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LEREN VAN BURGERS
D E  V E R G E T E N  R O L  VA N  D E
E I G E N A A R - B E W O N E R
I N  H E T  K L I M A ATA K KO O R D

Thijs van der Steeg

De overheid kan leren van burgers en in de beleidsvorming ge

bruikmaken van de kennis uit hun verhalen. Er is ander handelings

repertoire nodig nu de overheid wil dat bestaande koopwoningen 

op grote schaal en in een hoog tempo worden verduurzaamd. Iets 

waardoor zij veel te maken krijgt met burgers en met effectief 

beleid kan worden voorkomen dat er blokkades ontstaan in de 

uitvoering. In dit proefschrift vertellen Almeerse eigenaarbewoners 

uit jaren ’70 en ’80wijken over hun handelingen, vaardigheden en 

motivaties om hun huizen te onderhouden en te verbeteren. Vragen 

stellen en mensen laten vertellen, is een waardevolle methode. Zo’n 

narratieve benadering is relevant, omdat verhalen kennis bevatten 

waarmee beleidsmakers in de prille fase van beleidsvorming de 

koppeling kunnen maken met de praktijk. Zodanig dat zicht ontstaat 

op een specifieke regeling voor de energietransitie van bestaande 

koopwoningen. Door eigenaarbewoners als belanghebbenden tijdig 

aan het woord te laten, kan dit onderdeel van het klimaatbeleid 

beginnen vanuit een andere verhouding tussen overheid en deze 

burgers. 
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Voorwoord 

Als eerste wil ik alle respondenten bedanken die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, want 
zonder hen zou dit proefschrift er helemaal niet zijn gekomen. 

Een proefschrift dat het resultaat is van een wat minder gebruikelijk traject van een ambtenaar die 
onderzoek deed als buitenpromovendus. Een belangrijk moment om aan dit promotieonderzoek 
te beginnen, was een presentatie die ik gaf in de zomer van 2016. 

In 2016 heb ik als ‘uitleenambtenaar’ bij zorgboerderij Weet hoe je leeft! in De Buitenvaart 
gewerkt aan een idee voor een sociale supermarkt. Tijdens een lunchbijeenkomst vertelde ik aan 
collega’s over mijn werkzaamheden bij Weet hoe je leeft!. Het gaf aanleiding voor flinke discussie. 
Of zo’n meewerkende ambtenaar geen ongeoorloofde staatssteun is? Of dat Weet hoe je leeft! een 
rekening aan de gemeente kan sturen voor alle kennis en inzichten die ik daar had opgedaan? Zo’n 
discussie over ‘anders werken’ legt bloot waar de ambtenarij moeite mee heeft: het blijkt ongewoon 
om mee te kijken met burgers/ondernemers zoals Jolanda en Peet van Adrichem bij Weet hoe je 
leeft!. Het zette mij weer aan het denken over het handelingsrepertoire van ambtenaren.  

Het afronden van mijn werk bij Weet hoe je leeft! viel samen met het opnieuw aandringen van 
Arnold Reijndorp om na te denken over een promotieonderzoek en daarna de bereidheid van 
Nanke Verloo om copromotor te willen zijn. Voor mij stond direct vast dat het zou moeten 
gaan over contact maken met Almeerders en over een groep die bij beleidsmakers altijd wat 
uit beeld is: eigenaar-bewoners. Het onderzoeken van de vraag hoe de kennis en kunde van 
eigenaar-bewoners beleidsmakers zoals mij kunnen helpen, werd door het verschijnen van het 
Klimaatakkoord in 2019 nog relevanter dan ik bij de start van mijn onderzoek kon bevroeden. 

Zo kwam ik als buitenpromovendus aan de UvA aan de keukentafels van Almeerse eigenaar-
bewoners terecht om hen te interviewen over woningverbetering. Dat was echt heel leuk om te 
doen en een heel mooie periode. Dank daarbij aan mijn collega’s Tim Roos, Bianca Rothengatter, 
Wilma Viel, Lia Remkes, Gerard Kok, Olaf de Koning, Mylan Derkink en Henriëtte Schneiders 
voor het mogen gebruiken van hun contacten en netwerken. 

Arnold Reijndorp en Nanke Verloo als promotoren wil ik bedanken voor alle tijd en energie die 
zij hebben gestoken in mijn begeleiding. Arnold en ik hadden al samengewerkt toen ik aan dit 
promotietraject begon, maar dat gold niet voor Nanke en mij. Ik prijs mezelf gelukkig dat zij 
copromotor wil zijn. Daarbij dank aan het Dreamteam van de UvA voor de keren dat ik aanwezig 
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mocht zijn in hun overleg. Het proefschrift is er ook gekomen door mijn werkgever: de gemeente 
Almere. De medewerking van de directie was cruciaal, net als de steun van Hans Gispen, Jaap 
Meindersma en Margreet Schotman. In de organisatie van de gemeente Almere ben ik vooral 
dank verschuldigd aan Frans Meijer, want zijn lef en steun zorgden er samen met de begeleiding 
van Arnold en Nanke voor dat ik dit promotieonderzoek kon uitvoeren! 

Dank ook aan: mijn lieve familie voor hun niet-aflatende steun; Elaine en Herman Greeven voor 
hun support in de eerste maanden van 2017 toen mijn leven op z’n kop stond; Jacha Rootlieb en 
Martijn Langeveld voor alle telefoontjes, wandelingen en etentjes, waarbij ik Jacha in het bijzonder 
wil bedanken voor het geven van de eerste redactieadviezen; Carla Vriend voor de eindredactie 
en haar geduld om tot het laatste moment met me mee te blijven werken; Paul Wilhelmus voor 
zijn steun en aanmoedigingen; mijn vrienden in In de Wildeman, ’t Kelkje en ’t Nieuwe Diep.  

Steun kreeg ik ook van: mijn collega’s van Programmabureau Stad en Onderzoek en Statistiek 
(Klaske Grimmerink, Paul Mulder, William Roelofsen en Gerhard Dekker); de afdeling Wonen 
(Maarten Nip en Nikkie Gerritsen); Jo van der Veen en Tom Lonnee; Heleen Verschuren; Suzanne 
Nellestijn en Ellis Kreuwels van het Stadsarchief Almere bij het vinden van beeldmateriaal; en Jetty 
Schretlen bij het organisatorisch regelen van dingen. Dank ook aan de eet- en praatgroep ‘036’ 
voor hun steun en interesse in mijn onderzoek: Wiebe Oosterhoff, Jorien Elias, Harry Zondag 
en Ward de Meulemeester. Jorien wil ik daarbij bedanken voor alle opbeurende telefoontjes en 
sms’jes, ook buiten kantooruren. Rajinder Singh voor alle keren dat hij weer een tafel voor me 
had om bij hem te eten en me dan gezelschap hield. En Peter Beijer bedank ik voor het leuke 
contact en zijn aanmoedigingen. 

Ik vind het van belang om in mijn voorwoord nog expliciet iets te zeggen over het gebruik van 
de talloze onderzoeksrapporten over de energietransitie die juist afgelopen jaar verschenen. 
Ondanks dat de afrondende fase van mijn proefschrift maanden in beslag nam, was het (als)nog  
gebruiken van de nieuwste onderzoeken lastig. Ik moest gaan afronden. Daardoor krijgt in mijn 
onderzoek bijvoorbeeld het rapport ‘Woningverduurzaming: willen en kunnen betekent nog 
niet doen. Drijfveren en ervaren barrières bij woningeigenaren.’ (april 2021) van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau geen aandacht. Wat ik wil zeggen: het niet gebruiken van recent verschenen 
onderzoeksrapporten zoals dat van het SCP zegt niets over wat ik inhoudelijk van zulke rapporten/
onderzoeken vind. Dat het maar gezegd is. 

Tot slot nog iets over de foto’s in dit proefschrift. Om de lezers die weinig weten over de jaren 
’70- en ’80-wijken en/of zich maar slecht een beeld kunnen vormen van wat woningverbetering 
inhoudt, is een aantal foto’s bijeengebracht die hiervan een indruk geven.
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1  Inleiding
“We staan aan de vooravond van een duurzame transformatie van de gebouwde 
omgeving, een aanpassing van onze ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen, 
veelal matig geïsoleerd en vrijwel allemaal verwarmd door aardgas, tot goed 
geïsoleerde woningen en gebouwen, die we met duurzame warmte verwarmen en 
waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf opwekken. Dat gaan we tot 
2050 stapsgewijs en samen met bewoners en eigenaren van deze gebouwen doen. 
(…) Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, moeten we gestaag het tempo van de 
verduurzaming opvoeren tot meer dan 50.000 bestaande woningen per jaar in 2021. 
En vóór 2030 moeten we al in een ritme van 200.000 per jaar zitten.”

“Ik ga geen panelen meer nemen, want waarom zou ik panelen willen? Misschien 
ben ik over tien jaar wel dood dus dat rendement haal ik er niet meer uit. Ik heb 
overal kunststof ramen zitten, die zijn zo dik bij wijze van spreken. En ik heb alles 
geïsoleerd. Ik heb toentertijd ook m’n dak laten vervangen en dan komt er ook weer 
isolatie tussen. (…) Want vroeger had je dubbel glas en tegenwoordig is dat al XXL 
of zoiets noemen ze dat. Dus dat houdt ook allemaal wind en kou buiten. Maar 
goed, het enige wat ik dus niet heb is panelen, dat doe ik niet meer. Kijk, als ik nou 
een jaar of veertig was geweest, of vijftig, dan had ik gezegd, nou dat kan ik nog 
wel doen. En dan komen ze met al die mooie verhalen van u investeert en dat komt 
langzamerhand terug.”

Twee citaten, allebei over woningverbetering, verduurzaming en energietransitie. Twee uit-
spraken over hetzelfde en tegelijkertijd zijn ze heel verschillend. Het eerste citaat komt uit het 
Klimaatakkoord (2019, p.15, benadrukking origineel), waarin de overheid zich uitspreekt over 
klimaatverandering, CO2-reductie en de energietransitie. Daarin speelt de verduurzaming van 
ruim 7 miljoen bestaande woningen een grote rol (Klimaatakkoord 2019, p.15). Het tweede citaat 
is van een bewoner van één van die vele woningen. Deze bewoner is tevens eigenaar van één van 
de bijna 4,4 miljoen koopwoningen in Nederland (Ministerie BZK 2019, p.10). 

De twee citaten laten zien dat je op twee heel verschillende manieren over woningverbetering 
en verduurzaming kunt spreken Het Klimaatakkoord spreekt over woningverbetering als een 
grootschalige opgave, die stapsgewijs en samen met de bewoners en eigenaren uitgevoerd 
gaat worden. De eigenaar-bewoner vertelt hoe hij volgens een eigen plan en stap voor stap de 
verbetering en verduurzaming van zijn woning heeft aangepakt.
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Ook geeft het citaat uit het Klimaatakkoord een inkijk in de rolverdeling die de regering voor 
ogen heeft: de overheid stimuleert en laat de uitvoering aan de samenleving. Terwijl om de 
klimaatdoelen te halen net zo goed tempo moet worden gemaakt. Tempo maken vraagt om 
een planmatige aanpak, samenwerking en niet in de laatste plaats de inzet van techniek. In de 
aanpak van de eigenaar-bewoner vervult techniek eveneens een belangrijke rol: isolatiemateriaal, 
kunststofkozijnen, dubbelglas, zonnepanelen. Uit dit citaat spreekt echter net zo goed een 
dubbelzinnige verhouding tot de techniek: alles wat kou en wind buiten houdt is prima, maar die 
‘panelen’ zijn toch echt een ander verhaal.

Over deze verschillen in het omgaan met woningverbetering, verschillen tussen beleidsstrategieën 
en de praktijken van eigenaar-bewoners, gaat dit proefschrift. Zulke verschillen kunnen uitgroeien 
tot tegenstellingen en blokkades bij de uitvoering van het beleid, waardoor ze een belemmering 
kunnen vormen voor het beoogde hoge tempo. Niet later maar nu beter inzicht krijgen in deze 
verschillen kan leiden tot een productieve samenwerking van eigenaar-bewoners, overheid en 
andere instituties en bedrijven. 

Nu al aandacht hebben voor samenwerking is niet meer dan logisch, want bij de verduurzaming 
van bestaande woningbouw gaat het niet om een bottom-up versus top-down benadering. Uit 
beide citaten komt immers de wederzijdse afhankelijkheid naar voren: de overheid speelt een 
rol in de praktijken van de eigenaar-bewoners en zonder de bijdrage van eigenaren en bewoners 
kan het Klimaatakkoord niet slagen. Bij de uitvoering van woningverbetering functioneren 
een gemeente en eigenaar-bewoners in hetzelfde netwerk, maar hierin hebben zij verschillende 
posities en andere rollen. In dit proefschrift worden die verschillen geanalyseerd aan de hand van 
de verhalen die zij over woningverbetering en verduurzaming vertellen.

1.1  Verduurzaming woningbouw en eigenaar-bewoners 

Het citaat van een eigenaar-bewoner en het citaat uit het Klimaatakkoord bieden zicht op wat je 
respectievelijk alledaagse verduurzaming en geplande verduurzaming kunt noemen (vgl. Kars 
en Jansen 2020, p.38). Blijkbaar beschikken eigenaar-bewoners al over ervaring met woning-
verbetering, terwijl het erop lijkt dat het Klimaatakkoord die ervaring en de kennis van eigenaar-
bewoners niet of onvoldoende onderkent. Of het Klimaatakkoord de wijken en eigenaar-bewoners 
die daar wonen ziet als ‘voedingsbron’ (Ibid.) voor wat het wil bereiken, blijft ongewis. Er bestaat 
onduidelijkheid over hoe geplande verduurzaming verbonden is met alledaagse verduurzaming 
en fysieke duurzaamheid met sociale duurzaamheid. 

10 LEREN VAN BURGERS 1  INLE ID ING 10



Juist de combinatie van bewoner en woningeigenaar geeft eigenaar-bewoners een specifieke 
positie in de verduurzamingsambities van de overheid: zijzelf zijn verantwoordelijk voor het 
beheer, het onderhoud en de verbetering van hun woning. De interesse van dit proefschrift is hoe 
het Klimaatakkoord deze burgers die belanghebbenden én ervaringsdeskundigen zijn een rol kan 
geven bij het initiëren, formuleren en implementeren van beleid voor woningverbetering. Zeker 
in wijken uit de jaren ’70 en ’80 rechtvaardigt de inkomenssituatie van eigenaar-bewoners dat er 
specifieke aandacht is voor hun situatie, want er wonen veel huishoudens met een middeninkomen. 
Zulke middenklasse-huishoudens krijgen sowieso al weinig aandacht (vgl. Metaal en Reijndorp 
2013), terwijl hun financiële positie een belangrijke factor blijkt in woningonderhoud (vgl. Ubink 
en Van der Steeg 2011). De verduurzaming van hun woningen zal van middenklasse huishoudens 
een enorme inspanning gaan vragen en dat is, ook wetende dat er sprake is van vergrijzing (vgl. 
RIGO 2017; Schilder, Daalhuizen en De Groot 2018), tegelijk een vraag en een zorg. De uitdaging 
is om de alledaagse verduurzaming door eigenaar-bewoners – en alles wat daarop van invloed is 
– te verbinden met de geplande verduurzaming, zodat de eerste de laatste kan helpen en de laatste 
de eerste niet gaat overheersen. 

Meekijken met hoe eigenaar-bewoners het doen en wat zij weten, kan de overheid helpen. Kennis 
uit de zelforganisatie van woningverbetering en van de specifieke groep burgers die eigenaar-
bewoners zijn, biedt een overheid wellicht aanknopingspunten waarmee zij de adaptatie van 
klimaatbeleid kan verbeteren. Volgens Mommaas (2010, p.101) is de spanning vaak voelbaar als de 
strategieën van instituties en de eigen sociale dynamiek van mensen en hun tactische vormen van 
toe-eigening bij elkaar komen. Hoe mensen zelf in hun situatie omgaan met woningverbetering en 
verduurzaming zou de overheid kunnen koppelen aan de beleidsambities voor verduurzaming (vgl. 
Hajer 2011). Het zelfbeheer van eigenaar-bewoners zou geen spanning moeten geven, want het 
past juist helemaal in de filosofie van de overheid over de eigen kracht van mensen en burgerschap. 

Juist bij onderwerpen die met milieu en klimaat te maken hebben, heeft het onderzoeken van wat 
belanghebbenden erover kunnen vertellen meerwaarde. Verhalen bevatten kennis over adaptatie: 
“Hoe een gemeenschap vertelt over ervaringen en acties bepaalt hoe zij in de toekomst denkt te 
kunnen omgaan met veranderingen” (Paschen en Ison 2014, p.1084). Door het opzoeken van 
eigenaar-bewoners en het onderzoeken van hun kennis van woningverbetering, kunnen fysieke 
verduurzaming en sociale duurzaamheid aan elkaar worden verbonden.

Ter afsluiting van dit eerste deel van de inleiding een verduidelijking van het in dit onderzoek 
veel gebruikte begrip ‘overheid’. In het hele proefschrift zal ik zoveel mogelijk expliciet maken 
of ik het heb over de rijksoverheid, provincies en/of gemeenten en welk deel daarvan (politiek, 
bestuur, ambtenaren). Als ik zelf de term ‘overheid’ gebruik, bedoel ik daarmee de strategische 
beleidsvorming waarmee de overheidsbureaucratie van opdrachten wordt voorzien. 
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1.2  Probleemstelling

Centrale vraag
Het Klimaatakkoord spreekt zich uit over de verduurzaming van bestaande woningbouw als 
bijdrage aan het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving. Rotmans (2012) stelt dat het 
energieneutraal maken van de gebouwde omgeving het megaproject gaat worden van de komende 
twintig jaar. Bij de verduurzaming van eengezinskoopwoningen krijgt de overheid te maken met 
eigenaar-bewoners: belanghebbenden, burgers met een rechtspositie en ervaringsdeskundigen. 
De beheer- en eigendomssituatie in wijken met veel koopwoningen dwingt een overheid bij 
woningverbetering na te denken over sturing en samenwerking. 

De situatie van citizen control (Arnstein 1969, p.217) die inherent is aan eigenwoningbezit past 
bij wat de overheid graag ziet van burgers: zij zijn verantwoordelijk. Het zou vreemd zijn als 
eigenaar-bewoners slechts kunnen reageren op beleid voor woningverbetering. Of wanneer 
burgerparticipatie wel wordt geambieerd, maar als er beslissingen moeten worden genomen er niet 
echt naar burgers wordt geluisterd, wat Arnstein (1969, p.217) tokenism heeft genoemd. Oftewel 
dat sprake is van symbolische participatie. Juist bij het maken van beleid voor de verduurzaming 
van wijken uit de jaren ’70 en ’80 is er door het eigenwoningbezit een aanleiding en noodzaak om 
tot een wisseling van perspectief te komen: van beleidsparticipatie naar samenwerken. Daarom is 
de centrale vraag van dit onderzoek:

Hoe kunnen eigenaar-bewoners en overheid bij particuliere woningverbetering 
duurzaam samenwerken?

Een vraag over samenwerken bij woningverbetering kan alleen worden beantwoord door heel 
gedetailleerd naar de praktijken van eigenaar-bewoners te kijken en die te analyseren in relatie 
tot het klimaatbeleid. Bekendheid met de leefwereld van beleidssubjecten onthult problemen 
die obstakels kunnen zijn voor het beleid, als beleidsmakers daar niet op anticiperen (Lin 2000, 
p.5, zoals beschreven in Wagenaar 2011, p.75). Maatschappelijke strategieën, ook die voor 
verduurzaming, zijn niet effectief als zij niet mede zijn gebaseerd op kennis van de manier waarop 
burgers, instellingen en bedrijven met het betreffende thema omgaan (Kars en Jansen 2020, p.38). 

Uitspraken doen over een divergeren of convergeren van beleid en praktijk, en daarop als 
beleidsmakers kunnen anticiperen, kan alleen als de situatie van eigenaar-bewoners is onderzocht. 
Daarom is in dit onderzoek een beleidsanalyse gemaakt en zijn eigenaar-bewoners geïnterviewd 
over woningverbetering. Zo brengt dit onderzoek in de praktijk waarmee een overheid vaak 
moeite heeft: het opzoeken en onderzoeken van mensen en hun praktijken. 
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Deelvragen onderzoek 
Door het Klimaatakkoord is woningverbetering terug als onderwerp van beleid. Maatregelen voor 
de verduurzaming van woningbouw zijn niet nieuw. Wetgeving heeft de energetische prestatie van 
nieuwbouwwoningen na 1975 een enorme stimulans gegeven (Hoppe 2012). Het Klimaatakkoord 
gaat een flinke stap verder, onder andere met de afspraak om veel woningen van het gasnet af te 
koppelen (Klimaatakkoord 2019, pp.15–16). CO2-uitstoot als gevolg van gasgebruik voor het 
verwarmen van (water in) woningen en voor het koken, zorgt voor klimaatschade en dat moet 
stoppen. Toch is er nog veel onduidelijk over de precieze strekking en reikwijdte van wat de 
overheid wil bereiken met het verduurzamen van bestaande woningbouw en de rol en positie 
van eigenaar-bewoners daarbij. Daarom is de eerste deelvraag van dit onderzoek: Wat zijn de 
doelstellingen van de overheid voor particuliere woningverbetering? 

De tweede deelvraag gaat over het perspectief van eigenaar-bewoners zelf. Ambitie van dit 
onderzoek is om inzicht te krijgen in de situatie waarin eigenaar-bewoners verkeren met het 
beheer van hun woning en daarover kennis op te bouwen. “Voor de eigenaar-bewoner”, zo 
schrijven Turpijn en Veenema (1979, p.53) over het beheer van woningen in Nederland, “zijn er 
weinig problemen (…), hij beheert automatisch ook de woning.” Dat mag zo zijn, maar zomaar 
‘automatisch’ gaat dat natuurlijk niet. Dit onderzoek wil expliciet maken wat eigenaar-bewoners 
doen aan woningbeheer en -verbetering en hoe zij dat organiseren. De tweede deelvraag van 
dit onder zoek is daarom: Hoe onderhouden en verbeteren eigenaar-bewoners hun woning? 
Er is onderzocht hoe eigenaar-bewoners op alledaagse basis omgaan met het onderhouden en 
verbeteren van hun woning en wat daarin en daarop allemaal van invloed is. Kennis over het 
zelfbeheer door eigenaar-bewoners is belangrijk gelet op de ambities in het Klimaatakkoord en 
interessant omdat daarover maar weinig bekend is. 

Het gaat bij woningverbetering om een netwerk waarin zowel de overheid als eigenaar-bewoners 
actief zijn. Analyseren vanuit een netwerkperspectief maakt het mogelijk de netwerken van 
eigenaar-bewoners en overheid afzonderlijk te analyseren en deze vervolgens met elkaar te 
vergelijken. Door een netwerkanalyse kan de kennis en kunde van eigenaar-bewoners worden 
gekoppeld aan het Klimaatakkoord (vgl. Roe 1994; Healey 2006; Ansell en Gash 2008) en kan een 
vraag over samenwerken worden beantwoord.

1.3  Ambities onderzoek 

Met dit onderzoek wil de onderzoeker een bijdrage leveren aan het vernieuwen van het handelings-
repertoire van een overheid en daarmee van zijn eigen werkomgeving op gemeentelijk niveau – 
de casus van de gemeente Almere. De overheid, waaronder wethouders en ambtenaren, vinden 
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het vaak lastig om samen te werken met actieve burgers en een samenleving die zich op talloze 
en sterk uiteenlopende manieren organiseert. De gemeente Almere (2014, p.32) schrijft hierover: 
“Als de wind dan radicaal uit een andere hoek komt, namelijk de burger die zelf dingen doet – en 
misschien zelfs ongevraagd – dan hebben we daar vaak nog geen goede reactie op. Met het niet 
hebben van een goede reactie ligt de dreiging op de loer dat je als overheid de beweging waarbij 
de samenleving in zichzelf wil investeren niet ondersteunt, maar juist frustreert.” Dit verlies van 
contact van maatschappelijke organisaties met de mensen voor wie ze werken, is overigens een 
probleem dat breder speelt dan alleen bij de overheid (Franke, Lammers en Reijndorp 2015, p.7). 

Aandacht vragen voor vernieuwing van de werkpraktijk van de overheid in relatie tot zelforganisatie, 
wat dit onderzoek doet, is niets nieuws. Verschillende planbureaus en adviesorganen van de 
regering hebben er in de loop van de tijd aandacht aan besteed, zoals de Raad voor het Openbaar 
Bestuur en het Sociaal en Cultureel Planbureau met respectievelijk de rapporten ‘Loslaten in 
vertrouwen’ (2012) en ‘Burgermacht op eigen kracht’ (2014). Ook in bijvoorbeeld de publicaties 
‘Tussen overschatten en overvragen’ (Tonkens 2009) en ‘Weten wat er speelt’ (Bressers e.a. 2017) 
gaat het over de verhouding tussen instituties en burgers. Wat mijn onderzoek aan al dit bestaande 
onderzoek wil toevoegen, is wat je met praktijkgericht onderzoek kunt bereiken in het nastreven 
van een andere ver(stand)houding tussen een gemeente en burgers. 

Praktijkgericht onderzoek biedt anders dan academisch onderzoek, de mogelijkheid om kennis 
te ontwikkelen voor het eigen werkveld door het eigen werkveld als onderzoeksgebied te nemen 
(vgl. Wester, Smaling en Mulder 2000; Vroomans, De Jong en Tops 2013). De ambitie van dit 
onderzoek is om praktische handreikingen te kunnen doen aan de strategische beleidsvorming. 
Dat zijn er twee. Ten eerste dat de verhalen van belanghebbenden waar nieuw beleid zich op 
richt, kennis bevatten die als input kan dienen in de fase waarin beleid wordt ontwikkeld. Kennis 
van burgers en hun vakmanschap en vaardigheden kunnen helpen bij het maken van beleid (vgl. 
Reijndorp 2019; Kars en Jansen 2020). Ten tweede kan kwalitatief praktijkgericht onderzoek, 
weliswaar beperkt in omvang en sterk toegespitst, door een ambtenaar uitgevoerd worden 
middels het hanteren van enkele basisregels voor dataverzameling en -gebruik (vgl. Taplin, 
Scheld en Low 2002). Iets waarop bij praktijkgericht onderzoek wel gereflecteerd dient te worden, 
is de positie van in dit geval een ambtenaar die wetenschappelijk onderzoek verricht in de eigen 
werkomgeving en die reflectie heeft ook plaatsgevonden (zie: Appendix I).

Met een zorgvuldige onderzoeksaanpak kan een ambtenaar zorgen voor gevalideerde kennis 
waarover een gemeente en een gemeentebestuur nu niet beschikken. Praktijkgericht onderzoek 
zou kunnen worden opgenomen in het handelingsrepertoire van de overheid. 
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1.4  Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat dieper in op het debat over burgerschap en de achtergrond van het hoge 
aandeel eigenwoningbezit in suburbane wijken. Interessant aan beide onderwerpen is dat ze 
sterk met elkaar verweven zijn. Dit hoofdstuk laat zien wat het verband is tussen het discours 
over burgerschap en de verduurzamingsopgave. Het stimuleren van eigenwoningbezit door de 
overheid was gericht op bezitsvorming onder burgers. Dat betekent ook een zekere autonomie bij 
het beheer en de verbetering van de woning. Als gevolg van de aangekondigde verduurzaming 
van bestaande woningbouw komt die onder druk te staan, wat tegengesteld lijkt aan wat de 
overheid zelf bepleit over eigenverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. 

In hoofdstuk 2 wordt uitgelegd waarom suburbane woonwijken uit de jaren ’70 en ’80 met 
eigenwoningbezit en het zelfbeheer door eigenaar-bewoners bij uitstek een situatie bieden om het 
samenwerken van overheid en burgers te onderzoeken. Bestaande kennis en kunde van eigenaar-
bewoners, kennis die zij hebben opgebouwd door hun jarenlange ervaring met het onderhouden 
en verbeteren van hun woning, kun je verbinden met het verduurzamingsbeleid, wat de 
effectiviteit van dat beleid kan helpen vergroten. Hoofdstuk 2 eindigt met een onderbouwing van 
nut en noodzaak van een kwalitatieve casestudie naar woningverbetering in Almere. 

De hoofdstukken 3 en 4 horen bij elkaar. Hoofdstuk 3 begint met een toelichting over het 
waarom van een netwerkanalyse en een uitleg over de vraag uit welke relaties het netwerk van 
woningverbetering bestaat. In hoofdstuk 3 wordt voor het maken van de netwerkanalyse een 
theoretisch kader opgebouwd. Met het toepassen van inzichten uit grounded theory, de Science 
and Technology Studies (STS) en Actor Network Theory (ANT) wordt kennis opgebouwd over het 
verschijnsel woningverbetering en de zelforganisatie van woningverbetering – het gereedschap 
om de praktijk te kunnen onderzoeken. Inherent aan het gebruik van grounded theory, STS en 
ANT is dat het eigen perspectief van eigenaar-bewoners in de analyse herkenbaar is en dat er een 
analyse plaatsvindt van een heterogeen netwerk. 

Om de netwerkanalyse van woningverbetering te kunnen maken, is een narratieve benadering 
gebruikt en daarover gaat hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 maakt duidelijk wie er aan het woord zijn 
gekomen en hoe je verhalen van actoren als data kunt gebruiken om hun kennis en ervaringen 
met woningverbetering te achterhalen. Daarbij komen de methodologische keuzes aan de 
orde, de manier waarop dit onderzoek past binnen de interpretatieve sociologie en hoe de 
dataverzameling heeft plaatsgevonden.  

De hoofdstukken 5 en 6 vertellen op basis van een close-reading van het Klimaatakkoord en 
de transcripties van de interviews met eigenaar-bewoners de verhalen van achtereenvolgens 
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overheid en eigenaar-bewoners over woningverbetering. Met het vertellen van de beide verhalen 
worden ze met behulp van het theoretisch kader uit hoofdstuk 3 ook direct weer uiteengerafeld. 

Na de afzonderlijke analyses in de hoofdstukken 5 en 6 kunnen we de netwerken op basis van 
dezelfde relaties samenbrengen en met elkaar vergelijken. Hoofdstuk 7 vergelijkt het verhaal 
van eigenaar-bewoners over woningverbetering en de kennis en kunde die hieruit naar voren 
komen, met de veronderstellingen over en de eisen aan eigenaar-bewoners zoals verwoord in het 
Klimaatakkoord. De analyse van hoofdstuk 7 geeft inzicht in een divergeren of convergeren van 
beleid en praktijk en zo kunnen de condities voor samenwerken worden benoemd en beschreven. 

In hoofdstuk 8 tot slot volgt een antwoord op de centrale vraag van dit onderzoek over 
samenwerken bij woningverbetering. In dit hoofdstuk staat een aantal beleidsinhoudelijke 
aanbevelingen voor duurzaam samenwerken bij woningverbetering en praktische handreikingen 
voor anders werken van ambtenaren in de strategische beleidsvorming. 
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2   Woningverbetering en 
burgerschap 

2.1  Het debat over burgerschap

Tot ver in de jaren ’60 was een top-down benadering diep ingesleten in beleidsvormingsprocessen. 
Daarna kwamen er schoksgewijs veranderingen. 

Zeker in de eerste decennia na 1945 was er sprake van ‘verstatelijking’, want dat werd noodzakelijk 
geacht om de verzorgingsstaat te kunnen verwezenlijken. De verhouding tussen overheid en 
burgers was als volgt: de politiek besliste, de ambtenarij voerde uit en de burgers accepteerden. 
Tonkens (2009, p.9) typeert deze periode als de periode van “passief burgerschap”. Er was sprake 
van een paternalistische politiek waarin ontplooiing van anderen verregaand kon en mocht 
worden gepland (Duyvendak 1999, zoals beschreven in De Wilde 2013, p.28). Daarna volgde 
verandering, want “we moesten op zoek naar ‘de kwaliteit van het bestaan’ en in de zoektocht 
daarnaar moest ook het naoorlogse bouwwerk van de verzorgingsstaat het steeds meer ontgelden” 
(De Boer en Van der Lans 2014, p.18). Burgerschap kreeg in de afgelopen drie decennia een 
prominente rol in het beleid. Er werd in 1974 door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
gesproken over “het ideaal van de participatiemaatschappij” (Hurenkamp 2013, p.55) en in de 
jaren ’80 sprak de politiek over een “zorgzame samenleving” (Vreugdenhil 2012, p.18). De grote 
lijn in het vertoog van bijvoorbeeld de regering en gemeenten over burgerschap is dat zij zeggen 
zich te willen terugtrekken, meer te willen overlaten aan de samenleving en burgers oproepen 
(mede)verantwoordelijkheid te nemen. 

Ook de zorgen van politici over een gebrek aan samenhang in de samenleving leggen gewicht in 
de schaal in het debat over burgerschap. In de jaren ’90 sprak toenmalig minister-president Kok 
over de “grote spanning tussen de sociale zin en het eigenbelang”, “de saamhorigheid die weer 
opnieuw georganiseerd moet worden” en de “participatiesamenleving (…) als enige alternatief 
voor de doorgeslagen individualisering” (Hurenkamp 2013, p.56). Door een afname van het 
sociaal kapitaal, zo is de redenering van politici, staat het functioneren van de samenleving 
op het spel, want sociaal kapitaal is de lijm die ons bij elkaar houdt en ervoor zorgt dat de 
samenleving functioneert (vgl. Bang en Sørensen 1999, p.327). Zorgen over sociale binding en 
samenhang zijn voor politici en bestuurders belangrijke aanleidingen om burgerschap te willen 
stimuleren.
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Toch is er vaak veel onduidelijk over wat politici en bestuurders willen of bedoelen als zij zich 
uitlaten over de verhouding tussen overheid en burgers. Zo werd in de Troonrede van 2013 
gesproken over een ‘participatiesamenleving’. Onduidelijk bleef wat de Nederlandse regering 
hiermee bedoelde. In het politieke en maatschappelijke debat rees de vraag of dit nou ging over 
meer of minder betrokkenheid van burgers, of dat het werd gebruikt om bezuinigingen te verhullen 
(vgl. Van Twist e.a. 2014). Ook SP-kamerlid Karabulut vond wat er werd gezegd onduidelijk: “Het 
kabinet lanceert namelijk iets en zegt tegen de mensen dat ze meer verantwoordelijkheid moeten 
nemen omdat de overheid zich terugtrekt, maar doet dat zonder uitwerking” (Kamerstukken II, 
nr. 101, item 10, 2014, p.1). En wanneer burgers wel dingen doen of de situatie naar hun eigen 
hand zetten, kan dat zomaar worden weggezet als ‘shoppen’ en zijn het ‘calculerende burgers’ 
(vgl. Reijndorp 2010, p.15). Over de vraag hoe politici, bestuurders en ambtenaren denken over 
actief burgerschap is veel onduidelijk, want “de ene keer worden burgers neergezet als passief en 
calculerend, maar op andere momenten zijn ze de oplossing” (Van der Steeg 2016, p.24).     

Critici hebben zo hun twijfels of het wel klopt wat er wordt gezegd over het niet-actief zijn van 
burgers of het als los zand aan elkaar hangen van de samenleving. “De samenleving hoeft niet 
te worden gerevitaliseerd”, zo analyseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (2012, p.61) de 
situatie, want “de vitale samenleving (…) bestaat in Nederland al!” Of zoals De Boer en Van der 
Lans (2014, p.26) schrijven: “Ook sindsdien [het hoogtepunt van de verzorgingsstaat, TvdS] is 
het leeuwendeel van de bekommernis iets wat burgers, mantelzorgers en vrijwilligers zelf doen, 
zonder dat daar markt of staat aan te pas komen.” Een opvatting dat burgers niets doen of zich 
niet meer om elkaar of hun omgeving bekommeren, wordt ontkracht door wat er werkelijk 
gebeurt. Dat mensen dingen doen voor elkaar, zoals vrijwilligerswerk, “bestaat bij de gratie van 
de oprechtheid en passie waarmee burgers zich voor elkaar inzetten” (Bregman 2014, p.39). 

Ook een idee dat niemand iets zou doen aan woningverbetering is natuurlijk niet waar. “Naast 
woningen waarvan de verf is afgebladderd, staan ware paleisjes”, vertellen onderzoekers over hun 
onderzoek naar woningverbetering in een Lelystadse wijk (Reijndorp, Kars en Jansen 2015, p.96). 
In veel beleid wordt getheoretiseerd wat burgers wel of niet doen of kunnen doen. Hoe burgers 
zich al inzetten voor hun sociale en fysieke omgeving blijft in beleid vaak onderbelicht, zo daar 
bij beleidsmakers al kennis over aanwezig is.

2.2  De ambitie van governance en ruimte voor burgerschap

Samenwerken in netwerken
Eerste concrete verandering in beleidsprocessen kwam in de jaren ’60 toen belanghebbenden 
mochten inspreken in voorgenomen beleid. “Inspraak wordt in die context [ontzuiling en 
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democratisering, TvdS] gezien als één van de oplossingen voor de crisis in de representatieve 
democratie”, zo beschrijven Coenen, Van de Peppel en Woltjer (2001, p.317) en “(…) als een 
middel voor het creëren van draagvlak binnen bestaande bestuurlijke verbanden” (p.322). In 
de jaren ’90 volgt een tweede grote verandering als interactieve beleidsvorming haar intrede 
doet. “Interactieve beleidsvorming kan in de lijn van de inspraaktraditie worden gezien als 
een volgende, verdergaande poging om burgers invloed te geven. (…) Anders dan bij de 
inspraak, waar in sterke mate sprake was van een roep vanuit de burgerij om meer invloed, 
gaat bij interactieve beleidsvorming het initiatief in eerste instantie veelal uit van het bestuur” 
(Edelenbos 2000, p.6). De ontwikkeling van top-down beleidsvorming zonder inspraak 
naar inspraak en vervolgens naar interactieve beleidsvorming hoort bij de ontwikkeling van 
government naar governance. 

Noodzaak en wens om als overheid samen te werken met andere, niet-statelijke actoren gaan 
bij governance hand in hand. Immers geen één organisatie bezit nog de middelen om alleen 
maatschappelijke doelen te bereiken en zeker niet de ‘uitgeholde overheid’ (vgl. Rhodes 1996, 
p.661). Bij afwezigheid van een vaste (directieve) rol voor de overheid ontbreekt ook een 
hiërarchie tussen partijen en de overheid is een partij tussen vele andere partijen die elkaar 
opzoeken bij het werken aan maatschappelijk opgaven (vgl. Griggs, Norval en Wagenaar 
2014, p.2). In dit wegvallen van hiërarchische verhoudingen tussen partijen speelt ook 
internet een rol, want “het wereldwijde web (…) daagt instituties en instellingen uit zichzelf 
opnieuw uit te vinden en zich horizontaal te organiseren” (De Boer en Van der Lans 2014, 
p.27). Door samen te werken in maatschappelijke coalities wil de overheid maatschappelijke 
doelen bereiken.  

Voor een ‘netwerkende overheid’ (vgl. Schulz e.a. 2017) dient de overheid zich in beleids-
processen anders op te stellen richting andere actoren. Door interactieve beleids vorming 
bijvoorbeeld wordt een top-down benadering van beleidsvorming vervangen door een zo 
vroeg mogelijke betrokkenheid van belanghebbenden (Edelenbos 2000; Coenen, Van de 
Peppel en Woltjer 2001), waardoor zij invloed hebben op de probleemformulering en de 
mogelijke oplossingsrichtingen. Een werkwijze waarmee de overheid toegang probeert te 
krijgen tot andermans hulpmiddelen (vgl. Hajer en Wagenaar 2003, zoals beschreven in 
Griggs, Norval en Wagenaar 2014, p.4). In de nieuwe werkwijze spreekt de overheid vanuit 
coalities over wat zij als haar werkelijkheid ziet en zet zij een mix van instrumenten in zoals 
debat, overtuigen en macht (Hajer 1993, p.45). Door inzet van governance als manier van 
sturen, willen overheden afstand nemen van een managementachtige manier van werken 
met alleen hoor en wederhoor in de beleidsvorming. 
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Beleidsgedreven denken
Er is in de afgelopen decennia door bijvoorbeeld regeringen en gemeentebesturen veel gezegd 
en geschreven over wat de samenleving zou kunnen, willen én moeten. Ook hebben zij vaak 
uitspraken gedaan over hoe zij zelf anders willen omgaan met de samenleving en burgers. Toch 
krijgen hun houding en opstelling richting de samenleving nog veel kritiek. De kritiek luidt dat 
nog steeds vaak sprake is van een beleidsgedreven manier van denken: beleidsdoelstellingen 
prevaleren boven wat anderen doen, willen of kunnen. 

Zo wijst Frissen (2003, pp.6–20) op een staat en politiek die geobsedeerd zijn met het zich toe-
eigenen, beheersen en controleren van de publieke zaak. “Nog steeds”, zo stelt diezelfde Frissen in 
2011, “probeert de staat een duidelijke stempel te drukken op het publieke domein” (Reimerink 
2011, p.15). De kritiek is zelfs dat overheden bezig zijn met “deresponsabilisering” van burgers 
(Tonkens 2009, p.15). Bijna inherent aan de werkwijze van beleidsmakers is het zomaar weer 
zaken overnemen van de samenleving of het volgens haar eigen methoden doen als het haar niet 
snel genoeg gaat of niet zint wat anderen doen. Trommel (2009, p.13) typeert deze overheersende 
houding als ‘gulzig bestuur’: “bestuur dat de toewijding van burgers en organisaties aan de 
publieke zaak beoogt te versterken en daarbij de grenzen van rechtstaat en democratie uit het 
oog verliest.” Als de overheid met beleid maatschappelijke verandering nastreeft, lijkt zij weinig 
aandacht te hebben voor de rol en positie van burgers. 

Bij het in de praktijk brengen van “ruimte geven aan burgers en verenigingen in de samenleving”, 
zoals het vigerende Regeerakkoord (2017, p.7) zegt te willen, zorgt de overheid zelf vaak voor de 
obstructie. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de belangenhartiger van Nederlandse 
gemeenten, erkent de spanning: “De overheid kan zich namelijk net zo makkelijk tegen een idee 
of initiatief keren waarvan het publieke of maatschappelijke belang voor burgers niet ter discussie 
staat” (VNG 2013, p.64). “Echt maatschappelijk initiatief ”, zo stelde de voormalig fractievoorzitter 
van het CDA in de Tweede Kamer enkele jaren terug heel kritisch, “wordt vanuit de overheid zelfs 
actief tegengewerkt” (Heerma 2019). Omgaan met actieve burgers, zelforganisatie en bestaande 
maatschappelijke participatie is voor de overheid vaak een hele uitdaging. 

Het publiek domein, hier bedoeld als gremium waarin wordt gesproken over zaken die het 
individuele en groepsbelang overstijgen (Kreukels en Simonis 1988, p.10), verandert niet of 
nauwelijks en dat is een veeg teken. In dit publieke domein zouden, als een logisch uitvloeisel 
van de eigen ambities van politici en bestuurders over burgerschap en governance, meer en/of 
andere partijen moeten verschijnen. Critici wijzen erop dat dat niet zo is en dat het publieke 
domein het exclusieve werkterrein van de overheid lijkt te blijven. Deliberatie tussen overheid 
en belanghebbenden in beleidsprocessen blijft uit. Omdat de opstelling jegens burgers niet 
verandert, en individualiteit, subjectiviteit en diversiteit weinig aandacht krijgen, houden 
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beleidsprocessen een rationeel karakter (Mouffe 2000, p.93, zoals beschreven in Verloo 2015, 
p.45). Vervolgens roept dat de vraag op, wanneer mensen zich niet herkennen in beleid, wie 
er in beleid dan spreekt namens wie en waarop dat is gebaseerd. Wil je rekening houden 
met de pluriformiteit in de samenleving, zo schrijft Norval (2009, p.299, mede op basis van 
Castiglione en Warren 2006), dan is er een noodzaak om specifieke groepen een stem te 
geven en zo inzicht te krijgen in hun noden en behoeften en te weten wat er in informele 
structuren al gebeurt. 

De kritische toon over de opstelling van de overheid richting burgers moet wel in perspectief 
worden geplaatst. Immers wat zij doet, is via de democratische weg gegroeid en wordt door 
gekozen politici van opdrachten voorzien: we zijn er als samenleving zelf opdrachtgever van. 
Ook is de stroeve omgang met burgers niet iets wat op conto van één politieke partij komt, want 
allemaal hebben ze zich op enig moment wel gemengd in het debat over burgerschap. Juist bij 
ruimte geven aan burgers vermengen de idealen van politiek links en rechts zich als respectievelijk 
verheffingsgedachte of laisser faire-strategie gemakkelijk met elkaar. Nog iets anders is dat de 
regering als (mede)wetgever een bijzondere rol heeft waarvan het natuurlijk niet zomaar afstand 
kan doen. Ten slotte richt de kritiek zich in deze analyse op situaties waarin mensen zelf hun 
leven en leefomgeving willen en/of kunnen vormgeven en de overheid tegenwerkt (en gaat het 
niet over onderwerpen zoals het uitgeven van paspoorten of het geweldsmonopolie). 

Andersom moet kritiek op de omgang van de overheid met burgers niet teveel worden afgezwakt. 
De grondbeginselen van de meeste politieke partijen zijn gebaseerd op één van de metatheorieën 
van liberalisme en communitarisme. In het liberalisme en communitarisme wordt heel verschillend 
gedacht over de betekenis van gemeenschap, rechtvaardigheid en/of de publieke sfeer (Kymlicka 
2002). Daarbij speelt dan de verschuiving van “gemeenschap” naar “groepen” waar Tönnies over 
spreekt (Delanty 2002 pp.159–160) en of je dat als politiek problematiseert en daarin op basis van 
normatieve opvattingen wilt ingrijpen. Wanneer politici vanuit politieke metatheorieën denken 
en spreken over de samenleving en samenleven, is dat allerminst een garantie dat het gaat over 
mensen. De voormalige fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer schetst wat er volgens 
hem gebeurt in de omgang van de politiek met mensen: “Oplossingen voor grote problemen in 
de samenleving worden gezocht buiten de mensen zelf ” (Heerma 2019). Opdrachten van politici 
en bestuurders aan de overheidsbureaucratie zijn dikwijls gebaseerd op politiek-ideologische 
opvattingen en dat bemoeilijkt een pragmatische omgang met burgers. 

Klimaatbeleid en het burgerschap van eigenaar-bewoners  
Het gaat in de politiek niet snel over de kennis en kunde van burgers en hoe die kunnen worden 
gebruikt in maatschappelijke opgaven. Bij het Klimaatakkoord (Ministerie EZK 2019) en 
specifiek het voorstel van woningverbetering kun je precies de vraag en zorg hebben waarover het 
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in voorgaande analyse gaat: of en hoe zulk klimaatbeleid aansluit op de situatie en het perspectief 
van eigenaar-bewoners. 

Het gebruik van gas dat in veel Nederlandse woningen zorgt voor de warmtevoorziening 
en warm water moet stoppen, zo wordt duidelijk uit het Nederlandse Klimaatakkoord 
(Ministerie EZK 2019). En om energie te besparen dienen woningen veel beter geïsoleerd te 
worden (Klimaatakkoord 2019, p.15). Deze maatregelen zijn nodig om tot CO2-reductie te 
komen, want CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele brandstof zoals gas zorgt voor schade 
aan het milieu en klimaatproblemen. Omdat 57% van de Nederlandse woningvoorraad een 
koopwoning is (Ministerie BZK 2019, p.10, peildatum 1 januari 2018, eigen bewerking), 
krijgen de nationale en lokale overheid bij de verduurzaming van bestaande woningbouw 
op grote schaal te maken met het zelfbeheer van woningen door eigenaar-bewoners en hun 
investeringsbeslissingen.

Een eigenaar-bewoner heeft een specifieke rol en positie. “Eigenwoningbezit verschilt duidelijk 
van het huren van een woning. Een eigenaar-bewoner is een investeerder die verantwoordelijk 
is voor zijn bezit en risico loopt over deze investering” (Elsinga en Hoekstra 2004, p.5). Het is 
onduidelijk hoe de aankondiging van een verbouwing van miljoenen woningen (Klimaatakkoord 
2019, p.15) zich verhoudt tot de eigen verantwoordelijkheid van eigenaar-bewoners. De vraag 
hoe eigenaar-bewoners zijn betrokken bij de verduurzamingsambities van het Klimaatakkoord, 
wordt door mij niet alleen gesteld om te problematiseren. Ik stel deze vraag veeleer vanuit de 
gedachte dat eigenaar-bewoners kennis en kunde hebben over woningverbetering die het beleid 
kunnen helpen. 

2.3  Burgers die eigenaar-bewoner zijn

Stimuleren van eigenwoningbezit
Zo rond 1970 veranderden er twee dingen in de stedenbouw en woningbouw. Ten eerste maakte 
hoogbouw plaats voor laagbouw, waardoor de zogenaamde woonerfwijken of bloemkoolwijken 
ontstonden (Ubink en Van der Steeg 2011). In de fotoreportage aan het eind van dit hoofdstuk is 
een aantal foto’s opgenomen die de stedenbouwkundige opbouw en architectonische stijl laten zien 
van deze wijken in Almere. Ten tweede, en dat is voor dit onderzoek met name relevant, werden 
Nederlanders in staat gesteld een woning te kopen. Het moest burgers helpen bij bezitsvorming en  
vermogensopbouw. De overheid stimuleerde het kopen van woningen met specifieke regelin gen 
(premie A-, B-, C- en D-woningen), generieke regelingen (hypotheekverschaffing en belasting-
aftrek van betaalde hypotheekrente) en vanaf circa 1990 doordat woningcorporaties hun sociale 
huurwoningen begonnen te verkopen. Een toename van het eigenwoningbezit vond bijvoorbeeld 
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plaats in de woonerfwijken, omdat daar in de jaren ’70 en ’80 relatief veel nieuwe koopwoningen 
werden gebouwd.

De eigendomssituatie in de jaren ’70- en ’80-wijken met veel koopwoningen beïnvloedt de 
huidige beheersituatie, want deze is daardoor hoofdzakelijk op individuele basis georganiseerd 
en de verantwoordelijkheid van een eigenaar-bewoner. Het voorgaande bevat al een belangrijke 
aanwijzing voor het beleid: eigenaar-bewoners zullen door hun positie als woningeigenaar altijd 
(mede)uitvoerders zijn van een wijkvernieuwing.  

Er zijn nog meer redenen waarom de overheid eigenwoningbezit wil(de) stimuleren. Zo is 
het evenzeer een instrument voor het stimuleren van burgerschap, zelfstandigheid en ‘sociale 
stijging’. Elsinga en Hoekstra (2004, p.5) beschrijven wat eigenwoningbezit teweeg zou kunnen 
brengen: “De vermogensopbouw, de vrijheid en onafhankelijkheid, de financiële betrokkenheid 
bij de buurt en de lage mobiliteit die hiermee gepaard gaan, zorgen voor zowel individuele 
als voor maatschappelijke voordelen van eigen woningbezit.” En daarbij blijft het niet, want 
eigenwoningbezit zou tevens leiden tot “gelukkige en gezonde mensen, betrokken burgers, betere 
schoolresultaten en goede maatschappelijke kansen” (Rohe, Van Zandt en McCarthy 2001, zoals 
beschreven in Elsinga en Hoekstra 2004, p.14). Het idee van politici achter het stimuleren van 
eigenwoningbezit is dat dit mensen helpt bij hun maatschappelijke voortuitgang, wat vervolgens 
de samenleving weer verder helpt – een elkaar versterkend proces.

Op haar beurt zijn deze (vermeende) voordelen van eigenwoningbezit zoals hiervoor genoemd 
belangrijke argumenten voor de verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties. 
“En ook voor de maatschappij als geheel zou verkoop van huurwoningen positieve effecten op de 
leefbaarheid en de woningmarkt kunnen hebben” (Zijlstra en Gruis 2013, p.44). Dit idee en dit 
streven hadden een directe weerslag op de situatie in jaren ’70- en ’80-wijken. Als gevolg van de 
verkoop van huurwoningen nam het aandeel koopwoningen in deze wijken in de loop van de tijd 
nog verder toe (Ubink en Van der Steeg 2011, p.51).

De vraag is welke uitwerking eigenwoningbezit heeft op de betrokkenheid bij de buurt en het 
samenleven van mensen. Uit onderzoek blijkt dat een lange woonduur (‘residential stability’) 
en eigenwoningbezit belangrijke voorspellers zijn voor de aanwezigheid van een gemeenschap 
(Völker, Flap en Lindenberg 2007, p.109). Verder zullen woningeigenaren meningsverschillen graag 
op een vriendelijke manier willen oplossen, want zij zijn met het oog op de waardeontwikkeling 
van hun huis gebaat bij sociale stabiliteit (Nieuwenhuis, Völker en Flap 2013, p.2907). Onderzoek 
wijst echter ook uit dat huurders helemaal niet meer negatieve relaties hebben in de buurt, terwijl 
daar wel vanuit wordt gegaan vanwege de veronderstellingen dat zij de buurt sneller zullen 
verlaten en een kortere termijnblik hebben (Ibid., p.2914). 
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Eigenwoningbezit bracht (en brengt) voor eigenaar-bewoners de noodzaak van zelfbeheer 
van hun woningen met zich mee. Een aspect van eigenwoningbezit dat werd omarmd door de 
overheid, politiek en wetenschap.1 “Als bewoners de belangrijkste beslissingen kunnen nemen 
en de vrijheid hebben om hun eigen bijdrage aan het ontwerp, de bouw of het beheer van hun 
huisvesting te leveren, bevorderen zowel het proces als de omgeving die geproduceerd is het 
individueel en maatschappelijk welzijn” (Turner en Fichter 1972, zoals geciteerd in Ward 1978). 
Zelfbeheer van woningen paste heel goed in het tijdsgewricht van de jaren ’60, ondanks dat het 
fenomeen in Angelsaksische landen veel meer gemeengoed is dan in Nederland. Het was immers 
de tijd waarin “alle vormen van verheffen die niet gericht waren op het creëren van gelijke kansen, 
golden als paternalistisch” (Tonkens 2009, p.10). Bij het stimuleren van eigenwoningbezit gaan 
ideeën over kapitaalopbouw, burgerschap en zelfbeheer van woningen hand in hand. 

Er wordt ook kritisch gekeken naar het stimuleren van eigenwoningbezit. Het zou bijvoorbeeld 
leiden tot een bundeling en niet tot een spreiding van rijkdom/bezit. Bovendien zijn eigenaren 
van goedkope koopwoningen wat betreft hun woonsituatie en financiën kwetsbaar bij baanverlies 
of een relatiebreuk (Ronald 2008). Terwijl de verkoop van huurwoningen aan mensen met 
beperkte financiële middelen een negatieve invloed heeft op het woningonderhoud (Ubink en 
Van der Steeg 2011, p.130-131). Dat er nadelen kleven aan eigenwoningbezit als het gaat om het 
woningbeheer en -verbetering is onderkend en besproken in onderzoek (vgl. Turpijn 1987; Van 
den Berg en Mulder 1994). Gelet op het voorgaande zou je in retroperspectief, nu koopwoningen 
moeten worden verduurzaamd, zelfs anders over de ideologie van eigenwoningbezit kunnen 
gaan denken. Echter het hebben van ideologische of praktische bezwaren over eigenwoningbezit 
verandert niets aan wat er nodig is in jaren ’70- en ’80-wijken: een aanpak voor CO2-reductie in 
wijken met koopwoningen en individueel woningbeheer.

