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Samenvatting resultaten enquête zelfbeheer
Landelijk zijn er steeds meer initiatieven van huurders die zelf taken overnemen van woningcorporaties. Dit noemen
we zelfbeheer. Bo-Ex wil de komende jaren onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden zijn van haar huurders.
Samen met huurderskoepel STOK willen we een informatiecampagne opzetten. De online enquête is de start.
De online enquête heeft als doel te inventariseren wat er nu al gebeurt aan zelfbeheer en waaraan behoefte is. Naast
vragen over zelfbeheer en invloed op de gemeenschappelijke ruimten vroegen we het panel ook naar het contact met
de buurt. Enkele vragen zijn overgenomen uit de landelijke enquête van Corpovenista zodat de score van Bo-Ex
vergeleken kan worden.
206 huurders, leden van het Bo-Ex Panel, vulden in oktober 2016 de online vragenlijst in. Een respons van ruim 30%.
Respondenten zijn hoofdzakelijk alleenstaande huurders die vanaf 2010 bij Bo-Ex huren.
Samengevat
Er blijkt dat in een aantal complexen al taken door bewoners zelf opgepakt worden, zoals extra schoonmaak of
bewonersactiviteiten zoals groendagen. Panelleden willen niet zo zeer zelf direct meer taken uitvoeren, maar hebben
vooral behoefte aan meer overleg en inspraak bij Bo-Ex. Dat gebeurt nu te weinig of niet omdat zij niet weten bij
welke corporatiemedewerker ze moeten zijn zelf en/of geen tijd hebben. Ondersteuning van Bo-Ex en STOK willen zij
graag in de vorm van advies over de aanpak en mogelijkheden rondom zelfbeheer. Dit is een concreet actiepunt dat
mooi aansluit op de informatie campagne die Bo-Ex samen met STOK gaat starten. Het overgrote deel van de
panelleden ziet de drie vormen (zelfbeheer, coöperatie en cpo) niet zitten. Redenen hiervoor zijn o.a. angst voor
onderlinge problemen of onvoldoende competentie en té gebonden zijn ten opzichte van flexibel huren.
Voor de groep die hierin wel interesse heeft, zal Bo-Ex een
Figuur 1 Het contact dat huurders nu hebben:

themabijeenkomst organiseren.

Contact in de buurt
35% van de respondenten heeft behoefte aan
(meer) contact in de buurt. Veelal geven zij aan dat
er wel voldoende contact is en erkennen dat goed
contact de buurt veiliger en gezelliger maakt.
Maar ook wordt genoemd dat contact in de buurt
tegenwoordig lastiger is door bijvoorbeeld
studenten die erg op zichzelf zijn of allochtonen die
de taal niet spreken. Deze groep heeft vooral
behoefte aan; elkaar groeten, gezelligheid en
elkaars post aannemen.
Opvallend is dat ruim 72 % elkaar wil helpen.
Bijvoorbeeld met kleine klusjes, administratie of
spullen lenen. Dit ligt in lijn met de wereldwijde
trend van online leen- en hulpplatformen voor
spullen/auto’s, ervaringsdeskundigen, ruilhandel,
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crowdfunding etc. Ruim de helft van de mensen die hieraan behoefte heeft, doet het ook al.
40% geeft aan dat zij willen meehelpen in het organiseren van meer buurtcontact. Het overige deel dat niet wil geeft
als reden tijd- en energiegebrek aan.
Zelfbeheer en invloed op onderhoud, schoonmaak of inrichting van de gemeenschappelijke ruimten
We vroegen het panel of er al iets door de complexbewoners zelf georganiseerd wordt. Ruim een derde antwoordde
positief. Voorbeelden zijn: samen of alleen de tuin of
stoep onderhouden, of een bewonersactiviteit of feestje
organiseren.
Zo’n 40% (Corpovenista 53%) geeft aan dat zij niet
voldoende invloed hebben. En een kwart daarvan vindt
dat geen probleem want zij geven aan ook niet meer
invloed te willen. 38% Van het panel zou wel meer
invloed willen hebben, hoofdzakelijk op het gebied van
schoonmaak, energieverbruik en inrichting van de
gemeenschappelijke ruimten.
Belangrijke redenen om meer invloed te krijgen zijn; het
verbeteren van het woongenot en saamhorigheid en het
feit dat huurders zelf alles sneller signaleren en weten

Figuur 2 redenen om meer invloed te krijgen
Figuur 3 op welke manier meer invloed?

waar behoefte aan is. (zie figuur 2)
Panelleden willen in mindere mate zelf werkzaamheden
uitvoeren. Liever hebben zij invloed door meer inspraak
op de keuzes van de corporatie. Ruim 67%!
(zie figuur 3)
Als we vragen wat huurders nu tegenhoudt om meer
invloed te hebben geeft 40%(Corpovenista 26%) aan
dat zij geen tijd hebben en 41% geeft aan niet te weten
bij welke corporatiemedewerker ze moeten zijn. De
helft hiervan heeft ook aangegeven geen tijd te hebben.

Figuur 4 belangrijke redenen om meer invloed te hebben
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Bo-Ex en STOK kunnen het beste ondersteuning bieden door advies over de aanpak en uitleg over de
mogelijkheden. (figuur 4)

Figuur 4 gewenste ondersteuning van Bo-Ex

We vroegen de mening van het panel over onderstaande drie vormen van zelfbeheer.
Zelfbeheer:

Woningcoöperatie:

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap:

Bij zelfbeheer en woningcoöperatie wordt vooral weerstand geuit in de vorm van: angst voor onderlinge problemen of
dat er geen competente bewoners zijn voor deze grote verantwoordelijkheid. Veel behouden liever de flexibiliteit van
het huren in plaats van een pand gezamenlijk kopen.
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) spreekt iets meer panelleden aan. Voorstanders geven bijvoorbeeld
als pluspunt aan dat ze dan inspraak hebben op de architectuur. Tegenstanders noemen bijvoorbeeld dat zij gedoe
voorzien met alle meningen, en dus liever flexibel huren.
Themabijeenkomst
Tot slot vroegen wij de panelleden of het een goed idee was dat Bo-Ex een themabijeenkomst organiseert. Ruim 70%
antwoordde hierop positief. Hiervan gaf bijna 35% aan dat wij een uitnodiging naar hen mogen sturen. Dat zijn 62
panelleden.
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Actiepunten
Uit de resultaten blijkt dat er veel onduidelijkheid is over de mogelijkheden rondom zelfbeheer. Dit bevestigt de
vermoedens van STOK en Bo-Ex. Ook is er door het panel veel waardevolle informatie gegeven over de behoefte van
huurders. Het initiatief voor zelfbeheer ligt bij huurders zelf. Maar met deze uitkomsten zetten Bo-Ex en STOK een
campagne op om huurders te informeren over de mogelijkheden. Deze campagne wordt over meerdere jaren
verspreid. Een themabijeenkomst zal hiervan onderdeel uitmaken.

