer overleg/betere communicatie.
• Invloed als bewoners kunnen meebeslissen
• Woningcorporatie zou hierin zelf meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen

* Selectie: Bewoner wil (meer) invloed

Op welke manier zou u (meer) invloed willen hebben? (N=1102*)

Bewoners willen (meer) invloed, 
door zelf toezicht te houden op 
werkzaamheden. 
Ook wil een kwart van de bewoners 
zelf werkzaamheden oppakken.



Wat houdt u nu tegen om (meer) invloed te hebben binnen uw wooncomplex? (N=1102*)

Invloed bewoners: wat houdt u tegen

• Medewerking vanuit de woningcorporatie
• Weinig/geen medewerking vanuit andere bewoners
• Woningcorporatie zou hierin zelf meer verantwoordelijkheid 

moeten nemen
• Er staat niets tegenover/bewoners betalen al servicekosten

* Selectie: Bewoner wil (meer) invloed
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Eigen Haard: Samen Schoon
Samen Schoon*: Zelf Toezicht

U neemt met uw buren een klein deel  over van Eigen Haard: het toezicht houden op het 
schoonmaakbedrijf en het afhandelen van klachten. Is de trap weer eens niet goed gepoetst? 
Dan hoeft dat niet via Eigen Haard geregeld te worden, u kunt met uw buren direct met de 
schoonmaker in overleg. 

Samen Schoon **: Zelf Inkoop

U maakt met uw buren afspraken over hoe het complex of portiek schoongemaakt moet worden. 
Hoe vaak wordt de trap gedaan? Wel of niet de lichtknopjes elke week grondig poetsen? Indien 
nodig zoekt u zelf naar een nieuwe schoonmaker die aan uw wensen voldoet. U houdt zelf 
toezicht en handelt klachten af. Eigen Haard blijft de financiële administratie doen. 

Samen Schoon ***: Zelf Beheer  

Met uw buren neemt u het alles in handen wat met de schoonmaak van de openbare ruimtes te 
maken heeft. Als het nodig is zoekt u een nieuwe schoonmaker die voldoet aan uw wensen. 
Samen houdt u toezicht en handelt u klachten over de schoonmaak af. Samen zorgt er ook voor 
dat de schoonmaker wordt betaald. Mogelijk kunnen daardoor de servicekosten die u aan Eigen 
Haard betaalt omlaag.

Samen Schoon ****: Zelf Doen

• Zelf schoonmaken, dat kan natuurlijk ook! Geen gedoe met een externe partij, geen extra 
kosten. Wel samen een rooster opstellen en inventariseren hoe schoon het moet zijn. 
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http://zelfbeheer.ymere.nl/stappenplan.html