De uitdagingen in vernieuwing jaren ’70- en ’80-wijken
In Nederland is een omvangrijk deel van de woningvoorraad een koopwoning (57%) (Ministerie 
BZK 2019, p.10, peildatum 1 januari 2018, eigen bewerking) en dus zijn heel veel Nederlanders 
eigenaar-bewoner. In Appendix II beschrijf ik deze situatie in de gemeente Almere waar mijn 
onderzoek plaatsvond. 

Grootschalige uitbreidingswijken uit de jaren ’70 en ’80 met voornamelijk laagbouw en veel 
koopwoningen liggen in Almere en in andere (voormalige) groeikernen zoals Lelystad, Zoeter-
meer, Spijkenisse, Nieuwegein en Houten (Reijndorp e.a. 2012a; Reijndorp, Nio en Bijlsma 2012b). 
Zoals je ze ook aantreft in onder meer Alkmaar-Noord, Zwolle-Noord, Breda-Haagse Beemden 
en Maastricht-De Heeg (vgl. Ubink en Van der Steeg 2011). Niet alleen de ruimtelijke structuur 
en aanwezige woningtypologieën zijn in veel van deze wijken gelijk, ook hun positie op de 
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woningmarkt is vaak hetzelfde. Het zijn wijken waar de vierkantemeterprijs en prijsontwikkeling 
lager zijn dan in VINEX-wijken en nieuwbouw in (voormalige) her structurerings gebieden (Van 
der Steeg en Ubink 2007; Ubink en Van der Steeg 2011).2 In de jaren ’70- en ’80-wijken speelt een 
drietal uitdagingen.
 
De eerste uitdaging is dat de miljoenen woningen die zijn gebouwd tussen 1970 en 1990 (zie: 
Appendix II) nu zo’n dertig tot vijftig jaar oud zijn en de noodzaak van fysiek onderhoud toeneemt: 
gevelreiniging, nieuw voegwerk, vervangen van kozijnen, dakrenovatie en -isolatie, et cetera (vgl. 
gemeente Lelystad 2019, p.4). Zo komen wijken in beeld waarvoor de beleidsaandacht gering is 
geweest, maar waar wel degelijk wat aan de hand is door veroudering en verandering (vgl. Metaal, 
Van Huis en Reijndorp 2008; Ubink en Van der Steeg 2011). Suburbane woonwijken uit de jaren ’70 
en ’80 kennen over het algemeen veel minder sociaaleconomische en/of sociaalmaatschappelijke 
problematiek dan de zogenoemde aandachtswijken. Over het beheer en onderhoud van deze 
wijken bestaan wel zorgen, want er wonen huishoudens met middeninkomens. De financiële 
positie van mensen die wonen in jaren ’70- en ’80-wijken is, in combinatie met de tot voor kort 
bescheiden waardeontwikkeling van woningen, een factor voor het beheer en onderhoud (vgl. 
Ubink en Van der Steeg 2011). 

Naar middenklasse huishoudens die wonen in de wijken in dit onderzoek is weinig onderzoek 
gedaan. Wel bijvoorbeeld in Metaal en Reijndorp (2013) naar de lagere, ‘kwetsbare’ middenklasse 
in Almere, maar over hun motieven om te investeren in hun woning is weinig bekend. Ook 
de gemeente Almere heeft zorgen over de investeringsmogelijkheden van eigenaar-bewoners: 
“Een onzekere factor is de vraag of particuliere eigenaar-bewoners bereid en/of in staat zijn 
om substantieel te investeren in hun woning. In het licht van de aanstaande vergrijzing van het 
eigenarenbestand is deze vraag niet zonder meer met ja te beantwoorden” (RIGO 2017, p.33). De 
inkomenssituatie van eigenaar-bewoners die wonen in jaren ’70- en ’80-wijken leidt tot vragen en 
zorgen over de mogelijkheden van een fysieke vernieuwing van deze wijken. 

De tweede uitdaging in jaren ’70- en ’80-wijken is dat deze te maken krijgen met de ambitie uit het 
Klimaatakkoord voor CO2-reductie in bestaande woningbouw. Zo komt de vernieuwingsopgave 
van suburbane woonwijken nog weer in een ander perspectief te staan. Nadrukkelijk merk ik hierbij 
op dat in Almere een deel van de woningen stadsverwarming heeft en dus niet ‘van het gas af moeten’. 
In Appendix III is het gebied in Almere wat stadsverwarming heeft aangegeven en dat gebied ligt in 
mijn onderzoeksgebied. Desondanks moeten ook deze woningen verder worden verduurzaamd. De  
gemeente Almere (2019a, p.6) schrijft over de aard en omvang van de verduurzaming van woningen 
in Almere: “[Het gaat] om ruimteverwarming, heet kraanwater en douchewater. Op dit moment 
gebeurt dat via stadsverwarming of via gasketels. (…) Het gaat voor Almere om 30.000 woningen 
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die van het gas af moeten, waaronder 27.000 woningen van voor 1990 waar met isolatie nog flinke 
effecten gehaald kunnen worden.” De gewenste verduurzaming van woningen in Almere betreft 
tienduizenden woningen en gaat zodoende ingrijpen in de leefsituatie van heel veel Almeerders. De 
woningverbetering in suburbane wijken die moet gaan zorgen voor verduurzaming, waarvan de 
situatie in Almere er slechts één van zeer vele is, is dan ook een heel omvangrijke opgave.  

De derde uitdaging in de vernieuwing van jaren ’70- en ’80-wijken is hoe de overheid zal omgaan 
met de (eigen) ambitie van ruimte bieden aan burgers. In deze wijken staan namelijk heel veel 
grondgebonden koopwoningen en daarin wonen hoofdzakelijk eigenaar-bewoners. Anders dan 
in de herstructureringswijken kan de overheid bij de verduurzaming van jaren ’70- en ’80-wijken 
geen afspraken maken met één of enkele vastgoedeigenaren, meestal woningcorporaties, en 
dan én de woningen én de woonomgeving vernieuwen. Eigenaar-bewoners zullen altijd (mede)
uitvoerders zijn van een wijkvernieuwing, zo beschrijf ik eerder in de analyse. De vernieuwing en 
verduurzaming van jaren ’70- en ’80-wijken vraagt van de overheid – in  de uitvoering zullen dat 
gemeenten zijn – een andere kijk op sturing en samenwerking. 

Maar bovenal is het politieke en maatschappelijke klimaat tijdens en na de herstructurering op 
een aantal punten sterk veranderd. Na de beweging van de overheid naar de markt is er, zoals 
blijkt uit paragraaf 2.2, nu de beweging van de overheid naar de burger en de samenleving, met 
aanduidingen zoals participatiesamenleving en doe-democratie (vgl. Van Twist e.a. 2014). Over 
de vraag hoe de overheid in de verduurzamingsambities van het Klimaatakkoord wil omgaan met 
eigenaar-bewoners is weinig duidelijk.

Positie eigenaar-bewoners in verduurzamingsopgave
De onduidelijkheid over de rol en positie van eigenaar-bewoners in de verduurzamingsambities 
van de overheid kan worden geïllustreerd met behulp van twee analyses in rapporten van 
het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Beleidsimpulsen zijn te zwak om eigenaren te 
stimuleren duurzaamheidsmaatregelen te treffen, zo stelde het PBL in 2014, en daarom opperde 
het dwingender maatregelen (top-down) in te zetten (Vringer, Van Middelkoop en Hoogervorst 
2014, p.7). In een andere analyse, van het dan in maak zijnde Klimaatakkoord, wijst het PBL 
erop dat er een nieuw soort wijkaanpak moet komen die “is bedoeld om op democratisch 
gelegitimeerde wijze tot besluiten te komen over de toekomstige energie-infrastructuur in 
wijken” (Hekkenberg en Koelemeijer 2018, p.103). Beide analyses gaan over de werkwijze van 
de overheid en de verhouding van overheid en burgers, maar het zijn analyses op macroniveau 
waarin de praktijken van eigenaar-bewoners buiten beeld blijven.

De dreiging in het beleidsvormingsproces rond woningverbetering is dat het denken blijft steken 
in een denken vanuit een macroperspectief. Eigenaar-bewoners zijn in beeld bij de makers van 
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het klimaatbeleid, maar daarmee is niets duidelijk over hoe hun eigen inspanningen passen in 
de energietransitie (vgl. Hajer 2011) en hoe zal worden omgegaan met bestaande vormen van 
toe-eigening door eigenaar-bewoners (vgl. Mommaas 2010). Vooralsnog is de teneur rond 
het Klimaatakkoord nog steeds sterk institutioneel gericht, wat bijvoorbeeld naar voren komt 
als de voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord uitlegt wat urgent is. Hij spreekt 
over de “bestuurlijke structuur”, “verleiden van burgers” en “Den Haag dat knopen moet door-
hakken”, alsmede hoe zwaar Europese wetgeving en richtlijnen zullen wegen (Ramaker en Van 
Schoonhoven 2021, p.40–41). Maar hoe zit het nou concreet en in detail met de verbinding tussen 
macro (beleidsambities) en micro (de praktijk van woningverbetering)? 

Het lijkt in het Klimaatakkoord en in het maatschappelijk debat alsmaar niet te gaan over burgers 
en de vraag hoe hen opzoeken de energietransitie kan helpen. Iets waar recentelijk de Advies-
commissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid (2021) en eerder Hajer (2011) ook op wezen. 
Het problematiseren van de rol en positie van eigenaar-bewoners in de verduurzamingsambities 
van de overheid is nodig, omdat er nu al spanningen zijn. 

Decennialang was het beleid van de overheid gericht op het stimuleren van eigenwoningbezit en 
daarmee individueel woningbeheer, maar nu kruipt zij door de duurzaamheidsambities dicht op 
de huid van eigenaar-bewoners. In de Utrechtse wijk Overvecht, die de gemeente aanwees als een 
zogenaamde ‘proeftuin’ om aardgasvrij te worden, zijn de bewoners geschrokken van de plannen. 
Een eigenaar-bewoner uit Overvecht vertelt over de plannen voor zijn wijk: “Van de manier waarop 
de gemeente dit op ons bordje legt, raken mensen in paniek, gezien de bedragen die worden 
genoemd. Het geeft veel stress” (Huisman 2018). Voor politici en bestuurders is de grens tussen 
zeggen het samen te willen doen met burgers en dingen aan hen opleggen (flinter)dun. 

Een potentiële bron van spanning is ook een overheid die maar moeilijk kan omgaan met de 
individuele participatie van burgers. Ouder en nieuwer onderzoek naar woningverbetering in 
bijvoorbeeld de Enschedese wijk De Bothoven en de Zuiderzeewijk in Lelystad laten zien hoe 
doorslaggevend de afwegingen van individuele huishoudens zijn bij het uitvoeren van woning-
verbetering (vgl. Van den Berg en Mulder 1994; Reijndorp, Kars en Jansen 2015). Woning-
onderhoud en – verbetering gaan juist over de individuele inzet van een eigenaar-bewoner. 
Precies dat – zulk individueel handelen van burgers – is voor beleidsmakers uitermate lastige 
materie, zo blijkt. 

Als bijvoorbeeld de voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving vertelt over de voordelen en 
noodzaak van collectief verbouwen, noemt hij iemand die daaraan niet meedoet “onwillige bewoner” 
(Toeset 2018).3 En dat doet hij zonder daaraan toe te voegen dat je zoiets natuurlijk pas kunt zeggen 
als je iemands persoonlijke situatie kent. In twee artikelen met in de kop de term “gasklever” gaat het 
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over een Purmerendse wijk waar een aantal bewoners niet en de gemeente wel van het gas af willen 
(Hendriksma 2019a en 2019b). Als vervolgens de Purmerendse situatie door betrokkenen wordt 
toegelicht, krijgt de instrumentele kant van dwang wel aandacht, maar de persoonlijke achtergrond 
van de gasklevers niet. De dreiging van een overheid die bij woningverbetering burgers overvleugelt 
met wat zij zelf wil en aanwijst ‘hoe het hoort’, is uiterst reëel. 

Aanleiding om specifiek naar de rol van eigenaar-bewoners in jaren ’70- en ’80-wijken te kijken, is 
ook de verschuiving die gaande is in de bevolkingsopbouw. Er wonen nog steeds heel veel gezinnen, 
terwijl de bevolkingsanalyse van Almeerse wijken uitwijst dat de bevolkingssamenstelling 
aan het veranderen is (zie: Appendix II). Zo wonen in deze wijken twee groepen waarvan de 
investeringsbereidheid op z’n minst een vraag is: senioren en jonge gezinnen. Vraag is of 
65-plussers nog willen investeren en of zij dat überhaupt wel kunnen. “Zeker 65-plussers hebben 
helemaal niet zulke hoge inkomens. Zij hebben nog gekocht in een goedkope tijd en hebben hun 
hypotheekschuld al (grotendeels) afgelost. Mede hierdoor zijn hun maandlasten laag en kunnen 
ze ondanks een laag inkomen in hun eigen huis blijven wonen” (RIGO 2017, p.33). Daarnaast 
is er een groep jongere mensen waarvan je kunt aannemen dat deze nog willen doorgroeien 
naar een volgende, nieuwere en grotere woning (‘de onuitgepakte verhuisdozen’)4 en van wie de 
investeringsbereidheid dus eveneens onzeker is. 

Met name over het investeren van senioren in woningverbetering, heeft de gemeente Almere 
zorgen: “In het licht van de aanstaande vergrijzing van het eigenarenbestand is deze vraag niet 
zonder meer met ja te beantwoorden. (…) Zelfs al kunnen ze het betalen zonder een aanvullende 
lening, dan nog is het niet op voorhand gezegd dan ouderen warmlopen voor een investering die 
zich pas op lange termijn terugbetaalt, zoals bij verduurzaming” (Ibid., pp.33–34). Ook het PBL 
wijst erop dat alle beleidsambities van de overheid waarmee senioren te maken kunnen krijgen, 
als er geen keuzeruimte is, bij hen tot financiële problemen kunnen leiden (Schilder, Daalhuizen 
en De Groot 2018, p.1). “Dan kan het zomaar eens gebeuren”, zo stelt het PBL over de financiële 
uitdagingen van senioren, “dat de groeiende groep krasse knarren niet langer buigt, maar kraakt” 
(Ibid.). Woningverbetering in jaren ’70- en ’80-wijken heeft te maken met de sociaaleconomische 
positie van huishoudens en demografische ontwikkelingen die alleen of in combinatie met elkaar 
invloed kunnen hebben op de investeringsmogelijkheden van eigenaar-bewoners. 

Aanleiding voor dit onderzoek 
Er is alle aanleiding om bij de ambitie van CO2-reductie in wijken met koopwoningen na-
drukkelijker én nu aandacht te hebben voor de rol en positie van eigenaar-bewoners. Niet om 
daarmee tot een andere of nieuwe schematisering van de verhouding tussen overheid en eigenaar-
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4.  Met deze uitdrukking werd in Almere de ogenschijnlijk grote verhuisgeneigdheid van Almeerse bewoners aangeduid, die er toe zou 
leiden dat de verhuisdozen nooit helemaal werden uitgepakt.  



bewoners te komen of te bepalen op welke trede van de participatieladder laatstgenoemden 
passen. Waarom zouden we het perspectief niet helemaal omdraaien en de kennis en kunde van 
eigenaar-bewoners zien als een voedingsbron van het klimaatbeleid? Van de kennis en kunde van 
eigenaar-bewoners kan het Klimaatakkoord profijt trekken. 

In het geval van koopwoningen is woningverbetering de verantwoordelijkheid van eigenaar-
bewoners. Zij beschikken al over kennis en kunde over woningverbetering en zij zijn straks (mede)
uitvoerders van de wijkvernieuwing. Voor zo’n omvangrijke transitie die woningverbetering lijkt 
te gaan worden, zo is het idee achter dit onderzoek, kan het veel uitmaken om te beginnen met een 
basale en simpele vraag: “hoe doe je dat eigenlijk, je eigen woning verbeteren?” (vgl. Reijndorp, 
Kars en Jansen 2015). Alleen als beleidmakers kennis hebben van de alledaagse praktijk van 
woningverbetering kunnen zij daarop anticiperen en zo beleid en praktijk laten convergeren.  

Onderzoek doen naar de kennis, kunde en situatie van eigenaar-bewoners stelt de strategische 
beleidsvorming voor een uitdaging. De uitdaging dat zij specifieke delen van de samenleving 
waarop het beleid zich richt moet kunnen onderzoeken. Het zetten van stappen in de 
democratisering gaat over het opsporen van verschillen en daar anders mee omgaan door aparte 
gevallen apart te behandelen (Law 2017, p.45). Ambities in die richting heeft de overheid wel 
degelijk, maar met het in de praktijk brengen ervan heeft zij vaak moeite (zie: paragraaf 2.2). 
Tegen deze achtergrond is de verduurzaming van bestaande woningbouw uit de jaren ’70 en ’80 
een interessante case, want ‘aparte gevallen apart behandelen’ is precies wat er moet gebeuren 
in de verduurzaming van wijken met veel eigenwoningbezit en eigenaar-bewoners. Het betreft 
niet zoals voorheen de aanpak van leefbaarheidsproblematiek en sociale achterstanden in wijken. 
Door het adagium van ‘aparte gevallen apart behandelen’ in dit onderzoek in de praktijk te 
brengen, kan de verduurzamingsopgave van bestaande woningbouw in jaren ’70- en ’80-wijken 
beginnen vanuit een andere verhouding tussen overheid en eigenaar-bewoners.

2.4  Almere als casuïstiek

De sociaaleconomische positie van eigenaar-bewoners in mijn steekproef
Almere is bij uitstek een gemeente waar de opgave voor verduurzaming wordt neergelegd bij 
eigenaar-bewoners met lagere middeninkomens. In de kaart van Figuur 1 is aangegeven in welk 
deel van Almere ik mijn onderzoek heb uitgevoerd. 

Mijn onderzoeksgebied bestaat uit 18 wijken en ligt in drie stadsdelen. Het zijn de Almeerse woon-
wijken gebouwd tussen 1970 en 1990. Ten zuiden van de snelweg A6 ligt Almere Haven, het oudste 
stadsdeel van Almere. Ten noorden van de snelweg A6 ligt stadsdeel Almere Stad, wat met 110.000  
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FIGUUR 1:   LIGGING JAREN ’70- EN ’80-WIJKEN IN ALMERE. ORANJE LIJN IS DE GRENS VAN HET ONDERZOEKS-

GEBIED EN IN BLAUW IS AANGEGEVEN WAT RIJWONINGEN ZIJN. 

inwoners het grootste stadsdeel is van Almere. Meer oostelijk ligt stadsdeel Almere Buiten. Binnen 
mijn onderzoeksgebied staan 12.540 rijwoningen in de koopsector uit de bouwperiode 1970–1990 
(zie: Appendix II). De respondenten in mijn onderzoek wonen in één van deze rijwoningen. 

De sociaaleconomische positie van de respondenten was op zich geen criterium. Feit is dat in de 
Almeerse jaren ’70- en ’80-wijken voornamelijk middenklasse huishoudens wonen. In Appendix 
II staat beschreven hoe deze wijken zich hebben ontwikkeld en hoe het zo is gekomen dat juist 
deze bewoners zich hier hebben gevestigd.

De situatie van middenklasse huishoudens krijgt aandacht in gemeentelijk beleid (Gemeente 
Almere 2017, p.4; Gemeente Almere 2020d) en in onderzoek wordt hun situatie dikwijls 
geproblematiseerd (vgl. Gaggi en Narduzzi 2006; Frank 2007). Wat precies onder middenklasse 
wordt verstaan, is afhankelijk van het perspectief dat men kiest. Er zijn indelingen, zoals de 
EGP-klassenindeling, waarin je middenklasse huishoudens kunt plaatsen in samenhang met 
opleiding, werk in zakelijke dienstverlening of in routinematig werk, alsmede of mensen wel 
of niet in loondienst zijn (vgl. Erikson, Goldthorpe en Portocarero 1979).5 Er zijn aangepaste 
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5.  De aanduiding EGP staat voor: The Erikson Goldthorpe & Portocarero class scheme. 



indelingen om ze beter te laten passen bij de post-industriële maatschappij en waarden (vgl. De 
Graaf en Steijn 1997; Savage 2015). Voor mijn onderzoek zijn deze indelingen op zich van weinig 
nut, want het was nimmer een doel om mijn respondenten te willen plaatsen in zo’n indeling. 
Belangrijk in dit onderzoek is over welke kennis, vaardigheden en capaciteiten eigenaar-bewoners 
beschikken die van nut kunnen zijn bij de verbetering van hun woning en die deels wel en deels 
niet samenhangen met opleiding en werk.  

Wat betekent deze sociaaleconomische positie van middenklasse huishoudens in de praktijk? 
Allereerst gaat het om mensen die een baan, een bedrijf of een freelance betrekking hebben of 
hadden, want zij konden een hypotheek krijgen en zonder inkomen gaat dat niet (zie: Appendix 
I en II). Voor woningverbetering is het belang van de sociaaleconomische positie van mensen 
groot, want dat bepaalt hun investeringsmogelijkheden. Uit paragraaf 2.3 blijkt dat het kunnen 
investeren in de verduurzaming van hun woning is omgeven met onzekerheid en daarom door 
de gemeente Almere wordt geproblematiseerd. Over de mogelijkheden van lagere middenklasse 
huishoudens om te kunnen investeren in woningverbetering is weinig bekend. 

Vraag is wat de financiële situatie is van de respondenten waarmee ik in mijn onderzoek te maken 
heb en wat hun mogelijkheden zijn om te investeren in woningverbetering. Er is indicatief wel 
een inschatting te maken van de inkomenssituatie van de respondenten op basis van de WOZ-
waarden van de woningen in mijn onderzoeksgebied en de maximale leenruimte die banken 
hanteren bij hypotheekverstrekking. 

De eengezinskoopwoningen in mijn onderzoeksgebied hebben WOZ-waarden tussen de 180.000 
en 220.000 euro (peiljaar 2018) (zie: Appendix II). Met de vuistregel dat je 4,5 keer het bruto 
inkomen kan lenen, betekent dat huishoudens om zulke woningen te kunnen kopen een inkomen 
moesten hebben van tussen de 40.000 en 48.000 euro bruto. Illustratief is dat iemand uitlegde in 
2012 een woning voor 147.500 euro te hebben gekocht.6 Met de leenfactor van 4,5 kom je dan voor 
2012 precies op een modaal huishoudensinkomen uit.7 Op deze manier ontstaat het beeld dat de 
geïnterviewden behoren tot een groep met geschatte inkomens van modaal tot 1,5 keer modaal, ook 
omdat de marktwaarde van hun woningen zeer waarschijnlijk hoger ligt dan de WOZ-waarde. De 
sociaaleconomische positie van de geïnterviewden komt ook naar voren als iemand uitlegt hoe de 
economische crisis van 2008 en de nasleep daarvan zorgden voor een lastige tijd qua werk, inkomen 
en het maken van een start op de woningmarkt. De gemeente Almere wijst erop dat een substantieel 
deel van de huishoudens in Almere een huishouden is met een inkomen van 1 tot 1,5 keer modaal 
en die inkomenssituatie definieert zij als middeninkomens (Gemeente Almere 2020d, p.14). 
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6.   https://www.cpb.nl/cijfer/kerngegevenstabel-2012-2015-voor-het-centraal-economisch-plan-2014. Geraadpleegd op 26 juli 2021.  
In 2012 was het modaal inkomen volgens het CBS: 33.000 euro.

7.   In 2018 werd 34.500 euro bruto huishoudensinkomen door het CPB als modaal gehanteerd. In 2019 was dat 35.000 en 2020  
36.000 euro. Omdat het gemiddelde WOZ-waarden betreft en een berekening is gemaakt op basis van één inkomen, en zodoende  
niet met meenemen van de korting op het tweede inkomen, zal een aantal inkomens lager en een aantal hoger liggen.



Eén ding hebben de oudere en jongere eigenaar-bewoners die ik heb gesproken met elkaar 
gemeen: zij maakten allemaal een proces van persoonlijke en maatschappelijke vooruitgang of 
sociale stijging mee, ook naar eigen zeggen. Enerzijds is er groep ouderen die het kopen van een 
woning en suburbaan gaan wonen, als sociale stijging ervaren. Anderzijds zien we nieuwe sociale 
stijging van jongere eigenaar-bewoners die zich door hun maatschappelijke ontwikkeling konden 
begeven op de koopwoningmarkt (zie: Appendix II).

Karakteristiek geïnterviewden 
Het beter begrijpen van de capaciteiten van eigenaar-bewoners in relatie tot hun financiële 
positie, en dus hun eigen kennis en kunde, is het doel van dit onderzoek.

De sociaaleconomische karakteristiek van de respondenten in dit onderzoek kan nog iets verder 
worden ingekleurd met wat zij hebben verteld over hun beroepen, huidige werksituatie en/of 
arbeidsverleden. Niemand van de eigenaar-bewoners – of hun partner – was op het moment 
dat ik hen sprak werkloos, of was dat wel maar had daarvoor een bijzondere regeling. Een flink 
aantal respondenten werkte niet meer of was met (pre)pensioen. Logischerwijs staan de eigenaar-
bewoners met jonge gezinnen middenin hun werkende leven, met volle agenda’s en strakke 
weekindelingen. Respondenten zijn of waren bijvoorbeeld werkzaam bij onderhoudsbedrijven en 
in opslag- en magazijnwerk, in de thuiszorg, administratieve functies op middenniveau en in het 
basisonderwijs. Anderen werk(t)en bijvoorbeeld bij banken, in de ICT of hadden een winkel (zie: 
Appendix I). Een gemene deler is dat zij hoofdzakelijk praktische beroepen hadden of hebben. 

• Servicemonteur telefonie PTT
• Zwemlerares
• Leerkracht basisonderwijs
• Programmeur van metaalbewerkingsmachines
• Marketingdata-consultant 
• Hypotheekadviseur
• Werkbegeleider gedetineerden in penitentiaire inrichting
• Gemeenteambtenaar 
• Medewerkster thuiszorg
• Onderzoekster bij kredietbeoordelaar
• Taxichauffeur
• Kapster (zelfstandig ondernemer)
• Verkoopmedewerkster in bedrijf voor technische apparatuur

FIGUUR 2:    BEROEPEN VAN ENKELE VAN DE RESPONDENTEN WAARMEE IN DIT ONDERZOEK IS GESPROKEN.  

ZIE VOOR HET TOTAALOVERZICHT APPENDIX I.
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Uit de lijst in Figuur 2 komt sterk naar voren dat sommige respondenten banen of beroepen 
hebben waarvoor een lagere opleiding volstaat of zelfs geen opleiding nodig is, alhoewel voor 
de meeste toch minimaal een MBO-opleiding vereist is. De jongere respondenten zijn hoger 
opgeleid. Als leerkracht in het basisonderwijs of als stedenbouwkundige hebben zij minimaal 
een HBO-opleiding. Een vrouw vertelde bijvoorbeeld bezig te zijn met de afronding van een 
masterstudie. De respondenten werk(t)en in de dienstensector (“service class”) en in de (semi)
publieke sector. Het werk dat ze doen heeft echter geen routinematig karakter, want beroepen als 
onderhoudsmonteur, medewerkster in de thuiszorg of het programmeren van metaal bewerkings-
machines vragen om zelfstandig oordelen en handelen. 

We kunnen de respondenten op basis van wat zij zelf vertellen over hun werksituatie, professie 
en opleiding, alsmede hun geschatte inkomen, rekenen tot de lagere middenklasse. Ik heb in 
dit onderzoek in sociaaleconomisch opzicht zodoende te maken met een specifieke groep 
burgers. Zulke middenklasse huishoudens zijn burgers waarvoor politici altijd veel belangstelling 
hebben en dan zeggen dat zij belangrijk zijn. Het gegeven dat ik te maken heb met middenklasse 
huishoudens is een extra dimensie als het gaat om de keuzes en het handelen van hen als eigenaar-
bewoner (vgl. Barnard en Spencer 2010) en is daarom belangrijk voor mijn onderzoek. 

De financiële situatie en investeringsmogelijkheden van eigenaar-bewoners krijgen aandacht in 
het analyseren van hun verhaal in hoofdstuk 6 en de vergelijking van verhalen in hoofdstuk 7. Er is 
een ruimere kijk op draagkracht nodig, want de respondenten werk(t)en in praktische beroepen 
en vaak met hun handen. Daaruit volgt een sterke aanwijzing dat je je bij hen als het gaat om hun 
keuzes en handelen bij woningverbetering niet moet blindstaren op geld als hulpmiddel. Noch 
dat je er vanuit kunt gaan dat ze het allemaal wel zelf kunnen.

Keuze voor Almere als onderzoeksgebied
Almere is de casus waarin ik de samenwerking tussen overheid en burgers op het gebied van woning-
verbetering onderzoek. In jaren ’70- en ’80-wijken in Almere wonen, zoals hierboven beschreven, 
bij uitstek eigenaar-bewoners uit de lagere middenklasse. Zoals ook eerder beschreven, ligt hier 
een grote verduur zamingsopgave als het gaat om bestaande woningbouw. De combinatie tussen de 
omvangrijke verduurzamingsopgave van bestaande woningbouw en de sociaaleconomische positie 
van de bewoners maakt jaren ‘70- en ’80-wijken in Almere een zeer relevantie onderzoekslocatie. 

De tienduizenden suburbane woningen (zie: paragraaf 2.3) die in Almere verduurzaamd 
moeten worden in samenwerking met eigenaar-bewoners maken van Almere een proeftuin 
voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Almere functioneert daarom in dit onderzoek als 
een paradig matische casus, een casus die als metafoor kan dienen voor de verhouding tussen 
overheid en burgers inzake woningverbetering. 
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Ten tweede is de gemeente Almere ambitieus op het gebied van andere verhoudingen, anders 
werken en bewonersbetrokkenheid. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in 
Almere: “Daarbij willen we ruimte geven aan initiatief. Wij zien dat anderen over hun schaduw 
heen kunnen stappen, en willen dat zelf ook doen. (…) Hiervoor is het ook nodig dat inwoners, 
ondernemers en partners ruimte krijgen” (Gemeente Almere 2018b, p.2). Het onderzoek sluit 
aan bij de ambitie van de gemeente Almere om in een andere verhouding met burgers terecht te 
willen komen en met hen te willen samenwerken.

Het derde argument voor Almere als casus is het feit dat Almere het werkgebied is van de 
onderzoeker. Dit biedt nuttige netwerken voor de uitvoering van het onderzoek én het dwingt 
tot eerlijke reflectie op ethische vragen die terug te vinden zijn in Appendix I. Het metadoel van 
dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van de ambtelijke omgeving van de 
gemeente Almere.  

34 LEREN VAN BURGERS



SCHOOLWERF IN ALMERE HAVEN (1985) (FOTO: BOB FRIEDLÄNDER, STADSARCHIEF ALMERE)

 
TERNEUZENSTRAAT IN STEDENWIJK ZUID IN ALMERE STAD (1982) (FOTO: TON KALKMAN, STADSARCHIEF ALMERE)
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DE PUBLICATIE “ALMERE 1982” VAN DE RIJKSDIENST IJSSELMEERPOLDERS GEEFT OP KAART WEER WAAR 

IN ALMERE DE ALLEREERSTE WONINGEN WERDEN GEBOUWD EN HOE DAT ERUIT ZAG (BRON: RIJKSDIENST 

IJSSELMEERPOLDERS 1983, STADSARCHIEF ALMERE).

 

HET CENTRUM VAN HAVEN MET DE JACHTHAVEN EN DE NOG NIET MET HET GOOIMEER VERBONDEN 

BINNENHAVEN. OP DE LANDTONG TUSSEN BEIDE HAVENS WORDT HET “BUITENBLOK” (AAN HET HAVENHOOFD) 

GEHEID, TERWIJL DE BOUW VAN HET “SLUISBLOK” (BIJ DE SLUIS) EN HET “HAVENBLOK” (LANGS DE 

BINNENHAVEN) NOG MOETEN STARTEN. IETS BOVEN HET SLUISBLOK IS DE SLUIS IN DE LANGE WETERING AL 

WEL IN AANBOUW. (1985) (BRON: STADSARCHIEF ALMERE) (FOTO: JOS JONGERIUS, STADSARCHIEF ALMERE) 
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AMERSFOORTWEG IN STEDENWIJK MIDDEN IN ALMERE STAD (1985) (FOTO: JOS JONGERIUS, STADSARCHIEF ALMERE)

BOSGOUW IN ALMERE HAVEN (1983) (FOTO: TON KASTERMANS, STADSARCHIEF ALMERE)      
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KINDEREN IN STAAKMOLENSTRAAT IN ALMERE-BUITEN IN 1988 (FOTO: © MARGARETA SVENSSON)
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ZEISTPAD IN STEDENWIJK MIDDEN IN ALMERE STAD (1985) (FOTO: JOS JONGERIUS, STADSARCHIEF ALMERE)

GRASMEENT IN ALMERE HAVEN (1982) (FOTO: TON KASTERMANS, STADSARCHIEF ALMERE)
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MOLENBUURT ALMERE-BUITEN (FOTO: CHIDI ONWUKA)
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3  Theoretisch kader 
3.1  Netwerkanalyse maken

Om de vraag over samenwerken van overheid en eigenaar-bewoners bij de  verduurzaming van  
bestaande woningbouw te kunnen beantwoorden, wordt een netwerkanalyse van woning ver-
betering gemaakt. Netwerkvorming en het aansturen daarop door netwerkmanagement beoogt 
het bewerkstelligen van coöperatie tussen actoren door het bundelen van beleidsstrategieën 
(bureaucratie, macroniveau) en praktijken (condities samenleving, microniveau), zodanig dat 
deze gericht zijn op het hetzelfde doel (vgl. Klijn en Koppejan 2000). Beleidsnetwerken worden in 
de eerste plaats gekenmerkt door de actoren die hier deel van uitmaken en hun onderlinge relaties. 
Een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan en voortbestaan van deze relaties is wederzijdse 
afhankelijkheid (Klijn, Koppenjan en Termeer 1995, p.439). Daaruit volgt logischerwijs dat het 
kunnen analyseren van een netwerk, waarvan bij woningverbetering sprake is zoals blijkt uit de 
inleiding, inzicht geeft in relaties, afhankelijkheden tussen actoren en het al dan niet samenwerken. 
Of daarbij sprake is van netwerksturing is een deel van de vraag. 

Bij woningverbetering is sprake van een netwerk waarin we drie relaties kunnen onderscheiden, 
waarmee de verschillende actoren te maken hebben: (1) mens en woning, (2) sociale relaties en 
(3) mens en techniek (Figuur 3). We kunnen het functioneren van deze relaties analyseren en de 
bevindingen daarover onder bouwen met bestaande theoretische kennis. De net werk analyse die 
is gemaakt, is zo een vorm van grounded theory (Glaser en Strauss 1967; Char maz 2006).

De eerste van de drie relaties waaruit het netwerk van woningverbetering is opgebouwd, is de 
relatie van de eigenaar-bewoner met zijn of haar woning. De eigenaar-bewoner is namelijk 
zelf verantwoordelijk voor de staat van zijn of haar woning. Het bijzondere aan de relatie van 
eigenaar-bewoner en woning is dat de woning een fysiek, bouwkundig en technisch object is en 
tegelijkertijd een thuis voor de bewoner. 

De tweede relatie in het netwerk zijn de sociale relaties waarmee een eigenaar-bewoner bij 
woningverbetering te maken heeft, gewenst doordat hij of zij die zelf aanknoopt of noodgedwongen 
omdat hij of zij daar niet omheen kan. In ieder geval is één van de sociale relaties al bekend, 
namelijk die van de eigenaar-bewoner met de overheid. Immers de regering en haar partners, 
waaronder gemeenten, dichten zichzelf via het Klimaatakkoord een grotere rol toe in dit netwerk, 
wat de aanleiding is van dit onderzoek. 
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FIGUUR 3: DE DRIE RELATIES 

IN HET NETWERK VAN 

WONINGVERBETERING.

De derde relatie in het netwerk is die van een eigenaar-bewoner met techniek, want de woning 
is een bouwkundig en technisch object en bij het onderhoud en de verbetering daarvan zijn 
allerlei materialen en apparaten nodig. Met zijn uitleg over XXL-glas, isolatie en zijn twijfel over 
zonnepanelen, lichtte de eigenaar-bewoner in de inleiding al een tipje van de sluier op waarover 
het bij techniek zal gaan. 

Doel van de netwerkanalyse is te begrijpen hoe elk van deze drie relaties afzonderlijk functioneert, 
hoe ze elkaar onderling beïnvloeden en hoe ze samen het netwerk laten functioneren en zo zorgen 
voor de organisatie van woningverbetering. De kennis over dit netwerk en de drie relaties waaruit 
het bestaat, is opgebouwd door een iteratief onderzoeksproces waarin de empirische bevindingen 
uit de onderzoeksdata zijn verbonden met de interviews met eigenaar-bewoners en met kennis 
opgebouwd door literatuuronderzoek. 

Eerste stap bij het toepassen van grounded theory is dat voor zowel de stellers van het Klimaatakkoord 
als voor de eigenaar-bewoners is onderzocht welke situationele factoren, processen en betekenissen 
volgens hen horen bij woningverbetering. Door iteratie – het systematische herhalen van het proces 
van dataverzameling en analyse – is een scheiding aangebracht tussen algemene en specifieke zaken, 
wat zich afspeelt op verschillende schaalniveaus en de manier waarop heden, verleden en toekomst 
met elkaar samenhangen (vgl. Burawoy 1998, p.5). Toegepast op woningverbetering gaat het om 
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inzicht krijgen in (1) hoe mensen en dingen in relatie met elkaar het netwerk laten functioneren, (2) 
hoe beleidsmakers én eigenaar-bewoners in hun eigen omgeving omgaan met woningverbetering 
en (3) de invloed van eigenwoningbezit op de huidige beheersituatie. 

Het iteratieve onderzoeksproces en de netwerkanalyse zorgen ervoor dat voor alle belanghebbenden 
– ook van eigenaar-bewoners –  duidelijk is wat hun overwegingen, drijfveren en motivaties zijn 
als het gaat om woningverbetering. “Grounded theory is een manier om onzichtbare dingen te 
kunnen begrijpen” (Leigh Star 2007, p.79). Door de manier van onderzoeken worden dingen 
openbaar over eigenaar-bewoners die we nu niet weten en die helpen om woningverbetering als 
verschijnsel en eigenaar-bewoners als groep beter te begrijpen.

Door de empirische bevindingen uit de netwerkanalyse te onderbouwen en te confronteren met 
bestaande theoretische kennis vindt theorievorming plaats, wat de tweede stap is in het toepassen 
van grounded theory. Het doel van grounded theory is het opbouwen van een theorie over het 
gedrag van actoren dat relevant en problematisch is voor alle betrokkenen (Glaser 1978, p.93). 
Met het centraal stellen van de empirische bevindingen vanuit het perspectief van eigenaar-
bewoners en die van het Klimaatakkoord, ontstaat begrip voor de manier waarop die twee zich 
tot elkaar verhouden en waarom actoren op een bepaalde manier handelen. Hieronder licht ik 
eerst toe hoe is omgegaan met het analyseren van een heterogeen netwerk, om daarna aan te 
geven welke theoretische inzichten zijn gebruikt in de analyse en de theorievorming. 

3.2  Heterogeniteit en materialiteit in het netwerk

Inherent aan het maken van een netwerkanalyse van woningverbetering is dat we een heterogeen 
netwerk moeten analyseren, want zonder techniek en verbindingen tussen mensen en techniek, 
in de eerste plaats de woning, bestaat dit netwerk niet eens (vgl. Law 1992, p.379). Het netwerk 
van woningverbetering bestaat uit mensen en dingen en de uitwerking van deze heterogeniteit op 
het functioneren van het netwerk is onderdeel van de analyse. Met andere woorden: er is inzicht 
nodig in netwerken en de betekenis van technologie. Daarom maak ik gebruik van theorieën 
die inzicht bieden in de betekenis van technologie en netwerken, respectievelijk Science and 
Technology Studies (STS) en de Actor-Network-Theory (ANT).   

Drijfveer achter STS is het analyseren hoe de materie die het bestudeert is geconstrueerd 
(Sismondo 2008, p.13), ook als dat gaat om verbindingen tussen mensen en dingen. Deze 
netwerkanalyse past daarbij, want daarmee willen we juist kennis opbouwen over hoe mensen 
en dingen in relaties samenkomen. Zo komt ANT in beeld. Onderscheidend aan ANT is dat 
het netwerken vanzelfsprekend beschouwt als een heterogeen geheel bestaande uit materiaal, 
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apparaten, mensen en instituties (Ibid., p.16). Met ‘materiaal, apparaten, mensen en instituties’ 
zijn precies de onderwerpen benoemd waarvan duidelijk moet worden welke rol ze spelen in het 
netwerk en de organisatie van woningverbetering. Een derde aanleiding om STS en ANT in de 
netwerkanalyse te gebruiken, is de aanwijzing uit STS om te letten op wat het noemt ‘materialiteit’. 

Materialiteit is het centrale begrip in dit theoretisch kader en speelt een belangrijke rol in dit 
onderzoek. STS ziet materialiteit als datgene wat een relatie beïnvloedt, omdat het leidt tot een 
waarneembare verandering in die relatie (Law 2008, p.1). Voor het maken van een netwerkanalyse 
van woningverbetering is zo’n lens om door te kijken waardevol. Materialiteit en ‘wat ertoe doet’ 
in een relatie kan worden gebruikt als gereedschap om deze te analyseren. 

Enerzijds zorgt materialiteit voor een scherpe afbakening in de analyse, namelijk het analyseren 
van verandering in een relatie. Anderzijds laat het ruimte dat ‘wat ertoe doet’ door actoren zelf 
kan worden uitgelegd en geduid. Materialiteit kom je op het spoor door te letten op dynamiek. 
Problematische dingen die voorvallen, waardoor de normale gang van zaken en interacties die 
hiermee samenhangen worden doorbroken, helpen in het vaststellen van de normale gang van 
zaken (Hildenbrand 2007, p.547). Het opsporen van dynamiek draagt bij aan het analyseren van 
materialiteit, want van eventuele veranderingen in een relatie wil je weten waarom een nieuwe 
situatie gewenst is of waarom een oude moet worden hersteld én hoe dit gebeurt.

Wat materialiteit is in het netwerk van woningverbetering komt in beeld door één laag dieper in 
het netwerk te kijken naar wat hulp- of hinderbronnen zijn in de drie relaties. Hierna komt aan 
de orde op welke onderwerpen wordt gelet in het detecteren van materialiteit in de drie relaties 
en welke theoretische kennis daarbij is betrokken. 

3.3  Materialiteit in de relatie van mens en woning

De eerste relatie die aandacht krijgt in de analyse is de relatie van de mens eigenaar-bewoner 
met zijn of haar woning. Woningverbetering begint ermee dat een eigenaar-bewoner na 
de aankoop van een woning een woningbeheerder is. Daarmee gaat een analyse van de 
relatie mens en woning over de hulp die een eigenaar-bewoner bij woningverbetering aan 
zichzelf weet te geven. Naast immateriële en psychosociale noden kan zelfhulp gaan over 
materiële noden op het gebied van wonen (Bakker en Karel 1981, p.3; Turpijn 1987, p.8–9).8 

Als het gaat over zelfhulp bij onderhoud en verbetering van woningen schrijft Turpijn (1987, p.8): 
“Het gaat dan om activiteiten die mensen met betrekking tot de realisering en instandhouding 
van hun huisvesting zelf daadwerkelijk ondernemen (…). Deze kunnen het vaak meer individueel 
(ver-)bouwen en onderhouden van woningen betreffen, het zogenaamde doe-het-zelven (…).” De 
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situatie van eigenaar-bewoners is – anders dan huurders – dat zij er zelf verantwoordelijk voor zijn 
dat hun woning wind- en waterdicht is en dat de installaties en fundering in goede staat blijven. 

Woningverbetering begint met zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. De materialiteit daarvan 
is dat eigenaar-bewoners afhankelijk zijn van hun eigen lichamelijke conditie en sociale vaardig-
heden. Hun effectiviteit (Bandura 1977) als woningbeheerder hangt voor eigenaar-bewoners in de 
eerste plaats af van hun bekwaamheid als doe-het-zelver. Doe-het-zelven gaat om zelf handig zijn 
(klussen) en opdrachtgever kunnen zijn voor wat andere mensen voor jou doen (Turpijn 1987). 
Omdat doe-het-zelven zo voorwaardelijk is voor woningverbetering zijn talloze persoonlijke 
factoren van invloed: leeftijd, gezondheid, gezinssituatie, hobby’s, opleiding en hun eigen vak of 
beroep. Het valt wel te bedenken dat bijvoorbeeld zelf in de bouw werken of juist – zoals dat heet 
– twee linkerhanden hebben van invloed is op je bekwaamheid als doe-het-zelver. 

Het uiteenrafelen van de invloed van de menselijke factor op zelfwerkzaamheid is heel belangrijk 
en vraagt om een (ver)fijn(d)e kijk, want het kan gaan om invloeden en mecha nismen die ragfijn 
hun uitwerking kunnen hebben op relaties. Bijvoorbeeld zelfvertrouwen, angst en/of ziekte kunnen 
fundamentele eigenschappen zijn die voor eigenaar-bewoners horen bij hun werkelijkheid van 
woningverbetering (vgl. Latour 1999, pp.18–19).9 En natuur  lijk kunnen hun beroepen/professies, 
afkomst en financiële situatie – zoals beschreven in paragraaf 2.4 en Appendix I – van invloed zijn 
op hun effectiviteit als woningbeheerder (vgl. Bandura 1977). De persoonlijke om standig heden van 
eigenaar-bewoners kunnen materialiteit zijn in het georganiseerd krijgen van woningverbetering.

Er is motivatie nodig (Ryan en Deci 2000; Vansteenkiste en Ryan 2013) om invulling te geven 
aan de rol van woningbeheerder. Intrinsieke motivatie voor een eigenaar-bewoner kan zijn dat 
hij of zij het bevredigend vindt om te klussen, schilderen, tuinieren et cetera. Motivatie kan ook 
van buiten komen door sociale druk uit de omgeving en in het meest dwingende geval door 
wetten of regels. Motivatie kan de brandstof zijn voor zelfwerkzaamheid en helemaal wegvallen 
als een eigenaar-bewoner is afgesneden van bijvoorbeeld ideeën, tips en inspiratie. Bij (zelf)
motivatie komt de sociale omgeving als factor in beeld, omdat de sociale groep waartoe mensen 
behoren invloed heeft op hun gedrag en keuzepatroon (vgl. Duyvendak en Hurenkamp 2004, 
p.215; Elchardus en Glorieux 2012, p.354). Bij het analyseren van de invloed van de sociale 
omgeving op mensen is het goed te letten op invloeden die je ‘voorspelbaar uniek’ (vgl. Elchardus 
en Glorieux 2012) kunt noemen: gedrag en keuzes van mensen die je in een bepaalde situatie 
kunt verwachten. Naast bekwaamheid zijn intrinsieke en extrinsieke motivatie factoren in de 
zelfwerkzaamheid van eigenaar-bewoners en daarmee mogelijk materialiteit.

Bij zelfwerkzaamheid zijn kennis en informatie belangrijk: hoe verzamelen en gebruiken 
eigenaar-bewoners kennis en informatie over woningverbetering? Wordt bijvoorbeeld afgekeken 
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in hun sociale omgeving, gezocht in bouwmarkten of nemen ze kennis van hun werk mee naar 
huis? En welke rol spelen internet en sociale media in de informatieverzameling en de toegang 
tot kennis? Door internet ontstaan ook nieuwe manieren waarop mensen wel of niet bij elkaar 
komen en zich organiseren rond activiteiten of de publieke zaak (De Lange en De Waal 2015). 
Daarbij stelt internet mensen in staat om anders om te gaan met sociale relaties (vgl. Wellmann 
1999). Zo staat YouTube vol met filmpjes (‘tutorials’) die je kunnen helpen met klussen in en om 
het huis (en dat zonder fysiek contact met andere mensen en zonder kosten). Ook de overheid, 
bedrijven en/of belangenorganisaties kunnen internet en sociale media gebruiken om bij anderen 
dingen onder de aandacht te brengen (en hebben daarvoor evenmin fysiek contact nodig). Het 
onderzoek analyseert op welke manier kennis en informatie een rol spelen in zelfwerkzaamheid 
en of en hoe het materialiteit kan zijn. 

3.4 Materialiteit in sociale relaties

De tweede relatie die wordt geanalyseerd, is de relatie tussen een eigenaar-bewoner en 
andere mensen (dat kan ook een groep of organisatie zijn). De vraag in de analyse is welke 
betekenis sociale relaties hebben voor de organisatie van woningverbetering en wanneer en 
waarom sprake is van materialiteit. Waarbij helpen sociale relaties en waar en waarom zijn het 
hinderbronnen? 

Ten eerste heeft woningverbetering te maken met een context waarin sociale relaties steeds meer 
een praktisch en ‘gedepolitiseerd’ karakter krijgen. Sociale relaties worden tegenwoordig eerder 
gestuurd door individuele dan door collectieve belangen (Duyvendak en Hurenkamp 2004, 
pp.15–17 en 219–222). Er ontstaan lichtere en wellicht anoniemere sociale netwerken, horend bij 
de verschuiving tussen ‘gemeenschap’ en ‘groepen’ die Tönnies beschrijft (Delanty 2002, pp.159–
160), en deze nemen de plaats in van gemeenschappen met geborgenheid (zoals een gezin, religie 
of ideologie). Mensen opteren graag voor wat lossere sociale verbanden en lossere omgang met 
andere mensen, oftewel “loose connections” (Wuthnow 1998) of “weak ties” (Granovetter 1973). 
Het belang van deze ontwikkelingen voor woningverbetering is dat een lossere omgang met andere 
mensen de norm is, terwijl op bepaalde momenten een hulpvraag, al is het tijdelijk, noodzaakt tot 
contact maken met andere mensen. Dat geldt zeker ook voor de relaties met buren, waarover later 
meer. Deze situatie van enerzijds zelfstandigheid nastreven en anderzijds op sommige momenten 
de noodzaak van een intensivering van het contact met andere mensen, is iets belangrijks om te 
analyseren: hoe gaan eigenaar-bewoners om met deze potentiële tegenstelling en spanning?   

Onherroepelijk zal zich bij woningverbetering een moment of situatie aandienen waarin eigenaar-
bewoners andere mensen om hulp willen of moeten vragen, wat de ene persoon logischerwijs 
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makkelijker af gaat dan de ander (vgl. Tamres, Janicki en Helgeson 2002; Gunderson 2004). Als 
eigenaar-bewoners bij woningverbetering hulp moeten vragen of krijgen van andere mensen 
kan dat leiden tot gevoelens van afhankelijkheid, ongelijkheid of zelfs falen. Met betrokkenheid 
van andere volwassen mensen gaan eigenaar-bewoners omzichtig om, want je wilt er stress en 
problemen mee oplossen, terwijl het tegelijkertijd kan zorgen voor nieuwe stress en problemen. 
Bij woningverbetering hulp vragen of accepteren van andere mensen kan materialiteit zijn voor 
een eigenaar-bewoner. Wat Linders (2010) schrijft over vraagverlegenheid en acceptatieschroom 
bij buurtzorg zou zich ook kunnen manifesteren bij woningverbetering. Het vinden of krijgen 
van hulp hoeft voor volwassen mensen niet altijd iets eenvoudigs te zijn en welke invloed dit heeft 
op woningverbetering is een onderwerp in de analyse. 

Letten op vraagverlegenheid en acceptatieschroom als mogelijke materialiteit betekent direct ook 
aandacht hebben voor de invloed van sociaal vertrouwen. Mensen hebben hun eigen persoonlijke 
gemeenschap (‘personal community’) (vgl. Wellman 1999) en dat zijn hoofdzakelijk mensen 
zoals zijzelf (‘people like us’) (McPherson, Smith-Lovin en Cook 2001, pp.415–416; Kleinhans 
2005, p.5). Het sociaal vertrouwen tussen mensen uit het eigen sociale netwerk (zoals familie 
en vrienden) is door langdurig sociaal contact en veel ervaringen met elkaar heel anders dan 
dat met onbekenden (zoals ingehuurde vakspecialisten, bedrijven of buren). Deze verschillen 
in sociaal vertrouwen tussen naasten en onbekenden typeert Newton (2004) respectievelijk als 
‘dik vertrouwen en ‘dun vertrouwen’. Hulp krijgen van familie en vrienden bekent hulp krijgen 
van mensen die qua leefstijl en sociaal-economische kenmerken al op jou lijken en komt uit een 
relatie met ‘dik vertrouwen’. In de netwerkanalyse gaan we na wat de motieven, drijfveren en/of 
overwegingen zijn van eigenaar-bewoners om wel of niet van wie hulp te vragen of te aanvaarden.

Een tweede context waarbinnen sociale relaties bij woningverbetering zich afspelen, is de buurt. 
Levens van mensen spelen zich minder af in de buurt (Blokland-Potters 1998) en informele 
sociale contacten spelen zich veelal af in het eigen sociale netwerk (Wellman 1999). Alle actoren in 
mijn onderzoek maken deel uit van een netwerksamenleving waarin door nieuwe communicatie- 
of vervoerstechnologieën fysieke nabijheid steeds minder bepalend is voor het functioneren 
van sociale verbanden (vgl. WRR 1998, p.94). Echter relaties buiten de buurt kunnen afbreuk 
doen aan het gemeenschapsleven in een buurt (Völker, Flap en Lindenberg 2007, p.110). Voor 
woningverbetering is deze context van belang, want mensen leven misschien in een wijdverbreid 
netwerk, maar hun huis en dus thuis staat in een buurt. 

Wonen in een buurt en zeker in een rijtjeswoning zorgt voor een relatie met buren. In een buurt 
kan sprake zijn van verschillende vormen van onderlinge betrokkenheid: sociaal (mensen groeten 
elkaar), moreel (omgang buren) en actie-betrokkenheid (organiseren van activiteiten in de buurt) 
(Deben en Schuyt 2000, p.27). Het analyseren van de rol van buren bij woningverbetering is 
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relevant omdat er, zoals beschreven in paragraaf 2.3, in suburbane wijken met grondgebonden 
woningen vaak geen collectieve beheerentiteiten zijn voor het woningbeheer. De eerste vraag is 
of buren elkaar bij woningverbetering bijstaan, dan wel of zij samen hun woningen verbeteren.  

Vervolgens is de vraag: áls buren contact hebben over woningverbetering of er samen iets aan 
doen, hoe doen ze dit dan? Contact hebben met andere mensen is niet altijd een plezier, zo stellen 
Völker, Flap en Lindenberg (2007, p.111), en zeker niet in een woonbuurt. Mayol (2010, p.29) 
schrijft: “De buurt dwingt tot een bedrevenheid in een wijze van samenleven, waarover men geen 
zeggenschap heeft, maar waaraan tegelijk evenmin valt te ontkomen: de buren zijn er gewoon 
(…) het is onmogelijk hen altijd te ontlopen.” Wat de situatie bij buren is: het zijn mensen voor 
wie je niet hebt gekozen, maar ze zijn er wel en ze wonen ook nog eens heel dichtbij. 

