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Wat er komen gaat

Bewoners van Centraal Wonen projecten in Nederland maken zich zorgen over de nieuwe 

Europese richtlijnen (2012) met betrekking tot sociale huisvesting. Zeker wanneer de Centraal 

Wonen projecten waarin ze wonen zijn gerealiseerd in samenwerking met woningcorporaties 

en binnen de sociale woningbouw. Zo kunnen vrijgekomen woningen alleen nog maar worden 

toegewezen aan  mensen die  minder  verdienen dan de  inkomensgrens  van  €34.085.  Deze 

belemmering  strijkt  echter  in  tegen  de  doelstellingen  van  Centraal  Wonen  waarbij  onder 

andere het realiseren van een heterogene bewonersgroep en daarom een zo breed mogelijke 

toegankelijkheid tot het project als speerpunten worden beschouwd. 

Bovenstaande heeft tot gevolg dat Centraal Wonen bewoners zoeken naar alternatieve beheer- 

en  eigendomsconstructies  die  voor  een  zo  breed  mogelijke  toegankelijkheid  tot  Centraal 

Wonen  zorgen.  Dat  de  belemmerde  toegankelijkheid  daarbij  echter  alleen  door  wet-  en 

regelgeving wordt veroorzaakt kan in twijfel worden getrokken. Denk bijvoorbeeld ook aan 

het beleid en de doelstellingen van de woningcorporatie en de bewoners zelf. Het aanbieden 

van enkel een aantal “alternatieve” beheer- en eigendomsconstructies is daarom onvoldoende 

toereikend  om  het  bovenstaand  toegankelijkheidsprobleem  het  hoofd  te  bieden.  Onze 

doelstelling kan dan ook als volgt worden geformuleerd: 

Het evalueren van de toegankelijkheid van twee Centraal Wonen projecten die binnen  

de sociale woningbouw zijn gerealiseerd en het zoeken naar alternatieve beheer- en  

eigendomsconstructies die voor een zo breed mogelijke toegankelijkheid zorgen in het  

licht van de huidige wet- en regelgeving (2012). 

Om aan deze doelstelling te voldoen hebben onderzoekers van de culturele geografie groep 

van  Wageningen  Universiteit  en  de  faculteit  bouwkunde  van  Technische  Universiteit 

Eindhoven de handen ineengeslagen. Een dergelijke aanpak heeft zowel voor- en nadelen. Het 

probleem kan door deze aanpak vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden, maar 

een dergelijke aanpak kan ook leiden tot het beschrijven van een “te” complex probleem. Als 

onderzoekers hebben we er daarom voor gekozen om niet één verslag te schrijven maar twee 

verschillende deelverslagen te realiseren, elk vanuit een specifieke invalshoek. Door naast het 

identificeren  van  mogelijke  beheer-  en  eigendomsconstructies  ook  te  achterhalen  waar 

bewoners in de Centraal Wonen projecten staan en naartoe willen kan een passende oplossing 

voor het toegankelijkheidsprobleem worden nagestreefd. 

Deelverslag  1  (Samen Sterk  Samen Allen):  verkent  daarom de  verschillende  behoeften, 

ervaringen  en  toekomstvisies  van  bewoners  met  betrekking  tot  het 



toegankelijkheidsprobleem. Deze worden in dit deelverslag beschreven door specifiek naar 

Wageningens’ Centraal Wonen projecten te kijken. Daarbij richten we ons op de vraag, hoe 

Centraal Wonen projecten en specifiek, die van Wageningen zijn ontstaan, vormgegeven en 

georganiseerd. Hoe bewoners tegen het wonen in Wageningens’ Centraal Wonen projecten 

aankijken.  En  daarnaast  op  wat  voor  manier  bewoners  tegen  toegankelijkheidsproblemen 

aanlopen. Naar aanleiding van deze vragen conlcuderen we dat bewoners verschillende ideeën 

hebben  over  waar  een  alternatieve  beheer-  en  eigendomsconstructie  in  moet  voorzien. 

