Praktische inzichten rondom
bewonersparticipatie bij hoogbouw

Woningcorporaties zijn hard bezig met het verduurzamen van hun bezit. Daarvan is 12 procent
hoogbouw. De renovatie van hoogbouwwoningen vraagt veel van bewoners: Ze zitten veel langer in
de verbouwing dan voor hun eigen woning nodig is. Bovendien wonen er veel kwetsbare huurders.
Zij hebben bij een verbouwing vaak extra ondersteuning nodig.
Om hoogbouw succesvol voor te bereiden op de energietransitie is draagvlak bij de bewoners
belangrijk. De besluitvormingsprocessen die hier voor zorgen zijn bij hoogbouwcomplexen vaak
ingewikkeld, omdat het om veel (verschillende) bewoners gaat. Een doordachte communicatiestrategie is daarom cruciaal. Een goede strategie betrekt bewoners succesvol, met een soepeler
proces als resultaat: de benodigde 70 procent instemming wordt makkelijker behaald, bewoners
zijn blijer met het resultaat en kijken positiever terug op het renovatieproces. Verduurzaming
kan een middel zijn om bewoners prettiger te laten wonen. Het resultaat? Verbeterde bewonerstevredenheid.
In deze factsheet brengen we de verschillende stappen binnen het communicatie- en
participatieproces in kaart.

1. Voorbereiden op
participatietraject
Wat is het doel?
De eerste stap: formuleren van het doel van de bewonersparticipatie en communicatie. Dit kunnen verschillende
en/of gecombineerde doelen zijn. Dit kan gaan over de
benodigde 70 procent instemming of het verbeteren
van de bewonerstevredenheid. Maar ook voor de bewoners relevante doelen op het gebied van woonlasten,
wooncomfort en sociale cohesie kunnen hier onderdeel
van uitmaken. Zijn alle doelen helder? Dan kan er een
bijpassende strategie voor communicatie en participatie
worden ontworpen, inclusief passende middelen.

Wie is de doelgroep?
Wie wonen er in het gebouw in kwestie? Om je huurders
te bereiken moet je weten wie ze zijn. De diversiteit van
huurders in hoogbouwappartementen kan een renovatie
extra complex maken. Is er sprake van een homogene
doelgroep zoals in een seniorenflat, of wonen er veel
verschillende doelgroepen door elkaar? Zijn er bewoners
die extra zorg nodig hebben, over weinig geld beschikken en/of geen werk hebben? Zij zullen meer overlast
ervaren, en kunnen deze minder makkelijk ontvluchten.
Door te weten wie de bewoners zijn kan de corporatie
passende ondersteuning bieden.
Instemming met de renovatieplannen heeft een relatie
met eventuele financiële consequenties. Uit onderzoek
blijkt dat 18 procent van de huurders te weinig geld heeft
om rond te komen. Een corporatie beschikt niet over
inkomensgegevens, maar is wel bekend met de huurachterstanden. Is een bewoner überhaupt in staat eten te
bestellen wanneer de keuken tijdelijk niet te gebruiken
is? En is er budget om nieuwe pannen te kopen wanneer
deze aardgasvrij wordt opgeleverd?

Wat heb je nodig?
Een gebrek aan tijd, capaciteit of budget voor bewonerscommunicatie kan in de uitvoering tot flinke budgetoverschrijdingen of onverwachte kosten leiden. Voorkom
deze kosten met een ruimere investering aan de ‘voorkant’ van het traject. Het zal het vertrouwen dat bewoners hebben vergroten. Zoals een corporatiemedewerker
mooi omschreef: “Als je een ruitje of lampje niet komt
vervangen, heeft een bewoner weinig vertrouwen in
grotere projecten. Het helpt ook om te laten zien wat je
doet, dan krijgen mensen het gevoel dat er iets gebeurt.’’