Fysieke nabijheid zegt echter niets over de sociale afstand die tussen buren kan bestaan door 
verschillen in sociaaleconomische situatie, opleiding, herkomst en afkomst, leeftijd en gezinssituatie 
of levenswijze (vgl. Reijndorp e.a. 1998; Reijndorp 2004). Omgaan met gelijkgestemden is 
gemakkelijker dan met buren met een andere achtergrond en levenswijze, want dat vraagt om 
meer inspanning door verschillen in wederzijds begrip (Nieuwenhuis, Völker en Flap 2013, 
p.2906). Dat mensen zo dichtbij je wonen, kan ervoor zorgen dat je met weinig inspanning een 
goede relatie kan hebben, maar de prijs kan hoog zijn als dat niet het geval is (Bulmer 1986, p.18).10 

Toch moet de relatie van buren niet te somber worden voorgesteld, want er is heus een bereidheid 
van buren om elkaar te helpen, maar pas als het wordt gevraagd en dat is wat Mann (1954, p.164) 
noemt “latent nabuurschap”. Waar de analyse van de relatie buren en woningverbetering over 
gaat, is de vraag wat de rol is van sociaal handelen (vgl. Blokland 2005, pp.68–69), want buren 
moeten zich bij woningverbetering oriënteren op elkaars situatie.

Dan de manier waarop de overheid in beleid dingen duidelijk maakt over sociale aspecten en 
verhoudingen. Letten op sleutelbegrippen of conceptuele beelden kan daarbij helpen. Baum-
gartner en Jones (1993, p.26, zoals beschreven in McBeth e.a. 2007) beschrijven dat in beleid 
vaak vereenvoudigde en symbolische termen worden gebruikt om duidelijk te maken waar dat 
beleid over gaat.11 Het gebruik ervan is gericht op overtuigen en beïnvloeden: “De winnaars in 
de initiële besluitvorming zijn diegenen die hun beleid hebben versmolten met sterke symbolen: 
vooruitgang, nationale identiteit, economische groei, enzovoorts” (Jordan 2001, p.127). Achter 
(2004, pp.314–315) noemt het gebruik van retorische concepten die een boodschap vereen-
voudigd weergeven een ‘condensatie symbool’. Als er in een beleidsverhaal ‘beleidssymbolen’ 
voorkomen, denk bijvoorbeeld aan typeringen zoals ‘bedrijfsmatig werken’ of ‘ontzorgen’, kan dat 
worden gebruikt voor de analyse. Sleutelbegrippen maken dingen duidelijk over wat er volgens 
een regering of gemeentelijke overheid toe doet en bieden een aanknopingspunt om een verdere 
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analyse te maken van de relatie overheid met burgers, hoe zij wil omgaan met individualiteit/
collectiviteit en hoe zij naar de verhouding tussen sociaal en fysiek kijkt. 

Ook voorstellen voor interventies die het beleid bevat, zijn nuttig om te analyseren en kunnen zelf 
beleidssymbolen zijn. Het analyseren van interventies kan inzicht geven in wat Ostrom (2000, p.9) 
noemt “crowding in and crowding out citizenship”. Een interventie maakt dingen duidelijk over 
hoe een nationale of lokale overheid omgaat met enerzijds controle willen hebben of uitoefenen 
over een situatie en anderzijds rekening houden met de motivatie van anderen. Hoe een nationale 
of lokale overheid handelt en zich opstelt, bijvoorbeeld dwingend of coöperatief, is sterk bepalend 
of zij erin kan slagen anderen bij haar ambitie(s) te betrekken. Beleidssymbolen en interventies 
zijn aanknopingspunten voor het analyseren welke doelen een nationale of lokale overheid heeft 
voor woningverbetering en hoe zij zich de rol en het contact met eigenaar-bewoners voorstelt. 

Overigens is het niet alleen interessant om te letten op beleidssymbolen die beleidsmakers 
gebruiken, want ook eigenaar-bewoners kunnen begrippen of beeldspraak gebruiken om dingen 
die zij belangrijk vinden te benadrukken of te accentueren. Hochschild (1979, pp.564–568; 2003, 
pp.6–7) spreekt over “gevoelsregels” en “kaderregels” waarmee mensen respectievelijk hun emoties 
verwoorden en sturen. Dat sturen is vaak terug te voeren op morele, pragmatische of historische 
conventies. Letten op “gevoelsregels” en “kaderregels” kan de analyse helpen, omdat ze aanwijzingen 
bevatten hoe iets volgens een eigenaar-bewoner hoort te gaan en zodoende ‘wat ertoe doet’.

3.5  Materialiteit en verandering in de relatie van mens en techniek

De derde relatie die wordt geanalyseerd is de relatie van mens en techniek. In lijn met de ANT 
wordt onderzocht wat de rol, positie en invloed van techniek zijn in het netwerk en de sociale 
processen daarbinnen. ANT vestigt de aandacht op de afhankelijkheid van mensen van techniek, 
omdat ze leven in een wereld die bol staat van de techniek en mensen en techniek sterk met 
elkaar zijn verbonden (vgl. Feenberg 2017, p.641). Zoals uitgelegd, is de verbinding tussen 
mensen en techniek juist bij woningverbetering belangrijk, want de woning als geheel is techniek 
en het doe-het-zelven of (ver)bouwklussen gaat over de omgang van mensen met materialen en 
gereedschappen. Bij woningverbetering komen mensen en techniek samen in een netwerk en is 
sprake van wederzijdse beïnvloeding (Ibid.). Onderdeel van de netwerkanalyse is de vraag of en 
hoe de relatie tussen mens en techniek het netwerk laat functioneren, hoe afhankelijk mensen 
zichzelf vinden van techniek en in welke mate zij zich verlaten op techniek als hulpbron.

In de analyse beschouwen we techniek als een ‘nonhuman’ die deelneemt aan sociale proces sen  
en een actor is in het netwerk (Sayes 2014, pp.144–149). Dat betekent niet dat techniek van vlees 
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en bloed is of dat het kan praten. Wel dat het dusdanige prestaties kan leveren of lijkt te kunnen 
leveren waardoor het diepgaande invloed heeft op het gedrag van actoren en het functioneren van 
relaties. Simpelweg omdat techniek verandering vergemak kelijkt. Het kan een uitweg bieden uit 
lastige fysieke en sociale situaties. Iets wat Latour (1997, p.19) beschrijft als de ‘slimmigheid van de 
technische omweg’.12 Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beschreven situatie dat mensen het vragen 
en accepteren van hulp van andere mensen lastig kunnen vinden en besluiten zo’n situatie door 
de inzet van techniek te vermijden c.q. op te lossen. Maar techniek werkt ook andersom, want 
de afwezigheid van de ‘technische omweg’ kan ervoor zorgen dat mensen gebruik moeten maken 
van oude (klus)methoden, dat een ingreep heel kostbaar wordt of dat zij zichzelf terugvinden in 
moeizame sociale processen. 

Als techniek hulp biedt in zelfwerkzaamheid, het sociaal handelen vergemakkelijkt of zelfs 
overbodig maakt, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van internet omdat je daar kennis en tips 
kunt vinden, dan kan de ‘technische omweg’ flinke invloed hebben op wat mensen doen, willen 
en kunnen (Ibid.). Dan wordt het een ‘nonhuman’ die invloed uitoefent op sociale processen (vgl. 
Sayes 2014). Techniek kan door de hulp die het biedt bij verandering “agency” hebben: door wat 
het kan, is het in staat mensen en hun keuzes te beïnvloeden (vgl. Barnard en Spencer 2010). Dat 
kan in de situatie van eigenaar-bewoners zijn, terwijl bedrijven of overheden de eigenschappen 
van techniek kunnen inzetten voor gedragsbeïnvloeding.

In de energietransitie wordt aan techniek een belangrijke rol toegedicht. Juist bij verduurzaming 
zal techniek ingezet moeten worden om CO2-reductie te bereiken, zo komt ook heel duidelijk 
naar voren uit de Kennis- en Innovatieagenda 2018–2021 (NWO 2017). In de energietransitie 
is techniek – de overheid gebruikt vaak het begrip “technologie” – een factor van belang, want 
“deze opgave vraagt om een compleet ander energiesysteem dan we gewend zijn, namelijk een 
systeem met duurzame technologie (…)” (NWO 2017, p.8). Ook in de energietransitie is de hoop 
gevestigd op de ‘slimmigheid van de technische omweg’ (vgl. Latour 1997) en daarom wordt 
in dit onderzoek geanalyseerd welke rol techniek (“all-electric”, warmtepompen, aardwarmte, et 
cetera) speelt in woningverbetering. De analyse besteedt aandacht aan wat actoren vertellen over 
het inzetten van, sturen met en beheersen van techniek die nodig is voor de energietransitie in 
bestaande woningbouw.

Bij de energietransitie zullen nieuwe apparaten en materialen in beeld verschijnen. Met zulke 
nieuwe apparaten en materialen moeten mensen een relatie aangaan en dat kan problematisch 
zijn. Ook het milieuprobleem als geheel kan een monster zijn (Smits 2002), omdat het zich bevindt 
op het snijvlak van natuur en cultuur en zodoende niet zomaar in een eenduidige categorie te 
plaatsen is. Vervolgens wordt dan van techniek verwacht dat het uitkomst biedt, wegvoert van 
een problematisering van de situatie richting een oplossing, en op die manier zorgt voor een 
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12.   Voor meer beschouwingen en duiding over de rol van techniek in sociale processen, verwijs ik graag naar de publicatie  
“De Berlijnse sleutel en ander lessen van een liefhebber van wetenschap en techniek”, van Bruno Latour uit 1997.  



bezwering van het ‘monster’ (Ibid.). Van techniek wordt bijna als vanzelfsprekend verwacht dat 
het bijdraagt aan verandering, maar dat is natuurlijk helemaal geen gegeven. 

De hoop waarvoor techniek vaak zorgt om dingen veranderd te krijgen, kan er heel gemakkelijk toe leiden 
dat ondergesneeuwd raakt dat techniek ook niet kan doen wat ervan wordt verwacht of door mensen 
niet wordt geaccepteerd. Aandacht hebben voor deze potentiële spanningen rond techniek is nodig, want 
“overal stuiten nieuwe technologieën op wantrouwen” (Van Eeten 2010, p.13). Als bestuurders willen 
pleiten voor verandering kunnen de scherpe kantjes van techniek uit beeld verdwijnen: er moet iets 
gebeuren en met techniek gaat dat lukken. Zo kan techniek met een uitleg dat iets “technisch mogelijk is” 
heel gemakkelijk een beeld oproepen dat het iets is zonder haken en ogen. In de analyse wordt gelet op de 
verschillen tussen hoe er in de praktijk en in het beleid wordt gesproken over techniek en wat zo duidelijk 
wordt over wat er van techniek wordt verwacht en wat het weet waar te maken.

3.6  Het netwerk van woningverbetering 

Dit hoofdstuk eindigt met een conceptueel schema van het theoretisch kader. Ook volgt, op basis 
van de theorie, een aantal aanvullende noties over materialiteit. 

In dit theoretisch kader is beschreven dat er één netwerk wordt onderzocht dat is opgebouwd uit drie 
relaties: (1) mens en woning, (2) sociale relaties en (3) mens en techniek. Het is een netwerk waar 
eigenaar-bewoners en een nationale respectievelijk lokale overheid deel van uitmaken. Daarnaast 
is er ook een groot aantal andere actoren in beeld gekomen die een rol hebben: politici, techniek, 
beleidsmakers, buren, vrienden, et cetera. Woningverbetering begint vanuit de zelfwerkzaamheid 
van eigenaar-bewoners en van daaruit zoeken zij naar hulp bij andere mensen én bij de techniek. 
Hierbij is duidelijk geworden dat hulpbronnen net zo goed hinderbronnen kunnen zijn: materialiteit 
kan hulp zijn, omdat iets of iemand zorgt voor een gewenste verandering in een relatie, of juist een 
obstakel doordat iets of iemand een verandering blokkeert.

Techniek wordt in dit theoretisch kader, in lijn met de Actor-Network-Theory (ANT), gezien als 
een nonhuman met een zelfstandige rol. Dat betekent niet dat materialen en apparaten kunnen 
praten, maar dat deze met de hulp of hinder waarvoor ze zorgen dusdanige invloed hebben op 
verandering dat ze sturingskracht kunnen hebben in sociale processen. 

Het hanteren van dit theoretisch kader in het empirisch onderzoek moet leiden tot kennisopbouw 
over de relaties, het functioneren van het netwerk en welke onderwerpen in het netwerk voor wie 
belangrijk zijn. In lijn met grounded theory analyseren we het netwerk vanuit twee perspectieven: 
de overheid en eigenaar-bewoners. 

 3  THEORET ISCH KADER 51



    

FIGUUR 4. HET NETWERK VAN 

WONINGVERBETERING.

Bij dit theoretisch kader hoort nog een aantal noties over de (uit)werking van materialiteit en 
met name dat we materialiteit niet te eendimensionaal moeten bekijken. Materialiteit kan zich 
voordoen in één relatie, terwijl de uitwerking doorwerkt in het hele netwerk. Zo kan materialiteit 
rond techniek invloed hebben op alle drie de relaties door de doorwerking die het heeft als het 
bijvoorbeeld geen oplossing biedt. Een andere notie is dat actoren in het netwerk van rol kunnen 
wisselen. Buren die zelf eigenaar-bewoner zijn, hebben een relatie met hun eigen woning én 
komen voor in de sociale relaties van anderen. Buren kunnen zo dus in verschillende relaties 
aanwezig zijn en daarin door hun andere rol materialiteit zijn voor anderen. 

Duidelijk is inmiddels ook dat de overheid verschillende rollen kan hebben. Er is de politiek die 
woningverbetering (verandering) wil en bestuurders die mensen willen helpen, mede door inzet 
van techniek. En er is, zoals eerder benoemd, de rol die wetgeving heeft gespeeld bij de eerdere en
ergiebesparingsdoelstellingen, waarbij de overheid aanwezig is vanuit een wetgevende rol. 

Bewustzijn over de rolwisseling van actoren is van belang, want als daarvan sprake is, dan gaat het 
over een andere relatie en – zeer waarschijnlijk – een andere materialiteit. 

In het volgende hoofdstuk licht ik toe welke onderzoeksmethode ik heb gebruikt om de netwerk-
analyse te maken.
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4  Onderzoeksmethode
4.1  Kwalitatief onderzoek 

De vraag over samenwerken bij woningverbetering is onderzocht met een kwalitatief onderzoek. 
Er is een vertooganalyse gemaakt en een casestudie uitgevoerd. De centrale onderzoeksvraag 
beantwoord ik door een confrontatie van de uitkomsten van de vertooganalyse en casestudie. 
Onderzoekseenheid van mijn casestudie zijn de eigenaar-bewoners die in Almere wonen in een 
eengezinswoning uit de bouwperiode 1970–1990 (zie: Appendix II). Voor het waarom van de 
aandacht voor eigenaar-bewoners en Almere als onderzoeksgebied verwijs ik terug naar de uitleg 
hierover in respectievelijk paragraaf 2.3 en 2.4.

Kwalitatief onderzoek kan heel waardevol zijn voor overheidsbeleid, zo stelt Wagenaar (2011, 
p.75): “Misschien wel de belangrijkste bijdrage van kwalitatief onderzoek aan overheidsbeleid is 
het in beeld brengen van het perspectief van de doelgroep van beleid.” Kwalitatief onderzoek is een 
geëigende methode om verder te komen dan het leren kennen van de opvattingen van mensen. Je 
kunt zo hun drijfveren en motieven onderzoeken en kennis opbouwen over wat mensen weten en 
hoe ze zelf dingen doen. Een situatie die ontstaat door het gericht en diepgaand onderzoeken van 
de praktijken van betrokkenen en in deze casestudie specifiek van Almeerse eigenaar-bewoners 
bij het onderhouden en verbeteren van hun woningen. 

Een casestudie naar woningverbetering is om een drietal redenen relevant. Ten eerste omdat 
er ‘wat en hoe’-vragen zijn over woningverbetering (Yin 2003; Flyvbjerg 2006 en 2011). Door 
onderzoek moet duidelijk worden welke aandacht politici en bestuurders in beleid hebben voor 
woningverbetering en voor de positie, ervaringen en wensen van eigenaar-bewoners daarbij. 
Voor het beantwoorden van deze vragen is een vertooganalyse gemaakt van het Klimaatakkoord 
en onderliggende stukken. Tegelijkertijd heb ik een enkelvoudige casestudie uitgevoerd naar 
eigenaar-bewoners (vgl. Flyvbjerg 2011, p.301), omdat ik wilde weten hoe zij omgaan met het 
onderhouden en verbeteren van hun woning, wat zij doen en hoe zij dat doen.  

Ten tweede maakt een casestudie het mogelijk gericht onderzoek te doen naar een verschijnsel 
waarover weinig bekend is. Woningverbetering door eigenaar-bewoners betreft zelforganisatie 
en speelt zich af in de privésfeer van mensen en wellicht in een klein verband tussen buren. 
Zelforganisatie ontwikkelt zich spontaan en autonoom, zonder dat externe dealers dit opleggen 
(Cilliers 1998 en Heylighen 2001, zoals beschreven in Boonstra 2015, p.53). Het handelen van 
eigenaar-bewoners bij woningverbetering is zodoende afgeschermd van de buitenwereld en 
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is gedeïnstitutionaliseerd. Het belang om door een casestudie kennis op te bouwen over de 
zelforganisatie van woningverbetering is nou juist dat het zich afspeelt buiten het gezichtsveld 
van beleidsmakers en kennis hierover de officiële processen en gremia niet zomaar bereikt. 

Het derde belang om een casestudie te willen uitvoeren, ligt in het verlengde van het vorige 
punt. Dat is de actualiteit. Er is immers een maatschappelijk en politieke debat gaande over 
het verduurzamen van bestaande woningbouw, met bijbehorende beleidsdoelstellingen en 
internationale afspraken. Kennis over de zelforganisatie van woningverbetering en de situatie 
waarin eigenaar-bewoners verkeren, zou de officiële processen en gremia waarin over woning-
verbetering wordt gesproken juist wel moeten bereiken, zodat het gebruikt kan worden bij het 
maken van beleid. De resultaten van deze casestudie kan de overheid helpen bij het laten slagen 
van haar ambities en het nakomen van afspraken.

4.2  Een narratieve benadering  

Voor het maken van een netwerkanalyse van woningverbetering is een narratieve benadering 
gebruikt. Verhalen van betrokkenen worden gebruikt als data. 

We organiseren onze ervaring en onze herinnering aan menselijke gebeurtenissen voornamelijk in 
de vorm van verhalende verhalen, excuses, mythen, redenen om [dingen] te doen en niet te doen, 
enzovoort (Bruner 2004, p.44). Wie anders dan eigenaar-bewoners zelf kunnen het beste, in detail 
en in hun eigen woorden vertellen over hun werkelijkheid als het gaat om woningverbetering 
(vgl. Latour 1999, pp.18–19). Echter verhalen gebruiken als data gebeurt juist ook vanuit een 
bestuurskundig perspectief. Er wordt namelijk gewezen op de waarde die het analyseren van 
verhalen van belanghebbenden of ervaringsdeskundigen kan hebben voor de beleidsvorming, 
omdat ze doorleefde kennis bevatten over een onderwerp (vgl. Roe 1994; Paschen en Ison 2014). 

Daarom is gekozen voor een narratieve benadering voor het maken van een netwerkanalyse van 
woningverbetering: verhalen zijn data, waarin kan worden geanalyseerd hoe de verteller omgaat 
met woningverbetering. Met een narratieve benadering kan voor zowel eigenaar-bewoners als 
beleidsmakers duidelijk worden wat zij bij woningverbetering zien als hun context (vgl. Flyvbjerg 
2006, p.224) en die context (wie, wanneer en wat) kennen is belangrijk, want op basis van hun 
interpretatie daarvan nemen zij beslissingen over hun handelen (vgl. Wester 1986, pp.266–267).

Verhalen van eigenaar-bewoners maken duidelijk “hoe degene om wie het gaat dingen inter-
preteert, wat dingen voor hen betekenen” (Bruner 1990, p.51). Door het geven van een stem aan 
belanghebbenden wordt duidelijk hoe zij denken over de zaken die hen aangaan (Koch 2000, 
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p.118) en ontstaat inzicht in de levensstijl van een specifieke groep (Gubrium en Holstein 2008). 
Dit onderzoek analyseert de verhalen van Almeerse eigenaar-bewoners en hoe zij omgaan met 
het onderhouden en verbeteren van hun eigen woning, wat diepgaand inzicht biedt in hun keuzes 
en handelingsruimte bij woningverbetering (vgl. Barnard en Spencer 2010, p.755) en wat daarin 
materialiteit is omdat het een hulp- of hinderbron is (vgl. Law 2008). 

Juist als eigenaar-bewoners zelf vertellen over woningverbetering kan het gaan over de mooie 
kanten ervan en over de obstakels, spanningen en tegenstrijdigheden waarmee zij te maken hebben, 
maar ook hoe zij daar vervolgens weer mee omgaan. “Goede verhalen benaderen doorgaans de 
complexiteit en tegenstrijdigheden van het echte leven” (Flyvberg 2006 p.237). Verhalen geven inzicht 
in woningverbetering als alledaagse ervaring (vgl. Finnegan 1997; Flyvberg 2006) en maken duidelijk 
welke betekenis woningverbetering voor eigenaar-bewoners heeft (vgl. Wester 1995, pp.20–21). 
Hierbij is betekenis geven de continue ontwikkeling van de plausibele constructies waarmee mensen 
de gebeurtenissen die zij meemaken achteraf rationaliseren (Weick, Sutcliffe en Obstfeld 2005, p.409). 
Door eigenaar-bewoners te interviewen en hen te laten vertellen over woningverbetering, kun je hun 
verhalen opschrijven en die transcripties gebruiken als onderzoeksdata. 

Ook beleidsteksten kunnen we als een narratief bekijken en als data gebruiken voor onderzoek. 
Juist overheden vertellen in beleidsteksten verhalen om maatschappelijke verandering te bepleiten 
en hun betrokkenheid daarbij te beargumenteren (Roe 1994; Stone 2002; Shanahan, Jones en 
McBeth 2018). Terwijl verhalende elementen de structurele bouwstenen zijn van een verhaal, 
wordt daar in een beleidsverhaal een politieke opvatting aan toegevoegd om een beleidsrealiteit 
te creëren (Shanahan, Jones en McBeth 2018, p.336). De moraal van een beleidsverhaal, de 
beleidsoplossing, wordt vaak zo gebracht dat het aanzet tot actie (Jones en McBeth 2010, p.341). 
Een beleidstekst lezen als een verhaal kan veel duidelijk maken over waarom beleidsmakers 
anderen willen aansporen tot verandering.  

Het analyseren van beleid als een verhaal biedt aanknopingspunten om te letten op narratieve 
elementen zoals een plot, rollen en reden(en) waarom de verteller – de politiek – zichzelf een 
rol toedicht bij het oplossen van een probleem (de ‘held’). Maar ook welke aandacht de verteller 
heeft voor anderen zoals ‘slachtoffers’ en ‘medestanders’. Waarbij het slachtoffer van het verhaal 
degene is die geschaad is door de slechterik en die beleidsaandacht verdient (McBeth, Shanahan 
en Jones 2005, pp.414–415). Door te letten op de toon en inzet van verteltechnieken kan uit 
een beleidstekst veel duidelijk worden over de manier waarop beleidsmakers anderen willen 
beïnvloeden. “Overhalen, vleien, omkopen en dreigen zijn logische inspanningen om de gang van 
zaken te veranderen; en het is mogelijk daarmee te voorkomen dat dingen überhaupt gebeuren” 
(Stone 1989, p.283).13 Een beleidstekst als verhaal opvatten, maakt het mogelijk om – anders dan 
door het alleen samen te vatten – te analyseren wat er in dat verhaal allemaal (mee)speelt.
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Een narratieve analyse van een beleidsverhaal kan ook inzicht geven over de vraag welke 
belangstelling de vertellers hebben voor anderen en daarmee voor gezamenlijkheid en inclusiviteit. 
Concreet is de vraag of uit het beleidsverhaal blijkt of de makers hebben gezocht naar andere 
verhalen die gaan over hetzelfde onderwerp en of zij die vervolgens betrokken hebben in de 
eigen verhaalvorming (vgl. Roe 1994, p.155). Zo ja, dan vinden de stellers van dat verhaal het 
relevant te weten hoe anderen met dit thema omgaan door hen erover te laten vertellen (vgl. Kars 
en Jansen 2020, p.38). Het wel of niet zoeken naar wat je kunt noemen het alternatieve verhaal 
(vgl. Roe 1994)14, maakt duidelijk hoe proactief beleidsmakers bezig zijn met het maken van 
verbinding tussen officiële processen en gremia én anderen daarbuiten (vgl. Healey 2006: Ansell 
en Gash 2008). 

4.3  Steekproef en karakteristiek respondenten

Samenstellen van de steekproef 
Om een narratieve analyse te kunnen maken van de verhalen van eigenaar-bewoners zijn in Almere 
31 eigenaar-bewoners geïnterviewd. De steekproef is genomen binnen de onderzoekseenheid 
van eigenaar-bewoners die wonen in de 12.540 rijwoningen zoals beschreven in paragraaf 2.4 en 
Appendix II. 

Het doel van de 31 interviews met deze Almeerse eigenaar-bewoners was om inzicht te krijgen 
in de diversiteit aan praktijken en ervaringen met woningverbetering bij dit soort suburbane 
woningen. De steekproef is niet willekeurig getrokken. In het samenstellen ervan heb ik drie 
criteria gehanteerd en zo is in de loop van het onderzoek een beredeneerde steekproef tot stand 
gekomen. 

Het eerste criterium was dat ik in ieder geval een aantal oudere eigenaar-bewoners wilde  
inter viewen. De gemeente Almere (vgl. RIGO 2017) problematiseert expliciet de investerings-
mogelijkheden van oudere eigenaar-bewoners bij de verduurzaming van hun woningen. De 
vergrijzing in Almere speelt zich juist af in mijn onderzoeksgebied, de oudere wijken van Almere 
(zie: paragraaf 2.3 en Appendix II). Ook in onderzoek door het PBL (Schilder, Daalhuizen en 
De Groot 2018) wordt de hoeveelheid beleidsambities waarmee senioren te maken hebben 
besproken én geproblematiseerd. Deze situatie en ontwikkelingen vormden voor mij argumenten 
om oudere eigenaar-bewoners op te nemen in mijn steekproef. 

Tweede criterium bij het samenstellen van de steekproef was dat ik eigenaar-bewoners wilde 
interviewen die leven in een huishouden met kinderen. Uit Appendix II blijkt duidelijk dat jaren 
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14.   Het gaat om een verhaal buiten het verhaal wat de “assumptions for policymaking” bevat (Roe 1994, p.155). De “assumptions 
for policymaking” zijn die scenario’s of argumenten die het verhaal domineren en die worden gebruikt om de aannames voor 
beleidsvorming te onderschrijven en te stabiliseren in situaties met veel onbekenden, hoge complexiteit en weinig of geen 
overeenstemming (Roe 1994, p.155).



’70- en ’80-wijken nog steeds kinderrijke wijken zijn. Dat geldt ook voor de huishoudens die 
wonen in de 12.540 koop woningen die mijn onderzoekseenheid vormen, want bijna één op de 
twee huishoudens daarin is een gezin met kinderen. De kinderrijkheid van de wijken waarin ik 
onderzoek doe, vormde voor mij een argument om eigenaar-bewoners in mijn steekproef op te 
nemen die met kinderen in hun woning wonen.

Ten slotte heeft diversiteit aandacht gekregen in het samenstellen van mijn steekproef. In de wijken 
waarin mijn onderzoek plaatsvond, verandert de bevolkings- en huishoudenssamenstelling (zie: 
Appendix II). Er is sprake van sociaal-culturele verstedelijking: de bevolking wordt diverser, 
naar leeftijd, huishoudenssamenstelling en migratieachtergrond (zie: Appendix II). En dat 
geldt ook voor eigenaar-bewoners. Juist door het kunnen kopen van een woning is Almere 
voor verschillende mensen een stad van sociale stijging. Verder is ook in een suburbane stad als 
Almere alleen wonen steeds meer gewoon, want inmiddels is ruim een derde van de huishoudens 
een een persoons huishouden (Tellinga 2019, p.11 en 18–21). Vanuit het argument van sociaal-
culturele verstedelijking wilde ik een steekproef met jongere en oudere eigenaar-bewoners, 
mensen die alleen wonen of in een tweepersoonshuishoudens, alsmede eigenaar-bewoners met 
een migratieachtergrond. 

Bij het vinden van respondenten heb ik twee sampling-methoden gehanteerd. Ik heb gebruik 
gemaakt van ‘purposive sampling’ (Bryman 2012, pp.418–424). Door aan te bellen bij mensen, 
oproepen te doen op sociale media en het aanschrijven van bewonersverenigingen heb ik 
mensen bereikt die specifiek in deze woonwijken wonen. Daarnaast heb ik de sneeuwbalmethode 
(‘snowball sampling’) ingezet door aan het einde van een interview te vragen of mensen mij wilden 
introduceren bij andere mensen uit de wijk die wellicht geïnterviewd wilden worden (Bryman 
2012, pp.202–203 en 421–423). Wanneer ik wist dat iemand geïnterviewd wilde worden, maakte 
ik contact, vaak via een telefoongesprek, en legde ik uit waarover het interview zou gaan en dat 
een interview ongeveer een uur zou duren. Nadat mensen hun medewerking hadden toegezegd, 
stuurde ik hun een e-mail met daarin nogmaals een uitleg van het onderzoek en de waarborgen 
aangaande privacy en anonimiteit. 

De interviews vonden afwisselend plaats met één of twee personen. In totaal heb ik zo met 47 
eigenaar-bewoners gesproken (zie: Appendix I). De gemiddelde leeftijd van alle mensen met wie ik 
heb gesproken is 59 jaar, waarvan de jongste respondent op dat moment 26 jaar was en de oudste 73. 
Van de zeven respondenten met kinderen lag de leeftijd op gemiddeld 40 jaar. Van de huishoudens 
zonder kinderen was twee derde ouder en een derde jonger dan 65 jaar. Er is gesproken met 
mannen en vrouwen. In 25 van 31 gesprekken was een vrouw aanwezig. In negen interviews is 
alleen met een vrouw gesproken van uiteenlopende leeftijden (van 26 tot ruim in de 60), met en 
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zonder kinderen. Ten slotte zijn ook eigenaar-bewoners met een migratieachtergrond geïnterviewd, 
wat ik te weten kwam doordat zij mij hier zelf op wezen of hierover vertelden. De woonduur van 
de respondenten op hun huidige woonadres loopt heel sterk uiteen van drie tot 39 jaar en alles 
daartussenin. De eigenaar-bewoners met kortere woonduren zijn jongere huishoudens en bij de 
langere betreft het vaak oudere eigenaar-bewoners. In de 31 interviews waaruit mijn steekproef 
bestaat, is dus gesproken met uiteenlopende typen huishoudens, mensen in verschillende leeftijden 
en levensfasen, van verschillende herkomst en met uiteenlopende woonduren.

4.4  Dataverzameling

Narratieve interviews met eigenaar-bewoners
De interviews met eigenaar-bewoners hadden als doel eigenaar-bewoners te laten vertellen hoe zij 
woningverbetering organiseren. Met behulp van interviews kan de betekenis die mensen geven aan 
hun situatie of aan een specifiek onderwerp worden onderzocht (Bryman 2012). Hoe de positie 
van een gemeenteambtenaar die praktijkgericht onderzoek uitvoert aandacht heeft gekregen, zowel 
methodologisch als ethisch, staat toegelicht in de onderzoeksverantwoording (zie: Appendix I).

De vragen en het doorvragen in de interviews gingen over het ‘wat’ en ‘hoe’: wat hebben mensen 
gedaan aan het onderhouden en verbeteren van hun woning en hoe hebben ze dat gedaan? Het 
laatste – het hoe – is methodologisch belangrijk, want dingen afleiden uit verhalen is alleen 
gerechtvaardigd als er in detail wordt ingegaan op de praktijken (Jerolmack en Khan 2014, 
p.178). Voor het interviewen is een onderzoeksplan gemaakt waarin is beschreven hoe contact 
zal worden gemaakt met respondenten, hoe de interviews zijn opgezet en hoe de verslaglegging 
plaatsvindt. Conform de grounded theory-methode ben ik op het moment dat ik geen nieuwe 
informatie over woningverbetering meer vond – een teken dat het onderzoeksveld is verkend – 
gestopt met interviewen (Bryman 2012, p.421).

Het interviewen van eigenaar-bewoners is gebeurd met een narratieve aanpak. De bedoeling was 
namelijk om eigenaar-bewoners uitgebreid te laten vertellen, “tapping into human experience” 
(Georgakopoulou 2006, p.122), om zo een gedetailleerd beeld te krijgen van hun situatie en 
perspectief bij woningverbetering. De narratieve aanpak tijdens het interviewen was erop gericht 
om de subjectieve ervaringen van eigenaar-bewoners bij woningverbetering te leren kennen 
en begrijpen (MacIntyre 1990; Bruner 1990, 2004; Czarniawski 2010; Georgakopoulou 2006). 
Wanneer eigenaar-bewoners tijdens het interview uitgebreid over iets wilden vertellen, al was 
het over een ogenschijnlijk onbelangrijk onderwerp of een zeer specifieke situatie, bood ik daar 
juist ruimte voor. Met doorvragen en gedetailleerd laten vertellen, kan duidelijk worden wat er 
schuilgaat achter een houding of motief van iemand. 
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Wanneer duidelijk was dat iemand iets specifieks of iets heel uitgebreid wilde vertellen, heb ik 
daarop ingespeeld door daarover door te vragen en zo te weten te komen waarom dat onderwerp zo 
belangrijk is. De details in de verhalen van eigenaar-bewoners over woningverbetering bevatten een 
unieke uitleg over hun kennis, hun situatie en wie zij zijn (vgl. Georgakopoulou 2006) en dat maakt 
het tot veel meer dan een ‘klein verhaal’. Om het vertellen door respondenten op gang te brengen en 
te houden, en te zorgen dat in ieder interview alle onderwerpen aan bod kwamen, is een itemlijst 
ontwikkeld. Deze itemlijst is gedurende het onderzoek verder uitgebouwd door het iteratieve proces 
met het theoretisch kader en de eerste analyses van de transcripties (zie: Appendix IV). 

Alle interviews hebben plaatsgevonden bij mensen thuis en zodoende dicht op de materie 
waarover het in de interviews ging, namelijk hun huis. Door mensen thuis te interviewen, in hun 
eigen omgeving, konden zij dingen waarover zij vertelden ook aanwijzen en als zij dat wilden 
aan mij tonen, bijvoorbeeld door er even naartoe te lopen. Aan het begin van elk interview is 
expliciet aan de respondent(en) gevraagd of zij instemmen met het opnemen van het gesprek 
en is uitgelegd dat dit gebeurt voor een zorgvuldige verslaglegging door er transcripties van te 
maken. Aan het slot is nogmaals aandacht besteed aan de verslaglegging en privacy door een 
‘verklaring omtrent gebruik’ te bespreken en te ondertekenen (zie: Appendix V). 

Het derde onderdeel van het interviewplan betrof de verslaglegging. Door de genoemde audio-
opnames te transcriberen is gewaarborgd dat het verslag precies overeenkomt met wat de 
respondenten hebben verteld. De transcripties zijn via de e-mail toegestuurd aan de respondenten 
en hen is gevraagd wijzigingen door te voeren als zij dat wensten. Later in dit rapport zijn deze 
transcripties gebruikt om er in geanonimiseerde vorm citaten uit te gebruiken en zo aan de lezer te 
tonen welke woorden eigenaar-bewoners zelf gebruiken als zij vertellen over woningverbetering 
(vgl. Willig 2013, p.70).

Itemlijst
De eerste van drie interviewitems betreft de manier waarop eigenaar-bewoners zichzelf zien in de 
materie van woningverbetering (zie: Appendix IV). Dit moest inzicht geven in de manier waarop 
de respondent aankijkt tegen de eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden en verbeteren 
van zijn of haar woning. Eigenaar-bewoners is gevraagd te vertellen over hun beroep, huidige 
werksituatie, gezinssamenstelling en wooncarrière. Hen is ook gevraagd of zij direct eigenaar 
werden toen zij in het huis kwamen wonen of dat pas later werden toen zij de woning kochten van 
een woningcorporatie en wat er veranderde als zij van huurder koper werden. Ook is gevraagd 
naar de autonomie die zij als eigenaar-bewoner aan zichzelf toedichten. Een eigenaar-bewoner 
laten vertellen over zijn of haar achtergrond helpt duidelijk te krijgen hoe deze in de situatie van 
woningbeheerder terecht is gekomen, hoe en hoeveel aandacht woningverbetering krijgt, en of 
deze al iets vertelt wat het zijn van een woningbeheerder van hem of haar vraagt. 
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Het tweede interviewitem betreft de manier waarop eigenaar-bewoners het onderhouden en 
verbeteren van hun woning organiseren. Hen is gevraagd mij te vertellen wat zij sinds zij in de 
woning zijn komen wonen allemaal hebben veranderd aan, in en om hun woning. Dat leidde tot 
een reeks van onderwerpen, zoals verbouwingen van keukens, verplaatsen van muurtjes, plaatsen 
van dakkappelen, opknappen en veranderen van tuinen, aanbouwen, enzovoorts. Op basis van 
deze lijst met veranderingen vroeg ik respondenten aan de hand van één of enkele veranderingen 
te vertellen over hóé bij hen het proces van ideevorming, informatie inwinnen en uitvoering is 
verlopen (vgl. Jerolmack en Khan 2014). Door te vragen naar ‘het hoe’ ontstond inzicht in hun 
netwerk(en) en hulpbronnen: klusvaardigheid, geld, materialen en apparaten, betrokkenheid en 
rol van andere mensen, internet en sociale media. 

De eerste van twee specifieke invalshoeken die in het interviewen aandacht kreeg, was de invloed 
van de sociale omgeving van mensen op woningverbetering. Juist bij het (re)construeren van de 
invloed van de sociale omgeving op woningverbetering heeft kwalitatief onderzoek door interviews 
meerwaarde, want dat blijft onduidelijk als eigenaar-bewoners daar niet zélf over hebben verteld 
(vgl. Flick, Von Kardoff en Steinke 2004, pp.3–11). Met doorvragen bij respondenten over de 
sociale omgeving ontstaat duidelijkheid over wat zij (helemaal) zelf doen en kunnen, wanneer en 
waarom zij anderen om hulp vragen, alsmede hoe dat vragen om hulp in z’n werk gaat en welke 
afwegingen hierop van invloed zijn. Bij de invloed van de sociale omgeving is ook gevraagd of en 
hoe sprake is van het in een groter verband willen organiseren van woningverbetering, zoals met 
de straat/buurt of met de directe buren. Welke actoren komen bij eigenaar-bewoners wanneer in 
beeld in hun organisatie van woningverbetering? 

De tweede specifieke invalshoek bij het laten vertellen over ‘het hoe’ was de rol en invloed van 
techniek. Techniek maakt – eigenlijk vrij automatisch – haar opwachting in de verhalen van 
respondenten, omdat die vaak een rol speelt als probleemoplosser. Tijdens de interviews is de 
respondenten gevraagd om zo precies mogelijk uit te leggen waarom en wanneer techniek helpt 
bij verandering en/of waarom het zorgt voor ergernis. Daarbij is telkens teruggegrepen naar de 
situatie waarin techniek een rol zou moeten spelen: waarbij moest het volgens eigenaar-bewoners 
helpen en deed het dat ook? Het doorvragen over de verandering was erop gericht eigenaar-
bewoners te laten vertellen hoe hun sociale netwerk en techniek met elkaar verbonden zijn, 
wanneer deze elkaar versterken en wat daarin hulp- en hinderbronnen zijn. 

Het derde interviewitem betreft verduurzaming. Aan eigenaar-bewoners is gevraagd of zij het 
debat over klimaat en duurzaamheid volgen en wat de overheid zegt over energiebesparing en 
andere energieopwekking in woningen. Er is gevraagd of, hoe en waarom (ideëel, kostenbesparing 
of subsidiemogelijkheden) zij nu al bezig zijn met verduurzaming, zoals door het isoleren van 
hun woning en/of het aanleggen van zonnepanelen. Ook is gevraagd wie en wat hen beïnvloedt 
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in het denken over verduurzaming, zoals de overheid, kinderen, de Vereniging Eigen Huis of 
aandacht ervoor in kranten en op TV. Het gesprek met respondenten over verduurzaming moest 
inzicht geven in de aandacht die zij er nu al voor hebben en welke hulp- en hinderbronnen zijn 
daarbij in beeld.

Een narratieve analyse van een beleidstekst
Het Klimaatakkoord is een beleidsstuk en in dit onderzoek de belangrijkste bron voor ‘het verhaal’ 
van de overheid over de verduurzaming van bestaande woningbouw. Het begint ermee dat in het 
regeerakkoord van het kabinet Rutte III een opdracht is geformuleerd voor het maken van een 
Klimaatakkoord (Regeerakkoord 2017–2021, 2017, p.37). In juni 2019 werd het Klimaatakkoord 
gepresenteerd als regeringsbeleid (Kamerstukken II, 32813, nr.342, 2019). 

Voor het analyseren van het Klimaatakkoord is, naast het hiervoor genoemde Regeerakkoord, 
een viertal documenten van belang. Ten eerste het daadwerkelijke Klimaatakkoord (Ministerie 
EZK 2019). Ten tweede zijn de brieven van de regering aan de Tweede Kamer van belang, omdat 
zij hierin uitleg geeft over het willen maken van het Klimaatakkoord (Kamerstukken II, 32813, 
nr.163, 2018) en over de inhoud en afspraken die het bevat (Kamerstukken II, 32813, nr.342, 2019). 
Ten derde zijn er voor het Klimaatakkoord achtergrondnotities gemaakt over onderwerpen zoals 
de wijkaanpak, financiering en techniek. Uit deze achtergrondnotities kan duidelijk worden wat 
de argumenten zijn achter de voorstellen in het Klimaatakkoord (zie: Literatuurlijst). 

Ten slotte is gebruik gemaakt van de gespreksverslagen die zijn gemaakt van de bijeenkomsten 
van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving, het overleg waarin de plannen voor het verduurzamen 
van bestaande woningbouw zijn gemaakt. Deze gespreksverslagen zijn openbaar gemaakt. 
Interessant is dat ze een inkijk bieden in de manier waarop het Klimaatakkoord tot stand is 
gekomen, wat partijen besproken hebben en wie wat heeft gezegd over de verduurzaming van 
bestaande woningbouw. Juist het analyseren van deze verslagen kan helpen om inzicht te krijgen 
in de vraag hoe de makers van het Klimaatakkoord zelf denken over hun voorstellen. 

Omdat door het Klimaatakkoord woningverbetering weer een onderwerp van beleid is geworden, 
wordt het narratief van het Klimaatakkoord in het volgende hoofdstuk als eerste geanalyseerd.
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5   Woningverbetering als 
beleidsverhaal 

5.1  Een ecologisch probleem vraagt om een fysieke aanpak woningen

Dit hoofdstuk gaat in op de vraag hoe in het Klimaatakkoord wordt omgegaan met het netwerk 
van woningverbetering zoals beschreven in het theoretisch kader van hoofdstuk 3. De aanpak van 
de verduurzaming in Nederland vindt zijn oorsprong in het Klimaatakkoord van Parijs, waarmee 
de eerdere afspraken die daarover met andere landen zijn gemaakt natuurlijk nog steeds gelden:15

“In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken dat de opwarming van 
de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van het 
pre-industriële tijdperk. Het streven is om de opwarming beperkt te houden tot 
anderhalve graad” (Klimaatakkoord 2019, p.4). En in het vigerende regeerakkoord 
beschrijft de regering hoe zij aankijkt tegen de doelstelling zoals die is afgesproken 
in het Klimaatakkoord van Parijs: “Het is onze plicht er alles aan te doen die 
doelstelling te halen”  (REGEERAKKOORD 2017–2021, 2017, P.37).

Met het wijzen op de plicht die het Klimaatakkoord van Parijs met zich meebrengt, bezorgt de 
regering zichzelf een titel om zich met het onderwerp van klimaatverandering in te laten. De 
afspraken in de internationale werkomgeving van de regering doen er voor haar toe, want zij ziet 
het als een plicht ze aandacht te geven (vgl. Law 2008). Vanuit de internationale werkomgeving 
zet de Nederlandse regering de stap naar de Nederlandse situatie en wil zij dat er een Nederlands 
Klimaatakkoord komt:

“Het kabinet neemt de regie over de totstandkoming van het Klimaatakkoord 
en faciliteert in samenwerking met de SER dat de gesprekken op een goede wijze 
gevoerd kunnen worden”  (KAMERSTUKKEN II, 32813, NR.163, 2018, P.7).

De regering maakt niet zelf een Klimaatakkoord, maar vraagt de Sociaal Economische Raad (SER) 
dat voor haar te doen. De SER maakte een document waarin de regering met belangenorganisaties, 
maatschappelijke partners en private partijen (zoals Shell) ambities formuleerde voor het verder  
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verduurzamen van Nederland.16 Inmiddels heeft de regering in juni 2019 kenbaar gemaakt 
dat zij dit document, het Klimaatakkoord, ziet als overheidsbeleid voor de verduurzaming van 
Nederland en als een eerste invulling van een Klimaatwet (Kamerstukken II, 32813, nr.342, 2019). 
Eén van de maatregelen in het Klimaatakkoord om klimaatverandering te bestrijden en te zorgen 
voor verduurzaming is woningverbetering:  

“We staan aan de vooravond van een duurzame transformatie van de gebouwde 
omgeving, een aanpassing van onze ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen, 
veelal matig geïsoleerd en vrijwel allemaal verwarmd door aardgas, tot goed 
geïsoleerde woningen en gebouwen, die we met duurzame warmte verwarmen en 
waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf opwekken. Dat gaan we tot 
2050 stapsgewijs en samen met bewoners en eigenaren van deze gebouwen doen. 
(…) Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, moeten we gestaag het tempo van de 
verduurzaming opvoeren tot meer dan 50.000 bestaande woningen per jaar in 2021. 
En vóór 2030 moeten we al in een ritme van 200.000 per jaar zitten” 
(KLIMAATAKKOORD 2019, P.15, BENADRUKKING ORIGINEEL).

In het Klimaatakkoord wordt een omvangrijke verbouwingsopgave van de Nederlandse 
woningvoorraad aangekondigd. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat het hier niet slechts gaat over 
een beleidstekst. Het Klimaatakkoord bezit een verhaalstructuur met een begin en een probleem 
(gasgebruik, slechte isolatie), een middendeel met uitwerking (verbouwen woningen, stapgewijs 
proces) en een slot waarin de verandering haar beslag krijgt (schone elektriciteit, zelf energie 
opwekken) (vgl. Stone 2002). Door in het Klimaatakkoord als regering een moreel standpunt 
op te nemen, namelijk dat de situatie rond CO2-uitstoot van bestaande woningbouw slecht is en 
moet veranderen, maakt het een beleidsverhaal (vgl. Shanahan, Jones en McBeth 2018).    

“Klimaatverandering is een belangrijke reden om dit te doen. Maar er is meer. 
We willen immers zo snel mogelijk kunnen stoppen met de aardgaswinning 
in Groningen. En we hebben allemaal wel behoefte aan een minder hoge 
energierekening en een comfortabeler woning”  (KLIMAATAKKOORD 2019, P.15).

Er vallen slachtoffers, zo blijkt, en door over hen te spreken en zich om hen te bekommeren, 
krijgt de overheid een rol in het verhaal. En zij weet dat de rol van held in een verhaal uiteindelijk 
is weggelegd voor diegene die zorgt voor een oplossing en dat is hier een alternatief voor het 
gebruik van gas in woningen:
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“Partijen zijn het erover eens dat het perspectief van aardgasloze verwarming 
richting 2050 evident is en daarmee het belang van de beschikbaarheid van 
kosteneffectieve en gebruikersvriendelijke alternatieven voor de bestaande bouw”
(WERKGROEP WONINGEN 2018, P.7).

Een fysieke aanpak van de Nederlandse woningvoorraad moet gaan bijdragen aan het bestrijden 
van klimaatverandering. De noodzaak van zo’n drastische vernieuwingsaanpak schraagt de 
regering verder met ‘Nederlandse argumenten’, zoals het willen stoppen met aardgaswinning 
in Groningen en het willen realiseren van een lagere energierekening. Tegelijkertijd worden er 
alternatieven – interventies – voor de warmtevoorziening aangekondigd om zo meer en/of andere 
personen of partijen betrokken te krijgen in de verandering die de politiek nastreeft (vgl. Ostrom 
2000). Het verkrijgen van aardgasloze verwarming van woningen en het beschikbaar moeten 
zijn van een alternatief zijn het scenario en een argument – “assumptions for policymaking” – van 
waaruit het beleidsverhaal over de verduurzaming van bestaande woningbouw is opgebouwd (vgl. 
Roe 1994, p.155). De analyse van dit verhaal dat de overheid, waaronder gemeenten vertegen-
woordigd door de VNG, vertelt over de fysieke aanpak van bestaande woningbouw gaat over de 
vraag of en hoe zij daarin aandacht heeft voor het netwerk van woningverbetering. 
 

5.2  De relatie mens en woning

De eerste van drie relaties die in deze analyse aan bod komt, is de relatie tussen mens en woning. 
Het Klimaatakkoord ziet burgers als handelende en actieve subjecten en dat biedt een eerste 
aanknopingspunt voor die relatie. Het Klimaatakkoord stelt:

“Nu al kent Nederland een bloeiende bottom-up beweging die met enthousiasme en 
ambitie de energietransitie wil versnellen. De participatie van woningeigenaren en 
bewonerscollectieven kan een impuls krijgen wanneer de komende jaren nog meer 
bottom-up initiatieven ontstaan, waar maatschappelijke organisaties zich graag 
voor inzetten. Gemeenten zoeken een vruchtbaar samenspel op met lokale energie 
initiatieven om samen bewoners en gebouweigenaren te ondersteunen in hun eigen 
investeringsbeslissingen” (MASTERPLAN WIJKGERICHTE AANPAK 2018, P.4).

De stellers van het akkoord zeggen zich er bewust van te zijn dat er ook buiten het Klimaatakkoord 
aandacht is voor de energietransitie, en dat mensen zelf dingen willen en kunnen doen aan 
verduurzaming. Daarom is de ambitie als volgt:
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“Het vroegtijdig betrekken van de omgeving in en rond de wijk zorgt ervoor 
dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel komen. Een 
goed ingericht participatieproces draagt op die manier bij aan kwalitatief betere 
besluitvorming en kan daarmee ook helpen om de acceptatie van de maatregelen uit 
de wijkgerichte aanpak te vergroten” (KLIMAATAKKOORD 2019, P.25).

Het is zaak burgers te betrekken bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en dat moet, zo bepleit 
één van de partners in het Klimaatakkoord, niet alleen een mooie geste zijn: 

“Mensen moeten niet alleen aangesproken worden op het “consument zijn”. Ze zijn 
veel meer in het leven dan enkel degenen die de rekening betalen. Daarom zouden 
ze veel breder benaderd moeten worden” (VERSLAGBUNDEL SECTORTAFEL 2019, P.43). 

Het idee is dat burgers kunnen helpen bij de realisatie van het Klimaatakkoord. Sterker nog, hun 
participatie en investeringsbereidheid is uitermate belangrijk en verdient alle steun… 

“Een standaard kan bovendien handelingsperspectief geven aan eigenaar-bewoners 
die nu al maatregelen willen nemen, vooruitlopend op het alternatief voor aardgas 
dat wordt gekozen in de wijkgerichte aanpak” (Klimaatakkoord 2019, p.18). 
En: “Middels een ‘opleverkeuring’ kan worden aangetoond dat de maatregelen 
voldoende zijn toegepast. Dit is o.a. relevant voor het realiseren van bijbehorende 
financiering (…)”  (WERKGROEP WONINGEN 2018, P.8).

Hoewel de stellers van het Klimaatakkoord dit niet met zoveel woorden zeggen, is zelforganisatie 
en zelfwerkzaamheid iets waarover zij enthousiast zijn. Er zal ruimte moeten zijn voor individueel 
handelen van burgers en doe-het-zelven, wat voor eigenaar-bewoners van direct belang is. 
Gekoppeld aan voorlichting, communicatie en techniek moeten mensen in staat worden gesteld 
individueel aan de slag te gaan met woningverbetering: 

“Voor de streefwaarden die op deze wijze tot stand komen, kunnen eenvoudige en 
begrijpelijke voorbeelden worden geleverd wat de streefwaarde behelst: bijvoorbeeld  
in een bepaald type woning vertaalt de Rc-waarde van dakisolatie zich tot xx cm.  
Dit leent zich goed voor communicatieve boodschappen en aandachtspunten, inclusief 
begrijpelijke uitvoeringsdetails (ook eventueel geschikt voor Doe-Het-Zelf ’ers)” (IBID.).

Met de uitleg over zelfwerkzaamheid tonen de stellers van het Klimaatakkoord zich ervan bewust 
dat woningverbetering stapsgewijs moet kunnen verlopen en dat de betrokkenheid van mensen 
tijdelijk kan zijn. Zij beseffen dat woningverbetering ingrijpt op de (individuele) relatie van mens 
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en woning. Zorgvuldigheid en gerichte aandacht hebben voor de situatie van mensen is ook echt 
nodig, zo benadrukt minister Ollongren:   

“Intussen voltrekt het publieke debat zich parallel. Er zijn zorgen van mensen en dat 
zijn vaak ook de zorgen van de politiek. De gebouwde omgeving raakt mensen in 
hun thuissituatie. Dat moet serieus genomen worden en ligt politiek gevoelig. Het 
is belangrijk dat mensen hun handelingsperspectief kunnen zien. Laat de transitie 
daarom een geleidelijk proces zijn, mensen kunnen niet morgen verplicht worden”
(VERSLAGBUNDEL SECTORTAFEL 2019, P.89).17 

Woningverbetering grijpt in op andermans situatie en dat vraagt om inleving, betrokkenheid 
en empathie. Er moet naar de specifieke situatie van mensen worden gekeken. Sterker nog, het 
Klimaatakkoord is gewoon afhankelijk van de investeringen van anderen:

“Dit alles bijeen is een uiterst ingrijpende, complexe en omvangrijke opgave die 
iedereen raakt en waarvoor de betrokkenheid, investeringsbereidheid en draagvlak 
van burgers, bedrijven en instellingen onmisbaar is” (KLIMAATAKKOORD 2019, P.17).