Daarnaast  zorgen  zowel  wet-  en  regelgeving  en  het  beleid  van  de  desbetreffende 

woningcorporatie (anno 2012) voor een ervaren belemmerde toegankelijkheid. Verder blijkt 

ook  dat  er  vanuit  de  toegepaste  regels  van  Centraal  Wonen  Wageningen  zelf  en  de 

geformuleerde belangen van haar bewoners belemmerende factoren op de toegankelijkheid 

ontstaan. Deelverslag 1 zet daarom aan tot een discussie onder bewoners met betrekking tot 

de te nemen koers in het identificeren van alternatieve beheer- en eigendomsconstructies (die 

in deelverslag 2 zullen worden besproken) en wat er vanuit de Centraal Wonen projecten zelf 

gedaan kan worden om toegankelijk te zijn voor bepaalde doelgroepen

Deelverslag  2  (Woongemeenschappen  in  een  spanningsveld  van  privé  eigendom  en  

gemeenschappelijk  gebruik):  kijkt  naar  de  mogelijkheden  van  eigendom en  beheer  voor 

Gemeenschappelijk Wonen in het algemeen. Er bestaat namelijk veel variatie in de manier 

waarop gemeenschappelijk gewoond wordt. Dit verslag bespreekt de verschillende vormen 

waarin gemeenschappelijk wonen in Nederland voorkomt.  Daarnaast zijn de verschillende 

eigendoms-  en  beheerconstructies  onderzocht,  en  is  gekeken  welke  beheer-  en 

eigendomsconstructies  het  best  passen  bij  de  verschillende  typen  van  gemeenschappelijk 

wonen.  Verder  wordt  beschreven  welke  gevolgen  de  verschillende  eigendom-  en 

beheerconstructies hebben op de toegankelijkheid en betrokkenheid van verschillende typen 

huishoudens. Het is echter goed om te beseffen dat het hierbij om een ideaaltypische situatie 

gaat.  Dit  deelverslag  probeert  dan  ook  weer  te  geven  op  welke  manier  de  verschillende 

aspecten van de woongemeenschap invloed uitoefenen op de keuze voor bepaalde eigendom- 

en beheerconstructies, en daarmee de toegankelijkheid van verschillende typen huishoudens. 

Voordat gekozen wordt voor een bepaalde eigendom- en beheerconstructie is het daarom van 

belang dat de woongemeenschap weet waar zij zichzelf plaatst, of ten doel stelt te plaatsen, in 

de verschillende besproken aspecten(deelverslag 1). Op deze manier kan zij haar eigendom- 

en  beheerconstructie  op  haar  doelstellingen,  en  de  toegankelijkheid  voor  haar  doelgroep, 

afstemmen.



Tot slot kan worden gesteld dat beide deelverslagen niet zijn geschreven met tot doel om één 

ultieme beheer- en eigendomsconstructie  (anno 2012) voor Centraal  Wonen naar  voren te 

schuiven.  De  verschillende  constructies  hebben  namelijk  elk  hun  eigen  effect  op  de 

doelstellingen, behoeften en toekomstvisies van bewoners. Behoeften en doelstellingen die 

niet  alleen  tussen  bewoners  verschillen,  maar  zich  ook  in  elk  project  anders  tot  elkaar 

verhouden.  Het  is  dus  aan  bewoners  zelf  om,  aan  de  hand  van  de  informatie  die  in  de 

deelverslagen wordt gepresenteerd,  te werken aan het bevorderen van de toegankelijkheid 

zoals zij dat graag willen. De zoektocht is bij de realisatie van deze documenten dus nog niet 

ten einde gekomen. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op vragen zoals welke beheer- 

en eigendomsconstructie bewoners in samenwerking met de woningcorporatie hebben kunnen 

realiseren? Wat is er daardoor in het project is veranderd? Hoe is het “samen leven” überhaupt 

anders wordt ervaren in projecten waar een alternatief op de sociale woningbouw is gekozen? 