2. A
 an de slag: met
bewoners samenwerken
Het uitgewerkte doel, inzicht in de doelgroep en
weten welke middelen beschikbaar zijn, maakt
het mogelijk om een strategie op te stellen voor
de verschillende fasen van het project. Hierin
staat wanneer de corporatie communiceert, en
hoe, maar zeker ook wanneer en op welke onderdelen er participatie mogelijk is. De volgende
stap? In gesprek gaan met de bewoners

Betrek de bewoner
Laat bewoners meedenken vanaf het begin en geef hen
specifieke keuzemogelijkheden. Hiermee creëer je een
gedeelde verantwoordelijkheid. Meestal is er wel iemand
per verdieping te vinden die de galerij wil vertegenwoordigen. Een flat heeft als voordeel dat alle bewoners dezelfde ingang en liften gebruiken: maak daar gebruik van
als je communiceert. Organiseer een informatiemarkt op
een tijdstip dat bewoners terug komen van hun werk.
Sociale bewijskracht werkt: Laat bewoners van eerder
gerenoveerde complexen hun ervaringen delen. Dit
schept vertrouwen. Motivatoren zijn soms ook binnen
het complex zelf te vinden. Maak tenslotte de plannen
concreet: Dit kan aan de hand van een modelwoning,
een ander complex of een tekening.

Betrek bewoners bij de uitvoeringsplannen, vraag om
input en ga daarmee aan de slag. Dit betekent bijvoorbeeld dat het ontwerp van de architect verschillende
kleurkeuzes presenteert waaruit de bewoners kunnen
kiezen. Bied dat aan zonder financiële gevolgen voor de
huurder of de aannemer. Bewoners kunnen zo invloed
uitoefenen op het project. Dit kan ervoor zorgen dat
bewoners uiteindelijk tevredener zijn over het resultaat
en toestemming geven voor de renovatie omdat ze er
op vertrouwen dat het mooi wordt.

Let op: Bij hoogbouw gaat
bewonersparticipatie verder
dan de eigen woning. Laat
bewoners ook meedenken over
het uiterlijk van het gebouw en
 het gebruik en indeling van de gemeenschappelijke ruimten. Dit is de kans om ervoor te zorgen
dat bewoners zich prettiger voelen in hun
woning én de rest van het gebouw.

Hoogbouw renoveren zorgt voor extra overlast. Het
lawaai is er vanaf het begin van de verbouwing, ook al
wordt de woning van een huurder pas over vijf weken
‘gedaan’. Daarnaast is er overlast in de gemeenschappelijke ruimten: werklui op de galerij, bouwmaterialen in
de hal en lift. Zorg ervoor dat er bij bewoners altijd een
kamer is waar niet in gewerkt wordt. Plaats een koffiekeet
met wifi op het terrein. Zorg voor een douche en (toegang tot) goedkope maaltijden. Voor kwetsbare huurders
kan een logeer- of wisselwoning een oplossing zijn, net
als extra handen om te helpen met het verplaatsen van
meubels.

Kans: Bewoners kunnen elkaar
beter leren kennen tijdens
een renovatie, bijvoorbeeld
omdat het naburige buurthuis
bewoners uitnodigt om daar te
k
 omen eten. Dat kan ook in de tijdelijke bewonersruimte op het terrein.

Planning en uitvoering

Vier de oplevering

De projectplannen zijn definitief. Wanneer het om het
organiseren en uitvoeren van de renovatie gaat, is
duidelijke bewonerscommunicatie belangrijk. Bewoners
moeten weten waar ze aan toe zijn, zodat de daadwerkelijke renovatie zo soepel mogelijk verloopt. Tip: zorg voor
een duidelijk contactpersoon!

Is de renovatie afgerond en het complex opgeleverd?
Vier dit mooie moment. De woningen zijn niet alleen
duurzaam, maar vaak ook comfortabeler voor huurders.
De moeite waard om samen met de bewoners bij stil te
staan. Vergeet niet om te controleren of alles in de woningen werkt én of bewoners goed met de vernieuwde
woning omgaan: aanleren is makkelijker dan afleren!

Informatie
Meer concrete tips, inzichten en praktijkvoorbeelden zijn te vinden in de publicatie:
Bewonersparticipatie bij verduurzaming hoogbouw van Platform31.
Of neem contact op met Anne Kunst, 070 302 84 84 of anne.kunst@platform31.nl