Inlevingsvermogen in anderen is er niet zomaar, want voor realisatie van de doelen uit het 
Klimaatakkoord wordt juist een beroep gedaan op de (hulp)bronnen van anderen, zoals hun 
investeringen (vgl. Hajer en Wagenaar 2003). Het eigenbelang van de politiek is medewerking 
van mensen te krijgen zodat zij gaan investeren en er is inzet nodig dat dat ook gebeurt:  

“Voor woningen kiezen we voor een aanpak van verleiding en regie via de wijk-
ge richte aanpak en de startmotor. Ook op individueel niveau kunnen gebouw-
eigenaren worden verleid om te verduurzamen. Die aanpak slaagt als de verduur-
zaming via de (gedaalde) energierekening kan worden terugverdiend” (IBID., P.16).

Om anderen betrokken te krijgen, waarbij nogmaals wordt gewezen op de mogelijkheid van 
individueel handelen, is een verleidingsstrategie nodig. In verleiden speelt de portemonnee van 
mensen een belangrijke rol. 

“Deze transformatie slaagt dus alleen als iedereen mee kan doen. Daarvoor moet ze 
ook voor iedereen betaalbaar zijn. Woonlastenneutraliteit is het uitgangspunt. Dat 
kan, als we de kosten door opschaling via aanbod- en vraagbundeling, digitalisering 
en innovatie laten dalen en met betere financiering ervoor zorgen dat voor het 
overgrote deel van de bewoners de maandlasten van de lening die je aangaat voor 
de verbouwing niet hoger zijn dan het voordeel dat je op de energierekening boekt. 
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Waar dat niet lukt, zullen we met gerichte ondersteuning moeten komen. Dit is geen 
project van enkelen, maar van ons allemaal” (IBID., P.15).

Zonder de handelingen, verbouwingen en investeringen van anderen, idealiter mede met 
incentives uit het Klimaatakkoord, kan de verduurzaming van bestaande woningbouw niet slagen. 
Tegelijkertijd is de regering heel duidelijk over wat het allemaal wel en niet gaat betalen, zo blijkt 
uit de uitleg van minister Wiebes:

“Er wordt mij ook geregeld gevraagd: maar de overheid gaat de transitie toch wel 
betalen? Daarover moet vanaf het begin duidelijkheid bestaan. “De overheid”, 
die uit vrijwel niets anders gefinancierd wordt dan het door onszelf opgebrachte 
belastinggeld, gaat dit niet allemaal betalen” (KAMERSTUKKEN II, 32813, NR.163, 2018, P.2).  

Maar terwijl de minister de grenzen van de financiële inspanning die de overheid gaat leveren 
afbakent, mag het verduurzamen geen financiële ballast worden voor mensen, zo stelt het 
Klimaatakkoord. Je moet als burger investeren en dat kan in theorie leiden tot hogere maandlasten. 
Behalve als er – door de lagere energierekening als gevolg van maatregelen zoals isoleren – ook 
besparingen zijn, en dat is wat het Klimaatakkoord daarom voorstelt. Dat de investeringen geen 
ballast worden en dan de ambities van CO2-reductie gaan frustreren, bundelt het Klimaatakkoord 
in het beleidssymbool ‘woonlastenneutraliteit’ (vgl. Baumgartner en Jones 1993; Achter 2004). 
In het Klimaatakkoord wordt de ambitie van veel woningen in een hoog tempo bouwkundig 
aanpassen, gekoppeld aan de ambitie dat mensen er financieel niet op achteruitgaan en dan 
verleid worden hun woning te verduurzamen. 

Wat woonlastenneutraliteit precies inhoudt voor eigenaar-bewoners is niet uit te leggen. Ten 
eerste operationaliseert het Klimaatakkoord woonlastenneutraliteit niet verder dan dat de te 
maken kosten de besparingen niet zullen overtreffen, maar hoe zoiets wordt geëffectueerd blijft 
onduidelijk. Ten tweede gebruikt het Klimaatakkoord de begrippen ‘gebouweigenaren’, ‘eigenaar-
bewoners’, ‘woningeigenaren’ en ‘huiseigenaren’ door elkaar heen. Omdat het Klimaatakkoord 
niet expliciet(er) wordt over welke ambitie op wie betrekking heeft, wordt niet duidelijk wat 
woonlastenneutraliteit voor een eigenaar-bewoner precies zal inhouden. 
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5.3  Rol van sociale relaties in het beleid voor woningverbetering 

Aandacht voor mensen
De tweede van drie relaties die in deze analyse van het Klimaatakkoord aan bod komt, zijn 
de sociale relaties. Over de sociale aspecten in het netwerk van woningverbetering stelt het 
Klimaatakkoord:

“Dit kunnen we goed uitvoeren, als we het gestructureerd aanpakken en alle 
randvoorwaarden verbeteren. Als we de verduurzamingsopgave breder zien dan alleen 
een energieopgave en ook circulariteit een voorwaarde laten zijn. Maar vooral als 
we ons realiseren dat de grootste uitdaging van deze transformatie geen technische, 
financiële of bestuurlijke opgave is, maar een sociale opgave. Dit gaat over mensen. 
Daarom geven we hier samen vorm aan, met bewoners, huurders, eigenaren, 
corporaties, bouwers, installateurs, etc.” 
(KLIMAATAKKOORD, P.15).

Naast de aandacht voor individueel handelen, is er opnieuw bewustzijn dat de gewenste ver-
andering door woningverbetering te maken heeft met mensen. Er is aandacht nodig voor sociale 
netwerken en samenwerken:   

“Samen met bewoners en gebouweigenaren zal in een zorgvuldig proces een 
afweging moeten worden gemaakt wat per wijk de beste oplossing is, als huizen niet 
langer met de traditionele cv-ketel worden verwarmd. Per wijk kan de oplossing 
verschillen. Dichte bebouwing, veel hoogbouw, woningen van voor 1995? Dan 
is vaak een warmtenet de oplossing. Nieuwe huizen in een ruim opgezette wijk? 
Dan kan all electric beter voldoen. (…) Maar de staat van de woningen is niet de 
enige factor; de wensen van bewoners en andere uitdagingen in de wijk dan de 
energievoorziening, bepalen net zo goed het tempo en de uitkomst” 
(IBID., PP.15–16).

Het Klimaatakkoord spreekt zich expliciet uit over samenwerken en benadrukt dat de verduur-
zamingsopgave juist verbonden moet worden met wat er speelt in een wijk en zodoende met mensen, 
hun situatie en hun gemeenschap. De vraag is echter: over wiens wens of behoefte van gezamenlijkheid 
en samenwerken gaat dit nou? Want de zinsnede “bepalen net zo goed” is een aanwijzing dat iets of 
iemand leidend is en dat andere zaken daarin ingepast zullen gaan worden. Maar iets ergens inpassen 
is iets anders dan dat beleid wordt ingepast in of aangepast aan bestaande sociale relaties en structuren. 
De vraag is zodoende: hoe zit dit nu precies en wat wil het Klimaatakkoord? Ook spreekt het 
Klimaatakkoord over een ‘clustergewijze’ aanpak van woningen, wanneer deze bouwkundig hetzelfde 
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zijn en/of te maken krijgen met eenzelfde nieuwe manier van verwarmen. Ook dat roept vragen op, 
omdat daarmee iets wordt verondersteld over een relatie van de fysieke en de sociale collectiviteit en 
de vraag is door wie en voor wie dat is bepaald, want dat wordt niet uitgelegd. 

De antwoorden op de vragen hoe het Klimaatakkoord wil omgaan met sociale relaties, contacten 
en/of collectiviteit kunnen worden gevonden door heel precies te volgen wat het Klimaatakkoord 
vertelt over een zogenaamde ‘wijkgerichte aanpak’:

“Het wegnemen van de onrendabele top van verduurzaming is op zichzelf onvoldoende 
om het gewenste tempo van verduurzaming te bereiken. Gebouweigenaren hebben vaak 
nog aanvullende incentives nodig om tot verduurzaming over te gaan. Er is dus ook een 
planmatige aanpak nodig. Die loopt via de wijkgerichte aanpak” (IBID., P.23).

Er zijn aanvullende stimulansen nodig, want het is geen vanzelfsprekendheid dat de verleidings-
strategie van woonlastenneutraliteit gaat slagen, zoals kan worden afgeleid uit de twijfel die hier wordt 
benoemd en daarom moet er een door een gemeente geïnitieerde (top-down) wijkaanpak komen:

“De gemeente als regisseur van het proces overlegt met de bewoners en andere 
betrokkenen van de wijk over de vormgeving van het proces over wat voor de wijk 
belangrijk is en biedt waar mogelijk ruimte voor bewoners om ideeën en wensen in te 
brengen en om vanuit bewonerscollectieven een deel van het proces zelf vorm te geven” 
(MASTERPLAN WIJKGERICHTE AANPAK 2018, PP.3–4). 

De aandacht voor enerzijds een fysieke aanpak en collectiviteit en anderzijds sociale relaties, 
contacten en/of collectiviteit, bundelt zich in een wijkgerichte aanpak. Tegelijk wordt zo duidelijk 
dat de aandacht voor sociale relaties en netwerken, zoals via bewonerscollectieven, gebeurt vanuit 
een overheidsproces en -perspectief. Anderen kunnen ‘waar mogelijk’ hun ideeën ‘inbrengen’ in 
een door in dit geval gemeente geregisseerd proces. En dat klopt:
 

“Waar in de transitievisie de mogelijke alternatieven in beeld gebracht zijn, besluit 
de gemeenteraad in het uitvoeringsplan op wijkniveau over de alternatieve energie 
infrastructuur van een wijk. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, 
bedrijfsleven, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten en andere partijen 
investeringsbeslissingen nemen. Cruciaal binnen het uitvoeringsplan is de 
participatie van gebouweigenaren en -gebruikers. De gemeente bepaalt in 
samenspraak met de betrokken stakeholders op welke datum daadwerkelijk de 
toelevering van aardgas wordt beëindigd en legt dit vast in het uitvoeringsplan op 
wijkniveau (…)” (WIJKGERICHTE AANPAK 2018, P.5–6, BENADRUKKING ORIGINEEL).
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Het Klimaatakkoord stelt zodoende beleidsparticipatie voor als proces rond woningverbetering 
en analyseert niet wat bijvoorbeeld de genoemde bewonerscollectieven zelf kunnen of willen 
doen als het gaat om woningverbetering. Er volgt hier nog wel iets van een uitleg over nut en 
noodzaak van gezamenlijkheid en samenwerken, wat in het Klimaatakkoord gelijk de enige keer 
is dat het gaat over buren:  

“Warmtenetten of verbouwingen worden op wijkniveau georganiseerd. 
Praktijkvoorbeelden tot nu toe tonen aan dat dat succesvoller verloopt, naarmate 
buren daarin meer met elkaar en met de (lokale) overheid optrekken. Gezamenlijk 
de juiste afwegingen maken, gezamenlijk de mogelijke ingrepen in de wijk en in de 
huizen organiseren – voor het gemak en de kosten – en misschien zelfs gezamenlijk 
de nieuwe (aard)warmtebron of zonnepanelencentrale bezitten” 

(KLIMAATAKKOORD 2019, P.15).

Bundel je wat het Klimaatakkoord duidelijk maakt over sociale relaties, dan zie je dat deze een rol 
spelen op drie schaalniveaus: (1) in de wijk, (2) bij een clustergewijze aanpak en (3) op individueel 
niveau. Aardgasloos worden (van het gas af gaan) betekent een collectieve (fysieke) aanpak die leidt 
tot een andere energie-infrastructuur in een wijk. In dat proces is sprake van beleidsparticipatie 
doordat de gemeenteraad hier eerst een beslissing over neemt. Tussen het collectieve en 
individuele schaalniveau zit nog een schaalniveau, dat je kunt typeren als een clusteraanpak van 
woningen op basis van bouwkundige kenmerken. In dit verband wordt erop gewezen dat mensen 
samen dingen kunnen opzetten, zoals alternatieve vormen van energieopwekking. Wat lastig 
is aan deze clusteraanpak is dat onduidelijk is wat dat precies inhoudt, aan welk schaalniveau 
dat is gekoppeld en welke vrijheden of verplichtingen dan gelden. Het belangrijkste is dat op 
het moment dat er met wijkbewoners zal worden gesproken al politieke besluitvorming heeft 
plaatsgevonden over de gewenste energie-infrastructuur. 

Een wijkgerichte aanpak betekent niet dat een gemeente samen met eigenaar-bewoners 
beleid maakt voor het aardgasloos maken van woningen en via uitwisseling met eigenaar-
bewoners – deliberatie – draagvlak genereert voor beleid. Dat kan niet, want zo’n wijkaanpak 
is een reeds vastgesteld beleidsmatig kader en de betrokkenheid van eigenaar-bewoners zal 
zodoende een reactief en geen proactief karakter hebben (vgl. Coenen, Van de Peppel en 
Woltjer 2001). 

Zou het gaan over collaborative governance dan zouden eigenaar-bewoners al een stem 
moeten hebben gekregen in de deliberatie over het aardgasloos worden van woningen en 
de procesvorm (vgl. Roe 1994; Healey 2006; Ansell en Gash 2008). Maar weten de stellers 
van het Klimaatakkoord dan genoeg over burgers en specifieker eigenaar-bewoners 
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waardoor ze deze voorstellen kunnen doen? Nee, want het Klimaatakkoord geeft te kennen 
onvoldoende kennis te hebben over het burgerperspectief en over groepen en daarom zal er 
een burgermonitor komen: 

“Naast maatregelen om de transitie (financieel) voor iedereen haalbaar en 
betaalbaar te maken en de lasten eerlijk te verdelen, is er meer nodig om het 
draagvlak voor de transitie te versterken. Brede en actieve betrokkenheid van 
burgers is essentieel om de grote uitdagingen van dit Klimaatakkoord te laten 
slagen. Maar op dit moment is er nog onvoldoende zicht op wat er onder burgers 
leeft. Daarom maakt het Sociaal en Cultureel Planbureau de kennis, houdingen, 
motieven, verwachtingen en het gedrag van burgers met betrekking tot de 
duurzaamheidstransitie inzichtelijk. (…)

Het onderzoeksprogramma richt zich op de relatie tussen de burger (individueel of 
collectief) en de overheid in de context van deze transities, op processen van in- en 
uitsluiting van (groepen) Nederlanders tijdens en ten gevolge van deze transities en op 
de gevolgen van deze transities op de kwaliteit van leven. (…) Deze verkenning poogt 
methodologische kwesties te verhelderen, tot een eerste afbakening van de inhoudelijke 
focus te komen, maar zeker ook een eerste stand van zaken in kaart te brengen. (…) 
Ook zullen op basis van deze verkennende studie keuzes worden gemaakt over wat 
haalbaar is en over de regelmaat en continuïteit waarmee de verduurzaming van de 
Nederlandse samenleving vanuit het burgerperspectief bestudeerd zal worden. (…)

Met de inzichten van het SCP over het burgerperspectief van een verduurzamende 
samenleving kan de kwaliteit van de uitvoering van het Klimaatakkoord worden 
verbeterd en de uitvoering worden bijgestuurd waar dit nodig is”
(KLIMAATAKKOORD 2019, PP.216–217).

In deze uitgebreide uitleg over een burgermonitor wordt door de stellers van het Klimaatakkoord 
gewoonweg geconstateerd dat zij helemaal geen kennis hebben over de houdingen, motieven 
en/of verwachtingen van burgers bij de duurzaamheidstransitie. Ook over de manier waarop 
je groepen kunt betrekken en hoe je kunt voorkomen dat ze worden buitengesloten, lijkt geen 
kennis te bestaan. De analyse over sociale relaties, en zeker de toelichting over een burgermonitor, 
roept de vraag op of bij woningverbetering nu alweer sprake is van een beleidsgedreven aanpak. 

Wetgeving
Voorgaande analyse is vanuit het perspectief van (collaborative) governance wellicht wat somber, 
maar dan is de rol van wetgeving nog niet besproken. Ook het verleden wijst uit dat betere isolatie 
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van woningen en veranderingen in de energiezuinigheid van woningen vaak een gevolg zijn van 
wetgeving (vgl. Hoppe 2012). Eerst lijkt dwang in het Klimaatakkoord ver weg:  

“De beoogde standaard voor de bestaande bouw wordt voor eigenaar-bewoners 
vooralsnog niet verplichtend voorgeschreven, maar geeft duiding over de gewenste 
energieprestaties van bestaande woningen vooruitlopend op de wijkgerichte aanpak. 
In 2025 wordt de standaard geëvalueerd op basis van nader vast te stellen criteria, 
in samenhang met andere instrumenten en de wijkgerichte aanpak. Daarna kan de 
standaard zo nodig worden aangescherpt, beter worden ondersteund of hij kan een 
meer verplichtend karakter krijgen” (KLIMAATAKKOORD 2019, P.20).

Hier wordt nog op een wikkende en wegende en geenszins drammerige toon verteld over het 
verplicht verbouwen van woningen tot aan een bepaald minimumniveau (‘de standaard’). Elders 
laat het Klimaatakkoord geen enkel misverstand bestaan over de rol die wetgeving gaat spelen in 
het verbouwen van woningen tot aan een bepaald minimumniveau:

“De Rijksoverheid zal de standaard (en streefwaarden) integreren in bestaande 
methodieken, namelijk in: Het Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving; Het 
Energielabel (…).” (IBID., P.20).

De rijksoverheid bepaalt (straks) welke standaarden gaan gelden voor het energiegebruik 
en de isolatie van woningen en zij gaat dit vastleggen in een wet, want dat is het Bouwbesluit. 
Uiteindelijk zal de rijksoverheid het verbouwen van woningen, linksom of rechtsom, afdwingen 
door het vast te leggen in wetten en normeringen. En logischerwijs krijg je voor een verbouwing 
pas overheidssubsidie als je na de verbouwing aan de genoemde ‘standaard’ voldoet: 

“De standaard kan gebruikt worden bij de financiering en subsidiëring van 
verduurzamingsmaatregelen. Een verbouwing tot aan de standaard kan de 
grondslag zijn voor aanspraak op subsidie” (IBID., P.18).

Wetgeving speelt heel direct een rol in het gerealiseerd krijgen van woningverbetering. Door zo 
te zinspelen op de inzet van wetgeving gaat het verhaal in het Klimaatakkoord niet alleen over 
de inzet van argumenten om te overreden (persuasion), want het gaat evengoed over de inzet van 
macht (exercise of power) (vgl. Hajer 1993). Van een dreigen met wetgeving (vgl. Stone 1989) 
om de verduurzaming van woningbouw gerealiseerd te krijgen, is in het Klimaatakkoord geen 
sprake. Het zo nadrukkelijk bespreken van wetgeving is niet echt verleidend en empathisch te 
noemen. 
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Een mogelijke inzet van wetgeving voor het realiseren van woningverbetering is wat anders dan 
zoeken naar samenwerking en recht doen aan sociale processen en structuren buiten de officiële 
structuur (vgl. Healey 2006; Ansell en Gash 2008). Wetgeving kan voor eigenaar-bewoners een 
externe motivatiebron worden voor woningverbetering (vgl. Ryan en Deci 2000; Vansteenkiste 
en Ryan 2013).

5.4  De relatie van mens en techniek

De derde en laatste relatie die in deze analyse aan bod komt, is de relatie van mens en techniek. 
De stellers van het Klimaatakkoord snappen heel goed dat techniek kan bijdragen aan CO2-
reductie in bestaande woningbouw. Op talloze plekken in het Klimaatakkoord staat beschreven 
hoe bestaande en nieuwe techniek (all-electric, isolatie, warmtepompen, aardwarmte, et cetera) 
moeten gaan helpen bij de adaptatie van woningverbetering. Het Klimaatakkoord geeft de 
techniek een hoofdrol bij woningverbetering en het bereiken van adaptatie. Dat blijkt uit het 
volgende:  

“Marktpartijen zetten zich, in afstemming met (woon)consumentenorganisaties, 
in om voor de meest kenmerkende woning- en gebouwtypen zoveel mogelijk 
arrangementen (gestandaardiseerde of industrieel vervaardigbare pakketten voor 
energiebesparing (isolatie) en duurzame energie- en warmteoplossingen)  
te ontwikkelen” (KLIMAATAKKOORD 2019, P.18).

De ambitie is zodoende om een ‘alles-in-één-verbouwoplossing’ te krijgen die aangeboden kan 
worden aan mensen. Wat er moet komen is een:  

“Gestandaardiseerd en geïntegreerd aanbod per type woning/gebouw van  
(hybride) warmtepompen, afleversets voor collectieve warmte, 
warmteafgiftesystemen, isolatiepakketten c.q. schilrenovaties en pakketten  
voor exploitatie respectievelijk beheer” 
(WERKGROEP ARRANGEMENTEN 2018, P.7).

Zelfs per bouwdeel van een woning moet duidelijk zijn wat de techniek kan en hoe dat dan 
voldoet aan de nieuwe normen: 

“Het pakket van maatregelen dat daarvoor nodig is, laat zich vertalen per 
woningtypologie in vastgestelde streefwaarden voor de bouwdelen: dak, gevel, vloer 
en beglazing (Rc- en U-waarden) (…)”(WERKGROEP WONINGEN 2018, P.8).
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Het blijft zodoende niet bij woonlastenneutraliteit als beleidssymbool, want die moet een 
uitwerking krijgen in een technische oplossing: ‘arrangementen’. Voor het verbouwen komt er een 
gestandaardiseerd technisch aanbod, dat wellicht zelfs per type woning beschikbaar is en zorgt 
voor een ‘alles in één keer goed’-verbouwing. Het arrangement is een tweede beleidssymbool 
in het Klimaatakkoord (vgl. Baumgartner en Jones 1993; Achter 2004), waarmee door het 
Klimaatakkoord een wenkend technisch perspectief wordt gepresenteerd voor het eenvoudig 
verbouwen van een woning.

Het voorstel van arrangementen maakt een aantal dingen duidelijk over hoe het Klimaatakkoord 
omgaat met de relatie mens en techniek. Een verbouwpakket, zoals een arrangement, kan zorgen 
voor een verbinding tussen schaalniveaus, tussen beleid en uitvoering en tussen woning (hardware) 
en sociale processen (software) (vgl. Sayes 2014). En omdat het handelen van mensen eerder 
wordt gestuurd door individuele dan collectieve belangen (vgl. Duyvendak en Hurenkamp 2004) 
is het idee van een individueel arrangement niet vergezocht. Het arrangement is de ‘slimmigheid 
van de technische omweg’ (vgl. Latour 1997) die als een nonhuman zou moeten worden ingezet 
in sociale processen (vgl. Sayes 2014) om mensen te verleiden en hen zo te betrekken bij de 
gewenste verandering (vgl. Ostrom 2000). 

“Draagvlak voor de aanpak is cruciaal. Het kabinet zet daarom in op een 
zorgvuldige wijkaanpak en aan goede ondersteuning en ontzorging van eigenaar-
bewoners bij het treffen van verduurzamingsmaatregelen” 
(KAMERSTUKKEN II, 32813, NR.342, 2019, P.6).

Een gestandaardiseerd technisch aanbod kunnen doen aan mensen zoals de arrangementen 
kan helpen bij verwerven van draagvlak. Techniek krijgt hierdoor een behoorlijk zware taak 
toebedeeld in het laten slagen van CO2-reductie en de energietransitie, wat het Klimaatakkoord 
sterk afhankelijkheid maakt van techniek (vgl. Feenberg 2017). Echter hoe techniek bijvoorbeeld 
gaat bijdragen aan het gerealiseerd krijgen van woonlastenneutraliteit wordt nergens duidelijk, 
want dat wordt niet geanalyseerd. Sterker nog: de onduidelijkheid over woonlastenneutraliteit 
impliceert dat er ook over de rol van techniek in de energietransitie van woningen nog veel 
onduidelijk is.

Dat er iets speelt rond woonlastenneutraliteit blijkt uit het gespeel met woorden: 

“Als samenleving moeten we dus in staat zijn deze transitie te betalen. (…) In het 
pakket aan maatregelen stellen we daarom het streven centraal om voor steeds meer 
huishoudens woonlastenneutraliteit binnen bereik te brengen (…)”
(KAMERSTUKKEN II, 32813, NR.342, 2019, P.3).
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Terwijl het eerder in het verhaal – overduidelijk – ging over “woonlastenneutraliteit is het 
uitgangspunt” (paragraaf 5.2), is dat in deze uitleg van de minister verworden tot “binnen bereik 
te brengen”. En dat terwijl de laatste uitleg niet zomaar een uitleg is, maar afkomstig is uit een 
kamerbrief van minister Wiebes waarin het Klimaatakkoord wordt toegelicht. Het spelen met 
woorden is een duidelijke aanwijzing dat er nog veel onduidelijk en onzeker is over de financiële 
aspecten van de energietransitie van woningen en dat vertelt het Klimaatakkoord ook:

“Uitgangspunt is dat de energietransitie voor iedereen financierbaar en betaalbaar 
moet worden, ook voor lage inkomensgroepen. Op dit moment is dat nog niet zo” 

(WERKGROEP PARTICULIERE WONINGEIGENAREN 2018, P.7).

Omdat zoveel onduidelijk en onzeker is over de kosten en financiering is dat een veeg teken 
over hoeveel er duidelijk is over de rol van techniek in de verduurzaming van woningen, want 
deze twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het punt is: woonlastenneutraliteit en 
arrangementen als beleidssymbolen (vgl. Baumgartner en Jones 1993; Achter 2004) gebruiken 
om je doel uit te leggen is snel gebeurd, maar die ambities vervolgens concreet maken is nog 
wat anders. Conceptuele beelden over techniek vertaald krijgen in iets toepasbaars, brengt – 
zo is wel voorstelbaar – een organisatievraagstuk met zich mee. Dat er bij de voorstellen van 
het Klimaatakkoord nog talloze open eindjes zijn en met welke de onderwerpen de betrokken 
partijen dan te maken hebben, laat de volgende bloemlezing zien: 

Zij zijn afhankelijk van “een meer actieve rol van het bedrijfsleven gericht op marketing en ontzorgende 
arrangementen”. Zelf staat de regering voor de uitdaging het Burgerlijk Wetboek (BW)18 aangepast 
te krijgen, want “het koppelen van een lening inclusief betalingsverplichtingen aan een woning vereist 
een nieuwe grondslag in het BW”. De uitvoering heeft te maken met macro-economische invloeden 
zoals wanneer er “kostenstijgingen kunnen optreden als gevolg van o.a. krapte op de arbeidsmarkt” 
en “het gebrek aan personeel [kan] van grote invloed (…) zijn op de Energietransitie” (CITATEN 

RESPECTIEVELIJK UIT: WERKGROEP ARRANGEMENTEN 2018, P.8; WERKGROEP PARTICULIERE WONINGEIGENAREN 

2018, P.2; WERKGROEP ARRANGEMENTEN 2018, P.3; VERSLAGBUNDEL SECTORTAFEL 2019, P.26).

Het omzetten van de conceptuele ideeën over woonlastenneutraliteit en arrangementen naar iets 
toepasbaars, is materialiteit voor de samenwerkingscoalitie van het Klimaatakkoord (vgl. Law 
2008). Het maakt evenzeer duidelijk dat over de inzet van techniek en toepasbaarheid nog veel 
onduidelijk is. Toch zijn er geen zorgen over de rol die techniek kan spelen, want zelfs als de 
ambitie van CO2-reductie nog verder zou worden opgeschroefd stellen zij: 

“Dat is mogelijk, in de zin dat het technisch potentieel groter is dan het potentieel dat met de 
afspraken in dit Klimaatakkoord moet worden ontsloten” (KLIMAATAKKOORD 2019, P.7). 

76 LEREN VAN BURGERS

18.  BW staat voor Burgerlijk Wetboek.



Terwijl over techniek die in energietransitie van woningen niét voldoet slechts terloops iets wordt 
gemeld: 

“Een ‘op weg naar aardgasvrij’-standaard voor woningen voorkomt dat 
gebouweigenaren en bewoners spijtmaatregelen treffen, zoals isolatie die later 
onvoldoende blijkt te zijn” (KLIMAATAKKOORD 2019, P.18). 

Het vertrouwen in wat er technisch ontwikkeld zal gaan worden, is zelfs al zo groot dat de minister 
denkt dat het een Nederlands exportproduct kan zijn:  

“Een ambitieus klimaatbeleid biedt naast milieuwinst ook kansen voor onze economie, 
onze welvaart en ons duurzame verdienvermogen. Door eerder te beginnen bouwen we 
een voorsprong op ten opzichte van andere landen. Op die manier hebben we meer tijd 
en kunnen we nieuwe ideeën en technologieën ontwikkelen die we vervolgens kunnen 
exporteren. Daarmee werken we tegelijkertijd aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat” 
(KAMERSTUKKEN II, 32813, NR.342, 2019, P.1).

Echter wat de techniek en dan met name de arrangementen die moeten gaan zorgen voor 
aardgasloze woningen en woonlastenneutraliteit precies kunnen, en wat zodoende het concrete 
(verleidings)aanbod is richting bijvoorbeeld eigenaar-bewoners, is niet duidelijk. Daarentegen 
analyseren de stellers van het Klimaatakkoord hun (eigen) organisatorische uitdagingen en 
beslommeringen wel uitgebreid. Enerzijds is dat te begrijpen, want dat was het doel van het 
Klimaatakkoord. Anderzijds is dit vreemd, want via woonlastenneutraliteit en arrangementen 
maken zij wel degelijk contact met anderen en willen zij draagvlak creëren voor hun ideeën en 
een perspectief schetsen. Maar om welk perspectief gaat het eigenlijk en wat is daarin nu precies 
de rol van techniek? Over de manier waarop het Klimaatakkoord en zodoende de overheid met 
techniek wil gaan sturen, en ook hoe er zal worden omgegaan met een situatie als dat niet slaagt, 
is in het Klimaatakkoord niets terug te lezen (vgl. Van Eeten 2010). 

5.5  “The making of…”

De gespreksverslagen van de overleggen waaruit het Klimaatakkoord is ontstaan, zijn openbaar. 
Dat is heel waardevol, want het geeft een inkijk in de overwegingen en denkprocessen in de SER 
waar het Klimaatakkoord is gemaakt.19 Uit de verslagen is een “making of…” te maken waardoor 
een aantal zaken die reeds aan bod zijn gekomen in de analyse worden herbevestigd en op een 
aantal andere zaken nog nieuw licht wordt geworpen. 
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weggelakt in de verslagen, heb ik dit vervangen door “naam partij of persoon geanonimiseerd”.



Zo is uit de verslagen af te leiden dat er in de gesprekken twijfels en onzekerheden worden 
benoemd en besproken over het kunnen waarmaken van de ambitie van ‘ontzorgen’. Vereniging 
Eigen Huis (VEH) zegt hier heel expliciet over:  

“Het aspect van ontzorgen is redelijk vrijblijvend. Wie is er verantwoordelijk  
of aanspreekbaar op dit punt?” (VERSLAGBUNDEL SECTORTAFEL 2019, P.70).

Terwijl ‘goede ondersteuning en ontzorging van eigenaar-bewoners’ volgens minister Wiebes cruciaal 
is om draagvlak te krijgen voor de noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen (Kamerstukken II, 
32813, nr.342, 2019, p.6), toont de VEH zich in voorgaande uitleg juist kritisch over de ambitie 
van ‘ontzorgen’. De VEH betwijfelt of ‘het plot’ van het Klimaatakkoord wel gaat werken. Het zou 
namelijk ook heel anders kunnen aflopen met de ideeën over woonlastenneutraliteit en technische 
oplossingen, en daarover gaat het ook in de gesprekken in de SER: 

“[naam partij of persoon geanonimiseerd] bedoelde ook geen garanties op 
individueel niveau. Het Klimaatakkoord belooft echter wel woonlastenneutraliteit 
voor ‘archetypes’. Op dit moment is haar geen enkele wijk bekend waar het streven 
wordt gehaald. Dat vormt wel een probleem. Uit deze discussie blijkt wederom hoe 
ver de lokale leefwereld afstaat van de nationale. Dat viel ook op bij de doorrekening 
die nadrukkelijk de nationale rekening betreft. Mensen die in de praktijk bezig zijn 
met aanpassingen aan hun huis, hebben er niets aan dat de nationale rekening 
klopt. Om de achterban mee te krijgen, moet hier wel iets aan worden gedaan” 
(IBID., P.111, (ORIGINEEL 07 MEI 2019 P.8)). 

De spreker krijgt bijval over zijn of haar zorgen en overdenkingen: 

“[naam partij of persoon geanonimiseerd] sluit zich volledig aan bij het standpunt 
van de VNG. In het Klimaatakkoord staat de woonlastenneutraliteit als hard 
uitgangspunt. Het wordt lastig om mensen te overtuigen met dit verhaal. Zeker de 
mensen in koplopergemeenten hebben recht op garanties” (IBID.).

Voorgaande reacties en overdenkingen komen los in het gesprek dat volgt op een uitleg over 
de vraag of woonlastenneutraliteit wel of niet een garantie is. Nee, toch niet zo blijkt hierna, en 
daarbij wordt een (frappante) uitspraak gedaan over communicatie. 

“[naam partij of persoon geanonimiseerd] gaat in op de woonlastenneutraliteit. 
Het Rijk hanteert de formulering dat streven naar woonlastenneutraliteit het 
uitgangspunt is. Het is nadrukkelijk geen garantie. Het uitgangspunt is dat we 
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woonlastenneutraliteit bereiken voor steeds meer huishoudens en situaties, niet 
alleen via warmtefonds maar ook met opschaling en kostenreductie. Dit streven 
houdt in dat bij de wijkgerichte aanpak wordt begonnen met gebouwtypes en 
situaties waar woonlastenneutraliteit voor veel huishoudens te realiseren is. In de 
communicatie naar bewoners toe zou bij voorkeur niet over een garantie moeten 
worden gesproken. Verstandiger is het uit te gaan van het streven met de opmerking 
dat waar dit niet mogelijk blijkt, naar maatwerkoplossingen wordt gekeken. In de 
PBL-doorrekeningen blijkt dat kostenneutraliteit haalbaar is op macrovlak, maar 
hieruit kunnen geen conclusies worden getrokken voor concrete situaties. Dit is 
ingewikkeld, zowel voor partijen op nationaal niveau, als lokaal. Via het kennis- 
en leerprogramma moet worden geoefend met het communiceren hierover met 
bewoners” (IBID.).

De partijen en betrokkenen discussiëren met elkaar over de vraag in hoeverre archetypes en 
woonlastenneutraliteit haalbare doelen zijn. Uit de gespreksverslagen blijkt dat er twijfels zijn 
over de ambities van woonlastenneutraliteit en het ontzorgen via arrangementen. Het zijn 
zorgen die de eindversie van het Klimaatakkoord niét hebben beïnvloed, want daarin worden 
woonlastenneutraliteit en arrangementen als beleidssymbolen (vgl. Baumgartner en Jones 1993; 
Achter 2004; Ostrom 2000) gewoon ingezet om een wervend beeld te schetsen wat burgers mogen 
verwachten. Terwijl de ene partner zijn zorgen uit of de ambities wel waargemaakt kunnen 
worden, is de toon van iemand anders – precies zoals in de eindversie van het Klimaatakkoord – 
onverminderd optimistisch: 

“Er is een sociale verandering nodig. Dat is ingewikkelder dan de techniek. Ik hoop 
dat we voor de zomer een plan maken dat ervoor zorgt dat de transitie goedkoper 
en gemakkelijker wordt (voor burgers en bedrijven)” (IBID., P.11).

Wat bovendien opvallend is aan deze uitspraak, is dat sociale verandering komt in de vorm van een 
plan. En dat plan gaat weer niet over het onderzoeken van de houding, de motivatie en het gedrag 
van burgers, maar lijkt toch echt te gaan over het via de financiën willen beïnvloeden van mensen. 

Tijdens de gesprekken zijn er ook vragen over het actief zijn van eigenaar-bewoners. Zo vraagt 
de VEH:

“Hoe krijgen we de huiseigenaren in beweging” (IBID., P.3).

Dat is licht ongemakkelijk, aangezien de VEH die huiseigenaren vertegenwoordigt, en zij 
zodoende direct een antwoord zou moeten kunnen geven op de eigen vraag. Dat doet de 
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VEH deels wel door vervolgens zoekrichtingen te benoemen, zo blijkt uit het verslag, maar 
dat gaat weer gepaard met het stellen van nieuwe vragen en bevat geen uitleg over wat er door 
eigenaar-bewoners al gedaan wordt. Een andere ongemakkelijkheid over het actief zijn van 
eigenaar-bewoners ontstaat als de VNG oppert dat gemeenten het voortouw nemen bij een 
gebiedsgerichte aanpak: 

“Ook kunnen we bij gebiedsgerichte processen een regisserende rol spelen” (IBID., P.4).

De VNG doet deze uitspraak zonder uitleg te geven hoe dit idee zich verhoudt tot de bestaande 
regie bij woningverbetering en waarom die volgens haar dan niet volstaat en/of onvoldoende 
werkt. Zo’n beoordeling zou bovendien vreemd zijn, want nergens in het Klimaatakkoord 
blijkt dat door onderzoek is nagegaan op welke manier burgers al actief zijn en waar en hoe al 
sprake is van regie. Immers in het kennistekort moet door het maken van een burgermonitor 
verandering komen. Het voorgaande zijn allemaal aanwijzingen dat in het gremium waarin het 
Klimaatakkoord is gemaakt de ‘voeling’ met de wereld daarbuiten niet heel dik gezaaid is. Er 
wordt in het Klimaatakkoord vanuit een macroperspectief gedacht, gewerkt en gerekend. Het 
is de VEH die expliciet aangeeft zich allerminst comfortabel te voelen bij de verhaallijn in het 
Klimaatakkoord: 

“De hoofdlijnen bevatten mooie uitgangspunten, maar nu verplaatst de nadruk 
zich gaandeweg van verleiden en ontzorgen van huiseigenaren naar verplichten en 
normeren” (IBID., P.58).20 

Wat zo interessant is aan de gespreksverslagen, is dat ze inzicht geven in allerlei overdenkingen, 
bedenkingen en verzuchtingen van de stellers van het Klimaatakkoord over hun eigen 
verhaal. Dan blijkt dat zij op verschillende punten minder zelfverzekerd zijn over hun verhaal 
dan wat is terug te lezen in de eindversie van het Klimaatakkoord. De verslagen gaan juist 
over materialiteit en de vraag of wat er in het Klimaatakkoord wordt aangekondigd wel kan 
worden waargemaakt. Echter geen van deze overdenkingen, bedenkingen en verzuchtingen 
over inhoud en proces die gaan over ‘wat ertoe doet’ zijn ingebracht in een maatschappelijk 
debat. Noch hebben deze geleid tot aanvullend onderzoek of tot een verkennen van 
woningverbetering langs andere invalshoeken. Dat is opmerkelijk, want terwijl de stellers 
van het Klimaatakkoord het instellen van een burgermonitor motiveren met het argument 
dat kennis over het burgerperspectief ontbreekt, weten zij zichzelf niet aan te sporen tot een 
onderzoekende houding. 
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5.6   Aandacht in het Klimaatakkoord voor het netwerk van 
woningverbetering 

Via de SER ontvouwt de regering een omvangrijk plan voor CO2-reductie in bestaande woningbouw. 
Daarin heeft zij aandacht voor de relatie van mens en woning, van mensen onderling en van mens 
en techniek. Het Klimaatakkoord heeft – op een eigen manier – aandacht voor alle drie de relaties 
in het netwerk van woningverbetering. Waarbij in het verhaal, wat een mogelijke verklaring kan zijn 
van het voorgaande, de politieke stem (bepleiten van verandering), de bestuurlijke stem (mensen 
helpen) en de stem van de wetgever (normering) door elkaar heen spreken. 

De manier waarop het Klimaatakkoord aandacht heeft voor de relaties in het netwerk kent 
duidelijk twee gezichten. Mooi en positief aan het Klimaatakkoord is dat het aandacht heeft 
voor de drie relaties in het netwerk van woningverbetering en daarmee voor de organisatie 
van woningverbetering. Minder mooi is dat van geen van de drie relaties diepgaand wordt 
geanalyseerd wat hun betekenis is of kan zijn voor de organisatie van woningverbetering. Door 
het niet of slechts oppervlakkig analyseren van het netwerk van woningverbetering, kunnen de 
partners in de SER niet goed weten of en met welke obstakels zij bij de uitvoering van het beleid 
te maken gaan krijgen (vgl. Lin 2000).  

Het Klimaatakkoord wijst zelf expliciet op de afhankelijkheid van de investeringsbereidheid van 
burgers (zie: paragraaf 5.2). Uit het Klimaatakkoord spreekt (over)duidelijk een verlangen naar een 
proces van ‘we’ en ‘samen’. En de stellers ervan wijzen op de “perspectieven, kennis en creativiteit” 
van burgers. Toch wordt er in het Klimaatakkoord niets gedaan met deze eigen constateringen en 
inzichten, want dat komt pas later bij het maken een burgermonitor of de opstart van een wijkaanpak. 
Het heel gericht bezig zijn met het vinden van geschikte werkvormen voor een bijeenkomen met 
burgers (zoals eigenaar-bewoners), heeft niet de aandacht van de stellers van het Klimaatakkoord. 

Wat het Klimaatakkoord uitlegt en duidelijk maakt over de drie relaties speelt zich derhalve af in 
de wetenschap dat bij of na het benoemen van de ‘assumptions for policymaking’ (vgl. Roe 1994) 
niet de kennis is gebruikt van eigenaar-bewoners. Burgers zoals eigenaar-bewoners zijn namelijk 
niet opgezocht om te horen hoe zij denken over het verduurzamen van hun woningen en het 
proces van een wijkaanpak (vgl. Coenen, Van de Peppel en Woltjer 2001; Healey 2006; Ansell en 
Gash 2008). Dus bij de start van een wijkaanpak weten gemeenten niet of zij kunnen omgaan met 
het gedrag, de ideeën en voorkeuren van eigenaar-bewoners.

Kortom: in het beleidsverhaal van de regering en partners over de verduurzaming van bestaande 
koopwoningen blijft onduidelijk hoe eigenaar-bewoners zelf willen en kunnen omgaan met het 
onderhouden en verbeteren van hun woning. 
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6   Het verhaal van  
eigenaar-bewoners over 
woningverbetering 

6.1  Eigenaar-bewoners aan het woord

De materie van woningverbetering 
Het tweede verhaal over woningverbetering dat in dit onderzoek aan bod komt, is het verhaal van 
Almeerse eigenaar-bewoners die wonen in rijwoningen uit de bouwperiode 1970 en 1990 (zie: 
paragraaf 2.4 en 4.3). Met behulp van het theoretisch kader van hoofdstuk 3 wordt in dit hoofdstuk 
geanalyseerd hoe deze eigenaar-bewoners en de facto woningbeheerders omgaan met het netwerk 
van woningverbetering. Hun verhaal is geconstrueerd op basis van de transcripties van 31 interviews 
(zie: paragraaf 4.3). Waarmee een eigenaar-bewoner bijvoorbeeld te maken kan krijgen, is: 

“De badkamer diende zich aan doordat er water uit het plafond kwam in de keuken. 
Wij wisten al dat er een lekkage was en hebben dat toen provisorisch opgelost en 
gezegd: we gaan sparen voor de nieuwe badkamer. Maar die provisorische oplossing 
bleek toch ook niet afdoende te zijn en toen hebben we besloten: we gaan nu 
beginnen. (...) Vorig jaar hebben we rotte kozijnen gehad en [zijn] we gelijk gaan 
schilderen. (...) Dubbel glas boven staat al een tijdje in de planning, maar daar moet 
ook voor gespaard worden en we hebben geen last van het enkel glas. (...) En als het 
mogelijk is willen we ook een stuk aan het huis bouwen” 
(ALMERE 23.07.18, VROUW (32), GETROUWD / GEZIN MET KINDEREN).

Woningverbetering door eigenaar-bewoners gaat om jezelf helpen bij materiële noden op het gebied 
van wonen (vgl. Bakker en Karel 1981; Turpijn 1987). De relatie met techniek is zodoende heel sterk 
voor een eigenaar-bewoner, want door techniek die ermee stopt of omdat zij daar zelf dingen aan 
willen veranderen, wordt woningverbetering een onderwerp voor ze (vgl. Feenberg 2017). In de 
fotoreportage aan het eind van dit hoofdstuk is een aantal foto’s opgenomen die in algemene zin 
een indruk geven van de praktijk van woningverbetering en verduurzaming. Waarom eigenaar-
bewoners zich inspannen voor woningverbetering is voor een andere vrouw heel duidelijk:    

“Omdat je je woongenot wilt verbeteren natuurlijk” 
(ALMERE 29.01.18, VROUW (66), GETROUWD).
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Hiermee is de uitgangssituatie in beeld van burgers die zelf woningbeheerder zijn en is hun 
drijfveer om bezig te zijn met woningverbetering benoemd. Hoe eigenaar-bewoners bij woning-
verbetering keuzes maken en handelen, krijgt aandacht nadat er eerst, in aanvulling op paragraaf 
4.3, iets verder is ingegaan op de vraag wie hier aan het woord zijn. 

Een nieuwe ervaring
Een woning kopen zorgt bij mensen voor een heel nieuwe ervaring. De eigenaar-bewoners die 
aan het woord zijn, zijn suburbane stijgers (zie: paragraaf 4.3). Juist hun huis heeft de mensen 
die hier aan het woord zijn geholpen, in een verder verleden door de premiekoopregelingen (zie: 
paragraaf 2.3 en Appendix II), bij het zetten van stappen op de maatschappelijke ladder.

[Man:] “Oorspronkelijk woonden we in de Oosterparkbuurt in Amsterdam. En 
daar werd het te klein voor ons met de kinderen. En de voorzieningen waren er ook 
niet, want we hadden enkel maar koud water daar. [Vrouw:] “Ja, geen warm water, 
geen douche. (…) Dus ja, met drie kinderen was dat op een gegeven moment echt te 
klein. En toen kregen we de mogelijkheid om naar de Bijlmer te gaan.” [Man:] “Toen 
hebben we in Dennenrode [gewoond].” [Vrouw:] “Ja, de Bijlmer werd gebouwd en 
toen dachten wij van: we kunnen zo over, maar dat was niet zo. Hebben we toch 
wel een half jaar voor… Vechten wil ik niet zeggen, maar het was erg gewild. Vanaf 
1977 hebben we daar vijf jaar gewoond.” [Man:] “In ’82 zijn we hier gekomen.” (…)  
[Vrouw:] “We woonden zeven hoog met drie kinderen en de kinderen worden groot, 
ze willen op een gegeven moment buiten spelen. Dat ging niet zo makkelijk. (…) 
Het was niet zo veilig meer. En toen kregen we via vrienden, die waren hier gaan 
kijken, een tip: dit is een leuke woning, jullie moeten ook eens gaan kijken. Goed, 
wij kijken, was er nog een vrij hier. Wij hadden zoiets van, nooit aan een woning 
gedacht, maar oké, al berekenend was ook premie A nog een mogelijkheid.” [Man:] 
“Premie A toen nog” (ALMERE 06.02.18, ECHTPAAR VAN 67 (VROUW) EN 68 (MAN)).

Het is een doorleefde uitleg waarmee deze mensen een inkijk geven in de opwaartse sociale 
mobiliteit die zij en talloze andere eigenaar-bewoners met hen hebben doorgemaakt. Het kopen 
van een huis zorgt voor een heel nieuwe ervaring en zo wordt een veranderingsproces afgerond 
die begint in een woning waarin deze mensen alleen maar koud water hadden. Er komen ook 
jongere eigenaar-bewoners aan het woord. Zij dienen zich aan als ‘opvolgers’ van hun gestegen 
stadgenoten en (schoon)ouders. 

“Ja, wij, hadden al heel lang een relatie, maar omdat [mijn vriend] zijn eigen 
bedrijf had, die is hij tien jaar geleden gestart, konden wij geen hypotheek krijgen. 
Hij moest drie jaarcijfers laten zien. En toen hebben wij besloten om daarop te 
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wachten… dus niet eerder te huren. Dus we hebben besloten om te wachten met 
kopen. En toen hebben wij gekeken wat er allemaal is. Eerst rond Almere Haven, 
want dat trok ons ook heel erg. Maar we wilden heel graag een garage erbij, vanwege 
het werk van [mijn vriend]. En uiteindelijk kwamen we dit huis tegen en we 
kwamen hier binnen en toen dachten we ja. Er moet wel heel veel gebeuren, maar 
dit is wel iets waar wij ons zien wonen en qua prijs was het ook erg aantrekkelijk” 
(VROUW (32), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

Jongere eigenaar-bewoners vertellen – logischerwijs – over andere motieven en drijfveren bij 
het kopen van hun woning en hun keuze voor de huidige woonplek. Maar ook zij zorgen door 
een huis te kopen voor verandering en kunnen dan grondgebonden gaan wonen en hoeven niet 
(meer) te huren. Wat jongere en oudere eigenaar-bewoners bindt, is ten eerste hun functionele 
en pragmatische denken over het vinden van een woonplek en ten tweede dat de stap naar het 
zijn van een eigenaar-bewoner voor hen allemaal een nieuwe ervaring is. Het perspectief hoe je 
omgaat met je woning wijzigt door eigenaar-bewoner te worden radicaal:

[Vrouw:] “Nou, toen we het kochten hebben we natuurlijk wat extra hypotheek 
genomen, want we wilden een aantal dingen veranderen. We hebben er een schuifpui 
ingezet, dakkapel erop gezet aan de achterkant en we hebben de keuken en badkamer 
verbouwd. (…) [Vrouw:] Al die mensen hier gingen kopen en dus ging de een dit doen 
en de ander ging dat doen… dus je raakte geïnspireerd door die mensen. (…) [Man:] Het 
is nu van jezelf, je investeert… Kijk je kunt een huurhuis ook verbouwen met eventueel 
de consequentie dat ze zeggen: het moet terug in de oude situatie. Nou, dat houdt je een 
beetje tegen, zeker als het ingrijpend is. We hadden een ligbad. Sloop je eruit… Toilet laat 
je naar de andere kant verplaatsen... Dat is nogal ingrijpend. Het zal je gebeuren dat je 
na vijf jaar weggaat en ze zeggen: breng het maar terug in de oude staat” 
(ALMERE 09.07.18, ECHTPAAR VAN 61 (VROUW) EN 73 (MAN)).

Eigenaar-bewoner zijn, zorgt voor een totaal andere verhouding tussen mensen en hun woning 
en dat begint er al mee dat je je voor een huis in de schulden steekt zodat je het kunt kopen en 
kunt investeren in het comfort. Een verandering van jewelste:

[Man:] “Misschien is het wel leuk om te vertellen. Toen we aan met name mijn ouders 
vertelden dat we een huis gingen kopen toen hebben zij er niet van geslapen. Want zij 
zaten in een traditie van huren. Jouw ouders niet maar dat is ook eigenlijk ook gekomen 
vanwege het feit dat ze een erfenis kregen” (ALMERE 25.07.18, ECHTPAAR (BEIDEN 65)).
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Door in de rol en positie van eigenaar-bewoner te komen, komen je keuzes en handelingsruimte 
bij het georganiseerd krijgen van woningonderhoud en investeren in je wooncomfort in een ander 
perspectief te staan (vgl. Barnard en Spencer 2010). Welke aandacht heeft deze groep eigenaar-
bewoners waarvan we weten dat ze behoren tot de lagere middenklasse (zie: paragraaf 4.3) voor 
de drie relaties in het netwerk van woningverbetering? In het eerste deel van het verhaal vertellen 
eigenaar-bewoners over hun investeringsperspectief en -bereidheid in woningverbetering en de 
betekenis van kennis, vaardigheden en capaciteiten. 

6.2  De relatie van mens en woning: een verhaal over het eigen kunnen

Klusvaardigheid, motivatie en nieuwsgierigheid
De relatie mens en woning begint bij eigenaar-bewoners met wat zij als mens (aan)kunnen. 
Mensen worden door een woning te kopen woningbeheerder. Een rol waaraan zij helemaal zelf 
invulling moeten geven en waarin zij dingen moeten leren:   

[Jullie zeggen: “vanaf nu wordt alles zoveel mogelijk uitbesteed”, maar wat deden 
jullie voorheen zelf?] [Man:] Eigenlijk alles zelf gedaan. [Vrouw:] Ik heb voor 
het eerst in mijn leven behangen, dat is goed gelukt. Ik verbaasde mezelf ook. Niet 
perfect, maar goed genoeg. [Man:] Vloertje, schilderen, behangen, trap geschuurd en 
geschilderd” (ALMERE 21.03.18, VROUW (37) EN MAN (44), SAMENWONEND).

Vanaf het moment dat je de verantwoordelijkheid krijgt over het woningbeheer moet je, onervaren 
of niet, aan de slag met het onderhouden en verbeteren van je woning en dat gaat allemaal om 
één ding: jezelf helpen:

“[Mijn vader en oom zijn] heel wat weken bezig geweest om [alle elektriciteit] te 
verleggen. En toen hebben we ‘via via’ een stukadoor gevonden die bij iemand 
anders thuis was geweest. En daarna heeft [mijn vriend] (…) alle muren gespoten. 
[Mijn vriend] heeft heel veel connecties en kent ook weer iemand in de vloeren… 
(…) En qua keuken zijn we gewoon heel veel keukenboeren af geweest en [hebben 
we] gekeken wat ons leuk leek” 
(ALMERE 01.02.18, VROUW (32), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

Zelfredzaam zijn en klussen gaat om ‘via via’, opletten en afkijken, want mensen gaan af op de (al 
dan niet positieve) ervaringen van anderen met bepaalde vaklui, bedrijven of leveranciers:
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[Man:] “Onze dochter wilde haar badkamer laten doen. (…) Toen ben ik twee keer 
met ze mee geweest naar (…) dat bedrijf in Nunspeet. Toen (…) heb ik gehoord 
hoe ze met hun badkamer bezig waren, verder was het mijn zaak niet, [maar] ik 
kon wel merken hoe het ging en (…) het bedrijf is wat duurder, maar (…) dat was 
prima werk. En ik had toen al gezegd: als je het bij mijn dochter goed doet, kom ik 
misschien wel praten voor bij ons zelf. (…) En toen zijn we er zelf ook geweest en 
(…) hebben ze bij ons ook de badkamer gebouwd”  
(ALMERE 07.08.18, ECHTPAAR VAN 65 (VROUW) EN 67 (MAN)).

Een groot voordeel bij woningverbetering is als je zelf handig bent: 

“Mijn openslaande ramen boven bijvoorbeeld, dat zijn dezelfde als van 
woningbouwvereniging de Alliantie [en die belde ik]: jullie hebben die ramen vast 
op voorraad staan ergens? Nee, die bestellen we altijd bij een fabriek. (…) Daar 
kost één kozijn 350 euro. Ik zeg: maar ik zet hem er zelf in! (…) Ik ben naar de 
bouwmarkt gegaan en ik heb naar die profielen gekeken en ik heb het zelf gemaakt. 
Dan ben je voor vijf tientjes of zo klaar” (ALMERE 12.07.17, MAN (62), GETROUWD).