Welke van deze alternatieve vormen daarom het meeste gebruikt wordt (gaat worden)? Er valt 

nog een boel te leren van en over Centraal Wonen. Een verschijnsel dat niet alleen met een 

kritische  houding  tegen  maatschappelijke  ontwikkelingen  aankijkt  en  experimenteert  met 

alternatieve vormen van “samen leven”. Maar ook een verschijnsel dat zich aan moet passen 

om in veranderende maatschappelijke verhoudingen (denk aan individualiteit maar ook wet- 

en regelgeving) als verschijnsel te blijven bestaan. Dat Centraal Wonen een veerkrachtig en 

actueel karakter blijft behouden blijkt  uit  de verhalen van bewoners.  Dat Centraal Wonen 

daarnaast actief en kritisch in wil blijven spelen op woonontwikkelingen blijkt uit de door 

velen gedeelde vraag hoe om te gaan met de veranderende wet- en regelgeving. In die zin 

vervult Centraal Wonen nog steeds een pionierende rol en zullen de lessen die hier worden 

geleerd ook van invloed zijn op bredere ontwikkelingen in de industrie dat wonen heet. Wij 

hopen dat we aan de hand van het evalueren van Centraal Wonen en haar toegankelijkheid en 

het beschrijven van alternatieve beheer- en eigendomsconstructies, hiertoe een eerste aanzet 

hebben kunnen geven. 



Leeswijzer aan de hand van een voorbeeld
Jan en Siep zijn drie jaar geleden in Centraal Wonen komen wonen. Samen verdienen zij 
€25.000 euro per jaar en hebben ze veel moeite gehad om geschikte woonruimte te vinden. In 
een zelfstandige woning binnen Centraal Wonen konden zij terecht hoewel ze niet zo goed 
wisten wat ze van het gemeenschappelijke moesten verwachten. Ondanks het feit dat ze al 
twee kinderen hadden namen zij genoegen met een twee kamer appartement. Via de interne 
wachtlijst  zouden  ze  immers  vast  wel  snel  door  kunnen  stromen  naar  een  grotere 
( zelfstandige) woning binnen het project. Ze zitten echter nog steeds in dezelfde woning en er 
is niets groters vrijgekomen. Hoewel ze erg gesteld zijn op de gezamenlijkheid binnen het 
project vragen ze zich wel af of ze er onder deze omstandigheden kunnen blijven wonen. Ze 
vinden het wel een beetje jammer dat de oude garde, die ze nauwelijks terug zien, in die grote 
woningen blijft wonen. 

Henk en Ingrid zijn CW’ ers van het eerste uur. Ze waren betrokken bij de oprichting van het 
project,  en  zijn  in  de  loop van de jaren en met  de komst  van kinderen naar  een grotere 
clusterwoning verhuisd. De kinderen zijn ondertussen alweer het huis uit maar Henk en Ingrid 
genieten  nog  erg  veel  van  het  leven  in  het  project.  De ruimte  die  is  ontstaan  doorat  de 
kinderen zijn vertrokken kunnen ze eindelijk voor andere dingen inzetten. Daarnaast genieten 
zij van een lage huur en goede inkomens (> € 45.000) die hun instaat stelt om veel leuke 
dingen te ondernemen. Het feit dat zij als “scheefwoners” worden beschouwd zit hun wel 
dwars. Ze willen echter niet voor meer huur in een kleinere kamer gaan wonen. Waarschijnlijk 
kunnen ze niet eens meer aanspraak maken op een kleinere woning. 