Ook helpt het als je assertief bent, onbevangen om je heen kijkt en vragen stelt om zo kennis op 
te bouwen die je weer in je eigen situatie kunt toepassen:

[Man:] “Ik ken een hele mooie schuur hier vlakbij en toen ben ik met mijn buurman 
samen een keer naar die persoon geweest. (…) Dus daaruit hebben we gedestilleerd 
wat dat kost en dat moest niet zoveel kosten dus heb ik een andere methode 
gebruikt. (…) Ja, dan ben ik nieuwsgierig en vraag ik ernaar. (…) Als je mensen 
over hun eigen spullen vraagt dan zijn ze heel openhartig in het vertellen… dat is 
altijd het bijzondere” (ALMERE 30.01.18, ECHTPAAR VAN 58 (VROUW) EN 65 (MAN)).

En soms is er het geluk dat hulp wordt aangereikt:

“We zijn begonnen met de zolder. Hout weggehaald en een dakraam geplaatst die 
we hadden gekregen van een kennis die ergens had verbouwd en daar een dakraam 
eruit gehaald had en dat mochten wij hebben” (ALMERE 17.07.18, VROUW (57), GETROUWD).

Woningverbetering gaat over de eigen bekwaamheid van eigenaar-bewoners om het onderhouden 
en verbeteren van hun woning te kunnen organiseren (vgl. Bandura 1977). Duidelijk is dat een 
eigenaar-bewoner op het moment dat het moet (dat kan ook onverwacht zijn en zonder dat er 
rekening wordt gehouden met je ervaring als woningbeheerder) zelf opdrachtgever moet zijn 
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voor het beheer. Of ze daarin slagen, valt of staat met de eigen intrinsieke motivatie en of en 
hoe ze hulpbronnen weten te vinden en met elkaar weten te verbinden (vgl. Ryan en Deci 2000; 
Vansteenkiste en Ryan 2013). Zelfmotivatie is geen kleinigheid voor eigenaar-bewoners en daarin 
zitten grote verschillen:   

“Wij hebben [het] eigenlijk het hele jaar door over het huis. Gewoon, net als 
wanneer je denkt: waar gaan wij heen op vakantie? (…) We hebben nu alweer 
bedacht: zullen we de trap gaan doen, zullen we de keuken gaan doen? We zitten de 
hele dag een beetje, nou niet de hele dag, maar zo eens in de twee, drie weken, dat je 
iets langs ziet komen waarvan je denkt… o ja, zullen wij dat ook doen?” 
(ALMERE 29.10.18, VROUW (26), GETROUWD).

Terwijl deze vrouw op een ontspannen, waar-gaan-we-heen-op-vakantie-manier bezig is met 
woningverbetering, bekent iemand anders dat hij klussen helemaal niet leuk vindt:

[Man:] “…dus in de opstartfase hebben we best wel wat zelf gedaan. (…) 
Maar ik kwam er ook achter, naarmate ik bezig was, dat ik eigenlijk heel veel 
niet leuk vond aan klussen” 
(ALMERE 25.10.18, MAN EN VROUW (BEIDEN 33, SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

Klussen niet zo leuk vinden is, één ding. De situatie verandert als woningverbetering een zorg 
begint te worden: 

[Bent u daar nou veel mee bezig met de onderhoudstoestand van uw woning?] “Ja. 
Daarom wil ik hier eigenlijk zo graag weg. [Ik] ben denk ik al wel acht jaar bezig met 
weggaan. (...) Ik kom niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. (...) Ik wil heel 
graag een andere vloer, die gaat er wel komen. (...) Alles is geschilderd [en in] mijn 
badkamer heb ik een nieuwe douchecabine. Het zijn geen grote dingen, maar voor mij 
wel belangrijke dingen. (...) Zodat het hier wel mijn huis blijft in elk geval” 
(ALMERE 27.03.18, VROUW (60), WOONT ALLEEN).

Het dragen van de verantwoordelijkheid voor de staat van je woning is voor eigenaar-bewoners 
logischerwijs niet alleen maar leuk. De één benadert het met een zekere lichtheid die lijkt op een 
hobby, terwijl anderen liever gisteren dan vandaag verlost zouden zijn van deze verantwoordelijkheid. 
Het illustreert dat het zelfbeheer van een woning voor een eigenaar-bewoner flink wat voeten in de 
aarde kan hebben en dat we voorzichtig moeten omgaan met de gedachte dat het automatisch gaat 
(vgl. Turpijn en Veenema 1979). Wat enorm helpt bij woningverbetering en zelfwerkzaamheid zijn 
de (nieuwerwetse) hulpmiddelen van internet en sociale media: 
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[Vrouw:] “Bij de Praxis (…) werd aangegeven dat er een instructiefilmpje was op 
internet. Die heb ik zitten bekijken en dat is een abc’tje en kan je heel makkelijk zelf ” 
(ALMERE 03.04.18, ECHTPAAR VAN 63 (VROUW) EN 69 (MAN)).

Het helpt bij ideevorming: 

“Ik doe altijd wel leuke ideeën op van internet en sociale media. Ik zoek bijvoorbeeld 
naar tips. [Zoals]: hoe kan je nou handig dingen wegstoppen of hoe kan je nou 
handig dit doen, zodat je wel gewoon de ruimte kunt benutten, maar ook nog 
normaal langs elkaar kunt manoeuvreren in een ruimte?” 
(ALMERE 20.03.18, VROUW (37), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

En het handige van de ‘digitale laag van de samenleving’ is dat deze zich laat gebruiken als een 
encyclopedie die je elk moment weer kunt raadplegen:  

[Vrouw:] “Veel YouTube kijken. Googelen. Hoe doe je alles? (…) We zijn 
geen klussers, maar we hebben toch aardig wat voor elkaar gekregen met 
zijn tweeën. Daar ben ik trots op” [Later vult ze aan:] “Ik kijk graag naar die 
opknapprogramma’s op tv. [Daaruit leer ik] dat je eigenlijk best wel veel of met een 
kleine simpele handeling kan opknappen. Verder steek ik er niet veel van op qua 
technieken, want dat glijdt zo weer uit mijn hoofd. Maar (…) dat kan ik altijd weer 
opzoeken op internet” (ALMERE 21.03.18, VROUW (37) EN MAN (44), SAMENWONEND).

Internet en sociale media als techniek worden door eigenaar-bewoners volop gebruikt voor 
informatieverzameling over materiaal, gebruik van gereedschap of tips over woninginrichting 
(vgl. Feenberg 2017; De Lange en De Waal 2015). Wat helemaal niet ontdaan hoeft te zijn van 
commerciële motieven, zoals bij een instructiefilmpje van een bouwmarkt, maar dat maakt de 
hulp die het biedt aan mensen er niet minder om. Zo is internet een digitale motivatiebron 
voor eigenaar-bewoners (vgl. Ryan en Deci 2000; Vansteenkiste en Ryan 2013) die hen als een 
nonhuman (vgl. Sayes 2014) op een praktische, pragmatische en gedepolitiseerde manier helpt 
om te gaan met de relatie met hun woning.

Leeftijd, levensfase en gezondheid
Leeftijd, levensfase en gezondheid zijn van grote invloed op de organisatie van woningverbetering. 
Deze combinatie kan ertoe leiden dat mensen hun zelfwerkzaamheid kritisch in ogenschouw 
nemen:
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“We hebben twee jaar geleden de hele tuin op laten hogen. (...) [Mijn man] zegt: het is 
gewoon een te grote lap om in je eentje te doen. Dus nu gaat leeftijd wel een rol spelen” 

(ALMERE 17.07.18, VROUW (57), GETROUWD / GEZIN MET KINDEREN).

En:

“Nou het komt ook niet zo heel veel [meer] voor, want ik doe nog genoeg bij 
anderen, maar als er veiligheid en hoogte bij komt dan haak ik af. Ik bedoel, ik heb 
afgelopen jaren dan mijn huis geschilderd en dat doe ik dan niet meer op de trap, 
dat doe ik dan echt met een stelling” (ALMERE 14.03.18, MAN (68), LAT-RELATIE).

Het inruilen van een trap voor een stelling staat symbool voor de wens om de situatie bij 
woningverbetering in eigen hand te kunnen houden. Zelf kunnen blijven doe-het-zelven, ook al 
beginnen er belemmeringen te ontstaan door ouder worden, vraagt evenzeer om bekwaamheid 
(vgl. Bandura 1977). Wat mensen lichamelijk aankunnen en durven, wordt door woningverbetering 
op de proef gesteld en zo worden leeftijd en fitheid iets wat ertoe doet voor eigenaar-bewoners (vgl. 
Law 2008). Wat je wel en niet zelf (aan)kunt als eigenaar-bewoner vraagt om vooruitdenken, zodat 
wat je nu doet later niet alsnog zorgt voor nieuwe uitdagingen of afhankelijkheden:  

[Man:] “Nou, de enige reden waarom ik geen – ooit wilde ik er wel één – dakkapel 
meer wil … het heeft me altijd weerhouden dat ik dan afhankelijk ben van derden 
voor het onderhoud… voor het schoonmaken. Want ik ben geen held op het dak. Ik 
ga niet mijn dak op” (ALMERE 30.01.18, ECHTPAAR VAN 58 (VROUW) EN 65 (MAN)).

Bij hun lichamelijke gesteldheid hebben ingrijpende levensgebeurtenissen invloed op de manier 
waarop eigenaar-bewoners kunnen omgaan met woningverbetering:

[Man:] “Dus ik heb een ICD geïmplanteerd [gekregen] en ik doe wel een hoop 
– ik geniet van het leven – [maar] niet al te zwaar [werk]. (…) Ik mag niet met 
elektrische gereedschappen werken vanwege het magnetische veld wat opgewekt 
wordt. Want dan zou de ICD ontregeld kunnen worden” 
(ALMERE 07.08.18, ECHTPAAR VAN 65 (VROUW) EN 67 (MAN)).21 

Mensen hun persoonlijke omstandigheden zijn materialiteit bij woningverbetering (vgl. Law 
2008). Ook het hebben van kleine kinderen zorgt voor een specifieke materialiteit: 

“Nou het zorgt wel voor wat vertraging. Ik ga niet uitgebreid staan schilderen als zij 
om mij heen rent. Dus dat kan alleen op momenten dat we samen thuis zijn en die 
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zijn schaars. Dus ja dat heeft wel invloed in die zin, in de zin van tijd” 

(ALMERE 23.07.18, VROUW (32), GETROUWD / GEZIN MET KINDEREN).

Ook een andere vrouw maakt duidelijk hoezeer haar persoonlijke situatie met jonge kinderen een 
rol speelt in wat prioriteit heeft. Op de vraag wat kan zorgen voor een kanteling in haar denken 
over duurzaamheid, antwoordt zij:

“Ik denk puur als je er echt geld aan over zou houden. Dat iemand kan laten zien: 
wat ben je nu kwijt en wat zou het opleveren als je zonnepanelen zou nemen of wat 
dan ook, maar zo ver zijn we gewoon nog niet. We zijn nu lekker druk met elkaar 
en met de kinderen en binnenshuis gewoon aan het kijken. We hebben bijvoorbeeld 
de UPC-box, dat nu Ziggo is geworden, nou dat [wordt] ook steeds duurder. Ook 
daar zijn we dan nu weer aan het kijken wat er nog meer [is] dan dat. [Dus zo’n 
ontvangstsysteem heeft dan gewoon meer prioriteit?] Heeft voor ons inderdaad 
meer prioriteit dan iets anders” 
(ALMERE 01.02.18, VROUW (32), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

Gevraagd naar de invloed van een mogelijke verhuizing op het onderhouden en verbeteren van 
hun huis, vertelt een jong stel hoezeer hun investeringen omgeven zijn met een wikken en wegen: 

[Man:] “De afwasmachine is het heikel punt, zeker als je aan de flesvoeding begint 
(…) dus we zijn nu bezig om een afwasmachine te plaatsen. (…) En op dit moment 
zeggen we nee of niet volmondig ja [tegen plaatsen nieuwe afwasmachine]. (…) 
Als we zoiets hadden van: [we wonen hier] nog tien jaar, dan kan je gewoon een 
nieuwe keuken erin doen (…) maar als je hier wel over drie jaar uitgaat… Dus het 
beïnvloedt echt wel.” [En geldt dat voor meer onderdelen van het huis?] [Vrouw:] 
“We hebben in augustus de tuin volledig vernieuwd en daarin hebben we niet 
gekeken naar wat er goedkoper [is] (…) Dus het geldt niet voor alles (…). [Man:] 
Want de kans [bestaat] ook dat we hier wel nog tien jaar wonen, dus dan [wil je] 
het wel naar je eigen smaak hebben” 
(ALMERE 25.10.18, MAN EN VROUW (BEIDEN 33), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

Uit voorgaande citaten blijkt dat de gezinssituatie en de levensfase van eigenaar-bewoners een 
specifieke uitwerking hebben op hun zelfwerkzaamheid en aandacht voor woningverbetering. 
De overgang van trap naar steiger of helemaal niet meer op hoogte durven werken, laat zien 
hoe ook voor de all-round klusser ouder worden de keuze- en handelingsruimte stap voor stap 
verkleint (vgl. Barnard en Spencer 2010). Terwijl die voor anderen onder invloed staat van het 
gezin/huishouden, werk en strakke weekindeling:
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“Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag. En nou het begint hier al vrij vroeg. Dus 
ik sta om zes uur op en dan eerst mezelf helemaal klaarmaken en dan komen de 
kinderen. Dat doen we met zijn tweeën. Dus dan zorgen we ervoor dat de kinderen 
allebei klaar zijn en dan ga ik om half acht naar mijn werk. En om half acht worden 
we afgelost, dan zijn mijn ouders hier. Op maandag komt mijn vader, op woensdag 
komt mijn moeder en op dinsdag hebben we het zo geregeld dat ik een kind naar het 
kinderdagverblijf breng en [mijn vriend] brengt ons andere kind naar school. En dan is 
het ene kind de hele dag bij het kinderdagverblijf en [het andere] gaat daarna naar de 
naschoolse. En dan haal ik beide kinderen weer op. En ja ik werk alle dagen tot gewoon 
vijf, dus ik ben rond vijf uur thuis” (VROUW (32), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

Je kunt natuurlijk verwachten dat een gezin en werken – de sociale omgeving van mensen – veel 
aandacht vraagt en van invloed is op hun keuzes en handelingsruimte bij woningverbetering (vgl. 
Barnard en Spencer 2010). Het is wat Elchardus en Glorieux (2012) ‘voorspelbaar uniek’ noemen.

Financiële mogelijkheden
Uiteraard speelt geld een rol in de relatie van eigenaar-bewoners met hun woning. In de inleiding 
van dit hoofdstuk ging het er al twee keer expliciet over: sparen of financiële ruimte binnen een 
hypotheek zijn nodig om aan geld te komen voor investeringen: 

[Vrouw:] “Dus dan kunnen we er naartoe sparen met alles wat we willen doen. 
Het belangrijkste is eigenlijk alle kozijnen”  
(ALMERE 21.03.18, VROUW (37) EN MAN (44), SAMENWONEND).

Geld is een onmisbaar hulpmiddel voor eigenaar-bewoners om invulling te kunnen geven aan 
hun keuzes (vgl. Barnard en Spencer 2010), maar het belang van geld reikt verder:

[Man:] “En toen mijn riolering kapotging moest ik die laten repareren, want ik 
[rook] de strontlucht en die was gewoon gescheurd. Dus dan moet je dat allemaal 
repareren. Nou, het is elke keer honderden euro’s die je uit je eigen zak moet halen. 
Maar het moet wel gebeuren!” 
(ALMERE 14.03.18, ECHTPAAR VAN 65 (VROUW) EN 70 (MAN)).

Natuurlijk worden eigenaar-bewoners geholpen als anderen hen gereedschap lenen, ze materiaal 
geschonken krijgen, zoals het genoemde dakraam, of als handige mensen hen willen helpen. 
Helemaal zonder geld redden eigenaar-bewoners zich niet. Juist voor woningverbetering moet 
dat eigenlijk altijd wel beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in noodsituaties, want het is immers je thuis 
en het uitstellen van uitgaven is dan geen optie. De eigenaar-bewoners die aan het woord zijn, 
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beschikken over beperkte financiële middelen en dat is van grote invloed op wat zij kunnen doen 
aan woningverbetering en hoe ze dat doen. Een vrouw legt uit:

“Je gaat eerst met de middelen die je hebt [er] proberen wat van te maken. Wij hebben 
dus een paar schuttingdelen gekocht, omdat een hele grote schutting van achttien stuks 
niet te betalen was. Mijn man had net een vaste baan. Dan kun je niet te veel geld 
erin steken, want je moet het doen met wat je hebt. (...)We hebben wel gewoon behang 
gekocht en behangsel en dat soort dingen. Ja, hoe doe je dat? Je doet gewoon elke 
maand wat. Als je, als je wat geld genoeg bij elkaar hebt, dan ga je er weer ergens mee 
aan de gang. [En gold dat dan heel specifiek omdat je met een klus in huis bezig was 
of was dat ook in meer algemene zin?] “Nee, dat was gewoon in algemene zin. Dus je 
had gewoon aan het eind van de maand geld te kort. Dus laat staan dat je je huis kan 
gaan opknappen” (ALMERE 17.07.18, VROUW (57), GETROUWD / GEZIN MET KINDEREN). 

Deze uitleg laat onverbloemd zien wat voor veel eigenaar-bewoners de realiteit is – de ongepolijste 
werkelijkheid – als het om geld gaat. Het laat zien hoe het hun keuzes en handelingsruimte 
afbakent én vooral in de tijd beperkt (vgl. Barnard en Spencer 2010). Jezelf beperken in je uitgaven 
is een absolute noodzaak om te voorkomen dat je kwaliteit van leven onder druk komt te staan. 
Als zelf doen bij grotere ingrepen geen optie is en de mogelijkheden om te sparen uitgeput zijn, 
moet men lenen. Pas dan komt de bank in het vizier: 

“Uitbesteden zijn we niet zo heel happig op. En niet omdat we er geen vertrouwen 
in hebben dat een bedrijf dat goed zou kunnen, natuurlijk wel, ze zijn zeer 
gespecialiseerd. Maar wij hebben wel een beetje de mentaliteit, goh als we het zelf 
kunnen dan doen we het ook zelf want dan vinden we het zonde van het geld. Kijk, 
uiteindelijk zullen we wel dubbele beglazing boven, we zouden wel zonnepanelen 
willen en een aanbouw aan de voorkant, dat gaan we natuurlijk niet zelf doen. 
Maar we merken wel dat dat ook wel weer een drempel veroorzaakt. Dat je dat moet 
uitbesteden en dat daar een hoog financieel plaatje aan hangt.” [Later in haar uitleg 
vult de vrouw – gevraagd naar welke partijen van invloed zijn op het onderhouden 
en aanpassen van haar huis – deze uitleg aan:] “In de toekomst de bank natuurlijk. 
Want op het moment dat wij naar de bank gaan en vragen, goh kunnen wij wat 
extra bijlenen en onze hypotheek oversluiten voor een lagere rente? Dan heeft dat 
enorme invloed op wat de toekomst is van deze woning. Want als dat een flink 
bedrag is wat wij kunnen bijlenen dan gaat daar waarschijnlijk een aanbouw komen, 
zonnepanelen en dubbel glas. En een mooie vloer en mogelijk ook een nieuwe keuken. 
Dat heeft wel heel veel impact. Maar nu nog niet. Over een jaar of twee” 
(ALMERE 23.07.18, VROUW (32), GETROUWD / GEZIN MET KINDEREN).
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Voor het (in)kopen van expertise, materiaal en apparaten is geld nodig en dat maakt eigenaar-
bewoners afhankelijk van geld. Plannen bijstellen, sparen en/of temporiseren gebeurt om hun 
financiële middelen logisch en passend te maken bij hun situatie. Het kan in ieder geval niet 
allemaal tegelijk. Als je plotseling wel (extra) geld hebt, blijkt hoezeer het een hulpmiddel is in 
het realiseren van je ambities:

[Vrouw:] “De keuken was aan vervanging toe. (…) Maar dat kwam eigenlijk door 
mijn tante Jo hè. Daar kregen we een leuke erfenis van. Want anders hadden we het 
denk ik niet zo mooi, wij hebben het echt netjes [laten] gebeuren en zo. Precies zoals 
we het wilden. Echt, ben ik heel blij mee. (…) Maar ik denk zonder dat geld van 
tante Jo hadden we het gewoon eenvoudig moeten houden maar nu is het gewoon 
zoals je wilt” (ALMERE 25.07.18, ECHTPAAR (BEIDEN 65)).

De aan- of afwezigheid van geld is zo een motivatiebron om woningverbetering op een bepaalde 
manier aan te pakken (vgl. Ryan en Deci 2000; Vansteenkiste en Ryan 2013). Dat geldt zeker ook 
voor verduurzamingsmaatregelen:  

[Vrouw:] “Kijk zoals nu dat probleem met die warmtepompen. Straks gaat de 
gaskraan dicht en dan staan we hier in de kou. Dat wil je niet. Dat kan ook niet, 
maar we hebben niet meer even zo het geld, want die warmtepomp komt op 
18.000 euro alles bij elkaar heb ik begrepen. Dat heb ik niet meer, waar moet ik 
het vandaan halen? Moet ik nu nog mijn spaarzame centjes opzij gaan leggen? 
Echt niet, ik wil ook nog leven” 
(ALMERE 03.04.18, ECHTPAAR VAN 63 (VROUW) EN 69 (MAN)).

Externe ontwikkelingen ontgaan eigenaar-bewoners niet en in dit geval wordt verduurzaming 
direct getoetst aan hun eigen financiële positie en grenzen. Dat er iets moet gebeuren aan 
verduurzaming wordt wel begrepen en in die zin is dat geen ‘monster’ (vgl. Smits 2002), maar 
het prijskaartje dat eraan lijkt te hangen en de uitwerking die het kan hebben op hun kwaliteit 
van leven heeft wel monsterlijke trekjes. Zo werpen de investeringen in duurzaamheid duidelijk 
hun schaduw vooruit, met als belangrijkste vraag hoe die inpasbaar zijn in hun financiële situatie.

Op dit punt in het verhaal is het goed er nadrukkelijk op te wijzen dat er niet één praktijk van 
woningverbetering is. De erfenis bijvoorbeeld illustreert mooi hoe zoiets kan zorgen voor een 
ander perspectief in je ambities, terwijl iemand anders echt moet wachten tot dat er extra geld 
geleend kan worden. Hun sociaaleconomische situatie en woonplek zijn min of meer gelijk, maar 
door leeftijd, een gift, motivatie of opgebouwde kluservaring ontstaan verschillende praktijken, 
zo klinkt duidelijk door in de verschillende verhalen. 
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Vakmanschap in de privésituatie 
Hoe belangrijk zelf handig zijn is, blijkt wel uit de analyse tot nu toe, want met alleen geld en 
tijd red je het gewoon niet en zo verschijnt de factor handigheid in het verhaal. In paragraaf 
4.3 wijs ik op de praktische beroepen van veel eigenaar-bewoners die hier aan het woord zijn. 
Een aanwijzing om goed te letten op ervaringen en inzichten die mensen uit hun banen en 
professie thuis bij woningverbetering kunnen gebruiken. Of juist andersom, waaraan het ze 
ontbreekt:

“Zwaar geïrriteerd, want ik ben hier niet voor opgeleid. Ik ben een alfaatje. 
Ik ben een mensenmens en geen klusser, dat zeg ik eerlijk” 
(ALMERE 12.07.18, MAN (61), WOONT ALLEEN).

Voor eigenaar-bewoner word je niet opgeleid. Terwijl zelf handig zijn een pré is als het aankomt 
op klussen. Wanneer je eigenaar-bewoners vraagt naar hoe zij dingen doen, komen zij in hun 
antwoord bijna vanzelf met een uitleg wat hun “status als klusser” is:

[Hoe begint zo’n ideevorming over klussen en hoe pakken jullie dat aan?] “Nou 
we hebben eigenlijk gewoon bij andere buren gezien die dat gedaan hadden. En 
we dachten: dat is veel ruimer, dat willen we ook. Toen hebben we een aannemer 
gezocht en uitgenodigd en die is langsgekomen. Hij zei: dit en dit kunnen jullie zelf, 
want dat is echt heel makkelijk. Want we zijn niet handig dus we kunnen niet veel, 
althans ik niet” (ALMERE 27.06.18, MAN (36), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

Anderen laten juist merken hoe handig ze zijn:

“Ja, nou wat ik zeg: eigen muren allemaal gestukt, plafonds stuken in huis. Badkamer 
heeft mijn man helemaal zelf gedaan. (…) Tegels leggen zelf gedaan, in de keuken 
alles, tegels allemaal zelf gedaan. Schuttingen bouwen, hekjes, alles, eigenlijk alles zelf ” 
(VROUW (37), SAMENWONEND GETROUWD / GEZIN MET KINDEREN).

De interessante (vervolg)vraag na deze uitleggen is of en hoe de banen en professies van mensen 
in de privésfeer van invloed zijn op hoe zij omgaan met woningverbetering.. Hierna volgen twee 
uitgebreide uitleggen die allebei gaan over het verplaatsen en/of vervangen van een verwarming. 
De lichtheid en het vertrouwen die naar voren komen in de eerste uitleg contrasteren met de 
moeizame gang van zaken in de tweede uitleg:   

[Vrouw:] “Maar toen komt [mijn man] op een dag thuis hij zegt: Ik ga de verwarming 
verplaatsen! Nou, dan keek hij even en dan reed hij naar Bussum, naar Klück, 
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want ja je moet wel je spullen hebben. (…) Dan haalde hij zijn spullen en ja dan 
ging ik alvast maar alles leegruimen want ja dat moest dan wel. Nou en dan liet je 
de boel leeggelopen en werd het weer opgehangen. (…) Ja, ik vind dat zo leuk. Ja, 
gewoon het, het feit sowieso dat hij dan thuiskomt zegt zo nu ga ik de verwarming 
ophangen. Nou, dat vind ik lekker en dan loopt niet alles zoals alles loopt. Dus daar 
hou ik wel van” (ALMERE 12.02.18, ECHTPAAR VAN 62 (VROUW) EN 66 (MAN)).

Ook een ander echtpaar vertelt over de vervanging van een radiator, alleen bij hen gaat die 
verandering ietwat anders:

[Vrouw:] “Omdat daar geen verwarming meer stond, dat waren van die dikke 
radiatoren, moesten we wel iets doen met die verwarming. Dus dat kwam er dan 
ook bij. Dus daar moest weer iemand anders voor komen…” [Man:] “Dat heeft 
niet die kozijnenboer gedaan, nee?! [En wie heeft dat dan wel gedaan?] [Vrouw:] 
“En nieuwe knoppen op de verwarming dan ook allemaal tegelijk.” [Man:] “Nou 
dat is een installateur geweest uit Baarn en die was ons aangeraden door de Nuon. 
En die heeft ons ook die verwarmingen verkocht en aangelegd, ja.” [En wat was 
de rol van de Nuon? Die had u gebeld voor advies?] [Man:] “Ik weet het niet. 
Weet je nog dat we daar bij Nijhoff in Baarn waren?” [Vrouw:] “Ja.” [Man:] “Daar 
hebben we die deal gesloten. En waarom daar nou de Nuon? Misschien waren we 
wel aan het kijken voor radiatoren.” [Vrouw:] “Ja, want ik dacht, we doen dus 
zo’n, zo’n rasterding of zo. Maar dat ging dan niet en dan gingen we vragen en 
dat was te weinig. Die capaciteit was niet genoeg om deze ruimte te verwarmen. 
Dus we moesten toen gaan kiezen eh, van ja, hoe, hoe los je dat dan op? Dat was 
nog best een ingewikkeld verhaal. We waren ook hier in Almere bij Hendriks en 
dat is een bekende installateur. En we waren zo geschrokken van de prijs, geloof 
ik, dat… en dat was ook een beetje een onaangename man. Dat was niet zo leuk.” 
[Man:] “Ja, dat was oriënteren. (…) Ik weet nog, het ging zo, het denkbeeld was 
van ach, je koopt zo’n populaire radiator die je altijd in die bouwmarkten ziet, 
dat doen we daar zo. En gelukkig eigenlijk dat we toen de Nuon spraken en die 
zei van nou, u haalt dit weg, dit is de inhoud van uw kamer en ik adviseer u iets 
met zo’n capaciteit. En toen is dus dat ding gekomen.” [En de Nuon heeft u ook 
de installateur in Baarn aanbevolen?] [Man:] “Ja, die waren natuurlijk vriendjes, 
maar wij vonden het wel best. Dat, dat was gewoon een offerte en wij hebben ja 
gezegd” (ALMERE 28.03.18, ECHTPAAR VAN 64 (MAN) EN 65 (VROUW)).

Voorgaande twee uitleggen over de installatie van een verwarming zijn relevant, want ze laten 
zien dat een alledaagse omgang met machines en materialen je geen windeieren legt als er 
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thuis geklust moet worden. De man in het eerste citaat komt thuis uit z’n werk en hij werkt met 
machines die metaal bewerken en zijn vrouw, zij was lerares op een basisschool, weet al hoe laat 
het is en begint met de voorbereidingen, want ze weet toch dat ze niet kan stoppen wat komen 
gaat. Er moet wat gebeuren en dat gebeurt ook, zo is de uitleg. Alleen even de juiste spullen 
kopen… Het tweede echtpaar krijgt de gewenste radiator ook geplaatst, maar zij komt uit haar 
werk dat volgens haar zelf bestaat uit “veel administratieve zaken” en haar man is taxichauffeur 
en samen doorstaan zij een enorme zoektocht. Hun uitleg is dat ze dan gelukkig eigenlijk een 
advies krijgen van de Nuon en dan echt weten wat ze moeten laten doen. Je neemt je ervaringen 
en inzichten uit je beroep en professie mee naar huis en dat is van invloed op hoe je omgaat 
met woningverbetering:

[Je baan als hypotheekadviseur speelt dat dan een rol in jouw denken over je 
eigen bezit?] “Nou ja, tuurlijk, enigszins wel. Ik heb daarmee wel dingen afgeleerd. 
Ik zou daardoor niet heel snel mijn woning maken zoals ik het wil. In elke beslissing 
die ik neem stel ik mezelf de vraag: als we dit verkopen, wat vindt de koper hier dan 
van? Ik ken ook wel mensen die een woning echt helemaal in een bepaald thema 
hebben gedaan. En dat is fantastisch… (…) Ik vind als je geld in je woning stopt 
moet het renderen.” [Die uitgesproken smaak van mensen die ze in hun woning 
stoppen, waar leidt dat bij jou toe?] “Omdat ik een andere keus maak. Ik weet niet 
of ik dat zonder mijn vak niet ook al had gedaan” 
(ALMERE 27.06.18, MAN (36), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

Als je bijvoorbeeld hypotheekadviseur bent of een “alfaatje” (zoals de man eerder in het verhaal 
zichzelf typeerde), dan blijkt dat net zo goed invloed te hebben op je keuzes en handelen als 
eigenaar-bewoner (vgl. Barnard en Spencer 2010). Iedereen die hier aan het woord is, is vanuit 
een behoefte of noodgedwongen bezig met veranderingen in, aan of om zijn of haar woning. 
Ze kunnen daarin allemaal autonoom handelen en keuzes maken en dat gebeurt ook. En hun 
verhalen wijzen wederom op verschillen. Hier is dat over de invloed van je opleiding, baan of 
professie op de eigen rol in de uitvoering en keuzes en/of je zelf dicht op de technische materie 
durft te kruipen. Het blijkt dat je er op z’n minst mee geholpen bent als je de materie machtig bent 
of als je iemand in je onmiddellijke nabijheid hebt die dat is:

[Wie heeft dan de verwarming vervangen of verplaatst?] “Mijn broer. Ik heb 
toevallig een broer die loodgieter is. (…) Het moet en ik zeg tegen mijn broer Henk: 
van hé joh, kan jij voor mij de verwarming aanleggen. Natuurlijk zegt hij dan, want 
dat weet ik ook wel want dat doet hij de hele dag” 
(ALMERE 10.07.18, VROUW (67), WOONT ALLEEN).22
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Wanneer je op alledaagse basis met je handen werkt en/of affiniteit hebt met materialen en 
machines, of als je het iets breder beziet gemakkelijk in contact kan komen met zo iemand, 
vergemakkelijkt dat een afweging om je in te laten met technische kwesties in en om je eigen 
woning. Of op z’n minst bevat wat eigenaar-bewoners vertellen een zeer sterke aanwijzing dat 
dat zo is. Aan het voorgaande dient nog een laatste invalshoek te worden toegevoegd en dat is de 
invloed van de afkomst van mensen: 

“Uit de familie vandaan. Dat je dingen oppikt van hoe moet dat. Ik bedoel mijn 
broer was metselaar en ja dan zag ik natuurlijk ook wel dat er wat gestukt werd en 
gedaan werd. Nou ja je probeert het en de eerste keer mislukt het en daarna gaat 
het… ja je leert van jezelf natuurlijk” (ALMERE 14.03.18, MAN (68), LAT-RELATIE).

Deze man z’n broer is metselaar, de vrouw haar broer is loodgieter en in paragraaf 2.4 werd 
gewezen op beroepen zoals bijvoorbeeld onderhoudsmonteur. Het is niet toevallig dat technische 
beroepen veel voorkomen bij of in de sociale omgeving van deze eigenaar-bewoners. Onder 
de eigenaar-bewoners die aan het woord zijn, bevinden zich mensen die de kinderen zijn van 
arbeiders en zij en hun familieleden (broers, zussen, zwagers) werk(t)en nog vaak met hun 
handen of in praktische beroepen. Uitvloeisel van veel rechterhanden in je familie hebben – als 
je er gebruik van kunt maken – is dat dit logischerwijs van grote invloed kan zijn op hoe zij bij 
woningverbetering keuzes durven maken en kunnen handelen (vgl. Barnard en Spencer 2010).     

Eerste aanwijzingen over materialiteit 
In dit eerste deel van hun verhaal over woningverbetering vertellen eigenaar-bewoners over hoe en 
hoezeer persoonlijke omstandigheden een factor zijn in hun organisatie van woningverbetering. 
Eerst en bovenal ben je, of je het nu leuk vindt of niet, klusser en zelfbeheerder en dien je, ongeacht 
je sociale afkomst leeftijd, levensfase, gezondheid, professie en ervaring, altijd stand-by te zijn zodat 
je keuzes kunt maken en kunt handelen als het gaat om de technische toestand van je woning. 

In hun zelfwerkzaamheid spelen nog meer factoren een rol, zoals tijd, geld, zelfmotivatie, 
discipline, handigheid en of iemand alleen woont of niet. Zelfstandig en in onderlinge 
wisselwerking zijn dit hulpmiddelen (of hinderbronnen) waarmee zij als woningbeheerder te 
maken hebben. Zij vermengen in hun aanpak zulke hulpmiddelen naar eigen inzicht met elkaar, 
als ware het schuifjes van een mengpaneel. Waarbij een substituut voor een tekort aan kennis, 
vaardigheden en capaciteiten voor de één gemakkelijker te vinden is dan voor een ander. 

Soms is er het geluk van een financiële meevaller, iets dat je geschonken wordt en wat je kunt gebruiken 
bij het klussen, of heb je een handige broer. Wat zij met elkaar gemeen hebben, is dat zij beschikken 
over beperkte middelen en heel precies moeten zijn in wat ze wel en niet doen zodat zij zichzelf niet 
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overvragen. Er mist altijd wel iets aan hulpmiddelen en dan moeten zij met de schuifjes van het 
mengpaneel aan de slag, om toch mogelijk te maken wat zij willen of moeten doen. In die situaties is 
voor eigenaar-bewoners hun afkomst uit arbeidersgezinnen en de aanwezige professies in hun sociale 
omgeving waarin met de handen wordt gewerkt een voordeel: handigheid is wat meer voorhanden.  

Geld is zeker voor deze groep eigenaar-bewoners een belangrijke factor in hun keuzes en 
handelen, want hun financiële ruimte is beperkt en zij zijn voor geld sterk afhankelijk van sparen, 
(bij)lenen en/of de investeringsruimte binnen hun hypotheek. Juist de uitleg over hun financiële 
situatie bevat een aanwijzing dat zij woningverbetering zodanig organiseren dat het logisch en 
passend is bij hun situatie. Dat moet, want jezelf financieel overvragen kan in het ergste geval je 
kwaliteit van leven onder druk zetten. Wat doorlopend de aandacht heeft van eigenaar-bewoners 
is: wél kunnen handelen en jezelf niét overvragen. 

Vanuit hun persoonlijke situatie en omstandigheden zoeken eigenaar-bewoners naar hulp-
middelen voor woningverbetering. Sommigen op alledaagse basis en anderen als de nood aan 
de man is. Zo komt, bij het maximaal oprekken van de grenzen van zelfwerkzaamheid en zelf-
redzaam heid, de digitale laag van de samenleving in beeld en deze blijkt van grote waarde: Google 
is je beste vriend. Stilletjes eist techniek zo z’n plek op tussen mensen en het laat zien hoe sterk de 
verwevenheid is tussen de relaties van mens en woning en mens en techniek. Ook is duidelijk dat 
in de verhalen van eigenaar-bewoners allerlei andere mensen voorkomen. 

In het tweede deel van hun verhaal dat nu volgt, vertellen eigenaar-bewoners over de betekenis 
van sociale relaties in de organisatie van woningverbetering. In het derde deel gaat het dan 
specifiek over de relatie mens en techniek.  

6.3  Sociale relaties bij woningverbetering 

Betekenis van sociale relaties 
Op een zeker moment willen of moeten eigenaar-bewoners andere mensen betrekken bij 
waar zij met woningverbetering mee bezig zijn. Als je woningverbetering niet zelf kan of wilt 
organiseren, dan kun je daarvoor hulp zoeken bij andere mensen. Wie dat zijn en hoe dat gebeurt, 
is heel verschillend. Het kan gaan om uitbesteden, betrokkenheid van familie en vrienden of 
gebruikmaken van contacten van het werk. (Hierbij speelt internet ook een rol, want dat maakt 
betrokkenheid van andere mensen soms juist niet nodig.) De vraag is wat de betekenis is van 
sociale relaties voor woningverbetering. Betrokkenheid of het betrekken van andere mensen in 
jouw organisatie van woningverbetering vraagt om sociaal handelen (vgl. Blokland 2005). Want 
er gebeurt wel wat als andere mensen in jouw thuissituatie verschijnen:
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[Vrouw:] “Dan komen ze binnen met twee man. Het regende. Dat loopt naar 
binnen dus alle voetsporen op mijn laminaat en ze gingen daar met z’n tweeën aan 
de gang. En ik denk: nou weet ik best wel dat je je verstapt, maar ik denk dat daar 
wel tachtig voetstappen zijn geweest op die ene vierkante meter. Ze gooiden, want ze 
moesten een gaatje boren, [het boorsel] gewoon op de grond. En ze lopen zo de deur 
uit, geen voeten vegen, niet gedag zeggen, niet vriendelijk zijn, jou negeren” 
(ALMERE 03.04.18, ECHTPAAR VAN 63 (VROUW) EN 69(MAN)).

Wanneer andere mensen dingen doen in of om jouw huis moet je met deze mensen omgaan, je 
tot hen verhouden en krijg je te maken met hun opvattingen en mores. Er wordt sociaal handelen 
gevraagd (vgl. Blokland 2005). Dat kan gaan, zoals in de voorgaande uitleg, om onbekenden, wat 
een relatie is met dun vertrouwen (‘thin thrust’) (vgl. Newton 2004). Als je voor woningverbetering 
hulp kunt krijgen uit je eigen sociale netwerk kan dat een uitkomst zijn, want dan is het sociaal 
vertrouwen anders (‘thick thrust’) (Ibid.) en komt hulp in een heel ander perspectief te staan: 

“Ik kom elke week een aantal keer bij mijn schoonouders en ik zie wat mijn 
schoonvader daar bijvoorbeeld allemaal in huis heeft gedaan en welke dingen hij 
nog meer heeft opgepakt. En dan zie ik hoe dat het naar mijn smaak, naar mijn zin 
is. Dus dan vertrouw ik hem ook om dingen bij ons in huis te doen en mijn man 
vertrouw ik op eenzelfde manier” 
(ALMERE 01.02.18, VROUW (32), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

In relaties met familie en vrienden gaat het vaak om dik sociaal vertrouwen (Newton 2004), zoals 
met een schoonvader of met vrienden:  

“[Mijn vriend] is goed in muurtjes zetten, stuken en tegels zetten. [Een vriend] is 
goed in vloeren leggen en die heeft daar ook alle spullen voor. Dus op het moment 
dat er een vloer gelegd moet worden, bel ik hem: ‘Kom je [mijn vriend] helpen?’ Ja, 
is goed. Op het moment dat [de vrienden] de tuin gaan doen en hij wil een schutting 
zetten of bijvoorbeeld de badkamer doen [dan is de vraag andersom]: ‘Kan [je 
vriend] dan en dan komen helpen? Ja, is goed’” 
(ALMERE 20.03.18, VROUW (37), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

 
Dik sociaal vertrouwen is iets waardoor aanwijzingen die anderen aan jou geven een ander 
gewicht krijgen: 

[Man:] “… dan komt op een zeker moment die omslag… pap moet je even luisteren 
… Ja, want die thermostaat die had hij eerder. En toen zei ik hé, dat is slim, is dat 
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niet iets voor ons en daarom hebben we [het] omdat we het bij hem zagen. (…) 
[En welke rol speelt dat dan in jullie afwegingen?] “Nou als hij tevreden over zo’n 
thermostaat is dan is dat wel iets waardoor je denkt: dat is iets voor ons” 
(ALMERE 09.07.18, ECHTPAAR VAN 61 (VROUW) EN 73 (MAN)).

Hulp vragen of aanvaarden uit relaties met mensen die je vertrouwt, is ook een manier om het 
risico op gedoe met andere mensen te minimaliseren:  

“Nou ik heb hem eerder ingeschakeld, want hij had al de schuifpuien achter 
geplaatst. Ik had heel veel informatie, [want] hij woonde ook in dit huis zelf en [zo] 
zag ik al wat zijn werk was. (…) En ik ken hem al sinds ik als kind hier speelde en 
we vertrouwen elkaar. Want ik kan niet zomaar een bedrijf in de arm nemen. Je 
moet wel meer informatie inwinnen. Maar ja, ik ken die man al heel lang en we 
weten van zijn werk, van alles. De schutting achter heeft hij ook zelf gemaakt. Dus 
dan weet je wel wat zijn werk is” 
(ALMERE 06.08.18, VROUW (49), GETROUWD / GEZIN MET KINDEREN).

De drempel om hulp te accepteren is bij relaties met een dik sociaal vertrouwen minder hoog, 
omdat je met vertrouwde mensen vaak langdurig contact hebt, het sociaal handelen dan minder 
inspanning vraagt en voor minder stress zorgt (vgl. Newton 2004; McPherson, Smith-Lovin en 
Cook 2001). Zo’n eigen sociaal netwerk met dik vertrouwen waarop je als eigenaar-bewoners een 
beroep kunt doen, moet er dan natuurlijk wel zijn. Kun je als eigenaar-bewoners niet putten uit 
je eigen netwerk, dan moet hulp komen uit andere relaties en speelt opnieuw of alsnog de vraag 
van sociaal vertrouwen en vergt het sociaal handelen meer aandacht. 

Buren
Eigenaar-bewoners in dit onderzoek hebben – omdat ze wonen in een rijwoning – altijd buren en 
zodoende een relatie met buren. Door de fysieke opzet van hun huizen kan het dan gebeuren dat 
buren iets aan je duidelijk proberen te maken: 

[Vrouw:] “Het was vooral een dingetje dat zij onze schutting niet mooi vonden. 
Want wij hadden een stukje schutting van dat vlechtbeton, en daar hadden we 
klimop in laten groeien. Dat was op een gegeven moment wel heel erg groot en breed 
geworden, en daar ergerden ze zich een beetje aan. En nou, dan duurt het heel 
lang voordat ze dat dan heel voorzichtig brengen, zo van: goh wij zouden eigenlijk 
wel zin hebben in een nieuwe schutting. Dan dacht ik: o nou, prima, weet je wel” 
(ALMERE 09.07.18, ECHTPAAR VAN 61 (VROUW) EN 73 (MAN)).
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Je buren vinden iets van ‘jouw’ schutting en dat kun je niet naast je neerleggen. Jouw situatie staat 
niet los van die van de buren, zo legt een vrouw uit als zij vertelt over een dakrenovatie:  

“De mensen hiernaast hadden gewoon geen geld of interesse, dat huis is een paar 
keer verwaarloosd geweest en je hebt altijd wel zo’n huis ertussen dat niet meedoet, 
dat geen geld heeft, dat andere belangen heeft en waar veel wisseling van bewoners 
is. [Dat was in dit geval de situatie?] Ja… en de ander z’n ellende weer tegenkomt, 
zo’n huis hebben wij hiernaast. (…) [Heeft u pogingen gedaan om met hen in 
contact te komen?] Altijd, altijd, altijd. We hebben nooit narigheid gehad, maar het 
is wel een soort acceptatie van dat mensen andere ideeën hebben en je kan ook niet 
in een ander zijn portemonnee kijken. De mensen zijn ons [als] buren altijd van 
goede wil geweest, maar in dat opzicht deden ze niet mee” 
(ALMERE 29.01.18, VROUW (66), GETROUWD). 

Buren zijn een (f)actor van belang in de organisatie van woningverbetering. Door de ‘collectieve’ 
elementen zoals gevels, daken en erfafscheidingen zijn mensen fysiek met hun buren verbonden. 
Het mag dan bijvoorbeeld gaan over jouw erfafscheiding of duidelijk zijn dat het dak vernieuwen 
met alle buren samen het meest wenselijk is, maar buren hebben invloed op wat jij als individuele 
eigenaar-bewoner wilt. Er zitten zodoende grenzen aan de autonomie van een eigenaar-bewoner, 
juist door de buren. Een eigenaar-bewoner kan voor bepaalde veranderingen aan zijn of haar 
woning zelfs afhankelijk zijn van de medewerking van buren. 

Woningverbetering is grotendeels iets waarbij eigenaar-bewoners individueel te werk kunnen 
gaan. Echter de collectiviteit van sommige aspecten van de woning dwingt eigenaar-bewoners 
daarover contact te hebben met hun buren en daarmee hun situatie in ogenschouw te nemen. Maar 
of buren samen iets doen aan woningverbetering, is geen gegeven, net als over gezamenlijkheid of 
de onderhoudsverplichtingen niets is vastgelegd in een reglement/statuut. Wanneer er iets speelt 
rond de collectieve bouwdelen en/of wanneer daarin geïnvesteerd moet worden, zullen buren 
daar werkenderwijs samen een weg in moeten vinden en – idealiter – samen tot overeenstemming 
moeten komen over wat er moet gebeuren: 

“Toen heb ik de buurman gevraagd of hij geïnteresseerd was om de tuin in één keer 
samen te doen. (…)” [Zijn jullie samen naar de bouwmarkt gegaan of hoe moet 
ik dat voor me zien?] “We zijn samen in de auto gestapt en zijn naar Kippersluis 
gegaan, dat is een grote steenleverancier hier in Almere. Daar liggen allemaal 
plateautjes en daar zijn we samen overheen gelopen en we waren het eigenlijk heel 
snel eens” (ALMERE 19.03.2018, MAN (63), GETROUWD).
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Voor sommige aspecten van woningverbetering is het logisch en handig als je als buren 
samenwerkt, maar dat vraagt wel om sociaal handelen (vgl. Blokland 2005). Hoe cruciaal sociaal 
handelen is voor de relatie met buren en daarmee woningverbetering blijkt uit het volgende 
voorbeeld over het ophogen van een tuin:

[Vrouw:] “Dus het is een hele heisa geworden. (...) Dus toen zijn ze een hele 
tijd boos op ons geweest dat wij dat niet goed hadden geregeld. Ja en wij 
moesten het anders gaan regelen.(…) Wij moe[s]ten weer met die jongen 
gaan onderhandelen over dat het in zijn tuin veranderd werd. (...) Het is zijn 
tuin, hij was er ook mee in zee gegaan, hij kan die jongen ook aanspreken. Op 
zijn verzoek hebben we die jongen genomen. (...) Toen is onze zoon naar die 
[buurman] gegaan en die heeft gezegd: als jij een probleem hebt met je tuin dan 
ga je het zelf maar oplossen! Want naar ons luisterde hij niet” 
(ALMERE 12.02.18, ECHTPAAR VAN 62 (VROUW) EN 66 (MAN)).

Dit echtpaar belandt via een klus in de tuin in een interactie met buren, een klusjesman en de 
eigen zoon in de rol van mediator. Wat is er gebeurd?

[Vrouw:] “[Het is hier al] jaren aan het zakken en het pad begon zo ver te zakken 
dat af en toe bij een regenbui het water onder ons huis liep. Toen zeiden we: dat pad 
moet [worden] opgehoogd, want als er een flinke laag zand ligt dan loopt het niet 
zo snel onder je huis. Dus toen hebben we de buren erbij gehaald die van het pad 
gebruik maken. En toen zei deze buurman: dat had voor hem geen prioriteit [en] 
dus hij deed niet mee. Het grootste stuk is van hem!”  (IBID.). 

Er is in de tuinen een probleem met verzakkingen en zodoende met de afwatering, terwijl er 
ook een oplossing is: ophogen. Voor de oplossing is betrokkenheid van de buren een pré en deze 
afhankelijkheid negeren zij ook niet. Zij betrekken de buren bij de ideevorming. Een buurman 
wil niet meedoen en toch voeren zij de tuinophoging uit: 

[Vrouw:] “Dus hij heeft het bij ons keurig af laten lopen. En wat gebeurt er dan: 
dan regent het, en als je geen aarde in je tuin hebt maar alleen tegels [zoals de 
buurman], dan krijg je één grote waterpartij in je tuin. Want het water kon niet 
meer weglopen via het pad, wat eerst wel het geval was. Dus toen was dat onze 
schuld want wij hadden dat dus verkeerd geregeld. Ja, zij waren er niet…”  (IBID.).

Uitkomst van de tuinophoging is een boze buurman en deze verkeert ook in een bijzondere 
positie door wel iemand voor de ophoogklus aan te dragen – die jongen – maar zelf niet mee te 
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doen. Bij elkaar ontstaat zo een afhankelijkheid van de buurman en klusjesman en zelfs hun zoon 
raakt betrokken. (Omdat de buurman is verhuisd, is de kwestie beslecht.) Deze uitgebreide uitleg 
illustreert dat eigenaar-bewoners afhankelijk zijn van hun eigen bekwaamheid in sociaal handelen 
en die al dan niet beschikbare bekwaamheid is materialiteit (vgl. Bandura 1977; Blokland 2005; 
Law 2008). Een sociaal handelen dat niet alleen gaat over de technische toestand van de woning, 
maar over het in stand houden van een prettige relatie met je buren. 

Zonder sociaal handelen gebeurt er niets aan woningverbetering of gebeurt dat zonder inbreng 
van buren en kan dat onverhoopt uitmonden in gedoe of zelfs ruzie. Juist in de relatie met buren 
blijkt hoezeer eigenaar-bewoners bij woningverbetering te maken hebben met afhankelijkheden 
en hoeveel een sociale relatie invloed heeft op wat ze individueel willen en kunnen. Door het 
voorgaande voorbeeld lijkt het of de relatie met de buren alleen maar lastig of zelfs problematisch 
is. Dat is gelukkig slechts één kant van het verhaal:

“Dus die zijn [van] asbest geweest, maar dat is allemaal verwijderd. (…) En de 
originele bewoners van deze woning wonen hier aan de overkant. Daar hebben we 
het nog eens aan gevraagd: ‘Klopt dat wat [de makelaar] daarover zei?’ ‘Ja, dat 
klopt, zeiden zij’”  (ALMERE 23.07.18, VROUW (32), GETROUWD / GEZIN MET KINDEREN).  

“Een buurman had een lekkende dakgoot. (…) En dan is het handig [zei de 
aannemer] dat u dat met vijf woningen tegelijk doet (…) Nou dan doen we mee en 
dat is toen ook zo gebeurd”  (ALMERE 28.03.18, MAN (70), GETROUWD). 

“Toen heb ik de buurman, die helpt ons heel veel met verbouwen en is heel handig, 
gevraagd: ‘Kan je even kijken?’ (...) Toen heeft hij met een hoogwerker gekeken: 
zaten er gaten in het dak”  (ALMERE 29.10.18, VROUW (26), GETROUWD).

“Heel veel buren hebben dezelfde dakkapel en na zoveel jaar hebben we die als 
buren ook laten renoveren. En dat zand onder [de woning] spuiten hebben we ook 
met z’n allen gedaan”  (ALMERE 10.07.18, VROUW (67), WOONT ALLEEN).

Deze kleine bloemlezing maakt duidelijk dat buren onderling zorgen voor motivatie (vgl. Ryan 
en Deci 2000; Vansteenkiste en Ryan 2013). Het toont aan dat buren best bedreven zijn in met 
elkaar samenleven (vgl. Mayol 2010) en elkaar helpen wanneer dat wordt gevraagd (vgl. Bulmer 
1986). Hulp, advies en inspiratie voor woningverbetering krijgen eigenaar-bewoners net zo goed 
van mensen uit de eigen woonbuurt én van directe buren (vgl. Blokland-Potters 1998; Kleinhans 
2005; Wellman 1999). 
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Fysieke nabijheid en sociale afstand 
De uitdaging voor buren is dat zij elkaar soms nodig hebben voor woningverbetering, maar het 
blijven mensen die je niet zelf hebt uitgekozen. Bij buren en buurtgenoten is een ander sociaal 
vertrouwen in het geding dan bij familie of vrienden (vgl. Newton 2004). Een sterk sociaal 
vertrouwen tussen buren kan zich door de tijd heen opbouwen. Toch is sociale nabijheid of 
collectiviteit bepaald niet vanzelfsprekend: 

[Vrouw:] “En toen ging dat niet meer, want die mevrouw die [de] barbecue [had] 
georganiseerd is heel christelijk en die zegt: ‘Laten we bidden van tevoren.’ En een 
heel aantal mensen zei: ‘Nou prima als je gaat bidden voor het eten, maar dat doe 
je wel thuis en niet tijdens een barbecue bij iedereen.’ Dus die waren er meteen klaar 
mee. Haha… ja zo gaat dat. En toen waren er weer anderen en die vonden dat het 
veel te veel geconcentreerd was op dat gedeelte van de wijk. Die vonden dat het hier 
op het pleintje moest. Dus ja, die gingen daar al niet meer naar toe. Hoe ver is het 
lopen? Twintig, dertig meter? Maar dat vonden ze te ver dus toen kreeg je allemaal 
dat soort… Nou dat bedoel ik met allemaal individuutjes” 
(ALMERE 12.02.18, ECHTPAAR VAN 62 (VROUW) EN 66 (MAN)).

Er is animo voor de buurtbarbecue en buren doen zodoende dingen samen. De buurtbarbecue 
kan door de individualistische opstelling van buurtgenoten ook omgeven zijn met (wat) spanning. 
Het buurschap in zulke wijken is, zonder het daarmee te willen benoemen als probleem, 
geïndividualiseerd en dat manifesteert zich evengoed bij woningverbetering:  

[Man:] “Er was een vereniging die het initiatief had genomen voor dit 
[woningbouw]project en heel veel mensen, de eerste kopers, waren daar ook bij 
betrokken. (...) Nu, na 45 jaar, zie je weleens wat planken die barsten vertonen 
[en] die moeten vervangen worden. Iedereen zoekt voor zichzelf uit wat daar dan 
het beste voor in de plaats kan komen. Terwijl dat heel gek is, want het is eigenlijk 
best wel een actieve buurt. De buurt wordt een paar keer per jaar gezamenlijk 
schoongemaakt, [er worden] buurtbarbecues [georganiseerd en] met kerst wordt 
[er] op de brug gezongen” (ALMERE 26.07.17, ECHTPAAR VAN 65 (MAN) EN 67 (VROUW)).

Eigenaar-bewoners gaan bij woningverbetering individueel te werk. In bovengenoemd voorbeeld 
leidt het zelfs tot enige verbazing als mensen, gevraagd naar samenwerken rond woningverbetering, 
reflecteren op hun eigen situatie. De woning behoort tot een collectief bouwproject en er worden 
verschillende buurtactiviteiten georganiseerd, maar toch gebeurt er rond woningverbetering 
niets collectiefs (vgl. Deben en Schuyt 2000). Hoe buren omgaan met woningverbetering wordt 
primair gestuurd door hun eigen individuele belangen (vgl. Duyvendak en Hurenkamp 2004). 
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Buren wisselen afstand houden en toenadering zoeken met elkaar af (vgl. Mann 1954), zo legt 
deze man uit: 

[Man] “We hebben goed contact met de buren. (…) We hebben een superaardige 
buurvrouw van 85 die heel sociaal is. (…) Toen ze het woord computer hoorde vroeg 
ze meteen: ‘Mag ik wat vragen?’ Dan kom je al vrij snel bij die mensen over de vloer. 
(…) De andere buurvrouw is er niet zo heel veel, die heeft volgens mij een caravan 
in Portugal (…), en dat resulteert er wel in dat het een beetje rommelig is bij haar. 
Wat dat betreft ben ik tevreden, want ik houd er niet van als mensen zomaar te pas 
en te onpas bij me binnenlopen of komen. Maar ik ben tevreden over het contact 
met de dichtstbijzijnde buren” 
(ALMERE 08.08.18, MAN EN VROUW (BEIDEN 64), SAMENWONEND).

Een wat lossere omgang met buren (vgl. Mann 1954; Granovetter 1973; Wuthnow 1998) kan, 
omdat eigenaar-bewoners daarmee de buurt als gemeenschap niet ondergraven. De wens om een 
beetje afstand te houden, dient evenzeer een hoger doel: de ander net als jezelf wat ruimte geven 
en zo gedoe met buren voorkomen. Logisch is het voorkomen van gedoe met buren ook, want 
aan aanleidingen voor gedoe tussen buren is in suburbane woonwijken geen gebrek:

[Vrouw:]“[De buurman] kon praktisch geen woord Nederlands, dus dat was echt 
heel vervelend. En toen heeft hij het nog een tijd verhuurd gehad en werd [er] wiet 
verbouwd. Nou ja in ieder geval: hij doet praktisch niks aan het huis vanaf [het 
moment] dat hij erin is komen wonen. Buurman hiernaast idem dito: is ook een 
man alleen [en] doet ook helemaal niks. Dat is een workaholic, maar doet ook 
helemaal niets aan zijn huis. Dus wat dat betreft vind ik het wel heel jammer voor 
mij weet je, want ik zit elke keer… De straat was hiervoor opgehoogd. Dus we 
moesten de bestrating vernieuwen. Nou, dan laten ze het aan mij over die mannen: 
van nou doe maar hè. (…) Ze hebben wel meebetaald hoor, dat moet ik wel heel 
eerlijk zeggen. Maar we hebben natuurlijk niet zo’n hele dure tegel genomen, maar 
ja, daar komt nu mos op. Nou ja, ik ben natuurlijk de klos als vrouw zijnde. (…) 
Ik stop niet gewoon bij mijn paadje [schoonmaken], ik neem het allemaal wel even 
mee. En dat vind ik wel jammer, want ik ben heel precies en netjes en schoon. En ja, 
dan vind ik dat niet leuk. Maar we hebben al zo vaak tegen hem en tegen hem ook 
gezegd: je moet je ramen schuren, we zien de verrotting er doorheen komen: jullie 
moeten wat met die ramen doen. Maar ja, zij doen niks. (...) Kwam ik [bij ze] om de 
goot schoon te maken en toen zei [een buurman]: de nok ligt helemaal los bovenop 
het dak. Ik zeg: ja dat kan ik niet zien [maar] hij moet gemaakt worden” 
(ALMERE 27.03.18, ECHTPAAR VAN 58 (VROUW) EN 63 (MAN)).
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Dit voorbeeld maakt duidelijk dat een individualistische instelling van een eigenaar-bewoner 
natuurlijk net zo goed de instelling van de buren kan zijn. Eigenaar-bewoners in suburbane 
wijken moeten een weg weten te vinden in de omgang met buren die anders kunnen of willen 
omgaan met woningverbetering dan zij het zelf voor zich zien. Wat niet onderschat moet worden 
in  suburbane wijken is:

“…de verscheidenheid in deze wijk is enorm groot en er is eigenlijk te weinig 
draagvlak om [verduurzamingsinitiatieven] van de grond te krijgen. De buurman 
is ook geen eigenaar van het huis [want het is onderverhuurd]. (…)[Je merkt dat 
men in deze wijk] elke cent moet omdraaien. Uiteindelijk is de basis dat je moet 
investeren om iets voor elkaar te krijgen en dat draagvlak is hier gewoon niet” 
(ALMERE 19.03.2018, MAN (63), GETROUWD). 

Dat mensen bij elkaar in een buurt wonen, betekent niet dat er geen sociale afstand hoeft te zijn 
door sociaaleconomische verschillen, normen en waarden, levensfase, leefstijl of sociale afkomst. 
En dat leidt overduidelijk, hier toegespitst op het onderwerp buren, weer tot verschillende 
verhalen. Verschillen tussen buren leiden tot verschillende opvattingen over woningverbetering 
en bevatten de kiem voor problemen en spanningen. Als buren bij woningverbetering willen 
samenwerken vraagt dat om sociaal balanceerwerk, want het is zeker de moeite waard én het 
kan zomaar heel problematisch worden (vgl. Bulmer 1986). Toch is er begrip, ondanks de 
afhankelijkheid van de houding en situatie van buren:  

[Vrouw:] “De dakbedekking heb ik ook weleens met een paar huizen verderop 
[besproken]: kunnen we dat niet met een klein blokje doen? (…) En iedereen zegt 
dan ja, maar het moet ook allemaal samenkomen in ieder zijn leven en budget. (…) 
Het is gewoon een kwestie van ruim van tevoren gaan praten en zeggen: ‘Als we het 
dan over een halfjaar [doen]?’ Dan hebben mensen de mogelijkheid om er financieel 
naartoe te werken” (ALMERE 21.03.18, VROUW (37) EN MAN (44), SAMENWONEND).

Bij buren is een feeling rule in het spel om door compassie en coulance – soms ondanks alles – in 
een situatie van wederkerigheid te blijven (vgl. Hochschild 1979 en 2003). “Buren zitten in je directe 
leefomgeving en daar wil je je thuis voelen”, zo stelt Völker en vervolgt: “Daarom is het belangrijk dat 
er een goede sfeer hangt” (Vollebregt 2019). Coulance en inlevingsvermogen tonen richting buren 
is bedoeld om weg te blijven bij gedoe, terwijl wat buren wel of niet doen aan woningverbetering 
regelrecht kan indruisen tegen jouw waarden, ideeën en smaak. Terwijl het ook zo is dat zij wel een 
beetje op jou lijken, in ieder geval sociaaleconomisch. Het in stand houden van de wederkerigheid 
richting buren is belangrijk, want dat maakt contact later altijd weer mogelijk. 
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Vraagverlegenheid en acceptatieschroom
In de sociale relaties van eigenaar-bewoners speelt, naast individualiteit/collectiviteit en sociale 
afstand/fysieke nabijheid, nog een derde mechanisme een rol: vraagverlegenheid en acceptatie-
schroom (vgl. Linders 2010). Ook weer een invalshoek die leidt tot verschillende praktijken en 
verschillende verhalen. Het komt niet meer als een verrassing na alles wat er nu al is verteld dat 
enige onbeschroomdheid enorm kan helpen in wat jij als eigenaar-bewoner wilt:   

“Nou, toen ik dat hout [voor de gevel] ging halen werd mij gevraagd: waar ga je het 
mee schroeven? Ik vraag: waar zal ik het mee schroeven? Nou, zegt Gerben, je kan 
het beste gewoon een roestvrijstalen schroef gebruiken. Ik vraag: wat voor schroeven 
dan? Hij zegt: het beste kan je een steigerschroef [nemen], maar niet van Woodies. 
Ik vraag: waarom niet? Nou, Woodies heeft een ander roestvrijstaalgehalte of 
tenminste een chroomgehalte in zijn staal. (…) Dan ga ik naar Gunters en Meuser 
en dan vertel ik dat en zeggen zij: ja die hebben we wel of die kunnen we voor je 
bestellen. Dan moet je niet bij de bouwmarkt zijn, want die weten dat niet en die 
hebben dat ook niet. En nou op die manier doe je dat” 
(ALMERE 12.07.17, MAN (62), GETROUWD).

Interesse tonen en vragen stellen aan anderen is:

“Heel belangrijk denk ik, want je bent afhankelijk van mensen. (…) Opletten en 
luisteren, want je leert van iedereen wat. Ik heb heel veel geleerd van een sleutelboer, 
omdat in dit soort huizen Frans sluitwerk zit. [Dat is] degelijk, maar heel 
ingewikkeld en hij heeft mij van alles over deze wijk verteld. (...) [Wat heeft hij dan 
verteld?] Nou, [bij de bouw] van deze buurt zijn keuzes gemaakt en zo’n sleutelboer 
die vaart daar wel bij, want niemand kan met spullen van de bouwmarkt aan de 
slag. Dus specialistische hulp die moet” 
(ALMERE 12.07.18, MAN (61), WOONT ALLEEN).

Beide mannen, de ene met Gerben bij een houthandel en de ander in een gesprek met een 
‘sleutelboer’, stellen vragen en staan open voor advies hoe zij tot een goede uitvoering kunnen 
komen. Door vragen te stellen aan respectievelijk Gerben en een ‘sleutelboer’ worden zulke 
mensen extrinsieke motivatiebronnen die anderen van kennis voorzien en hen daar enorm mee 
helpen (vgl. Ryan en Deci 2000; Vansteenkiste en Ryan 2013). Het is aftasten wat anderen te 
bieden hebben aan deskundigheid en vaardigheden waar jij baat bij kunt hebben, dat is wat hier 
wordt uitgelegd. 
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Toch moeten we niet te gemakkelijk denken over hulp vragen en/of krijgen van andere 
(volwassen) mensen. Het stellen van een hulpvraag als je bijvoorbeeld niet zo handig bent, kan 
heel wat voeten in aarde hebben: 

[Man:] “Vakmanschap, dat is het eigenlijk. We kunnen het niet zelf. [Vrouw:] Nee, 
we moeten het dus vragen. [Man:] Voor de vaardigheden. [Vrouw:] Ja, dat is zo. 
[En je spreekt uit wij zijn zelf niet zo handig, behalve schilderen en behangen. 
Speelt dat een rol in het nog verder nadenken over zaken in en om het huis?] 
[Man:] Ik denk van wel, mijn onhandigheid remt eigenlijk af. Als je werkelijk zou 
kunnen klussen, dan zouden we het doen. [Vrouw:] Nee. [Man:] Klopt het, wat 
ik zeg? [Vrouw:] Ja, nou we frutten samen wat als er eens een lampje opgehangen 
[moet worden] en dat soort dingen, een beetje de gewone dingen dat lukt dan wel. 
Maar verder nee, echt iets mooi, goed verbouwen of tegelen of weet ik veel, nou 
ja, dat kunnen we allemaal niet. Daar moeten we iemand voor vragen. (…) [Bij 
de vuilstort] hebben we een meneer aangesproken met zijn klusbus. En toen zei ik 
tegen de klusbusmeneer: ‘Mag ik je adres en doe je dat ook?’ En hij heeft voor ons 
keurig een mooie deur geplaatst. (...) Die heet Marco. En toen hebben we Marco [de 
keuken] laten doen? Nee, daar hebben we de Klussenier weer voor gebeld, toch?” 
(ALMERE 28.03.18, ECHTPAAR VAN 64 (MAN) EN 65 (VROUW)).

Eigenaar-bewoners kunnen het moeilijk hebben met klussen en afhankelijk zijn van hulp van 
anderen. Dit echtpaar krijgt hulp, maar de weg ernaar toe blijkt niet eenvoudig. Deze mensen 
zeggen niet dat zij zichzelf onvolwassen vinden (vgl. Gunderson 2004), maar zij kunnen 
overduidelijk niet zonder hulp van anderen. Marco helpt deze mensen en wordt net als de 
eerdergenoemde Gerben bij naam genoemd, wat ook iets zegt over hoezeer hulp iets persoonlijks 
is. Dan het accepteren van hulp: 

“Het initiatief [voor de gevelrenovatie] is eigenlijk genomen door de buren twee 
huizen verderop. Zij zitten meer in de bouwwereld en wij helemaal niet. Zij hebben 
het voorstel gedaan en aan ons laten zien en wij zeiden: ‘Prima, mee akkoord.’ Dus 
eigenlijk hebben wij het niet gezocht, maar hebben de buren de contacten gelegd 
omdat zij wat dichter bij het vuur zitten” (ALMERE 29.01.18, VROUW (66), GETROUWD).

In aanleg lijkt het accepteren van hulp simpel, maar dat ligt ingewikkelder. Een man vertelt dat 
zijn overburen de woning vergroten, precies wat hij zelf ook wil. Maar met hen samenwerken is 
voor hem een brug te ver:  
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“De aannemer is ook een kennis van hen en dat vind ik dan toch niet heel relaxed. 
Omdat ik hem niet ken en als er dan dingen niet goed gaan, gaat dat misschien de 
relatie tussen ons beïnvloeden. (...) Het is wel vervelend als de verhoudingen in de 
buurt, met buren, als dat op een vervelende manier verandert. Dan kan het er ook 
wel toe leiden dat je op een gegeven moment zegt: we gaan gewoon verhuizen. Want 
ik wil wel wonen op een plek waar ik me prettig voel. Dat is wel het belangrijkst. En 
hoe het huis daarin [past] is zeker heel belangrijk, maar de mensen eromheen vind 
ik toch ook wel van groot belang” 
(ALMERE 27.06.18, MAN (36), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

Door hulp van andere mensen kan de sociale verhouding tussen de hulpgever en hulpnemer 
veranderen, wat ertoe kan leiden dat mensen een hulpvraag niet stellen of de aangeboden hulp niet 
accepteren. Als eigenaar-bewoners voor hulp bij woningverbetering contact maken met andere 
mensen is er geen garantie dat die relatie goed zal blijven. Wanneer er iets voorvalt in een sociale relatie 
kan dat het evenwicht tussen mensen verstoren (vgl. Gunderson 2004), net als bij het gedoe bij een 
tuinophoging (zie: paragraaf 6.3), en dat kan bij mensen leiden tot zorgen en stress. In zulke situaties 
komt het voor eigenaar-bewoners aan op het slagen van hun sociaal handelen (vgl. Blokland 2005).

De contouren van een (zelf)sturingsfilosofie
Wat eigenaar-bewoners vertellen maakt duidelijk dat andere mensen enorm belangrijk zijn voor 
hun organisatie van woningverbetering, maar net zo goed een bron van spanning kunnen zijn. 
Met beide hebben ze te dealen zogezegd. Door (schoon)vader(s), klusjesmannen, Gerben van de 
houthandel en buren krijgen zij de hulp en steun die zij zoeken. Het leidt tot andere elektra, een 
beroep kunnen doen op klusjesman Marco, samen met buren de tuin opnieuw bestraten, kennis 
aftappen van een ‘sleutelboer’, et cetera. Hulp vragen, zoeken of krijgen van andere mensen is 
spannend en kan leiden tot gedoe, net zoals bij buren. Je sociale omgeving afspeuren naar hulp is 
voor deze eigenaar-bewoners een noodzaak, want hun financiële middelen zijn immers beperkt 
en dat tekort compenseren ze door sociaal kapitaal. 

Het gaat hierbij om zwakke sociale bindingen (Granovetter 1973; Wuthnow 1998), die voor deze 
eigenaar-bewoners een cruciale rol spelen in de organisatie van woningverbetering, en wel op een 
specifieke manier:

[Man:] “Mijn broer zit natuurlijk een beetje in dat werk en via zaalvoetbal ken 
ik ook veel mensen die in Amsterdam als loodgieter of ander werk hebben. (…) 
Allemaal mensen die op dat gebied iets kunnen die je dan kent en inhuurt en zegt 
van, als jij dan bij mij dat wilt doen, wat gaat dat kosten?” 
(ALMERE 13.02.18, ECHTPAAR VAN 55 (VROUW) EN 57(MAN)).
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Bij elkaar ontstaat zo een beeld van een (zelf)sturingsfilosofie. Via lichte verbanden krijgen 
eigenaar-bewoners toegang tot informatie, ideeën, tips, morele steun, goodwill, et cetera (vgl. 
Duyvendak en Hurenkamp 2004; 2005; 2008). Het zijn de kenmerken van wat Duyvendak en 
Hurenkamp (Ibid.) een ‘lichte gemeenschap’ noemen. Hun eigen ideeën, financiële mogelijkheden 
en klusvaardigheid vullen zij waar mogelijk en nodig aan met de tips en hulp van andere mensen:

[Man:] “Nou de overbuurman is een ontzettend goede stukadoor die zijn woning 
heeft verbouwd voordat hij het verkocht heeft. Wij hebben bij de verkoop van 
die woning de foto’s gedownload en dat is ook onze smaak en daarom inspiratie” 
(ALMERE 21.03.18, VROUW (37) EN MAN (44), SAMENWONEND).

De eigenaar-bewoners in dit onderzoek hebben veel te winnen met de inzet van sociaal kapitaal, 
ook door de vele technische kennis die in hun sociale omgeving voorhanden is. Naar het laatste 
zullen andere eigenaar-bewoners misschien verlekkerd en jaloers kijken, terwijl zij die hogere 
inkomens hebben, juist financieel weer in het voordeel zijn. Wat ze met elkaar delen, is dat ze 
niet zijn opgeleid voor eigenaar-bewoner of altijd energie en zin hebben in sociaal handelen. 
Onbenut laten van sociaal kapitaal of omzeilen van sociaal handelen is mogelijk met een dikkere 
portemonnee, want die verschaft meer keuze en handelingsruimte. Dat gaat voor deze eigenaar-
bewoners dus niet of maar zeer ten dele op. 

De noodzaak van meer sociaal handelen zorgt voor een spanning die inherent is aan een beroep 
doen op anderen, omdat de sociale balans verstoord kan raken (vgl. Gunderson 2004) en zij gedoe 
met andere mensen onprettig vinden. Eigenaar-bewoners leggen rond verschillende situaties uit 
dat ze huiverig zijn voor het uitbesteden van een klus aan mensen die ze niet kennen of hen niet 
door bekenden is aanbevolen. 

Een licht sociaal verband is, naast hulp kunnen krijgen van familie, vrienden of kennissen, fijn 
voor een eigenaar-bewoner. Je kunt dan meer jezelf zijn en bent vrijer in ja of nee zeggen tegen 
dingen die tegen je worden gezegd of je worden aangeboden:

“We hebben vijftien jaar de Staatsloterij met z’n allen gedaan en mijn buurman die 
zorgt echt voor mij, dat ik niet dingen vergeet. Dus die zegt, Marie, je dakgoot moet 
even worden gedaan. Dus als een mannetje komt, moet je meteen zeggen dat jij het 
ook wil. Ah, dat is goed. Ja, we overleggen wel dingen. Ik bedoel: er moet een nieuwe 
schutting komen. Zij bepalen, want ik heb er echt geen idee van, het interesseert 
me ook echt niet. En ik betaal en ik weet dat zij daar heel serieus in zijn. Dus het is 
prima. We weten ook dat we altijd op elkaar kunnen terugvallen, altijd. Maar we 
doen het eigenlijk nooit” (ALMERE 10.07.18, VROUW (67), WOONT ALLEEN).23
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Deze uitleg over een licht sociaal verband laat zien hoe ragfijn de vervlechting is tussen mensen 
hun eigen kennis en vaardigheden en hoe zij deze verknopen met die van anderen. Alsook hoe 
belangrijk het is daarin een zeker afstand te kunnen behouden. De sociale verbanden moeten 
vooral licht blijven en niet te stevig worden.

De relatie van buren is weer bijzonder, want van die relatie kun je als eigenaar-bewoner niet 
loskomen. Als de buren bijvoorbeeld geen geld hebben of andere prioriteiten hebben, kan dat 
jouw handelen beïnvloeden en soms zelfs blokkeren. Anders dan bij appartementen is over het 
onderhoud bij laagbouwwoningen vaak niets vastgelegd in een overeenkomst, richtlijn of protocol. 
Met inlevingsvermogen, coulance en empathie – juist als buren andere keuzes maken – wordt 
aangestuurd op het behoud van een zekere lichtheid in een relatie waar je gewoon aan vastzit. 

Zo komen we bij de overgang van het tweede naar het derde deel van het verhaal van eigenaar-
bewoners over woningverbetering. Net als in eerste deel van hun verhaal lijkt techniek zich thuis 
te voelen in de werkwijze van eigenaar-bewoners en dan niet slechts als een ding dat er maar 
een beetje bij bungelt. Over de relatie mens en techniek en daarmee de rol van techniek in de 
werkwijze van eigenaar-bewoners gaat het in het laatste deel van hun verhaal.

6.4  Techniek als actor, held en schlemiel

Verbondenheid met techniek
In wat er tot nu toe is verteld over woningverbetering is al veel naar voren gebracht over techniek: 
speciale schroeven, Frans sluitwerk, dakgoten, uitbouwen, kunststofkozijnen, internet, ophoogzand, 
radiatoren, een warmtepomp, et cetera. Eigenaar-bewoners zijn bij woning verbetering diepgaand 
verbonden met techniek (vgl. Feenberg 2017) en dan krijg je een volgende uitleg: 

“Er is niemand te vinden in Nederland die deze deuren kan repareren. Heb ik 
allemaal zelf moeten doen en ik ben [iemand] met twee linkerhanden. Dus ik heb 
drie dagen onder die deur gelegen. Die heb ik compleet geanalyseerd en ik heb 
zelf nieuwe vering gebouwd waardoor hij het weer doet. Dat is echt waar wat ik 
zeg. [Waar komt die handigheid vandaan, want je gaat ermee aan de slag?] Ik 
ben helemaal niet handig. [Maar het moest?] Ja, het moest gebeuren. (…) Er was 
niemand die me kon helpen en die deuren kan ik er niet uit slopen” 
(ALMERE 12.07.18, MAN (61), WOONT ALLEEN).

Deze irritatie over een wat je kunt noemen ‘zwaarbevochte zege op een buitendeur’ illustreert 
hoezeer techniek een rol speelt in woningverbetering. Eigenaar-bewoners kunnen het als een 
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hulpbron én last ervaren. Zij zijn voor woningverbetering verbonden met en afhankelijk van 
techniek, omdat deze idealiter helpt om de woning comfortabeler te maken en gemakkelijk(er) 
te onderhouden:

“[Op zolder komen] nieuwe dakramen en omdat het houten kozijn lek is. (…)  
Dan plaatsen we ook andere dakramen om meer licht te hebben op zolder. (...)  
Dan gaat mijn zoontje naar zolder en mijn dochter naar zijn kamer. Van haar 
kamertje maken we een inloopkast voor ons” 
(ALMERE 20.03.18, VROUW (37), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

Een dakraam kan eigenaar-bewoners (mee)helpen een totale reorganisatie in de woning door te 
voeren. Het dakraam is dan niet slechts een ding, want het ondersteunt eigenaar-bewoners met 
wat zij willen veranderen in hun specifieke situatie. Net als het blijkt te helpen in de sociale relatie 
van buren waarmee zij zo secuur mogelijk willen omgaan: 

“Want uiteindelijk met het dak leggen ze er een dingetje tussen [want] daar kan een 
lekkage ontstaan en ik weet niet hoe ze dat technisch doen… En voor de rest is het 
een ander zijn leven. Dus dat heeft nooit de relatie met de buren verstoord” 
(ALMERE 29.01.18, VROUW (66), GETROUWD).

Het dakraam en het ‘dingetje’ voor het dak zijn twee voorbeelden waarin de relatie mens en 
techniek betekenis krijgt, doordat het een intermediair is tussen de eigenaar-bewoner en de 
woning (vgl. Sayes 2014). Bij het dingetje voor het dak reikt de betekenis ervan zelfs verder, want 
het helpt de relatie van buren waardoor zij zonder hommeles verder kunnen met hun leven én 
het dak wordt gerepareerd. Latjes, ontluchtingsgaatjes, folies, worteldoek, flapjes et cetera kunnen 
een ‘slimme technische omweg’ bieden (vgl. Latour 1997) en vormen een verbinding tussen de 
zelfwerkzaamheid van eigenaar-bewoners en hun woning (vgl. Sayes 2014). 

De betekenis van techniek
Om de transformatie van techniek als ding naar een actor in een sociale omgeving beter te 
begrijpen, loont het te analyseren wat eigenaar-bewoners hebben verteld over kunststofkozijnen 
en tuinoverkappingen:  

[Vrouw:] “Nou, wat we tien jaar eerder hadden moeten doen, is de veranda. (…) 
Daar hebben we nu zoveel plezier van… [Man:] Naarmate je ouder wordt, dan 
vind je [de zon] ineens niet meer lekker. En dan is het allemaal fel en te warm hier, 
want we zitten echt op de zonzijde. Dus toen hebben we die veranda gemaakt, nou 
dat is geweldig. [Hoe gebruiken jullie de veranda?] [Vrouw:] We zitten er al heel 
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vroeg. [Man:] Ik doe er mijn hobby’s; ik lees; ik zet de computer er neer, want ik heb 
elektra” (ALMERE 30.01.18, ECHTPAAR VAN 58 (VROUW) EN 65 (MAN)). 

Ook het enthousiasme over kunststof kozijnen is groot: 

“Onderhoudsvrij, het is wat het is. Je kan er eventueel een keer een steamcleaner 
langshalen en dan is-ie weer mooi schoon. En dat is echt een half uurtje, dat is gewoon 
sjjtsjjtsjjt en een doekje”  (ALMERE 27.06.18, MAN (36), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

En als er een keuze moet worden gemaakt tussen kozijnen van kunststof of iets anders, is dat 
eigenlijk al geen keuze meer:

[Wat gaf nu precies de doorslag dat jullie kiezen voor kunststof?] [Vrouw:] “Dat is 
eigenlijk niet eens een vraag hè? Was gewoon kunststof. Doen we. Dat is gewoon het 
meeste energiezuinig, onderhoudsvrij. Dat is eigenlijk het beste materiaal wat je kan 
nemen dus. In mijn optiek was dat eigenlijk niet eens een vraag” 
(ALMERE 21.03.18, VROUW (37) EN MAN (44), SAMENWONEND).

Juist techniek is als geen ander in staat de keuzes en het handelen van een individuele eigenaar-
bewoner heel gericht te ondersteunen en aan te vullen (vgl. Barnard en Spencer 2010). Voor beelden 
hiervan zijn de voorgaande uitleggen van eigenaar-bewoners over waarom zij kiezen voor kunststof 
kozijnen of een tuinoverkapping. Bij zulke technieken weet je van te voren wat het gaat kosten en 
hoe het eruit komt te zien en daarmee hoe het jou ondersteunt en aanvult wat je zelf niet kan. Door 
die capaciteiten dwingt techniek toepassing af en gedraagt zich zo als een actor in sociale processen. 

Echter als techniek als hulpbron wegvalt of de toegevoegde waarde mensen ontgaat, dan verandert 
de relatie van eigenaar-bewoners met techniek radicaal: dan is het een ding. Alleen techniek die 
jou als eigenaar-bewoner helpt, krijgt zeggings- en sturingskracht in sociale processen (vgl. Sayes 
2014). Zo niet dan zie je dit direct terug in de kille en afstandelijke manier hoe zij over techniek 
praten: het ding (verwarming), het spul (kunststof) of die platen (zonnepanelen). Terwijl het dan 
nog steeds materiaal of apparaten zijn die je kunt zien en die werken, kunnen ze in een oogwenk 
veranderen van een held en probleemoplosser in een schlemiel. Het illustreert de ambivalente 
omgang van eigenaar-bewoners met techniek en de sfeer in hun relatie die zomaar kan omslaan. 

De relatie met techniek laat ook zien dat eigenaar-bewoners waarde hechten aan specifieke 
aandacht voor hún situatie. Een echtpaar legt uit dat zij heel specifieke wensen hadden voor de 
aanleg van zonnepanelen:
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[Man:] “Vaak worden zonnepanelen aangeboden en dan heb je een converter 
nodig die van zwakstroom 240 volt [maakt]. (...) Maar die dingen maken [ook] 
geluid. En als het gaat piepen en gaat knarsen en een ventilator gaat draaien, dan 
ben ik al gauw weg. [Dat bedrijf] had converters die geplaatst waren achterop de 
panelen. Dus per twee panelen heb je een microconverter heet het dan, die ter plekke 
dan van zwakstroom 240 volt maakt. (...) En dat was echt wel de doorslag, die 
microconverters die zitten op het dak. Prima. Ja, inderdaad. Geen gepiep en geen 
geluid” (ALMERE 25.07.18, ECHTPAAR (BEIDEN 65)).

Ook zonnepanelen huren in plaats van kopen, kan een stimulans zijn om ze te laten aanleggen:   

“Er waren jongens uit Den Bosch, [een] jaartje of twee geleden, die boden 
zonnepanelen aan in de verhuur. Dat vond ik interessant. (...) Als ik een deel van 
mijn energierekening kan verlagen en dat is de huur voor die panelen, waarom zou 
ik het niet proberen”(ALMERE 12.07.18, MAN (61), WOONT ALLEEN).

Deze uitleggen laten het belang zien van specifieke aandacht voor een specifieke situatie. Het 
geluid van de omvormer en de aanschafprijs zouden de aanleg van zonnepanelen kunnen 
frustreren. Zo kunnen persoonlijke voorkeuren en omstandigheden de verduurzaming van 
woningverbetering blokkeren. Terwijl dat niet hoeft, omdat je bijvoorbeeld irritatie over 
het geluid en het opzien tegen de aanschaf kunt omzeilen. Via techniek leren we een les. 
De persoonlijke aandacht van anderen voor jou en jouw situatie is voor eigenaar-bewoners 
materialiteit, want dat helpt mee of werkt tegen om naar de voorstellen of ideeën van anderen te 
willen luisteren (vgl. Law 2008). Het bevat een les voor de energietransitie. Een mathematische 
recht-toe-recht-aan benadering van hulp, zonder oog voor de persoonlijke voorkeuren en 
omstandigheden, kan het enthousiasme over hulp aanwakkeren of temperen en daarmee 
verandering helpen of tegenwerken. 

Verduurzaming en rol overheid
Volgens eigenaar-bewoners schort het bij de overheid aan een specifieke benadering voor 
woningverbetering. Voordat de analyse hier verder op ingaat, doen we eerst nog één stap terug en 
kijken we naar wat eigenaar-bewoners hebben verteld over verduurzaming en specifiek nieuwe 
techniek(en) die hiervoor beschikbaar zijn.  

Nieuwe techniek voor verduurzaming stuit aan de zijde van eigenaar-bewoners niet op grote 
weerstand of angst (vgl. Smits 2002). Al wordt nieuwe techniek wel degelijk met een zekere 
achter docht en scepsis besproken. De relatie tussen mensen en nieuwe (duurzaamheids)techniek 
is geen vanzelfsprekendheid: 
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[Man:] “Nee, ze zeggen: ‘Als je investeert dan heb je het met acht jaar eruit, en 
dan ga je er dus wat geld aan verdienen.’ Maar ja, dan hebben ze straks weer 
andere panelen, kleinere panelen en zo blijft het maar doorgaan. (…) Ik zou geen 
elektrische auto willen kopen. (…) Ik moest laatst een keer een auto uit München 
halen, heb ik onderweg vier keer moeten tanken met die Tesla. Ik moet [met zo’n 
auto] van tankstation naar tankstation. (…) Kwam ik ’s nachts om twaalf uur aan 
in Zevenaar en dan hang [ik] die stekker erin, terwijl ik nog honderd kilometer 
moet rijden. Nou, dan denk ik: dan hoeft het voor mij dus niet” 
(ALMERE 14.03.18, ECHTPAAR VAN 65 (VROUW) EN 70 (MAN)).

Ja, zonnepanelen worden aangelegd, ondanks een stevige portie gereserveerdheid en een 
beetje scepsis zelfs. Iemand anders, eveneens wat ouder en eveneens onbevreesd, legt uit 
heus wel te begrijpen wat er allemaal kan met techniek maar toch of juist daarom af te willen 
wachten:  

[Man:] “Mijn buurman van 44 zegt: ‘Die slimme meter heeft invloed op je wifi, 
want het ding is zelf heel sterk. Er zit ook iets in wat naar de NUON seint. Ik heb 
gemerkt dat het invloed heeft op mijn wifi.’ Nou, dat vind ik heel belangrijk” [De 
man geeft nog een voorbeeld:] “Er zijn zonnepanelen [voor] onderweg. Dat is er al, 
maar dat houden studenten, zoals u dan, nog even vast. Je hebt eigenlijk al behang 
van folie dus je moet eigenlijk zo lang mogelijk wachten” 
(ALMERE 12.03.18, ECHTPAAR VAN 62 (VROUW) EN 69 (MAN)).

Deze vermenging van houdingen van enerzijds overduidelijk interesse in en kennis over techniek 
en anderzijds afwachtendheid is niet alleen iets van eigenaar-bewoners die wat ouder zijn:

“Wij hebben wel echt heel veel zonuren hier, dus qua zonnepanelen zou het wel echt 
gunstig zijn. En ik moet zeggen dat we daar wel naar gekeken hebben, maar puur in 
de zin van folders opvragen en verder niet” 
(ALMERE 01.02.18, VROUW (32), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

Zelfs als er volgens iemand een gunstige situatie is, is er sprake van gereserveerdheid over 
verduurzaming van de woning. Heel basaal, maar op een zeker moment is mensen hun aandacht 
en energie op, want er is een gezin/huishouden dat aandacht vraagt, er moet worden gewerkt, 
weken zitten vol, het geld kan op zijn, et cetera. Niets doen is dan gewoon een optie. Er zitten 
grenzen aan de draagkracht van deze eigenaar-bewoners en dat is niet alleen iets in financieel of 
technisch, maar ook iets in mentaal opzicht en/of interesse. 
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Wat is hierin nou de rol van de overheid? Het bijzondere is dat de overheid als actor pas zijn entree 
maakt in het verhaal van eigenaar-bewoners als het gaat over verduurzaming. Dat is natuurlijk 
geen probleem, maar de wijze waarop die entree plaatsvindt is wel ongemakkelijk:

[Man:] “Maar dan zegt de overheid, het terugleveren van stroom mag je doen tot 
2023 en daarna zien we wel. Nou, ik vind de overheid dus niet zo betrouwbaar. En 
zeggen ze: dan moet je het maar opgebruiken of moet je maar accu’s aanschaffen 
en die zet je maar in je kruipruimte of weet ik veel wat. Maar dat het gewoon 
weer ons punt wordt, weet je. [Later in het gesprek pakt de man zijn uitleg weer 
op:] Als ik het nieuws volg dan wordt er weer iets geopperd (…) en kijken [ze] of 
ze dat er doorheen kunnen krijgen. Maar dat zijn toch altijd dingen dat ik denk 
van… ja dat past meer bij jonge mensen. En waarom? Ik weet het niet. [Vrouw:] 
Wij zijn de doelgroep niet. (...)” [Maar u zegt “wij zijn de doelgroep niet” dus de 
communicatieboodschap is volgens u altijd gericht op andere groepen?] [Vrouw:] 
“Nou ja en dat is eigenlijk wat jij al zegt hè. Als ik eventjes naar mijn kinderen kijk 
die starten nu. (...) [Man:] Maar ik hoor ze er nooit over, hè? [Vrouw:] Nee we 
horen ze er niet over! (…) [Man:] Want ik denk als je zo’n verhaal bij mijn kinderen 
neer zou leggen, zou je ook niet verder komen. Want ik denk niet dat dat goed 
aanspreekt. [Vrouw:] En misschien is het te vaag. (...) Weet je, ik vind die ideeën 
altijd wel leuk, maar zodra het op uitvoeren aankomt dan tasten we ineens in het 
duister en gaat het toch weer anders dan eigenlijk was afgesproken” (ALMERE 30.01.18, 

ECHTPAAR VAN 58 (VROUW) EN 65 (MAN)).

Ook een jonger stel spreekt kritisch over wat je van de overheid te weten komt over de verduur-
zaming van je woning:

[Man:] “Ik vind het vrij minimaal met de kennis die ik nu heb hè. Ik vind in ieder 
geval dat het wel iets meer onder de aandacht gebracht mag worden hoe je je 
woning kan verbeteren. (…) [En] los van eventuele subsidiestromen of wat dan ook. 
Maar gewoon een stuk informatie. Dat doet het rijk wel enigszins maar ik zou denk 
ik nog wel een verdiepingsslag vanuit de gemeente goed vinden” (ALMERE 25.10.18, MAN 

EN VROUW (BEIDEN 33), SAMENWONEND / GEZIN MET KINDEREN).

Met name oudere eigenaar-bewoners hoeven niet lang te zoeken naar argumenten om kritisch te 
zijn richting de overheid:

[Man:] Kijk, (…) ons vermogen wat wij dus eigenlijk als werkenden opgebouwd 
hebben, ook ons pensioen, dat wordt ons zo langzamerhand een beetje afgenomen. 
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[En dat heeft ook effect op hoe u nadenkt over uw huis en onderhoud?] [Vrouw:] 
Ja, want daar word je eigenlijk een worteltje voorgehouden en als je hapt… dan 
moet je maar afwachten of dat worteltje wel hetzelfde worteltje is als dat je denkt 
dat het is” (ALMERE 06.02.18, ECHTPAAR VAN 67 (VROUW) EN 68 (MAN)).

Eigenaar-bewoners problematiseren de rol van de overheid en het niet duidelijk zijn. Daarbij 
benoemen oudere eigenaar-bewoners, in lijn is met wat het Planbureau voor de Leefomgeving 
daarover zegt (vgl. Schilder, Daalhuizen en De Groot 2018), dat zij te maken hebben met meerdere 
beleidsambities. De teneur in de verschillende uitleggen over de relatie met de overheid is “wat 
gaat ons nu weer voorgeschoteld worden?”. Terwijl eerder in de analyse het belang werd benadrukt 
van een gerichte benadering van specifieke situaties, doet de overheid rond verduurzaming juist 
precies het tegenovergestelde. 

Eigenaar-bewoners vinden dat wat de overheid doet niet op hen is gericht en vinden de communi-
catieboodschappen over verduurzaming: te vaag, te weinig en onbetrouwbaar. Zij wijzen erop dat de 
overheid gericht bezig is met het afschuiven van verantwoordelijkheden. Zonnepanelen en andere 
techniek blijken een intermediair te kunnen zijn tussen eigenaar-bewoners en de energietransitie 
van hun woning, maar dat geldt vooralsnog niet voor de overheid (vgl. Sayes 2014). 

6.5  Eigenaar-bewoners als actieve en zelfbewuste burgers 

Woningverbetering vanuit een menselijk perspectief
In dit hoofdstuk vertellen eigenaar-bewoners over woningverbetering. Ook hun verhaal over 
woningverbetering kunnen we analyseren op basis van de drie relaties: mens en woning, 
sociale relaties en mens en techniek. Hun verhaal biedt een inkijk in de kennis en kunde die 
zij hebben over woningverbetering en hoe zij zelf woningbeheerder zijn in een omgeving waar 
de overheid als actor grotendeels afwezig is, behalve waar het gaat om verduurzaming en de 
energietransitie. 

Eigenaar-bewoners vertellen dat wooncomfort de aanleiding is voor woningverbetering. De 
analyse van hun verhaal maakt duidelijk dat achter wooncomfort een heel uitgebreid en soms zelfs 
gevoelig verhaal schuilgaat over wat daarop allemaal van invloed is. Je moet het zelf doen, zelfs als 
je het uitbesteedt, en dat lijkt simpel, maar is uitermate complex. Automatisch gaat het in ieder 
geval niet. Woningverbetering moet voor eigenaar-bewoners allemaal door zelfwerkzaamheid 
gebeuren en die uitgangssituatie is voor eigenaar-bewoners de (allesbepalende) materialiteit. Het 
verhaal van eigenaar-bewoners over woningverbetering geeft een inkijk in woningverbetering als 
alledaagse praktijk, alsook wat dit inhoudt vanuit een menselijk perspectief. 
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Woningverbetering leidt onder meer tot woninguitbreidingen, nieuwe dakgoten, vervanging 
van badkamers en wc’s, tuinophogingen en aanleg van zonnepanelen, maar ook tot gehannes, 
burenruzie en geldzorgen. Om zulke veranderingen in, om en aan de woning gerealiseerd te 
krijgen, hebben eigenaar-bewoners te maken met verschillende (f)actoren die in deze analyse 
ook opgevoerd zijn als actoren of ‘agents’. Het gaat om: eigen kennis en vaardigheden, geld, 
buren, anderen met kennis en vaardigheden, de overheid, bedrijven, materialen et cetera. 
Je kunt ze ook beschouwen als schuifjes op een mengpaneel die zij moeten mengen om 
woningverbetering georganiseerd krijgen. Deze (f)actoren zijn hulpbronnen, die tegelijkertijd 
ook hinderbronnen kunnen zijn/worden, omdat eigenaar-bewoners deze niet volledig kunnen 
controleren. Wanneer deze ‘agents’ zich anders gedragen dan eigenaar-bewoners zouden 
willen, moeten ze zoeken naar een oplossing door op het mengpaneel de instelling van hun 
schuifjes te veranderen. 

Bovendien laat het verhaal ons kennismaken met sociale mechanismen die diepgaande invloed 
blijken te hebben op het handelen van eigenaar-bewoners: individualiteit/collectiviteit, sociale 
afstand/fysieke nabijheid en vraagverlegenheid/acceptatieschroom. Zulke mechanismen zijn als 
eigenaar-bewoners ze wel of niet weten te hanteren hulp- dan wel hinderbronnen. Aan hinder-
bronnen kunnen eigenaar-bewoners niet voorbijgaan – het zijn immers potentiële hulpbronnen 
– en dat leidt bij hen tot afhankelijkheden in technische, sociale of financiële zin.

Eigenaar-bewoners zijn actieve burgers en woningverbetering hoeft niet georganiseerd te worden, 
want het is een bestaande praktijk. Woningverbetering is voor eigenaar-bewoners een individuele 
strategie, waarin zij hun zelfwerkzaamheid verweven met hulp uit sociale relaties en van techniek 
en zo zijn zij in staat om te gaan met hulpbronnen, moeilijkheden en afhankelijkheden. Hun 
strategie voor woningverbetering is praktisch en gedepolitiseerd, maar ook tactvol en allerminst 
losjes, want het gaat per slot van rekening wel om je thuis.

Variatie aan verhalen
De variatie aan verhalen die in dit hoofdstuk naar voren komt, weerspiegelt de variatie aan 
praktijken. 

De 47 eigenaar-bewoners die ik in Almere gesproken heb, hebben een vergelijkbare sociaal-
economische situatie (middenklasse huishoudens) en woonplek (goedkopere rijwoningen in jaren 
’70- en ’80-wijken). Onder invloed van bijvoorbeeld leeftijd, motivatie, een erfenis, opgebouwde 
kluservaring, hun eigen professie en handige familieleden, kunnen verschillen ontstaan tussen 
hun aanpakken en zelf oplossend vermogen. Dat is wat de verhalen laten zien. Met weinig geld 
en veel handigheid kun je best veel bereiken. Iemand anders komt slechts met veel kunst- en 
vliegwerk tot een aanpak. Het is logisch dat een jong gezin met een beperkt budget het nadenken 
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over verduurzaming of verbouwen voor zich uitschuift. Door een gift of erfenis kan je aanpak van 
woningverbetering plotseling veranderen. 

De uitgangssituaties van eigenaar-bewoners bij woningverbetering die op het eerste gezicht 
zo gelijk lijken te zijn, kunnen behoorlijk van elkaar verschillen. Bovendien kunnen hun 
(investerings)perspectieven veranderen. Eigenaar-bewoners hanteren bij woningverbetering 
allemaal een individuele strategie. De praktijk waarover de ene eigenaar-bewoner vertelt, biedt 
dan ook geen zekerheid over hoe dat gaat bij de buren.   

De variëteit aan verhalen bevat aanwijzingen voor het koppelen van beleid en praktijk. Ten eerste 
dat je als overheid moet kunnen schakelen tussen eigenaar-bewoners die heel verschillend kunnen 
omgaan met het onderhouden en verbeteren van hun woning. Ten tweede dat je er als overheid 
rekening mee moet houden dat je (ook) te maken kan gaan krijgen met eigenaar-bewoners die 
voor de verduurzaming van hun koopwoning echt afhankelijk zijn van de oplossing die je hen als 
overheid aanreikt. De variatie van verhalen wijst op een noodzaak van adaptief beleid dat zich 
kan voegen naar de verschillende praktijken van eigenaar-bewoners. Het ‘mengpaneel van een 
eigenaar-bewoner’ zou voor de overheid een inspiratiebron kunnen zijn voor het maken van een 
eigen mengpaneel.

Techniek als actor
Uit wat eigenaar-bewoners vertellen over woningverbetering blijkt hoezeer techniek een 
voorwaarde en een drijvende kracht is in het laten functioneren van het netwerk van 
woningverbetering. Eerder al werd het gebruik en de rol van internet besproken. Tussen alle 
genoemde ‘agents’ is techniek een heel bijzondere. 

Drie kenmerken geven techniek z’n rol en positie in het netwerk. Ten eerste de toepasbaarheid: 
gebruik van techniek leidt tot verandering in of om de woning, want alleen dat geeft het 
bestaansrecht. Ten tweede is nou juist de door eigenaar-bewoners zo belangrijk gevonden maatstaf 
van logisch en passend iets waaraan techniek zo goed voldoet c.q. tegemoetkomt. Ten derde past 
zo’n hulpbron – die in stilte z’n rol speelt en waaraan je geen uitleg verschuldigd bent of waaraan 
geen emotionele bezwaren kleven als je het negeert – goed bij de praktische en pragmatische 
aanpak van eigenaar-bewoners. Techniek voelt zich thuis in de lichte gemeenschap van eigenaar-
bewoners, omdat het ragfijn inspeelt op de do’s en don’ts die horen bij hun zelfwerkzaamheid. 

Je kunt het mechanisme wat techniek inbrengt in het netwerk van woningverbetering ‘turn key’ 
noemen: opdracht geven – uitvoering – oplevering. Techniek helpt jou als eigenaar-bewoner 
bij woningverbetering een organisatorische, procesmatige en/of inhoudelijk puzzel te leggen. 
Net zo goed als eigenaar-bewoners ambivalent zijn over techniek en zich er flink over kunnen 
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opwinden. Interessant is dat de rol die techniek kan hebben, tegen de achtergrond van de 
verduurzamingsambities die de regering en gemeenten hebben, wordt herbevestigd als het gaat om 
verduurzaming en energiebesparing. De uitleggen van eigenaar-bewoners over verduurzamings-
techniek zijn lovend wanneer persoonlijke voorkeuren en omstandigheden aandacht hebben 
gekregen. Dat werkt stimulerend om ze te gaan gebruiken. 

De mogelijke status van techniek als nonhuman die in het verhaal van eigenaar-bewoners over 
woningverbetering naar voren is gekomen, is een niet te missen aanwijzing voor de vraag van 
dit onderzoek over samenwerken. Zonder dit schuifje in het mengpaneel van hulpmiddelen is 
het organiseren van woningverbetering voor eigenaar-bewoners gewoon onmogelijk. Om het 
polemisch te stellen: techniek heeft een zware rol in een lichte gemeenschap.

Maken van verbinding tussen twee verhalen 
De vraag is nu hoe de geplande duurzaamheid van het Klimaatakkoord – het beleidsverhaal 
in hoofdstuk 5 – zodanig te organiseren valt dat hierbij gebruik kan worden gemaakt van de 
alledaagse verduurzaming waarmee eigenaar-bewoners bezig zijn. Hinderbronnen moeten 
aandacht krijgen, zodat de hinder ervan vermindert en in het gunstigste geval verwordt tot 
hulpbron. Soms is de overheid echter zelf ook een hinderbron door niet duidelijk te zijn wat 
zij wil en wat burgers van haar kunnen verwachten. Van een overheid als hinderbron kan de 
overheid bij de uitvoering van klimaatbeleid zelf last krijgen. 

Zowel voor eigenaar-bewoners als voor de overheid is woningverbetering opgebouwd uit de 
drie relaties van het analytisch kader. Daarom kan het onderzoek nog een volgende stap doen 
door de verhalen uit de hoofdstukken 5 en 6 met elkaar te vergelijken via de invalshoek van 
die drie relaties. Die analyse komt aan bod in hoofdstuk 7, waarin de kennis en kunde over 
woningverbetering van buiten de officiële structuren wordt gekoppeld aan het Klimaatakkoord.
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VERSCHILLEN IN ONDERHOUDSSITUATIE GEVELS IN ZUIDERZEEWIJK LELYSTAD. (FOTO: EIGEN FOTO)

WONINGUITBREIDING AAN ZIJKANT VAN HOEKWONING DOOR PLAATSEN VAN UITBOUW. (FOTO: EIGEN FOTO)
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EEN VEEL GETROFFEN INGREEP. EEN DAKKAPEL OF DAKOPBOUW OM DAARMEE DE WONING TE VERGROTEN. IN BEELD 

EEN NOG NIET AFGERONDE DAKOPBOUW OP EEN RIJWONING. (FOTO: JAN WINSEMIUS / BUREAU MIDDELKOOP)

DE PRAKTIJK VAN WONINGVERBETERING: AANPASSING TUIN, EEN GEPLAATSTE UITBOUW EN AFWERKING AAN 

BINNENKANT WONING DOOR SCHILDERWERK. (FOTO: JAN WINSEMIUS / BUREAU MIDDELKOOP)
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UITGEVOERDE ISOLATIE IN KRUIPRUIMTE VAN WONING DOOR VULLEN MET PIEPSCHUIMBOLLETJES. (FOTO: 

PAUL WILHELMUS)

EEN VOORBEELD VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN AAN WONINGEN, ZOALS HET PLAATSEN VAN NIEUWE 

126 LEREN VAN BURGERS



BERGINGEN IN TUIN, DAKKAPPELLEN EN ZONNEPANELEN. (FOTO: EIGEN FOTO)

GEVELRENOVATIE VAN WONINGEN DOOR VERNIEUWEN VAN VOEGEN IN METSELWERK. (FOTO: PETER MUNTING)
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7     De organisatie van 
woningverbetering 

7.1 Samenwerken door inzet praktijkkennis 

Het gaat in dit hoofdstuk over het samenwerken van overheid en eigenaar-bewoners bij woning-
verbetering. Het Klimaatakkoord legt uit wat een extreem grote transitie de verduurzaming van 
bestaande woningbouw is. In hoofdstuk 2 vestig ik de aandacht op de rol en positie van eigenaar-
bewoners in deze energietransitie. Omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhouden 
en verbeteren van hun woning (vgl. Arnstein 1969) én als ervaringsdeskundigen veel over 
woningverbetering kunnen vertellen, zoals blijkt uit hoofdstuk 6 (vgl. Paschen en Ison 2014). 
Na de afzonderlijke analyses in de hoofdstukken 5 en 6 kunnen we de verhalen van overheid 
en eigenaar-bewoners op basis van dezelfde drie relaties in dit hoofdstuk samenbrengen en met 
elkaar vergelijken om de vraag van samenwerken te onderzoeken. 

Eerst kort terug naar hoofdstuk 2. In jaren ’70- en ’80-wijken komen meerdere uitdagingen 
samen. De reguliere onderhoudsopgave die zich hier aandient, vermengt zich met de ambitie 
van CO2-reductie in bestaande woningbouw. Tegelijkertijd verandert de demografie van deze 
wijken door onder meer vergrijzing. Jaren ’70- en ’80-wijken bestaan voor een groot deel uit 
rijwoningen in de koopsector, waarin mensen wonen met niet zoveel geld die te maken krijgen 
met de overheidsplannen voor verduurzaming van bestaande woningbouw. Er is alle aanleiding 
om bij de verduurzaming van bestaande woningbouw in jaren ’70- en ’80-wijken eigenaar-
bewoners specifieke aandacht te geven. 

Hoe de overheid bij woningverbetering de verbinding maakt tussen het eigen vertoog over doe-
democratie, eigen kracht, et cetera (vgl. Van Twist e.a. 2014) en de actieve en zelfredzame burgers 
die eigenaar-bewoners zijn, wordt niet duidelijk uit het Klimaatakkoord. Het ontbreken van een 
verbinding tussen overheid en de eigenaar-bewoner is problematisch, want deze is noodzakelijk 
voor het gerealiseerd krijgen van de verduurzaming van koopwoningen. 

Hoofdstuk 6 toont dat eigenaar-bewoners een sterke vorm van citizen control (Arnstein 1969, 
p.217) bezitten, waarbij er binnen de groep door allerlei (f)actoren verschillen ontstaan tussen de 
praktijken van eigenaar-bewoners (zie: paragraaf 6.5). Er is veel zelfredzaamheid onder eigenaar-
bewoners en andersom mist er bij woningverbetering altijd wel iets van een hulpbron en ontstaat 
er een afhankelijkheid van iets of iemand. Zeker ook van de overheid, doordat onduidelijk is wat 
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deze precies wil met het verduurzamen van bestaande woningbouw. Terwijl de overheid op haar 
beurt zegt niet alle kosten van de energietransitie voor haar rekening te nemen, harde dwang 
uitsluit en nadrukkelijk ruimte laat en biedt aan anderen (zie: paragraaf 5.2). Het laatste blijkt als 
zij in het Klimaatakkoord vertelt over de wens en noodzaak van een proces van “we” en “samen”. 
De overheid weet dat zij afhankelijk is van het contact met en de inspanningen van burgers. De 
wederzijdse afhankelijkheid tussen eigenaar-bewoners en overheid voor het verduurzamen van 
bestaande woningbouw vraagt om samenwerken. 

Voor samenwerken is effectief beleid nodig. Uit de verhalen van overheid en eigenaar-bewoners 
over woningverbetering blijkt dat zij: (1) elkaar nodig hebben, (2) voorkomen in elkaars netwerk 
en (3) aandacht hebben voor dezelfde relaties, maar die anders benoemen en interpreteren. Het 
positieve is dat overheid en de eigenaar-bewoner netwerkpartners zijn. Niets bij woningverbetering 
staat een samenwerken van overheid en eigenaar-bewoners in de weg. Toch wijzen eigenaar-
bewoners op een spanning (zie: paragraaf 6.4). Wanneer zij vertellen over verduurzaming geven 
zij een niet te missen signaal af: het contact met de overheid is broos. Eigenaar-bewoners missen 
bij de overheid specifieke aandacht voor hun situatie. Bij woningverbetering is samenwerken van 
overheid en eigenaar-bewoners mogelijk, maar blijkbaar geen vanzelfsprekendheid. 