Nu er naar alternatieve beheer- en eigendomsconstructies wordt gezocht moet er een discussie 
op gang gekomen. Niet alleen tussen Jan, Siep, Henk en Ingrid maar tussen de bewoners van 
het  project.  Zo  vinden  sommige  bewoners  niet  alleen  dat  er  een  beheer-  en 
eigendomsconstructie moet worden nagestreefd waarin bewoners met een inkomen boven de 
€ 34.085 toegang houden tot het project, maar ook dat er kritisch moet worden gekeken naar 
de “passendheidscriteria” die voor eerlijke ruimteverdeling moeten zorgen. Andere bewoners 
vinden ook dat doorstroming gestimuleerd moet worden. Mogelijke alternatieve vormen van 
beheer- en eigendom spelen verschillend in op deze wensen:

Het bovenstaande voorbeeld grijpt terug op hoe bewoners aankijken tegen:

 Wat CW volgens bewoners inhoudt (deelverslag 1, H4, blz. 12-18)

 De vraag voor wie CW toegankelijk moet zijn (deelverslag 1, H4, blz. 18 - 20)
 Het gebruik van passendheidscriteria bij toewijzing (deelverslag 1, H4, blz. 18-20)
  Factoren die van invloed zijn op de doorstroming (deelverslag 1, H4, blz. 20 - 23)

De relatie tussen CW project en de woningcorporatie (deelverslag 1, H4, blz. 23-24) 
 Soorten gemeenschappelijk wonen (deelverslag 2, ….
 Toegankelijkheid van verschillende inkomens (deelverslag 2, H5, blz. 52-59)

 Koop, koopvarianten en “te woon” (deelverslag 2, H3, blz. 22-33)

 Wanneer kiezen voor koop of voor huur (deelverslag 2, H4, blz. 44-51) 
 Commerciële huur en sociale huur (deelverslag 2, H5, blz. 58)
 De sleutelrol van de woningcorporatie (deelverslag 2, H7, blz. 67)



Hoe maak en hou je je Centraal Wonen-project 
toegankelijk voor iedereen die er graag wil wonen? 

Een advies uit twee vaatjes.
Deze brochure is een korte samenvatting van een  
onderzoek naar de toegankelijkheid van Centraal Wonen-
projecten in een speelveld van veranderend beleid. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Wetenschaps-
winkel van Wageningen UR en de Bouwkundewinkel van 
de Technische Universiteit Eindhoven, op verzoek van 
Centraal Wonen Wageningen en de Landelijke Vereniging 
Centraal Wonen. 

Uitgebreide informatie vindt u in de twee 
Wetenschapswinkelrapporten 290a en 290b, die u kunt 
downloaden op www.wageningenur.nl/wetenschapswinkel

‘Samen sterk samen alleen. Bewoners over de 
toegankelijkheidsproblematiek in CW-projecten’. 
Handvatten om in beeld te brengen wat je als project 
belangrijk vindt en hoe je verder wilt, aan de hand  
van gesprekken met bewoners. Als basis om van daaruit 
te kiezen voor eventuele alternatieve beheer- en 
eigendomsconstructies.

‘Woongemeenschappen in een spanningsveld van 
privé-eigendom en gemeenschappelijk gebruik’
Verschillende gemeenschappelijke woonvormen en diverse 
beheer- en eigendomsconstructies op een rij, inclusief 
voorwaarden en consequenties voor zeggenschap, 
woonkosten en financiering. 

Wageningen UR (University & Research centre) ondersteunt met de 
Wetenschapswinkel maatschappelijke organisaties als verenigingen, 
actiegroepen en belangenorganisaties. Deze kunnen bij ons terecht 
met onderzoeksvragen die een maatschappelijk doel dienen. Samen 
met studenten, onderzoekers en maatschappelijke groepen maken 
wij inspirerende onderzoeksprojecten mogelijk.

Wageningen UR, Wetenschapswinkel
Postbus 9101
6700 HB Wageningen
T (0317) 48 39 08
E wetenschapswinkel@wur.nl

www.wageningenur.nl/wetenschapswinkel