Wat er nodig is voor effectief beleid bespreek ik in dit hoofdstuk. Ten eerste door de relatie overheid 
en eigenaar-bewoner te analyseren, want die is randvoorwaardelijk voor samenwerken. Daar wringt 
het, want woningverbetering door eigenaar-bewoners is gebaseerd op zelfwerkzaamheid en zij werken 
in een sociaal verband waar de overheid moeilijk mee uit de voeten kan. Een verbijzondering van 
beleid blijkt noodzakelijk om aan te kunnen sluiten bij de bestaande praktijk van woningverbetering 
en is tegelijkertijd iets problematisch. Daarna ga ik dieper in op twee relaties die cruciaal zijn voor een 
succesvolle samenwerking van overheid en eigenaar-bewoners, namelijk het sociaal verband en mens 
en techniek. Ten slotte behandel ik hoe de overheid door haar eigen opstelling obstakels in de relatie 
met een eigenaar-bewoner kan wegnemen en de condities kan scheppen voor samenwerken. 

7.2  Verbinding tussen Klimaatakkoord en eigenaar-bewoners

Latente spanningen
Het is duidelijk wél een ambitie om verbinding te maken tussen formeel en informeel, zo blijkt uit 
het Klimaatakkoord. Sterker nog: vanwege het politieke belang moet de thuissituatie van mensen 
aandacht krijgen, zo benadrukt de minister als deze in de SER de stellers van het Klimaatakkoord 
spreekt (zie: paragraaf 5.2). Wat de minister zegt over de thuissituatie van mensen, is een duidelijke 
aanmoediging vanuit de regering richting de partijen in de SER om verbinding te maken met de 
alledaagse werkelijkheid van burgers. 
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Welke aandacht hebben de stellers van het Klimaatakkoord voor wat de minister van ze vraagt? 
Uit hoofdstuk 6 blijkt hoe eigenaar-bewoners door zelforganisatie en een incrementele aanpak 
woningverbetering organiseren. Waartoe de eigenaar-bewoner fysiek, sociaal en financieel in staat 
is, wordt in het proces van woningverbetering tot materialiteit gemaakt (vgl. Law 2008). Vraag is, 
op basis van deze kennis, hoe het Klimaatakkoord aandacht heeft voor de zelfwerkzaamheid van 
een eigenaar-bewoner, de menselijke factor in doe-het-zelven, de afhankelijkheid van techniek et 
cetera, want dat is de ‘thuissituatie van een eigenaar-bewoner’. 

Het Klimaatakkoord onderkent dat er burgers zijn die door doe-het-zelven bezig willen en 
kunnen zijn met het onderhouden en verbeteren van hun woning (vgl. Turpijn 1987) en evengoed 
dat er grenzen zitten aan mensen hun investeringsmogelijkheden als het gaat om verduurzaming 
(zie: paragraaf 5.2). Toch is in het Klimaatakkoord geen sprake van een ‘netwerkende overheid’ 
(Schulz e.a. 2017) die aansluit op de inspanningen van een eigenaar-bewoner. Waarom bij 
woningverbetering geen sprake is van een ‘netwerkende overheid’ en waarom dat problematisch 
is voor samenwerken, komt hierna aan de orde. 

Aandacht voor de thuissituatie van een eigenaar-bewoner 
De eerste van drie contradicties tussen Klimaatakkoord en eigenaar-bewoners ontstaat 
door wat het Klimaatakkoord zegt over de georganiseerdheid van eigenaar-bewoners en de 
verantwoordelijkheid die zij nemen. Dat beeld strookt niet met de feiten. Zonder kennis te hebben 
opgebouwd over de bekwaamheid van eigenaar-bewoners in doe-het-zelven (vgl. Bandura 1977), 
hun (zelf)motivatie (vgl. Ryan en Deci 2000; Vansteenkiste en Ryan 2013) en hoe zij omgaan met 
hulpbronnen en problemen (vgl. Tamres, Janicki en Helgeson 2002), doet het Klimaatakkoord 
hierover wel uitspraken. Zoals: “hoe krijgen we de huiseigenaren in beweging” of dat “gemeenten 
een regisserende rol kunnen spelen” (zie: paragraaf 5.5). Zo klinkt het alsof huiseigenaren niet 
actief zijn en er regie van anderen nodig is, terwijl dat haaks staat op wat er uit hoofdstuk 6 blijkt 
over het actief zijn van eigenaar-bewoners en de bestaande (zelf)regie bij woningverbetering. 

Een tweede contradictie tussen het Klimaatakkoord en eigenaar-bewoners ontstaat als verschil-
lende vastgoedeigenaren niet verschillend worden behandeld. De begrippen ‘gebouw eigenaren’, 
‘eigenaar-bewoners’, ‘woningeigenaren’ en ‘huiseigenaren’ worden door elkaar heen gebruikt. Dat 
is allesbehalve een futiliteit. Het is illustratief voor het gebrek aan specifieke beleidsaandacht voor 
de relatie eigenaar-bewoner en woning. Een eigenaar-bewoner heeft geen distantie tot zijn of 
haar woning zoals een vastgoedbeheerbedrijf dat ten opzichte van zijn bezit wel heeft. Sterker 
nog: een eigenaar-bewoner woont, anders dan bijvoorbeeld een eigenaar van een bedrijfshal, in 
dat object. Investeringen doen eigenaar-bewoners voor eigen rekening en risico (vgl. Elsinga en 
Hoekstra 2004) en dat is heel wat anders dan een directie van een woningcorporatie die in een 
bestuurskamer besluit over een investering in hun bezit. Zoals in hoofdstuk 2 besproken, zijn 
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eigenaar-bewoners in jaren ’70- en ’80-wijken in Almere een heel specifieke groep vastgoed-
eigenaren. Dat rechtvaardigt specifieke beleidsaandacht, waarvan in het Klimaatakkoord echter 
geen sprake is. 

Een derde contradictie ontstaat bij de voorstellen van het Klimaatakkoord voor woonlasten-
neutraliteit en arrangementen. Door het gebruik van zulke beleidssymbolen (vgl. Baumgartner 
en Jones 1993; Ostrom 2000; Achter 2004) brengt het Klimaatakkoord de materie van woning-
verbetering terug tot iets financieels en technisch. Dat is woningverbetering juist niet voor 
eigenaar-bewoners. Hun werkwijze gaat net zo goed over bijvoorbeeld piepjes buitensluiten, angst 
om op een trap te staan, eigen handigheid, buren, dingen die al zijn gedaan, rekening houden 
met hun gezinssituatie, et cetera. Voorgaande opsomming toont hoe belangrijk de menselijke 
kant en sociale relaties zijn voor eigenaar-bewoners. Beleid toespitsen op techniek en geld is 
een contradictie met de bestaande praktijk, waarin volgens eigenaar-bewoners talloze (f)actoren 
invloed hebben op de organisatie van woningverbetering. Een te versimpelde voorstelling van 
zaken in beleid aangaande keuzes en handelen (vgl. Barnard en Spencer 2010) zorgt niet voor een 
‘netwerkende overheid’ (Schulz e.a. 2017) die aansluit op de werkwijze van de ‘eigenaar-bewoner 
als doe-het-zelver’. 

Verbijzondering van beleid
Het eerste deel van de analyse toont de verschillen tussen de werkwijze van enerzijds beleidsmakers 
en anderzijds eigenaar-bewoners. Onderzoek je de ‘thuissituatie van een eigenaar-bewoner’ dan 
maak je kennis met een eigen werkwijze gebaseerd op zelfwerkzaamheid en alle daarbij horende 
drijfveren, keuzes en afwegingen. Als je daarentegen als beleidsmakers niet kijkt naar wat de 
minister noemt ‘de thuissituatie van burgers’ dan blijven specifieke noden, behoeften en informele 
structuren van mensen buiten beeld (vgl. Norval 2009). De formele werk- en denkwijze in de 
SER is niet geconfronteerd met de informele werkwijze van eigenaar-bewoners die ook ragfijn is 
ingebed in een sociaal verband. 

Met de informele werkwijze van eigenaar-bewoners kan de overheid overduidelijk niet uit de voeten 
en zij heeft geen tijd gestoken in onderzoek of en hoe zij daar wel of niet aansluiting bij kan vinden (vgl. 
Hajer 2011; Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid 2021). Of het nu gebeurt uit het 
oogpunt van tempo willen maken met de verduurzaming van bestaande woningbouw of omdat het 
een wenkend perspectief is voor een andere verhouding met burgers, de conclusie is gerechtvaardigd 
dat de stellers van het Klimaatakkoord niet bezig zijn geweest met een verbijzondering van beleid dat 
expliciet rekening houdt met de werkwijze van een eigenaar-bewoner. 

Dat een verbijzondering achterwege blijft, blijkt bij de uitleg van het Klimaatakkoord over 
een nieuwe wijkaanpak. Deze wordt geïntroduceerd (zie: paragraaf 5.3), zonder dat hierin iets 
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terug te herkennen is van wat de regering in 2015 zelf benadrukt wat er nodig is voor een goede 
aanpak van problemen in een wijk: lokaal maatwerk (Kamerstukken II, 32847, nr.206, 2015, 
p.2). Bij de energietransitie van koopwoningen in niet-problematische wijken zijn een nieuw 
soort wijkaanpak en maatwerk juist nodig, want eigenaar-bewoners komen in een wijkaanpak 
niet slechts inspreken over de verbouwing van hun eigen woningen. Wat het Klimaatakkoord 
bespreekt over beleidsparticipatie, bewoners en inzet van woningcorporaties past zodoende 
helemaal niet bij de partner die de eigenaar-bewoner is en zijn/haar positie als investeerder. Het 
Klimaat akkoord beschrijft het proces dat we kennen uit de probleemwijken, wat iets anders is 
dan de verduurzamingsopgave van koopwoningen. 

Een veel positiever argument voor een verbijzondering van beleid is dat woningverbetering in 
casu verduurzaming kan plaatsvinden in samenwerking met een eigenaar-bewoner, want er 
is een bestaande praktijk van woningverbetering. Echter door de mathematische procesgang 
in de SER dreigt de overheid afgesneden te raken van dit perspectief. Het kan anders door als 
overheid aan te sluiten bij de actieve burgers die eigenaar-bewoners zijn en hun energie en 
investeringen. De vroegtijdige koppeling tussen beleid en praktijk waarvoor wordt gepleit als 
het gaat om het uitgevoerd krijgen van verduurzamingsbeleid (vgl. Hajer 2011; Adviescommissie 
Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid 2021) kan bij woningverbetering in de praktijk worden 
gebracht. Woningverbetering hoeft ‘niet bij nul te beginnen’ áls sprake is van een beleid dat 
daadwerkelijk aansluit op de bestaande werkwijze van een eigenaar-bewoner. 

Het ontbreken van een verbijzondering van het beleid moet worden geproblematiseerd. Want wat 
is belangrijker: een voortvarende beleidsvorming door de gevolgde procesgang in de SER of een 
voortvarende verbouwing van de omvangrijke koopwoningvoorraad? Er is een perspectief voor 
samenwerken, mits de overheid aandacht heeft voor contradicties tussen beleid en praktijk en 
daarmee voor de relatie met een eigenaar-bewoner (vgl. Lin 2000). 

In de volgende paragraaf ga ik in op de manier waarop mogelijke obstakels in de relatie van over-
heid en de eigenaar-bewoner kunnen worden weggenomen. 

7.3  Koppelen van beleid en praktijk 

Micro verbinden aan macro
De manier om als overheid weg te komen bij contradicties tussen beleid en praktijk en juist dichterbij 
het perspectief van samenwerken, is door eigenaar-bewoners te betrekken bij de beleidsvorming. 
Door te gaan luisteren naar wat eigenaar-bewoners vertellen over woningverbetering, want 
daar hebben zij kennis over, zo blijkt uit hoofdstuk 6. Het verhaal van eigenaar-bewoners over 
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woningverbetering (vgl. Georgakopoulou 2006) geeft ze een stem (vgl. Norval 2009) en dat is, 
vertaald in bestuurskundige termen, het alternatieve verhaal over woningverbetering (vgl. Roe 
1994). Lekenkennis van eigenaar-bewoners over woningverbetering is door de narratieve analyse 
in hoofdstuk 6 openbaar en kan worden gebruikt om het beleid te voeden.

Wat er op dit punt in de analyse kan gebeuren, is dat beleid dat gestoeld is op cultureel kapitaal 
(zie: paragraaf 2.2) kan worden aangevuld met kennis en kunde van eigenaar-bewoners gestoeld 
op wat je kunt noemen “common sense” (vgl. Reijndorp en Metaal 2013, p.74–75). We zien 
dat de werkwijze van eigenaar-bewoners bij woningverbetering bestaat uit een verknoping van 
hulpbronnen waarmee zij een individuele aanpak uitstippelen en keuzes en afwegingen maken 
die zij logisch en passend vinden voor hun situatie (zie: paragraaf 6.5). Dat is de genoemde 
“common sense”. Algemene kennis van eigenaar-bewoners over woningverbetering kan in de 
beleidsvorming worden gebruikt en zo de netwerkvorming versterken. 

Hierna bespreek ik twee relaties die verweven zijn met de zelfwerkzaamheid van eigenaar-
bewoners en mijns inziens aan bod moeten komen in klimaatbeleid dat bij woningverbetering 
met hen tracht samen te werken: het sociaal verband respectievelijk mens en techniek.

Woningverbetering als sociale praktijk
Waar eigenaar-bewoners met hun verhaal op wijzen is de belangrijke rol van sociaal handelen 
(vgl. Blokland 2005), want andere mensen spelen een grote rol in hun organisatie van 
woningverbetering. Het sociaal handelen van eigenaar-bewoners bij woningverbetering krijgt op 
twee manieren vorm, namelijk bij menselijke hulp en in de relatie met de buren. 

Wat het Klimaatakkoord zegt over de sociale aspecten van woningverbetering is nogal 
mathematisch. Het Klimaatakkoord wijst erop dat “deze transformatie (…) een sociale opgave 
[is]” en het “gaat over mensen” (zie: paragraaf 5.3), maar verder dan dit gaat het niet. Ook wordt 
gewezen op een plan voor sociale verandering (zie: paragraaf 5.5), terwijl het dan gaat over hoe 
mensen met financiële stimulansen beïnvloed kunnen worden. Wat eigenaar-bewoners duidelijk 
maken over sociale relaties en hulp, is dat betrokkenheid van andere mensen niet iets simpels is, 
of dat hulp neerkomt op ‘ja’ of ‘nee’ zeggen.

Woningverbetering brengt hulpvragen met zich mee, zonder dat dit een eigenaar-bewoner tot 
een object van zorg maakt. Niet alle eigenaar-bewoners rijden naar een bouwmarkt, halen daar 
hout en maken daarmee hun eigen kozijnen (zie: paragraaf 6.2). Hulp van andere mensen is vaak 
nodig. Als zij hulp krijgen van andere mensen dan gaan eigenaar-bewoners daar omzichtig en 
secuur mee om, om zo gedoe met anderen te voorkomen. Dit vergt sociaal handelen. Duidelijk 
is ook dat hulp van mensen anders ligt als het komt uit een sociale relatie met dik vertrouwen 
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(vgl. Newton 2004) of gepaard gaat met een gerichte en persoonlijke benadering (zie: paragraaf 
6.4). Wat eigenaar-bewoners willen is gelijkwaardigheid en sociale balans in een relatie, wat 
ook de relatie met de overheid kan zijn. Is hiervan geen sprake, dan kunnen zij zich daarvan 
afkeren. Hierop moet beleid anticiperen. Het is zaak als overheid secuur om te gaan met het 
contact maken met een eigenaar-bewoner en de hulp die je aanbiedt, zodat sprake is van een 
symmetrische relatie en sociale balans.

Wat hier nog bij hoort, is het in beleid sociaal blijven denken over verduurzamingsinvesteringen. 
De aanwijzing uit de onderzoeken van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) (Arnoldussen 
e.a. 2021)24 en het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) (Schilder en Van der Staak 2020)25 is 
duidelijk: het inpassen van verduurzamingsinvesteringen in de financiële situatie van mensen 
vraagt van beleidsmakers de grootst mogelijke zorg en aandacht. Dit geldt zeker voor de eigenaar-
bewoners in dit onderzoek, want het luistert, zo vertellen zij zelf, soms nauw qua uitgaven en 
zichzelf financieel redden (zie: paragraaf 6.2). Het vraagt om beleid dat let op de financiële 
grenzen van mensen en deze vervolgens ook respecteert.

Door de politieke ambitie voor het verduurzamen van bestaande woningbouw krijgen mensen 
met een bescheiden portemonnee te maken met omvangrijke investeringen. In 2021 becijferde 
het EIB dat de investeringen om aardgasvrij te worden en te isoleren toch al snel 40.000 euro 
per woning zullen bedragen (Arnoldussen e.a. 2021, p.31).Dat bedrag is voor eigenaar-bewoners 
met inkomens van modaal tot 1,5 keer modaal (circa 36.000 – 54.000 euro bruto) heel veel geld 
(zie: paragraaf 2.4 en Appendix II). Bovendien kan een bestaande regeling (salderingsregeling) 
minder gunstig uitpakken en/of is er geen garantie dat investeringen altijd worden terugverdiend 
(Schilder en Van der Staak 2020, pp.5–7 en p.11). Beleid zal, juist denkend vanuit een sociaal 
perspectief en een zorgvuldige omgang met burgers, expliciet en precies moeten zijn over hoe 
investeringen in woningverduurzaming passen in de situatie van eigenaar-bewoners met beperkte 
financiële armslag.

Een tweede reden waarom woningverbetering voor eigenaar-bewoners een sociale praktijk is, is de 
relatie met buren. Buren zitten in je directe leefomgeving en mensen willen dat er een goede sfeer 
hangt in de buurt, zo stelt Völker.26 Juist woningverbetering kan een zware wissel trekken op een 
prettige relatie met buren, zo vertellen eigenaar-bewoners. De tuinophoging, het ‘dingetje’ bij een 
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24.   Het EIB: “De belangrijkste observatie is dat alternatieven voor aardgas een zware financiële opgave vormen. De technieken vragen 
om forse investeringen van zowel bedrijven, woningcorporaties als particuliere huishoudens. Niet alleen de techniek rond aardgas-
vrij wonen vraagt om grote investeringen, maar ook de eerder besproken omvangrijke organisatie- en participatieprocessen zijn 
kostbaar. Daarbij komt dat in veruit het grootste deel van de gevallen slechts beperkte baten tegenover de investeringen staan die 
moeten worden gemaakt. De investeringen zijn hierdoor voor een groot deel onrendabel” (Arnoldussen e.a. 2021, p.31).

25.   Het PBL: “De belangrijkste implicatie van deze observatie is dat woonlastenneutraliteit bij het voorgenomen beleid en onder de 
huidige voorwaarden een lastig te realiseren uitgangspunt is voor de energietransitie. (…) In het Klimaatakkoord is woonlasten-
neutraliteit opgenomen als uitgangspunt voor de energietransitie. Met andere woorden: de investering in de verduurzaming moet 
door ‘het overgrote deel van de bewoners’ kunnen worden terugverdiend. De berekeningen in deze studie laten zien dat dit voor heel 
veel huishoudens niet gaat” (Schilder en Van der Staak 2020, p.5).

26.   Zie paragraaf 6.3. Völker zegt dit in een interview in Trouw naar aanleiding van Burendag (Vollebregt 2019).



dakrenovatie dat hommeles voorkomt en de twee buurmannen die eigenlijk ‘niet thuis’ geven, bieden 
een inkijk in wat er door woningverbetering allemaal speelt en kan gebeuren in de relatie tussen 
buren. Eigenaar-bewoners zijn erop gebrand dat hun relatie met buren goed blijft. Heel anders gaat 
het Klimaatakkoord om met de micro-organisatie van buren. Deze blijft onbesproken. Er wordt 
slechts iets geopperd over samen energie opwekken, zonder onderbouwing van wenselijkheid en 
haalbaarheid. Voor eigenaar-bewoners is de relatie met buren cruciaal, terwijl het Klimaatakkoord 
hieraan in het geheel voorbij gaat. Willen eigenaar-bewoner zich kunnen herkennen in het 
klimaatbeleid, dan zal dit veel meer aandacht moeten geven aan de relatie tussen buren. 

De relatie mens en techniek   
Zowel de eigenaar-bewoners als de stellers van het Klimaatakkoord hebben veel aandacht voor 
de relatie mens en techniek. Wat eigenaar-bewoners vertellen over woningverbetering bevat 
duidelijke aanwijzingen over hoe beleid bij de energietransitie van bestaande woningbouw met 
techniek moet omgaan.   

Techniek speelt voor eigenaar-bewoners bij woningverbetering in verschillende soorten, maten 
en gedaanten een rol. Bouwkundige techniek, apparaten of internet helpen eigenaar-bewoners bij 
hun zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Net zo goed als techniek ergernis kan oproepen en een 
hinderbron kan zijn. Hun relatie tot techniek is echter altijd sterk te noemen (vgl. Feenberg 2017). 
Door via de lens van Science and Technology Studies naar de rol van techniek te kijken, ontstaat 
zicht op de verschillende rollen die techniek kan spelen en dat het een status als ‘nonhuman’ 
(vgl. Sayes 2014) kan hebben. De ‘STS-lens’ biedt zicht op hoe techniek aan eigenaar-bewoners 
een ‘technische omweg’ (vgl. Latour 1997) biedt bij hinderbronnen en dan een intermediair 
(vgl. Sayes 2014) blijkt te zijn in hun sociale relaties. Echter zo’n status van ‘nonhuman’ (Ibid.) 
in sociale processen krijgen materialen, producten en apparaten niet zomaar. Pas wanneer voor 
eigenaar-bewoners duidelijk is bij welk probleem in welke relatie techniek hén helpt, wordt het 
een (f)actor in hun werkwijze (en kan het hun handelen gaan beïnvloeden). 

Uiteenlopende materialen, producten en apparaten stellen eigenaar-bewoners in staat zelf om 
te gaan met technische problemen en het onderhoud op hun manier uit te voeren: techniek als 
hulpbron. Met bepaalde schroeven schroef je dingen beter vast dan met andere, worteldoek 
voor onder je terras houdt onkruid en wortelgroei tegen en met een stoomapparaat maak je je 
kozijnen in weinig tijd schoon. Zulke techniek is al geen ding meer. Immers zonder de schroeven, 
worteldoek en het stoomapparaat zou de uitvoering van een gevelrenovatie suboptimaal zijn, 
moet je bijvoorbeeld je tuin helemaal afgraven en ben je meer tijd kwijt aan schoonmaken. 
De rolwisseling van materialen, producten en apparaten van ‘ding’ naar hulpbron vindt plaats 
wanneer het inpasbaar is in iemands hulpvraag én direct toepasbaar is.
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Toch is beschikbaarheid van techniek geen garantie dat het dan door een eigenaar-bewoner 
wordt gezien als hulpbron, want dat hangt weer af van iemands specifieke situatie en individuele 
afwegingen. Iets wat bijvoorbeeld al duidelijk terugkwam in de uitleg van de man die in de inleiding 
aan het woord komt en stelt dat hij alles prima vindt wat kou en wind buiten houdt, maar dat hij 
gezien zijn leeftijd toch echt niet meer aan de panelen gaat. Eigenaar-bewoners kunnen techniek 
gewoon negeren, zien er domweg geen heil in het te gebruiken of vinden het niet passen bij hun 
situatie door bijvoorbeeld hun financiële mogelijkheden, leeftijd, andere prioriteiten, et cetera. 
Is techniek als hulpbron afwezig (zoals de specifieke schroeven of het stoomapparaat) dan is 
dat problematisch, omdat het eigenaar-bewoners dan eigenlijk frustreert iets op een eenvoudige 
manier te veranderen of te onderhouden. Ofwel de technische omweg die gewenst is, maar er 
niet is. Is techniek daarentegen wel beschikbaar, dan kan er door mensen alsnog op een kille en 
afstandelijke manier mee om worden gegaan (zie: paragraaf 6.4). Wat eigenaar-bewoners hiermee 
uitleggen over techniek bevat een ondubbelzinnige aanwijzing voor het beleid: techniek is niet 
zomaar een (f)actor in woningverbetering. 

Techniek wordt voor eigenaar-bewoners een (f)actor in woningverbetering wanneer het 
hulp biedt die dusdanig of zodanig efficiënt is dat zij, wetende dat hun middelen beperkt 
zijn, eigenlijk geen andere keuze hebben dan het te gebruiken. Deze status als (f)actor 
in woningverbetering wordt bijvoorbeeld duidelijk als eigenaar-bewoners vertellen over 
dakkapellen, kunststofkozijnen en terrasoverkappingen. Het zijn technieken die ragfijn inspelen 
op de technische, organisatorische en financiële hindernissen van een eigenaar-bewoner doordat 
ze een alles-in-een-oplossing bieden. Gebruik maken van zulke technieken betekent voor 
eigenaar-bewoners dat zij zelf geen ontwerp hoeven maken en/of dat zij de onzekerheden in 
de uitvoering minimaliseren, wat natuurlijk heel verleidelijk is. Dakkapellen, kunststofkozijnen 
en terrasoverkappingen zijn voorbeelden van de ‘slimmigheid van de technische omweg’ (vgl. 
Latour 1997) die een intermediair zijn tussen mens en woning (vgl. Sayes 2014). Techniek wordt 
een actor in de aanpak van een eigenaar-bewoner wanneer het hun aanpak gemakkelijker maakt 
en/of problemen vereenvoudigt dan wel oplost (en in ieder geval zaken niet ingewikkelder 
maakt of nieuwe problemen veroorzaakt). 

En ook daar houdt het niet op met de statussen en rollen die techniek kan hebben. In haar 
uitleg over een dakrenovatie wees een vrouw nog op een andere mediërende rol van techniek, 
namelijk tussen buren. Buren konden door het ‘dingetje’ wel ‘zonder hommeles verder’ met hun 
leven. Een loodslab of afdekstrip is qua afmeting misschien bescheiden, maar het zorgt wel voor 
‘relatiebeheer’ tussen buren en is andersom weer een hinderbron als zoiets niet voor handen is. 
Die mediërende rol speelt techniek bovendien in een relatie waarvan eigenaar-bewoners hebben 
verteld hoe belangrijk die voor hun is. Een technische omweg (vgl. Latour 1997) is bij buren ook 
sociaal erg handig. Het voorgaande bevat nog een aanwijzing voor de inzet van techniek door 
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het beleid: een uitgekiende techniek die helpt bij een technische hulpvraag en tegelijkertijd het 
sociaal handelen vergemakkelijkt, kan op grote interesse rekenen van eigenaar-bewoners. 

Tegen deze achtergrond van wat eigenaar-bewoners vertellen over techniek, is het de vraag of de 
technische omweg die de arrangementen uit het Klimaatakkoord moeten zijn (vgl. Latour 1997) 
zal slagen. Techniek in een mediërende rol krijgen, is precies wat het Klimaatakkoord wil. De 
alles-in-één-verbouwoplossing die voor dezelfde typen woningen wordt voorgesteld, is – gelet 
op het enthousiasme van eigenaar-bewoners over techniek – helemaal geen uit de lucht gegrepen 
idee. Arrangementen kunnen een intermediair zijn tussen de (papieren) beleidsambitie van 
CO2-reductie in bestaande woningbouw en de adaptatie van woningverbetering door eigenaar-
bewoners (vgl. Sayes 2014). 

De ‘maar’ bij het arrangement van het Klimaatakkoord is dat nergens wordt geanalyseerd (en 
zodoende uitgelegd) hoe het voor een eigenaar-bewoner zaken makkelijker gaat maken en 
problemen gaat oplossen bij de energietransitie van hun woning. Zo wordt niet voldaan aan wat 
eigenaar-bewoners ervaren als een betekenisvolle technische oplossing, ofwel wanneer techniek 
een mediërende ‘nonhuman’ is (vgl. Sayes 2014). Beleid is pas effectief wanneer het techniek inzet 
waarvan vaststaat hoe het bijdraagt aan de energietransitie van een woning en welke financiële 
lasten en baten daar bij horen. 

Blik op samenwerken
Waar brengt het voorgaande ons nu als het gaat om de vraag over samenwerken? De koppeling 
tussen beleidsomgeving en de praktijk van woningverbetering is gemaakt. Uit het verhaal van 
eigenaar-bewoners is kennis gehaald over de (f)actoren die een rol spelen in hun organisatie 
van woningverbetering. Zo is duidelijk dat eigenaar-bewoners het wat en hoe niet van elkaar 
scheiden, zoals het Klimaatakkoord dat wel doet. Bij verandering hoort voor eigenaar-bewoners 
duidelijkheid over toepasbaarheid, hun eigen rol en of zij het kunnen betalen. 

Lekenkennis in combinatie met de (analyse)instrumenten uit het veld van de Science and 
Technology Studies en de Actor Network Theory maakt eveneens veel duidelijk over de rol van 
techniek in samenwerken. Techniek is voor eigenaar-bewoners een zo goed als onmisbaar iets in 
hun werkwijze, omdat techniek hen zo vaak zo goed helpt om te gaan met hun afhankelijkheden en 
daarom ook wordt het op zijn eigen individuele merites beoordeeld. Beleidsmakers daarentegen 
gaan te losjes om met techniek en zien het nog lang niet genoeg als een afzonderlijke (f)actor voor 
fysieke en sociale verandering. 

Beleidsmakers kunnen door lekenkennis van eigenaar-bewoners weten op welke punten het beleid 
moet worden verbijzonderd zodat het aansluit op hun keuze- en handelingsruimte (vgl. Barnard en 
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Spencer 2010). Ik ben me ervan bewust dat specifieke beleidsaandacht voor eigenaar-bewoners met 
een argument dat sprake is van een bevoordelen van een groep zomaar kan worden geproblematiseerd 
en politiek gevoelig worden. Naast de ‘netwerkende overheid’ (vgl. Hajer en Wagenaar 2003; Schulz 
e.a. 2017) is er de andere verwachting die de samenleving heeft van de overheid, namelijk dat zij 
‘afrekenbaar is’ en burgers gelijk behandelt, oftewel de ‘rechtmatige overheid’ en/of ‘presterende 
overheid’ (vgl. Schulz e.a. 2017). Dus het als overheid willen wegnemen van een spanning in een 
relatie met burgers kan zomaar een andere spanning oproepen over een ‘gelijke behandeling van 
burgers’. Echter als de overheid zegt niet alle kosten van de energietransitie voor haar rekening te 
nemen en dwang uitsluit (wat zij allebei zegt), dan dient de blik gericht te worden op samenwerken. 
Wat daarom nodig is, is effectief beleid. Bedenkingen bij een verbijzondering van beleid werken 
eerder tegen dan mee in het uitgevoerd krijgen van woningverbetering. 

In het analyseren is nog een laatste stap te maken door te kijken naar de koppeling van werkwijzen. 
Enerzijds hebben we kennis over de verschillen in werkwijzen van overheid en eigenaar-bewoners 
en anderzijds weten we op welke punten beleid verbijzonderd moet worden en waarom. Ja, er 
zitten verschillen tussen de werkwijzen van overheid en een eigenaar-bewoners en toch zijn deze 
te koppelen. 

Welke opstelling van de overheid nodig is voor een effectieve samenwerking met een eigenaar-
bewoner, kan worden afgeleid uit wat eigenaar-bewoners vertellen over hun werkwijze bij de 
‘vier pijlers’ onder het Klimaatakkoord: arrangementen, woonlastenneutraliteit, wijkaanpak en 
techniek. Want wanneer zij vertellen welke keuze- en handelingsruimte daar voor hen bijhoren 
(vgl. Barnard en Spencer 2010), vertellen zij over de condities voor samenwerken. Hiermee 
maken zij expliciet op welke werkwijze de overheid moet aansluiten, wil deze beleid en praktijk 
laten samenvallen.

7.4  Condities voor samenwerken

Woningverbetering begint voor een eigenaar-bewoner met zelfwerkzaamheid en het is een 
informele aanpak. Met het al enkele keren genoemde mengpaneel mixen eigenaar-bewoners 
doorlopend arrangementen in elkaar die hen helpen om op hun manier en binnen hun 
mogelijkheden om te gaan met het onderhouden en verbeteren van hun woning. Hun werkwijze, 
zo vertellen eigenaar-bewoners, is informeel en bestaat uit meer dan alleen techniek. Daarom is 
de eerste conditie voor samenwerken een arrangement, maar wel één die geschoeid is op de leest 
van een eigenaar-bewoner. Van de overheid wordt een werkwijze gevraagd waarin een eigenaar-
bewoner zijn of haar woning kan verbouwen en de koppeling kan (blijven) maken met het doe-
het-zelven, eigen contacten en foefjes. 
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Beleid steunt de informele werkwijze van een eigenaar-bewoner wanneer hij of zij deze kan  
(ver)mengen met de hulp die een overheid biedt, zoals misschien een financiële regeling, technische 
oplossing en/of organisatorische ondersteuning. Ook partieel werken en temporiseren vraagt om 
aandacht in de werkwijze van de overheid, want de middelen van eigenaar-bewoners zijn niet 
onuitputtelijk en er kunnen gedurende de uitvoering altijd dingen veranderen of voorvallen. 
Stapsgewijs kunnen werken, betekent dat beleid rekening houdt met de dingen die de eigenaar-
bewoner al heeft gedaan en/of zelf nog wil doen, en dat tussentijds overgestapt kan worden van 
een totaalaanpak naar een deelaanpak en vice versa.

Woonlastenneutraliteit is de tweede conditie voor samenwerken. Geld bakent de keuzes en 
handelingsruimte van eigenaar-bewoners met middeninkomens heel scherp af (vgl. Barnard en 
Spencer 2010). Hun werkwijze bij woningverbetering is erop gericht financieel en sociaal niet 
in de problemen te komen, door ervoor te zorgen dat wat zij doen financieel verantwoord is. 
De financiële mogelijkheden van een eigenaar-bewoner zijn randvoorwaardelijk voor wat er 
qua uitvoering van woningverbetering mogelijk is. Aansluiten op de financiële situatie van een 
eigenaar-bewoner is een conditie voor samenwerken. 

Voor insluiting in het klimaatbeleid zorgt de overheid als haar werkwijze waarborgt dat een 
eigenaar-bewoner de investering in woningverbetering kan doen én garandeert dat deze volstaat 
om aan de nieuwe wettelijke energienormen te voldoen. Dat vraagt van de overheid dat zij de 
financiële grenzen van elk huishouden respecteert en beschermt, door voor iedereen een passende 
financiële regeling te waarborgen. 

Derde conditie voor samenwerken is de werkwijze van de overheid in de wijkaanpak. In wat je 
gerust een nieuwerwetse wijkaanpak kunt noemen, gaat het om de energietransitie van individuele 
koopwoningen. De werkwijze van een eigenaar-bewoner is gericht op de eigen woning en niets 
wijst erop dat dit bij de energietransitie anders is of zal worden door bijvoorbeeld collectivisering. 
Het dwingt de overheid tot werken op een laag schaalniveau. Voor een gelijkwaardige relatie met 
een eigenaar-bewoner en sociale balans zal de werkwijze van de overheid zich moeten voegen 
naar het schaalniveau waarop een eigenaar-bewoner werkt: de individuele woning. 

In een wijkaanpak zal de overheid duidelijk moeten zijn hoe zij de relatie tussen buren aandacht 
geeft én ondersteunt. Voor eigenaar-bewoners is de relatie met buren heel belangrijk. Het dwingt 
de overheid tot een werkwijze waarbij verbouwingen van woningen individueel uitgevoerd kunnen 
worden zodat het sociale evenwicht tussen buren, wanneer deze daar anders mee om willen gaan en 
die mogelijkheid is zeer reëel, niet onder druk komt te staan. Net als de overheid in haar werkwijze, 
alhoewel geen vrolijk idee, duidelijk moet zijn hoe er aandacht is voor het ontstaan van geschillen 
tussen buren bij verbouwingen en hoe zij daar mee omgaat en/of een rol in heeft. 
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Ten slotte kan techniek een conditie zijn voor samenwerken. Het belang van techniek voor de werkwijze 
van een eigenaar-bewoner, ook richting zichzelf en bij buren, blijkt duidelijk uit paragraaf 7.3. Waar 
de werkwijze van de overheid bij techniek over moet gaan, is het vinden van de techniek waarmee 
zij zich ervan verzekert dat het voldoet aan de nieuwe energienormen van woningen die zij oplegt 
aan burgers en aan het gebruik ervan garanties durft te verbinden. Je moet het als eigenaar-bewoner 
kunnen kopen en zogezegd ‘aan je woning kunnen schroeven’ en dan doen wat is beloofd. Het bewijs 
dat het zo werkt, zijn warmtepompen, zonnepanelen, dakkapellen, XXL-glas, et cetera. Met daaraan 
gekoppeld duidelijkheid over onder meer kosten/betaalbaarheid, service, persoonlijke benadering, 
welke partijen betrokken zijn en garanties. Pas als er duidelijkheid is over de toepasbaarheid ontstaat 
de situatie en sfeer van “wat we tien jaar eerder hadden moeten doen, is de veranda” (zie: paragraaf 6.4). 
Pas wanneer de overheid een technische (deel)oplossing voor de energietransitie van een koopwoning 
weet aan te wijzen of zelf kan aanbieden, zonder daar later op terug te komen, kan zij het inzetten in 
het proces en zo samenwerking met eigenaar-bewoners tot stand brengen. 

Voorgaande condities voor samenwerken zijn omgeven met een behoorlijke dosis gevoeligheid. 
Zo kan de overheid bijvoorbeeld zorgen voor spanning in de relatie met een eigenaar-bewoner als 
zij aandringt op de inzet van bepaalde mensen/organisaties en/of afname van bepaalde producten, 
maar niet weet hoe dit aansluit bij de werkwijze van een eigenaar-bewoner. Zulke spanning kan 
evengoed ontstaan wanneer een financiële regeling voor het investeren in een verbouwing niet past 
bij de situatie van een eigenaar-bewoner en dan (later) in het ergste geval zorgt voor financiële 
en/of sociale problemen. Of door bezig te zijn met een collectieve aanpak van woningverbetering 
en eigenaar-bewoners die daar niet zelf om vragen. Ook techniek kan zorgen voor spanning 
tussen een eigenaar-bewoner en de overheid als deze daarmee het eigen principe over ontzorgen 
niet waarmaakt. Niet veel mensen zullen de puf of het geld hebben om meerdere keren aan een 
verbouwing te beginnen en sowieso is aanmodderen met verbouwingen geen ontzorgen. 

Samenwerken begint en eindigt met werkwijzen die wel of niet op elkaar aansluiten. Al met een 
kleine aanpassing in haar werkwijze – lees: generiek denken –  kan de overheid het samenwerken 
met eigenaar-bewoners onder druk zetten. Aansturen op samenwerken, dwingt de overheid 
tot het doen van onderzoek om daarmee vast te stellen, en niet eenzijdig te bepalen, dat haar 
werkwijze aansluit op de werkwijze van een eigenaar-bewoner. Haar eigen opstelling is voor de 
overheid cruciaal voor het contact maken en houden met een eigenaar-bewoner.  

7.5  Naar conclusies

Interesse hebben in de vraag hoe je woningverbetering uitgevoerd krijgt, is iets waar je bij het 
Klimaatakkoord zorgen over mag hebben. Terwijl dat jammer is, zo blijkt uit dit hoofdstuk. 
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Luisteren naar eigenaar-bewoners kan beleidsmakers helpen.
 
Het ontbreekt bij de overheid aan een bewustzijn en sensitiviteit dat ze toegang kan krijgen tot 
de energie, kennis en investeringen van eigenaar-bewoners. De overheid lijkt niet te beseffen dat 
ze al in een relatie verkeert met eigenaar-bewoners, al is dat in een eerste oogopslag misschien 
een wat merkwaardige relatie. Een blinde vlek, waardoor de stellers van het Klimaatakkoord en 
de regering misschien denken tijd en energie te moeten stoppen in overtuigen, bespreken van 
zelforganisatie en communicatieboodschappen opstellen. Terwijl ondertussen essentiële zaken 
buiten beeld blijven: onderwerpen die volgens eigenaar-bewoners meer aandacht nodig hebben 
(financiële duidelijkheid, sociale relaties), waar met wat meer gevoeligheid naar gekeken moet 
worden (buren) en/of die wel wat empathischer behandeld zouden mogen worden (techniek). 

Wat mist aan de kant van de overheid is een ideaal of elan om met/via beleid voor woningverbetering 
groepen in de samenleving vooruit te helpen. Een ideaal en elan zoals we dat in dit onderzoek 
weer in beeld hebben gekregen door de zogenaamde premiekoopregelingen uit de jaren ‘70 en 
’80. Het was beleid heel precies toegespitst op wat het bij burgers wilde bevorderen. Dat zou 
hier moeten zijn de energietransitie van individuele koopwoningen door eigenaar-bewoners. 
Hoe woningverbetering in het Klimaatakkoord wordt besproken, gebeurt echter met heel veel 
distantie tot de mensen en objecten op wie dat betrekking heeft. Dat is opvallend gezien de 
afhankelijkheid van de overheid van eigenaar-bewoners voor het welslagen van dit beleid. 

Wat in hoofdstuk 2 wordt opgeworpen als vraag over hoe het nou zit met de verbinding tussen 
macro (beleidsambities) en micro (de praktijk van woningverbetering) kan na de analyse in dit 
hoofdstuk worden beantwoord. Bij woningverbetering is de dreiging van blijven denken vanuit 
een macroperspectief en niet vanuit de praktijk niet weg, laat staan dat er wordt nagedacht hoe 
kennis uit de praktijk de overheid kan helpen bij de weerbarstige materie die woningverbetering 
heus is.  

Toch kunnen we op een positieve manier de overgang maken naar de conclusies en aanbevelingen. 
Dat komt omdat eigenaar-bewoners zelf aan het woord zijn geweest en zij hun kennis over 
uitvoering hebben gedeeld. Het Klimaatakkoord en de ‘wijkaanpak’ kunnen met het verhaal van 
eigenaar-bewoners worden geholpen. Het samenbrengen van de beide verhalen, zorgt voor een 
koppeling tussen werkwijzen en daarmee tussen micro en macro, formeel en informeel en wat en 
hoe. Zo komen vier condities voor samenwerken in beeld waar de overheid aan eigenaar-bewoners 
duidelijk kan en moet maken hoe zij door haar werkwijze omgaat met hun eigen werkwijze. Met 
een narratieve aanpak kun je als overheid deliberatie organiseren met een doelgroep van beleid. 
En met de waarneming dat een ander handelingsrepertoire iets heel productiefs blijkt, kom ik op 
de overgang naar de conclusies en aanbevelingen van mijn proefschrift. 
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8   Conclusies en 
aanbevelingen 

8.1  Inhoud hoofdstuk   

Dit proefschrift begint met twee citaten over woningverbetering, waarbij het onderwerp op twee 
heel verschillende manieren wordt besproken. Ik heb door middel van een narratieve analyse 
de verschillen onderzocht tussen praktijken van woningverbetering van eigenaar-bewoners en 
de plannen in het Klimaatakkoord voor het verduurzamen van bestaande woningbouw. Zo zijn 
verschillende belanghebbenden aan het woord geweest over de materie van woningverbetering. 

In de inleiding stel ik vast dat de overheid en eigenaar-bewoners met elkaar in een netwerk verkeren 
en er zodoende een perspectief is voor verdere toenadering en samenwerking. De netwerkanalyse 
in hoofdstuk 7 toont aan dat het perspectief van samenwerken er inderdaad is, maar ook dat 
de overheid zich zal moeten inspannen om beleid voor verduurzaming van koopwoningen 
daadwerkelijk aan te laten sluiten op de situatie en het perspectief van eigenaar-bewoners. In dit 
concluderende hoofdstuk geef ik antwoord op de centrale vraag en de deelvragen. Ik zet uiteen 
wat de specifieke punten zijn waarvoor de overheid in de netwerksturing bij woningverbetering 
aandacht zou moeten hebben. 

De inzichten uit de narratieve analyse kunnen ook de kwaliteit, inhoud en ontwikkeling van 
beleid helpen verbeteren. In dit hoofdstuk beschrijf ik met welke inzichten van eigenaar-
bewoners beleid voor woningverbetering is geholpen. Omdat ik hiermee uitspraken doe over 
mijn ambtelijke werkomgeving heb ik mijn onderzoeksbevindingen voor reflectie voorgelegd aan 
een aantal collega-strategisch adviseurs. Hoe er door hen wordt gereflecteerd op mijn onderzoek 
is na te lezen in Appendix VI. De reactie van mijn collega’s op mijn onderzoek zal ik op een aantal 
punten in dit hoofdstuk naar voren halen en gebruiken bij het bespreken van de wenselijkheid, 
haalbaarheid en belang van zulk praktijkgericht onderzoek.

8.2 Beantwoording deelvragen onderzoek   

Beleidsdoelstellingen van de overheid
De regering presenteerde in juni 2019 het Klimaatakkoord als regeringsbeleid, waarin het 
gaat over CO2-reductie in bestaande woningbouw door het uitvoeren van woningverbetering. 
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Woningverbetering is niets nieuws, maar de aanleiding wel: het fysiek aanpassen van woningen 
zodat voor de warmtevoorziening in woningen idealiter geen gas meer nodig is en het totale 
energieverbruik van een woning wordt geminimaliseerd. De vraag is hoe de overheid dit wil 
realiseren. De eerste deelvraag van dit onderzoek is daarom: Wat zijn de doelstellingen van 
de overheid voor particuliere woningverbetering? De netwerkanalyse die is gemaakt, zorgt 
voor meer duidelijkheid over de inhoudelijke en organisatorische doelstellingen van woning-
verbetering. 

Het begint ermee dat de Nederlandse regering in een maatschappelijke coalitie met belangen-
behartigers en private partijen een verbouwing aankondigt van miljoenen Nederlandse woningen, 
waaronder koopwoningen. De werkwijze in de SER bij het maken van het Klimaatakkoord 
getuigt ervan dat de regering invulling wil geven aan ‘governance’ (vgl. Klijn en Koppejan 2000; 
Hajer en Wagenaar 2003; Griggs, Norval en Wagenaar 2014) en dat zij andere partijen vroegtijdig 
wil betrekken bij het maken van beleid (vgl. Edelenbos 2000; Coenen, Van de Peppel en Woltjer 
2001). De ambities voor de verduurzaming van bestaande woningbouw gaan een heel nieuwe fase 
in, zo spreekt deze coalitie uit. 

Het isoleren van woningen en eigen energieopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen bestond 
al. Nieuw is dat onder meer de warmtevoorziening in woningen door gasgebruik moet stoppen, 
omdat dat zorgt voor CO2-uitstoot en milieuschade. Het realiseren van (forse) CO2-reductie 
in bestaande woningbouw leidt tot drie beleidsvoornemens: (1) woonlastenneutraliteit, zodat 
mensen investeren in verbouwen zonder er financieel op achteruit te gaan; (2) een technische 
oplossing bieden (‘arrangementen’) voor verschillende woningtypen; en (3) een procesvoorstel 
onder de noemer van ‘een wijkgerichte aanpak’ als een wijk wordt verbouwd en een andere 
energie-infrastructuur krijgt. 

In het Klimaatakkoord gebeurt echter meer dan dat partijen meepraten en meedenken over 
CO2-reductie en uitspreken zich te zullen inspannen om de (beleids)doelstellingen gerealiseerd 
te krijgen. Via woonlastenneutraliteit, arrangementen en een wijkaanpak worden toezeggingen 
gedaan aan burgers en uitspraken gedaan over hun situatie en de uitvoering. Zo doet het 
Klimaatakkoord uitspraken over een situatie waarvoor eigenaar-bewoners zelf verantwoordelijk 
zijn, zonder dat daarover met hen is gesproken. Immers, zo legt het Klimaatakkoord uit, het 
betrekken van burgers moet gebeuren bij een wijkaanpak of als er een burgermonitor wordt 
gemaakt. De netwerksturing bij het Klimaatakkoord heeft zich beperkt tot het betrekken van 
maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties, want van een vroegtijdig betrekken van 
burgers is geen sprake geweest (vgl. Klijn en Koppejan 2000; Edelenbos 2000; Coenen, Van de 
Peppel en Woltjer 2001). 
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De makers van het Klimaatakkoord beseffen terdege dat techniek in deze hele transitie van 
woningverbetering het verschil kan maken. Via arrangementen wil het Klimaatakkoord ervoor 
zorgen dat techniek een intermediair (vgl. Sayes 2014) wordt tussen de (papieren) beleidsambitie 
van CO2-reductie in bestaande woningbouw en de adaptatie ervan door eigenaar-bewoners. 
Maar juist bij techniek toont zich het gebrek aan aandacht van de makers van het Klimaatakkoord 
voor netwerkvorming, want er wordt niets geconcretiseerd over de rol van techniek in de 
energietransitie van koopwoningen en hoe het eigenaar-bewoners daarbij precies gaat helpen. 

Bundel je het voorgaande dan is de conclusie dat het beleidsverhaal van woningverbetering in 
het Klimaatakkoord geen specifieke aandacht heeft voor eigenaar-bewoners, terwijl er op basis 
van de eigen ambities, aannames en wensen wel ideeën zijn geprojecteerd op hun situatie. Wat 
het Klimaatakkoord uitlegt over de drie relaties in het netwerk van woningverbetering (mens en 
woning, sociale relaties en mens en techniek) staat los van hoe eigenaar-bewoners omgaan met 
die relaties, want dat is niet met hen besproken. 

Uit het Klimaatakkoord wordt niet duidelijk hoe door overheidsbetrokkenheid en -inzet de 
gewenste CO2-reductie in bestaande woningbouw gaat plaatsvinden, hoe wordt aangesloten bij 
de situatie van eigenaar-bewoners en hoe en waarom techniek als een nonhuman in de (verdere) 
netwerkvorming wordt ingezet. 
   
De bestaande praktijk van woningverbetering
De tweede deelvraag van dit onderzoek is: Hoe onderhouden en verbeteren eigenaar-bewoners 
hun woning? Eigenaar-bewoners hebben in dit onderzoek aandacht gekregen door ze als 
ervaringsdeskundigen over woningverbetering aan het woord te laten. 

Almeerse eigenaar-bewoners hebben in interviews verteld over de praktijk van woningverbetering: 
hoe ze dat doen, met wie, de rol van geld, omgang met materialen enzovoorts. Voor eigenaar-bewoners 
begint woningverbetering vanuit het idee dat hun wooncomfort aandacht nodig heeft, nood ge dwongen 
of gewenst, en zij vertelden hóe zij daar vervolgens aandacht voor hebben. Uit hun verhalen blijkt 
hoezeer sociale aspecten invloed hebben op woningverbetering, zoals de menselijke factor en buren, 
en hoe techniek in allerlei vormen en op verschillende momenten wordt ingezet. Omdat woning-
verbetering doorlopend hun eigen verantwoordelijkheid is, vertellen eigenaar-bewoners een specifiek 
verhaal over laveren, pragmatisch denken en stapsgewijs werken om zelf de controle te hebben en 
houden (vgl. Georgakopoulou 2006). De verhalen van eigenaar-bewoners over woning verbetering 
geven diepgaand inzicht in woningverbetering en verduurzaming als sociaal-ruimtelijke praktijk.

De verhalen van eigenaar-bewoners over woningverbetering zijn ook de verhalen van lagere 
middenklasse huishoudens over woningverbetering. De eigenaar-bewoners in dit onderzoek zijn 
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lagere middenklasse huishoudens met bescheiden inkomens van 1 tot 1,5 keer modaal en dat 
heeft z’n uitwerking heeft op hun aanpak van woningverbetering. Ze hebben er profijt van door 
een sociale omgeving waarin technische kennis en handige mensen wat makkelijker te vinden 
zijn. Tegelijkertijd heeft het financieel z’n uitwerking, omdat het hun keuze en handelingsruimte 
heel scherp afbakent (vgl. Barnard en Spencer 2010). Lukt het financieel niet dan zal de oplossing 
via andere hulpmiddelen gevonden moeten worden, waarbij het natuurlijk geen gegeven is dat 
die ook zullen worden gevonden. Soms moeten ze qua uitgaven, zo vertellen ze zelf, echt een 
pas op de plaats maken om financieel niet in de problemen te komen. Met andere woorden: de 
uitvoering van woningverbetering hangt voor een groot deel af van de financiële mogelijkheden 
van een eigenaar-bewoner.  

Eigenaar-bewoners komen als groep het dichtst in de buurt van wat je een ‘lichte gemeenschap’ 
noemt (vgl. Duyvendak en Hurenkamp 2004; 2005; 2008). Voor eigenaar-bewoners gaat 
woningverbetering om zichzelf weten te helpen en in sociale relaties gaan zij praktisch te werk, 
want achter het contact met andere mensen gaan geen ideologische motieven schuil (Ibid.). 
Belangrijker nog dan de typering van eigenaar-bewoners als groep, is dat zogenaamde ‘zwakke 
bindingen’ (Granovetter 1973; Wuthnow 1998) voor hun zelfredzaamheid cruciaal zijn. 

Zwakke bindingen zijn voor eigenaar-bewoners heel bruikbaar, omdat zij die op basis van hun 
eigen inzichten in hun aanpak kunnen inzetten. Zo is het internet voor eigenaar-bewoners een 
bron van hulp, omdat zij zich met informatie van internet dingen kunnen aanleren waardoor 
sociaal handelen niet of minder nodig is. Anderzijds ontstaat bijvoorbeeld uit een praatje met 
een buurtgenoot een tijdelijke samenwerking en zorgt een advies van een medewerker in een 
houthandel over de kwaliteit van schroeven voor de beste uitvoering. Eigenaar-bewoners maken 
op alledaagse basis handig gebruik van de instituties (subsidies), tips en trucs die ze aangereikt 
krijgen van andere mensen, de digitale laag van de samenleving en bouwkundige technieken. 

Alle tips, hulpmiddelen en eigen handigheid verknopen eigenaar-bewoners op hun manier – 
naar eigen goeddunken – met elkaar in een eigen aanpak. Zo krijgt de negatief bedoelde term 
“calculerende burgers” (Reijndorp 2010) misschien een positieve inhoud, wat zeer terecht zou 
zijn gelet op de situatie van eigenaar-bewoners uit lagere middenklasse huishoudens bij woning-
verbetering en de verantwoordelijkheid die ze daarvoor nemen.

Eigenaar-bewoners zetten de relaties in hun netwerk zodanig in dat deze ten dienste staan van 
wat zij met woningverbetering willen bereiken, waarbij ze proberen zelf de controle te houden 
over hulpbronnen, moeilijkheden en afhankelijkheden. De gerichtheid op de eigen situatie 
betekent niet dat zij daarom alsmaar alles altijd op hun eigen manier willen doen. Integendeel 
eigenlijk, want ‘wegblijven bij gedoe’ zoals met buren of instanties is belangrijk. Het belang van 
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wegblijven bij gedoe blijkt als eigenaar-bewoners wijzen op allerlei mechanismen die in relaties 
een rol spelen en woningverbetering diepgaand kunnen beïnvloeden, zoals omgaan met sociale 
afstand en nabijheid, vraagverlegenheid, acceptatieschroom, sociale stabiliteit, onzekerheid et 
cetera. Zulke mechanismen en invloeden missen hun uitwerking niet bij eigenaar-bewoners 
en leiden tot verschillende praktijken, wat blijkt uit de verschillende verhalen die zij vertellen. 
Eigenaar-bewoners hebben een eigen verhaal over de manier waarop zij woningbeheerder zijn 
met een eigen sturingsfilosofie (vgl. Georgakopoulou 2006).

8.3 Samenwerken bij woningverbetering

Er is nu antwoord gegeven op de twee deelvragen van dit onderzoek. In hoofdstuk 7 is in detail 
duidelijk geworden hoe het netwerk van woningverbetering functioneert en daarmee wat om 
aandacht vraagt als het gaat om samenwerken. Op basis van de beantwoorde deelvragen, de 
netwerkanalyse en het verhaal van eigenaar-bewoners, kan nu ook antwoord worden gegeven 
op de vraag: Hoe kunnen eigenaar-bewoners en overheid bij particuliere woningverbetering 
duurzaam samenwerken? 

Ten eerste: de uitvoering van woningverbetering vraagt om een netwerkbenadering. De overheid 
zal niet alle kosten voor de energietransitie van bestaande woningbouw voor haar rekening 
nemen. Terwijl (harde) wettelijke dwang vooralsnog niet aan de orde is, zo stelt de overheid 
bij monde van het Klimaatakkoord. Bij afwezigheid van een overheid die de kosten voor de 
verduurzaming van bestaande woningbouw voor haar rekening neemt én dwang uitsluit, zal een 
(netwerk)samenwerking van overheid en eigenaar-bewoners moeten zorgen voor de organisatie 
van woningverbetering. Maar hoe doen we dat?

Samenwerken gaat over het precies samenvallen van de organisatie van woningverbetering van 
overheid en eigenaar-bewoners. Dat houdt in dat beleid voor woningverbetering aansluit op de 
sociale, technische en financiële omstandigheden waarmee een eigenaar-bewoner in zijn of haar 
keuzes en handelen te maken heeft. Uit de narratieve analyse van de praktijken van eigenaar-
bewoners zijn vier inzichten naar voren gekomen die een handreiking bieden voor de manier 
waarop de samenwerking tussen overheid en deze burgers er in de praktijk uit zou moeten zien. 

Beleid dat aanstuurt op samenwerken maakt duidelijk hoe een eigenaar-bewoner: (1) bij zijn of haar 
informele aanpak van woningverbetering, indien gewenst, door de overheid wordt ondersteund 
en aangevuld; (2) als (lagere) middenklasse huishouden kan investeren in de verduurzaming van 
zijn of haar woning (dus hoe dit betaalbaar en haalbaar wordt gemaakt); (3) in een wijkaanpak 
individueel kan handelen en/of bij verbouwingen niet te maken krijgt met spanningen tussen 
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buren; en (4) door het gebruik van techniek kan slagen in de energietransitie van zijn of haar 
woning. Verbijzonderingen van beleid bij elk van deze vier onderwerpen, scheppen de condities 
voor samenwerken. Het zijn deze vier onderwerpen die de overheid daarom in de netwerksturing 
aandacht moet geven, waarbij zij voor alle vier de onderwerpen waarborgen biedt over het hoe en 
expliciet maakt wanneer wat een eigenaar-bewoner doet volstaat om aan de normen/wetgeving 
te voldoen. 

Op basis van deze vier inzichten uit de narratieve analyse kunnen we lessen trekken en beleids-
praktijken aanbevelen die de samenwerking tussen overheid en eigenaar-bewoners duurzaam 
maken. 
 

8.4  Praktijken van duurzaam samenwerken 

Relatie ambtenaar en burger
De eerste les die we leren uit de verhalen van eigenaar-bewoners is dat hun informele aanpak 
van woningverbetering, indien gewenst, door de overheid wordt ondersteund en aangevuld. 
Om de informele aanpak van woningverbetering te ondersteunen, zal de overheid de praktijken 
van eigenaar-bewoners veel beter moeten kennen en serieuzer moeten nemen. Dit vraagt van 
de overheid een radicale bijstelling, een positieve wel te verstaan, van haar aannames over de 
kennis en kunde van eigenaar-bewoners. Nu benaderen ambtenaren burgers veelal vanuit een 
perspectief waarin zij degenen zijn die kennis van zaken hebben en de burger geholpen moet 
worden. Uit dit proefschrift blijk het tegenovergestelde. Het laat zien dat die eigenaar-bewoner 
heel goed weet waar hij of zij bij woningverbetering mee bezig is en waar hij of zij graag hulp bij 
wil krijgen. 

Om eigenaar-bewoners te helpen bij het maken van de energietransitie van hun woningen, 
zouden ambtenaren hen dus vanuit gelijkwaardigheid moeten benaderen en veel meer moeite 
moeten doen om te begrijpen waar zij specifiek mee geholpen kunnen en willen worden. Dat zij 
zelf definiëren hoe zij de rol van de overheid zien in hun praktijk(en). Praktijkgericht onderzoek 
is daarom relevant, want pas daarna en niet eerder kun je als overheid weten of en hoe beleid 
aansluit op de realiteit en situatie van een eigenaar-bewoner. 

Om te leren van de informele praktijken van burgers is een andere uitgangspositie van de 
ambtenaar nodig, namelijk die van onderzoeker in plaats van expert. De ambtenaar komt in de 
eerste plaats niets brengen, maar juist iets halen. Het betekent een radicale verandering in de 
onderlinge verhouding. Hij of zij onderzoekt hoe woningverbetering al wordt georganiseerd en hoe 
eigenaar-bewoners tegen de rol van de overheid aankijken. Hiervoor is de narratieve benadering 
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relevant, omdat juist de alledaagse verhalen van eigenaar-bewoners inzicht bieden in de kennis 
en kunde waarmee zij zonder beleidsinterventies hun woning onderhouden en verbeteren. Deze 
verhalen lijken misschien klein of alledaags om beleid te informeren, maar het tegenovergestelde 
is waar. Juist bij het ondersteunen van de informele praktijken van woningverbetering, zouden 
de alledaagse verhalen over woningverbetering moeten worden gekend en serieus genomen. 
Deze vormen immers een bron van kennis die de overheid kan gebruiken om te bepalen waarbij 
eigenaar-bewoners wel en waar zij geen hulp behoeven. 

Er wordt, zoals beschreven in hoofdstuk 2, voor gepleit om in de beleidspraktijk een deliberatieve 
benadering te gebruiken, zodat belanghebbenden hun stem beter kunnen laten horen over 
zaken die hen aangaan. Echter nu ontbreekt het aan een concrete toepassing van deliberatie 
tussen overheid en eigenaar-bewoners over samenwerken bij de (verdere) verduurzaming van 
koopwoningen. In dit onderzoek naar woningverbetering is een narratieve benadering toegepast 
en op basis van de uitkomsten hiervan kan ik een aantal handreikingen geven die de samenwerking 
tussen overheid en burgers bij woningverbetering kan versterken. 

Financiële haalbaarheid 
De tweede les die we leren uit de verhalen van eigenaar-bewoners is dat zij mensen zijn met 
beperkte financiële mogelijkheden. Alle verhalen in dit proefschrift duiden erop dat de overheid 
zich veel meer bezig moet houden met de zorg van eigenaar-bewoners over de financiële 
haalbaarheid van de verduurzaming van hun woningen. 

Om (lagere) middenklasse huishoudens te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woningen 
moet het beleid financiële haalbaarheid centraal stellen, zodat de financiële mogelijkheden van 
mensen niet worden overschreden. Dit leidt tot de vraag hoe er concreet opvolging wordt gegeven 
aan de analyse van het PBL over de investeringsmogelijkheden van woningeigenaren.27 Er zal 
voor de investeringen in verduurzaming van koopwoningen een derde weg gevonden moeten 
worden wanneer de overheid niet alles betaalt en eigenaar-bewoners mensen zijn met weinig 
geld. Het is onontkoombaar dat de overheid met banken een financiële regeling uitwerkt waaruit 
duidelijk wordt hoe mensen met weinig geld toch kunnen investeren in de energietransitie van 
hun koopwoning. 

Deze aanbeveling over beleidsaandacht voor de investeringsmogelijkheden past in een groter 
plaatje. Er is voor woningverbetering specifiek en afzonderlijk beleid nodig. Dat is dan ook mijn 
aanbeveling. Als voorbeeld kunnen de premiekoopregelingen dienen uit de jaren ’70 en ’80 (zie: 
paragraaf 7.6 en Appendix II). Door een specifieke financiële benadering en zonder eigen geld 
konden mensen destijds een woning kopen. Omdat beleid was toegesneden op de specifieke 
inkomenssituatie van burgers en hun financiële (on)mogelijkheden zorgde het voor inclusie, 
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emancipatie en sociale stijging. Het is een wervende karakteristiek. Iets waar je als overheid 
inspiratie uit kunt halen voor het maken van beleid voor woningverbetering, zeker nu zij met 
zo’n specifieke sociaaleconomische groep burgers te maken heeft als in dit onderzoek. 

Als opvolger van de premie A-, B-, C- en D-koopregelingen zou er nu een Premie E-regeling 
moeten komen: beleid voor de Energietransitie van een Eengezinsrijwoning door een Eigenaar-
bewoner. Beleid helemaal toegespitst op wat het wil bevorderen bij burgers. Zo’n regeling moet niet 
alleen bestaan uit een financiële regeling, zo is mijn advies verder. Er is een noodzaak om met een 
brede blik naar woningverbetering te kijken, want uit de verhalen van eigenaar-bewoners blijkt 
nou juist dat de variëteit aan praktijken een rechtstreeks gevolg is van uiteenlopende invloeden 
(en niet alleen van geld) (zie: paragraaf 6.5). Het ontzorgen waarover het Klimaatakkoord spreekt, 
moet in een Premie E-regeling in brede zin zijn uitgewerkt. Het betreft een financiële regeling 
en maakt duidelijk hoe de overheid aandacht heeft voor de sociale, procesmatige en technische 
aspecten van woningverbetering.    

Sociale haalbaarheid 
De derde les die we hebben geleerd uit de verhalen van eigenaar-bewoners is dat zij niet te maken 
willen krijgen met sociale spanningen. Mijn volgende aanbeveling is daarom om als overheid 
proactief naar de sociale aspecten van woningverbetering te kijken.

Zo vraagt de situatie van buren om aandacht in een Premie E-regeling. Want hoe gaat dat 
straks bijvoorbeeld in een situatie waar bij de toepassing van een zogenaamd arrange ment de 
medewerking van buren nodig is, maar die buren zelf niet meedoen en gedoe met die buren moet 
worden voorkomen? Het kan toch niet zo zijn dat er na het verduurzamen van woningen een 
spoor van burenruzies door een wijk loopt? De zorg daarvoor moet onderdeel zijn van het beleid 
en de werkwijze van de overheid. Dat kan door het gereed hebben van een arbitrageregeling voor 
het geval er bij verbouwingen tussen buren geschillen ontstaan en zij er samen niet uitkomen. 
Of door het geven van informatie over de manier waarop buren mediation kunnen inroepen 
als er, nog erger, sprake is van ruzie. Zulke procesinstrumenten zijn belangrijk en niet omdat de 
gemeente “verder moet”, maar omdat buren naast elkaar wonen en met elkaar verder moeten! 

In een Premie E-regeling vragen meer sociale aspecten om aandacht. Zoals de manier en het 
moment waarop een gemeente contact maakt met een eigenaar-bewoner. Het moet duidelijk zijn 
wat er dan wordt besproken, aangeboden en afgesproken, alsmede hoe hun contact daarna een 
vervolg krijgt. En hoe worden straks al die miljoenen zonnepanelen op daken schoon gemaakt of 
gerepareerd, terwijl de groep 65-plussers alleen maar groeit en zij misschien niet meer op een trap 
of ladder durven staan om dit zelf te doen? Dat vraagt om een arrangement! Beleid zal duidelijk 
moeten maken hoe bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven en/of energiebedrijven een rol en positie 
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hebben (en de overheid dan afzijdig blijft en wat de rol en positie van zulke private partijen dan 
weer is). Net als een regeling duidelijk maakt of en hoe je als eigenaar-bewoner kan kiezen voor 
een gecertificeerd verbouwpakket en het vervolgens door Marco – die jij zo vertrouwt – kan laten 
installeren. Een Premie E-regeling moet duidelijk maken hoe de overheid de sociale kant van 
woningverbetering aandacht geeft en daarmee hoe zij haar relatie ziet met een eigenaar-bewoner. 

Denkrichtingen en inspiratiebronnen voor zo’n incrementele aanpak van woningverbetering 
zijn ‘Woningverbetering, stapeigenaar-bewonervooreigenaar-bewonerstap’ (Jansen e.a. 2015) 
en ‘Stijlboek De Wierden’ (DUS Architecten e.a. 2011), waarin de eigen aanpak van eigenaar-
bewoners (uitgesplitst naar comfort, gebruik en materialen) wordt gekoppeld aan voorbeelden 
en tips. Daarbij is sprake van één duidelijke onderlegger: toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. 
Met nogmaals de opmerking dat een eigenaar-bewoner stapsgewijs moeten kunnen werken en er 
rekening wordt gehouden met wat deze al heeft gedaan of zelf nog wil en kan doen. 

Ten slotte is het belangrijk om na te denken over het momentum. Een gemeente zou, op 
het moment dat zij bij de start van een wijkaanpak haar keuze aankondigt voor de nieuwe 
energievoorziening in die wijk, direct de vraag moeten kunnen beantwoorden wat eigenaar-
bewoners van haar kunnen verwachten. Haar opstelling en reactievermogen op dat moment is 
echt iets fundamenteels, want alleen als zij echt vanaf de start van een wijkaanpak benaderbaar en 
responsief is, is sprake van een inclusief proces en een uitvoeringsgerichte wijkaanpak. Zo niet, 
dan markeert zij juist de start van een (onzeker) participatieproces.  

Technische haalbaarheid 
Als laatste hebben we uit de verhalen van eigenaar-bewoners geleerd dat het gebruik van techniek bij 
het slagen van de energietransitie kan helpen of juist in de weg kan staan. Hun verhalen leren ons dat 
een technische oplossing duidelijk moet zijn, simpel en betaalbaar. En het zal eigenaar-bewoners in 
staat moeten stellen om individueel te kunnen handelen. Alleen dan kan het eenzelfde enthousiasme 
losmaken als tuinoverkappingen en kunststofkozijnen dat weten te doen (zie: paragraaf 6.4). Maar 
hoe kan een overheid dat bewerkstelligen voor de energietransitie van woningbouw? Daar kunnen 
we op basis van de verhalen van eigenaar-bewoners drie dingen over zeggen. 

Ten eerste zou de overheid leiderschap moeten tonen bij de keuze voor de soort energievoorziening 
die het beste past bij een specifieke wijk. Welke interventie is er nodig op welke plek en hoe wordt 
dat georganiseerd? Echte duidelijkheid is geboden, want als de eigenaar-bewoners in die wijk 
niet weten wat hun perspectief is, kan niemand verder en een eigenaar-bewoner weet nu niet 
wat zijn of haar perspectief is. Een Premie E-regeling kan alleen duidelijk zijn over de technische 
oplossing van een individuele koopwoning, als duidelijk is welke soort energievoorziening daar 
komt. Deze vicieuze cirkel moet worden doorbroken, want zolang er onduidelijkheid bestaat over 
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techniek is het in de ogen van eigenaar-bewoners geen hulpmiddel maar een “monster” waar 
mensen niet op kunnen vertrouwen. 

Duidelijkheid over techniek als hulpmiddel is ook procesmatig van belang. Wanneer de overheid 
richting een eigenaar-bewoner duidelijk kan zijn over het voor hen zo essentiële punt van het 
hoe (de techniek), is dat voor hen een teken dat hun realiteit (hun afhankelijkheid van techniek) 
is doorgedrongen tot beleidsmakers. Dus als je als overheid aan een eigenaar-bewoner een 
technische oplossing kunt aanbieden, heb je iets in handen waarmee je contact kunt maken. Op 
die manier kun je techniek procesmatig inzetten. 

Momenteel is er te veel onzekerheid om duidelijkheid te kunnen scheppen over welke 
technische oplossingen voor de energietransitie de beste zijn. Toch wil de overheid – terwijl 
zij zich samen met haar burgers zogezegd middenin in de mist bevindt – eraan beginnen. 
De patstelling rond de energievoorziening van een wijk en daarmee over de technische 
oplossing kan ook langs de politieke weg worden doorbroken: bestuurders kunnen een knoop 
doorhakken. Dat vraagt om politieke durf (van bestuurders en ambtenaren) te midden van 
heel veel onzekerheid. De durf om als politiek een keuze te maken over techniek is helaas niet 
zichtbaar in het Klimaatakkoord. 

De overheid kan over techniek een les leren uit de verhalen van eigenaar-bewoners. Voor hen is 
techniek zo cruciaal voor het laten slagen van woningverbetering, dat zij het als een zelfstandige 
(f)actor bezien en behandelen. Zij nemen techniek zo serieus, omdat zij weten dat ze er ontzettend 
afhankelijk van zijn. Die kennis en aanwijzing van eigenaar-bewoners over de rol van techniek 
zou de overheid ter harte moeten nemen.

Ten tweede, daar begint de verandering, zal de overheid haar kennistekort over techniek 
onder ogen moeten zien en daar wat aan moeten doen. Het Klimaatakkoord zegt veel over 
techniek, maar maakt daarover niets duidelijk. Het is een rechtstreeks gevolg van een tekort aan 
kennis over de rol van techniek in de organisatie van woningverbetering. Een doembeeld dat 
bij woning verbetering moet worden voorkomen, is zoals de overheid spreekt over de rol van 
ICT in maatschappelijke transities, terwijl zij zelf bij dit onderwerp van incident naar incident 
strompelt. Woningverbetering vraagt om een enorme krachtsinspanning van velen. Dus maak 
het als overheid niet nog moeilijker door met onvoldoende kennis toch te gaan handelen, of 
anderen tot handelen aan te sporen. Alleen met voldoende technische kennis kan de politiek 
logischerwijs ook durf tonen en een richtinggevende keuze maken over de technische oplossing 
van de energietransitie van bestaande woningbouw. Dus is het van wezenlijk belang dat de 
overheid die kennis opbouwt. 
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De overheid zou expliciet moeten zijn over de wijze waarop zij de kennis over techniek die nodig 
is voor de verduurzaming van bestaande woningbouw bijeen gaat brengen, zodat anderen daar 
wellicht zelfs op kunnen anticiperen. De overheid kan haar kennis over techniek mijns inziens 
versterken door bijvoorbeeld: te luisteren naar de eigenaar-bewoners die in dit proefschrift 
aan het woord komen; interesse te hebben in wat er over techniek is gezegd en geschreven 
in het veld van Science and Technology Studies; na te gaan wat er gebruikt kan worden van 
alle energiebesparingsconstructies voor woningen die individuele burgers inmiddels hebben 
uitgedokterd; gebruik te maken van het onderzoek dat op allerlei universiteiten is en wordt 
uitgevoerd naar de (verdere) verduurzaming van materialen en energieopslag; technische 
oplossingen en bewezen procesvormen van private partijen te adopteren (denk aan werkwijze bij 
catalogusbouw) en deze, wellicht met enkele aanpassingen, bruikbaar te maken als de (standaard)
techniek waar het Klimaatakkoord naar zoekt. 

Ten slotte zou er over de keuze voor een bepaalde technische oplossing eenduidig moeten worden 
gecommuniceerd: welke techniek, hoe wordt die geïnstalleerd en wat kunnen bewoners van de 
overheid verwachten? Zolang deze vragen niet beantwoord zijn, kan er redelijkerwijs niet van 
eigenaar-bewoners met beperkte financiële middelen worden verwacht dat zij alvast met de 
energietransitie beginnen. Eerder wees ik al op de noodzaak om de start van een wijkaanpak 
alleen aan te kondigen als je als gemeente aan een eigenaar-bewoner duidelijk kunt maken wat 
hij of zij van jou kan verwachten. Waar het gaat om techniek is dat niet de situatie. Daarom moet 
gemeentelijk beleid dat als doel heeft de energietransitie van koopwoningen te verwezenlijken 
een pas op de plaats maken zolang er aan eigenaar-bewoners geen duidelijkheid geboden kan 
worden over de technische oplossing.

Narratieve benadering in de ambtelijke praktijk
Ten slotte wil ik terugkomen op de veranderende verhouding tussen ambtenaren en burgers, 
door te reflecteren op een methode waarmee ambtelijke professionals gericht kunnen leren 
van (eigenaar-)bewoners. Deze methode is gebaseerd op mijn ervaringen bij het doen van dit 
onderzoek. Voor wetenschappers lijken deze inzichten misschien basaal en voor de hand liggend, 
maar in de ambtelijke praktijk is er behoefte aan praktische handreikingen om de verhouding 
tussen ambtenaar en burger positief te veranderen.  

Deze behoefte bleek ook uit de reflectiebijeenkomst met collega-ambtenaren (zie: appendix VI). 
Hierin werd door iedereen beaamd dat nieuw handelingsrepertoire voor de overheid cruciaal is. 
Een strategisch adviseur zou tijdelijk een andere rol moeten kunnen hebben. Toch spitst een reflectie 
van collega’s op mijn proefschrift zich niet toe op het gebruik van nieuw handelingsrepertoire, 
want in het gesprek werd heel duidelijk hoe weinig specifiek ambtenaren zijn over wat die “andere” 
verstandhouding in de praktijk dan inhoudt en wat je daarmee kunt bereiken. 
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Waar collega-strategisch adviseurs wel kritisch op reflecteren, is het decentraliseren van de 
ambities uit het Klimaatakkoord naar gemeenten zonder daar de financiële en organisatorische 
middelen bij te krijgen (zie: appendix VI). Aanleiding om hier zo kritisch over te zijn, zijn 
de recente ervaringen met de decentralisaties in het sociale domein. Er is aandacht voor het 
“uitvoeringsconstruct” van de energietransitie op gemeentelijk niveau. Toch verwordt het 
bespreken van mijn onderzoek over een onderzoekende houding van een overheid en een 
rolwisseling van een ambtenaar tot een gesprek over de “de politiek” en “het beleid uit Den Haag”. 
Ook de stilte van de kant van de politici en bestuurders krijgt aandacht: “Wie vraagt hierom?”. 
Wat hierbij in het midden wordt gelaten, is wat de ambtenarij zou kunnen doen met de kennis 
van (eigenaar-)bewoners. Wat leren we nu eigenlijk van de verhalen van burgers en hoe vertalen 
we dat naar beleid? 

Het veranderen van de uitgangspositie van ambtenaren blijkt lastig, want iedereen is er wel voor 
maar het waarom en hoe blijven toch vragen. Dat we in dit proefschrift lessen kunnen trekken 
uit de verhalen van eigenaar-bewoners is een zeer sterke aanwijzing dat ambtenaren die hun 
rol als onderzoeker serieus nemen en meer vragen stellen dan antwoorden klaar hebben, veel 
gerichte kennis kunnen opdoen waarmee lokaal beleid kan worden geïnformeerd. De vraag is hoe 
ambtenaren dit kunnen doen binnen de grenzen van de ambtelijke en bureaucratische praktijk. 

Ten eerste vraagt dit om een onderzoekende houding van de ambtenaar: ga naar de burger toe, 
stel voornamelijk vragen, luister meer dan dat je praat. Ten tweede: ga op zoek naar het kleine 
alledaagse verhaal wat ogenschijnlijk niet belangrijk is of incidenteel lijkt. Dit proefschrift heeft 
laten zien dat juist die kleine en soms ogenschijnlijk onbelangrijke verhalen inzicht bieden in 
de realiteit en (on)mogelijkheden van eigenaar-bewoners en hun woningverbetering. Neem 
die kleine alledaagse verhalen dus serieus. Zoiets moet gepaard gaan met een zorgvuldige 
onderzoeksaanpak waarin de ambtenaar basisregels in acht neemt voor dataverzameling, 
-gebruik en -opslag. Dat kan door aandacht te hebben voor het transcriberen van audio-
opnamen, accorderen/privacy, coderen en het voorkomen van manipulatie van data. En bij een 
(afgebakende) onderzoeksgroep en een onderzoeksonderwerp horen een gerichte steekproef en 
een zorgvuldig gekozen theoretisch kader. 

Belangrijker nog is de vraag hoe de data die wordt verzameld met zo’n narratieve benadering 
vervolgens daadwerkelijk in beleidsvorming kan worden ingezet. Op die vraag heb ik met 
betrekking tot woningverbetering in bovenstaande paragrafen antwoord gegeven. Dit zal voor 
ieder beleidsonderwerp anders zijn en daarom steeds opnieuw onderzocht moeten worden.
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8.5  Leren van burgers 

In dit proefschrift is de schijnwerper geplaatst op de handelingen, drijfveren en motivaties van 
eigenaar-bewoners om hun huizen te onderhouden en te verbeteren. Een mijns inziens uiterst 
belangrijk onderwerp waar in het publieke debat te weinig aandacht voor is en al helemaal gelet 
op de nabije toekomst als bestaande woningbouw op grote schaal moet worden verduurzaamd. 
Toch heeft de overheid weinig zicht op hoe dit al gebeurt door eigenaar-bewoners en hoe het 
beleid beter aansluiting kan vinden bij wat deze burgers zelf al doen. 

Het gebruik van ander handelingsrepertoire door de overheid zorgt voor een ander handelings-
perspectief richting burgers. Stap voor stap zie je in dit onderzoek hoe mogelijke tegenstellingen 
tussen beleidsrealiteiten en de werkelijkheid van eigenaar-bewoners in beeld zijn gekomen 
en waarom het loont ze aandacht te geven. Door het gebruik van een narratieve benadering 
bewerkstelligt de overheid toenadering tot een cruciale partner. Toenadering zoeken tot 
eigenaar-bewoners is eigenlijk helemaal geen keus voor de overheid, want zij hebben elkaar 
bij de verduurzaming van koopwoningen keihard nodig. De overheid beschikt over middelen 
waarmee de praktijk van woningverbetering geholpen kan worden, terwijl de overheid weet dat 
woningverbetering niet bij nul hoeft te beginnen. 

Toch verengt het verhaal van het Klimaatakkoord zich – onnodig en niet in het belang van 
één van de betrokkenen – tot een probleem, een oplossing en een vraag hoe de burger daarin 
procesmatig in te passen is. De vergeten rol van de eigenaar-bewoner in het Klimaatakkoord zorgt 
bij mij ook voor verbazing. Bestuurskundigen, adviesorganen van de regering en opiniemakers 
zijn in de afgelopen jaren blijven wijzen op de noodzaak om als overheid de omgang met 
burgers te veranderen. Bij de verduurzaming van bestaande woningbouw kan de noodzaak van 
gezamenlijkheid mijns inziens inderdaad niet worden onderschat. Toch komt het vanuit de SER 
niet tot een analyse en leren begrijpen van eigenaar-bewoners, terwijl hun praktijken het beleid 
kunnen verbeteren en de slagingskansen ervan kunnen vergroten. 
 
De opstellers van het Klimaatakkoord hebben zichzelf in het zoeken van toenadering tot eigenaar-
bewoners niet bediend met voorstudies, wat al had kunnen leiden tot meer publiek debat 
voorafgaand aan het verschijnen van het Klimaatakkoord in plaats van erna. Zo ontbreekt een 
analyse over wie wat verwacht van techniek, terwijl daarover bijvoorbeeld vanuit de Science and 
Technology Studies al heel veel gezegd en geschreven is. Ook het gebruiken van de doorrekeningen 
van het Planbureau voor de Leefomgeving voor een nadere analyse over wat je redelijkerwijs van 
(lagere) middenklasse huishoudens kunt vragen als het gaat om investeringen in verduurzaming, 
had een onderzoeksperspectief kunnen zijn. Wat de landelijke overheid tijdens het maken van het 
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Klimaatakkoord ook had kunnen helpen, is wat in dit onderzoek is gedaan: het meekijken met 
eigenaar-bewoners. 

Als eigenaar-bewoners aan kunnen treden als actoren in de governance, kan hun praktijkkennis de 
beleidsvorming op een zelfde wijze beïnvloeden als de politieke ambities dat doen. Zo overheerst 
de institutionele invalshoek niet langer. Een narratieve benadering maakt het mogelijk om bij de 
organisatie van woningverbetering nu al tot een eerste analyse van middelen, macht en kennis 
te komen en daarin ook het burgerperspectief te betrekken van in dit geval eigenaar-bewoners.   

Het beleid is ermee geholpen te weten hoe cruciaal voor eigenaar-bewoners hun persoonlijke 
omstandigheden zijn, over welke keuzeruimte zij wel en niet beschikken, welke rol buren spelen, 
wanneer zij waarom afwijzend of juist vol lof spreken over techniek en hoe hulp accepteren of 
vragen van andere mensen op zich al een hinderbron kan zijn. Wat begint bij het verzamelen 
van gevalideerde data over de situatie en het perspectief van een groep burgers, eindigt door 
een narratieve benadering in een gedetailleerde schets hoe de overheid met deze burgers kan 
samenwerken. 

Voorwaardelijk om als overheid bij woningverbetering te komen tot een handelingsperspectief 
van samenwerken, is het gebruik van ander handelingsrepertoire. Zoals door een ambtenaar in de 
rol van onderzoeker te krijgen. Zo kunnen deze het maatschappelijke en politieke debat voeden 
met kennis en daarmee de kwaliteit van besluitvorming helpen verbeteren. Kennis van burgers 
verzameld door een ambtenaar kan bijdragen aan het maken van beter en daarmee effectiever 
beleid.    

Met het verzamelen van narratieven door praktijkgericht onderzoek kun je er als strategisch 
adviseur zelf voor zorgen dat je sturingsinformatie in handen krijgt, waarvan je gebruik 
kunt maken als je bijvoorbeeld bestuurders adviseert over een beleidsproces. Zo’n andere 
rolneming door een ambtenaar kent echter een zeer fragiele basis, want het gebruik van nieuw 
handelingsrepertoire door strategisch adviseurs blijft uitzonderlijk. Terwijl het tijdig aan het 
woord laten van (eigenaar-)bewoners zich als iets heel productiefs toont. Het actuele debat over 
inclusie zou voor politici, bestuurders en ambtelijke managers een argument moeten zijn om 
vaker en vrijer te denken over een rolwisseling van een ambtenaar, zodat deze een publieke 
dienaar kan zijn in de maatschappelijke praktijk en het politieke debat. 

Je kunt leren van burgers! Het opzoeken en gebruiken van de kennis en kunde van burgers kan 
en is waardevol bij het formuleren van beleid, zo blijkt uit dit proefschrift. Anders denken over de 
betekenis van kennis en kunde van burgers voor beleid is zowel een uitdaging voor bestuurders, 
ambtelijke managers als strategisch adviseurs. Van laatstgenoemden wordt ambtelijk leiderschap 
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gevraagd. Strategisch adviseurs bij de overheid zijn in de positie om bij bestuurders en ambtelijke 
managers aanhangig te maken dat er solide en logische argumenten zijn om rechtstreeks contact 
te maken met burgers wanneer je beleid maakt. Praktijkgericht onderzoek door een ambtenaar 
verdient een eigenstandige plek in het handelingsrepertoire van de overheid.  
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Appendix I

Onderzoeksverantwoording en reflectie

Samenstelling groep respondenten interviews en reflectie 
 

Datum 
interview

Vermelding in tekst (wanneer het een 
huishouden met kinderen is wordt dit 
vermeld)

Aantal 
deelnemers 
gesprek

Leeftijd 
respondent 1

Leeftijd 
respondent 2

woonduur Huishoudenssamenstelling Leeftijd oudste lid 
huishouden

Interview 1 12.07.17 man (62), getrouwd 1 62 34 Paar zonder kind 62
Interview 2 26.07.17 echtpaar van 65 (man) en 67 (vrouw) 2 65 67 22 Paar zonder kind 67
Interview 3 29.01.18 vrouw (66), getrouwd 1 66 34 Paar zonder kind 66
Interview 4 30.01.18 echtpaar van 58 (vrouw) en 65 (man) 2 58 65 33 Paar zonder kind 65
Interview 5 01.02.18 vrouw (32), samenwonend 1 32 6 Paar met kinderen 34
Interview 6 06.02.18 echtpaar van 67 (vrouw) en 68 (man) 2 67 68 36 Paar zonder kind 68
Interview 7 12.02.18 echtpaar van 62 (vrouw) en 66 (man) 2 62 66 39 Paar zonder kind 66
Interview 8 13.02.18 echtpaar van 55 (vrouw) en 57 (man) 2 55 57 29 Paar zonder kind 57
Interview 9 12.03.18 echtpaar van 62 (vrouw) en 69 (man) 2 62 69 11 Paar zonder kind 69
Interview 10 14.03.18 man (68), LAT–relatie 1 68 20 Paar zonder kind 68
Interview 11 14.03.18 echtpaar van 65 (vrouw) en 70 (man) 2 65 70 39 Paar zonder kind 70
Interview 12 19.03.18 man (63), getrouwd 1 63 38 Paar zonder kind 63
Interview 13 20.03.18 vrouw (37), samenwonend 1 37 8 Paar met kinderen 37
Interview 14 21.03.18 vrouw (37) en man (44), samenwonend 2 37 44 13 Paar zonder kind 44
Interview 15 27.03.18 vrouw (60), woont alleen 1 60 35 Eenpersoonshuishouden 60
Interview 16 27.03.18 echtpaar van 58 (vrouw) en 63 (man) 2 58 63 32 Paar zonder kind 63
Interview 17 28.03.18 echtpaar van 64 (man) en 65 (vrouw) 2 64 65 22 Paar zonder kind 65
Interview 18 28.03.18 man (70), getrouwd 1 70 20 Paar zonder kind 70
Interview 19 03.04.18 echtpaar van 63 (vrouw) en 69 (man) 2 63 69 5 Paar zonder kind 69
Interview 20 27.06.18 man (36), samenwonend 1 36 6 Paar met kinderen 39
Interview 21 09.07.18 echtpaar van 61 (vrouw) en 73 (man) 2 61 73 37 Paar zonder kind 73
Interview 22 10.07.18 vrouw (67), woont alleen 1 67 35 Eenpersoonshuishouden 67
Interview 23 12.07.18 man (61), woont alleen 1 61 11 Eenpersoonshuishouden 61
Interview 24 17.07.18 vrouw (57), getrouwd 1 57 21 Paar met kinderen 57
Interview 25 23.07.18 vrouw (32), getrouwd 1 32 6 Paar met kinderen 33
Interview 26 25.07.18 echtpaar (beiden 65) 2 65 65 36 Paar zonder kind 65
Interview 27 06.08.18 vrouw (49), getrouwd 1 49 20 Paar met kinderen 49
Interview 28 07.08.18 echtpaar van 65 (vrouw) en 67 (man) 2 65 67 34 Paar zonder kind 67
Interview 29 08.08.18 man en vrouw (beiden 64), samenwonend 2 64 64 4 Paar zonder kind 64
Interview 30 25.10.18 man en vrouw (beiden 33), samenwonend 2 33 33 5 Paar met kinderen 33
Interview 31 29.10.18 vrouw (26), getrouwd 1 26 3 Paar zonder kind 26

FIGUUR 5:  KENMERKEN RESPONDENTEN
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Om reden van privacy en om de kans van herkenning zoveel mogelijk uit te sluiten, som ik de 
beroepen van de respondenten gescheiden van de andere kenmerken zoals genoemd in Figuur 
5 op. De 47 mensen met wie ik heb gesproken, hebben of hadden de volgende beroepen: 

• Servicemonteur telefonie PTT
• Journalist
• Zwemlerares
• Adviseur bij ICT-bedrijf op het gebied beveiliging/eigendomsrechten
• Chemisch analiste (later gestopt met werken) 
• Leerkracht basisonderwijs (7x)
• Leerkracht speciaal onderwijs
• Programmeur van metaalbewerkingsmachines
• Postbode PTT / Pakketbezorger TNT Post
• Servicemonteur brievenbussen PTT/TNT
• Marketingdata-consultant 
• Document controller bij aanleg windpark energiebedrijf
• Hypotheekadviseur (2x)
• Secretaresse/Secretarieel medewerker (3x)
• Werkbegeleider gedetineerden in penitentiaire inrichting
• Gemeenteambtenaar (3x)
• Onderhoudsmonteur
• Directeur zorginstelling met mensen lichamelijke en geestelijke beperking
• Medewerkster thuiszorg (2x) 
• Psychogeriatrisch medewerker in zorginstelling
• Medewerkster architectuurcentrum
• Medewerkster in bedrijfsrestaurant
• Kunstenaar
• Onderzoekster bij kredietbeoordelaar
• Medewerker autogarage
• Taxichauffeur
• Kapster (zelfstandig onderneemster)
• Winkeleigena(a)r(esse) (kleding) (3x)
• Ondernemer op het gebied van filmreproductie en -distributie 
• Video-editor en kamerverhuurder
• Ex-eigenaar ICT bedrijf en B&B-eigenaar 
• Vertegenwoordiger bedrijf verpakkingsmaterialen
• Verkoopmedewerkster in bedrijf voor technische apparatuur
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Naast werk zijn velen actief als onder andere vrijwilliger, betrokken bij lokale afdelingen van 
politieke partijen en sportclubs. En er wordt veel opgepast op kleinkinderen, zoals ik zelf heb 
kunnen waarnemen. Enkele mensen benadrukten dat stoppen met werken voor hen helemaal 
niet gaat en zij om financiële redenen gewoon doorwerken, freelance werk en klussen doen en/of 
bezig zijn met kamerverhuur of het bestieren van een B&B. 

Het vinden van de respondenten verliep vrij goed, alhoewel het na een snelle start op een zeker 
moment helemaal stil viel. Zeker door hulp van collega’s binnen de gemeente Almere kwamen 
er daarna weer nieuwe namen voor interviews. Juist de contacten en (digitale) netwerken van 
ambtelijke collega’s bleken zeer waardevol voor het doen van onderzoek. Van de 31 interviews waren 
drie gesprekken met (oud-)ambtenaren en het ‘snowball sampling’ is gestopt na één doorverwijzing. 
In één situatie plaatste een respondent een Facebook-bericht dat leidde tot twee doorverwijzingen 
en omdat dat twee verschillende huishoudens waren en zij zich zelf bij mij melden heb ik hen beide 
geïnterviewd.

Het narratief interviewen is een leerproces geweest. Mensen zo lang mogelijk (door) laten 
vertellen en mensen niet interrumperen is niet altijd gemakkelijk. De eerste interviews leerde mij 
dat door met mijn vragen heel precies aan te sluiten bij wat mensen vertelden/uitlegden, of door 
verder vragen te stellen over iets waar zij bij het vertellen de nadruk op legden, hielp om mensen 
door te laten vertellen. Wie je interviewt, speelt daarin natuurlijk wel een rol. Sommige mensen 
begonnen zodra ze deur voor mij open deden al te vertellen – ook echt over woningverbetering 
– en andere mensen waren meer afwachtend. Sommige mensen hadden bij het vertellen over 
woningverbetering zelf de grootste lol, omdat zij voor zichzelf door erover te vertellen ook dingen 
reconstrueerden. Wat mijn groep respondenten en de analyse beïnvloedt, is dat dit natuurlijk 
mensen zijn die geïnterviewd wilden worden en ten tweede dat dit mensen zijn die zichzelf goed 
kunnen uitdrukken. 

Wat mij hielp, was dat mijn interviews gingen over woningverbetering en niet over een moeilijker 
onderwerp zoals schuldhulpsanering. Leuk is dat mensen enorm openhartig zijn tot aan bonnetjes 
uit een oude ordner halen om aan te tonen dat iets ‘wit’ is gebeurd. In dit onderzoek kunnen 
jammer genoeg niet alle anekdotes, grappige uitleggen en voorgeschiedenissen van mensen een 
plek krijgen. Mijn leerervaring is dat tijd maken en geen haast hebben je helpt: als jij tijd hebt, 
maken mensen ook tijd voor jou. 

Nog iets anders waar ik mee te maken had, was dat ik van mensen heel persoonlijke dingen te horen 
kreeg over bijvoorbeeld ernstig ziek zijn of financiële problemen door (eerdere) werkloosheid. 
Maar over wat er met mij was gedeeld in een interview kon ik als ik terugkwam op mijn (andere) 
werkplek in het stadhuis niet altijd praten. Immers ik moest me er steeds van bewust zijn dat ik 
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onderzoek deed in de stad waar ik ambtenaar ben, waarbij onopzettelijke onthulling over wie je 
het hebt als je iets vertelt over een interview heel goed mogelijk is. 

Andersom gingen mijn werkzaamheden als ambtenaar gewoon verder. Ik was onderzoeker 
die plaatsnam aan mensen hun keukentafel en de collega die naast anderen plaatsnam aan de 
vergadertafels in het stadhuis. De bevindingen en uitspraken in dit onderzoek gaan over mijn 
eigen werk en bevatten zodoende ook opdrachten aan mijzelf. Uitspraken die ik doe over het 
beleid en de uitwerking daarvan, daar ben ik zodoende zelf (mede-)verantwoordelijk voor. Via 
mijn werk, als ambtenaar ga ik de kennis uit dit proefschrift overdragen aan collega’s bij andere 
afdelingen en in andere disciplines.

Grenzen aan de ambtenaar als onderzoeker?
Hoe ver kun je gaan als ambtenaar in die dubbelrol van ambtenaar en onderzoeker? Mijn doel 
was – en wat in de hele onderzoeksaanpak aandacht heeft gekregen – in ieder geval wegblijven bij 
het onderzoeken van meningen over en beoordelingen van de gemeente Almere. Toch komt het 
onderwerp ‘gemeente Almere’ natuurlijk ter sprake. Heeft mij dat beperkt? Nee. 
 
Zoals gezegd, deed ik onderzoek en tegelijkertijd vergaderde ik mee in het stadhuis. Bij het 
kennismaken met respondenten meldde ik daarom expliciet dat ik werk bij de gemeente 
Almere. Mensen bleken dat niet onoverkomelijk te vinden. Tegelijkertijd nam ik waar dat 
sommigen dat een tikkeltje vreemd vonden. Sterker, mijn waarneming is dat mensen, naast 
de verbazing, het wel waardeerden en interessant vonden dat ik aan de keukentafel bij ze 
aanschoof. Zo was een vrouw, nadat we al een half uur met elkaar in gesprek waren, best 
verbaasd toen ik uitlegde dat ik niet met haar sprak om te beoordelen, maar om van haar te 
horen hoe zij dingen doet en zij zei toen tegen mij: “O, wat leuk. Dus daar komen de vragen 
vandaan?” 
 
De respondenten in mijn onderzoek blijken mensen die volgen wat er in Almere gebeurt, zoals 
het opknappen van de openbare ruimten (dat is echt iets grootschaligs in Almere) en grote 
evenementen/bouwprojecten als de Floriade 2022. Het is natuurlijk niet gek dat mensen in een 
interview daar dan dingen over willen zeggen, wetende dat ik tot een organisatie behoor die 
zich daarmee bezighoudt. En ja dan is het soms – lang niet altijd – een oefening om ruimte te 
geven aan wat mensen over andere onderwerpen dan woningverbetering wilden zeggen en de 
aandacht gericht blijven houden op het onderwerp van het interview. Ik liet mensen dan vertellen 
en vroeg ze op een zeker moment aan mij uit te leggen wat hun zienswijze op een bepaald beleid 
of project in Almere voor invloed heeft op hoe zij met woningverbetering omgaan om zo weer bij 
het onderwerp terug te komen. 
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Heb ik in mijn onderzoek en met name het interviewen beperkingen ondervonden als gevolg 
van mijn dubbelrol van ambtenaar en onderzoeker? Ja, het ging in de meeste interviews wel 
even over de gemeente Almere. Maar zou dat dat anders zijn bij onderzoekers van bijvoorbeeld 
een kennisinstelling of adviesbureau die interviews afnemen? Ik betwijfel dat, want ook andere 
onderzoekers zullen in interviews te maken krijgen met vragen of opmerkingen over de gemeente 
Almere en moeten dat inpassen in hun interview(s). 

Generalisatie en reikwijdte onderzoeksuitkomsten
De inhoudelijke uitkomsten in dit proefschrift gaan over Almeerse eigenaar-bewoners die wonen 
in een rijwoning uit de bouwperiode 1970–1990. Generalisatie van de inhoudelijke uitkomsten 
naar andere plekken in Nederland of andere eigenaar-bewoners is wel mogelijk. Dat geldt in 
ieder geval voor de jaren ’70- en ’80-wijken in andere voormalige groeikernen (zoals Nieuwegein, 
Spijkenisse, Purmerend, Zoetermeer). Ook voor andere gemeenten is dit plausibel, mits het 
gaat om (1) rijwoningen uit de bouwperiode 1970–1990 (gebouwd onder destijds geldende 
bouwregelgeving) en (2) woningen met WOZ-waardes die niet heel sterk afwijken van de WOZ-
waardes van de woningen in dit onderzoek. Zodra WOZ-waardes substantieel hoger ligger dan 
die van de woningen in dit onderzoek, zijn de kopers zeer waarschijnlijk mensen die een andere 
sociaaleconomische positie hebben. Ook zij moeten woningverbetering organiseren, maar hoe 
zij dat doen kan er anders uitzien. 
 
In duurdere woningen of woningen uit andere bouwperiodes/woningtypen is het zeer aannemelijk 
dat daar eigenaar-bewoners (komen te) wonen met een heel ander sociaal en economisch kapitaal 
dan de respondenten in mijn onderzoek. In bijvoorbeeld Utrecht-Lunetten of het oude centrum 
van Muiden staat soortgelijke woningbouw als in dit onderzoek, maar deze woningen hebben 
een andere positie op de woningmarkt en daarom zijn inhoudelijke uitkomsten uit dit onderzoek 
daar niet van toepassing. Wanneer bijvoorbeeld een rijwoning geen 220.000 maar 300.000 euro 
kost, zullen zulke eigenaar-bewoners die dat kunnen kopen of een hoger inkomen hebben en/of 
beschikken over financieel kapitaal dat ze kunnen inzetten. Zo ontstaan mogelijk ook verschillen 
in hoe je met woningverbetering kunt omgaan en dat moet je daarom onderzoeken (en dan 
vaststellen of dat zo is). Het is het verschil dat voor de ene het vinden van geld altijd weer een 
zware dobber is, maar advies krijgen over nieuw leidingwerk niet, terwijl dat voor anderen precies 
andersom kan zijn. 
 
Het belangrijkste criterium voor de generalisatie van mijn onderzoeksuitkomsten in Almere naar 
elders is wat voor type woning (bouwjaar en prijsklasse) het is en de verduurzamingsopgave die 
er ligt in combinatie met de sociaaleconomische positie van de eigenaar-bewoner. Zolang het 
gaat over eigenaar-bewoners van grondgebonden en geschakelde woningen zullen zij (wel) te 
maken hebben met de in hoofdstuk 3 besproken onderwerpen. Dat is generaliseerbaar. Waar een 
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eigenaar-bewoner in een rijwoning in een jaren ’70- of ’80-wijk in Almere mee te maken heeft, 
zal niet verschillen van mensen die wonen in een VINEX-wijk, in een twee-onder-een-kapper 
of in een rijwoning in Utrecht of Muiden en eveneens met een verduurzamingsopgave te maken 
krijgen. Bijvoorbeeld buren in een twee-onder-een-kapper in Amstelveen kunnen evengoed 
met elkaar steggelen over een erfafscheiding. Wat besproken is in hoofdstuk 3 geldt niet voor 
eigenaar-bewoners van gestapelde woningbouw, villa’s en solitair gelegen gebouwen.  

In lijn met deze reflectie is het daarom een aanbeveling om eigenaar-bewoners als groep niet 
verder in de breedte te onderzoeken, maar het blikveld te verleggen naar eigenaar-bewoners die 
wonen in andere woningtypen, denk aan twee-onder-één-kappers of woningen uit een totaal 
andere bouwperiode zoals de tuinwijken uit de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw.

Aandacht voor privacy en betrouwbaarheid
Bij de gesprekken heb ik altijd een professionele distantie betracht, om mensen aan te moedigen 
vrijuit te spreken over woningverbetering. Dit deed ik door met respect en zonder waardeoordeel 
met hun opvattingen om te gaan. Wel heb ik respondenten aangemoedigd om over gevoelige 
onderwerpen te spreken, bijvoorbeeld door hen te vragen of zij bepaalde persoonlijke situaties 
of omstandigheden verder wilden uitleggen om over de betekenis ervan voor woningverbetering 
nog meer duidelijkheid te krijgen. Denk aan de relatie met buren en de acceptatie van hulp. 
Door zo direct in gesprek te zijn met eigenaar-bewoners over hun situatie worden persoonlijke 
onderwerpen en omstandigheden besproken, zoals over financiën en life events (scheiden, dood 
of handicaps), alsmede wat hun beeld is van instituties en politiek. De vertrouwelijkheid is dan 
ook een punt van aandacht geweest in het opslaan en verwerken. De onderzoeksresultaten zijn 
daarom in geanonimiseerde vorm (zonder namen) gebruikt, zonder de wezenlijke parameters 
van de respondent te wijzigen. 

Om expliciet te maken hoe er met privacy en anonimiteit zou worden omgegaan, is er door mij 
een ‘verklaring omtrent gebruik’ opgesteld (Appendix V). Deze is door de respondent(en) en de 
onderzoeker ondertekend, waarmee de afspraken hierover zijn vastgelegd.

Voor de zorgvuldigheid zijn de transcripties voorgelegd aan de respondenten en is hen de 
mogelijkheid geboden wijzigingen aan te brengen als zij dat wensten. Bij elke respondent is de 
genoemde ‘verklaring omtrent gebruik’ (digitaal) meegezonden op het moment dat de transcriptie 
van het gesprek werd toegestuurd. Het onderzoeksmateriaal zal niet voor andere doeleinden 
worden gebruikt dan dit onderzoek en zal ook niet met derden worden gedeeld. De privacy heeft 
niet alleen aandacht gekregen uit oogpunt van normale omgangsvormen en wetenschappelijke 
criteria, maar ook omdat de onderzoeker praktijkonderzoek doet in de eigen werkomgeving. 
Over het gebruik van de interviews mocht daarom geen enkele onduidelijk ontstaan. 
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Onafhankelijkheid onderzoeker en privacy 
Dit praktijkgerichte onderzoek werd uitgevoerd in de eigen werkomgeving van de onderzoeker. 
In het tweede jaar van mijn promotietraject is mijn onderzoeksplan goedgekeurd door 
de ethische commissie van de AISSR (Amsterdam Institute for Social Science Research). 
Praktijkgericht onderzoek kan veel opleveren, maar kan gepaard gaan met zorgen over integriteit 
en onafhankelijkheid van het onderzoek. Na hierover met de ethische commissie te hebben 
gesproken en een advies van hun kant, is er een constructie gekomen waarmee zij hebben 
ingestemd. 

Ik heb op verschillende manieren aandacht geschonken aan de integriteit en onafhankelijkheid 
van het onderzoek. Ten eerste heb ik gedurende het hele onderzoek in alle contacten met 
respondenten en collega-ambtenaren expliciet duidelijk gemaakt of dit wel of niet gebeurde 
binnen de context van mijn promotieonderzoek. Natuurlijk sprak ik ook collega’s of bewoners 
buiten de context van mijn onderzoek, maar die momenten heb ik uitdrukkelijk niet meegenomen 
in mijn bevindingen. Op de momenten dat het mijn onderzoek betrof, zijn er afspraken gemaakt 
en zijn deze allemaal vastgelegd in een ‘verklaring omtrent gebruik’, een verslag en/of in email-
correspondentie. 

Om de onafhankelijkheid van mij als onderzoeker verder te waarborgen, is er in samenspraak 
met de gemeentesecretaris van de gemeente Almere, een constructie gerealiseerd waarbij ik 
gedurende de loop van het onderzoek was gedetacheerd bij de afdeling Onderzoek & Statistiek, 
in de functie van onderzoeker. Dit is gebeurd om voor mezelf en anderen duidelijk te hebben, 
mochten daar toch vragen over zijn, hoe ik mij hiërarchisch verhoudt tot collega’s. Het voorgaande 
is ook formeel vastgelegd. Het besluit mij te detacheren naar de afdeling Onderzoek & Statistiek is 
niet slechts een administratieve handeling. De functie van onderzoeker binnen de gemeentelijke 
organisatie heeft een beschermde status en valt binnen de gedragscode van de Vereniging voor 
Statistiek en Onderzoek (VSO). Werken binnen die gedragscode vrijwaart onderzoekers dingen 
te doen met data die vanuit een onderzoeksperspectief onwenselijk zijn, zoals delen of aanpassen. 
Dat komt bovenop de ambtseed die ik als ambtenaar heb afgelegd, waardoor ik sowieso geen 
dingen mag doen die in de persoonlijke levenssfeer van Almeerders schade kan aanrichten. 

Het opslaan en omgaan met persoonsgegevens en privacy, met name de interviewverslagen en de 
audio-opnamen van de gesprekken, is gebeurd op de servers van de Universiteit van Amsterdam 
(Surfdrive) en niet op die van de gemeente Almere. Daarbij wil ik nadrukkelijk opmerken dat ik 
via de gemeente Almere nimmer toegang had tot persoonsgegevens. 

De uitzonderlijke status als onderzoeker gaf mij de ruimte en de tijd om onderzoek te doen. Het 
vrijwaarde mij niet helemaal van de plaatselijke hiërarchie die in de gemeentelijke organisatie 
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realiteit is. Dit proefschrift zou er natuurlijk niet in deze constructie zijn gekomen als mijn 
ambtelijke bazen daarmee niet zouden hebben ingestemd. Aan dat positieve besluit is een lange 
voorbereiding vooraf gegaan. Zo was er contact tussen de UvA (Han Lammers-leerstoel) en de 
gemeente Almere en via dat contact ontstond een idee over een promotietraject. Dat het bespreken 
en uitwerken van een idee van een promotieonderzoek mogelijk was, kon alleen al doordat het 
directieteam en het management van het Programmabureau Stad waar ik werkte dat toestonden. 

Het leidde eerst in 2016 tot een essay (“Werken tussen tactieken en publieken”) dat, met 
instemming van de directie, is besproken in het college van burgemeester en wethouders. Op haar 
beurt zorgde het entameren van dat gesprek in het college van B&W over het essay er weer voor 
dat de directie bereid was verdere gesprekken te voeren of ik als buitenpromovendus aan de UvA 
zou kunnen promoveren. Oftewel, dit onderzoek kwam er pas nadat voor mijn ambtelijke bazen 
duidelijk was dat dit promotieonderzoek niet zou leiden tot een beoordeling van de gemeente 
Almere, maar inzichten kon gaan opleveren voor het versterken van de positie van burgers in 
overheidsprocessen.   
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Appendix II

Jaren ’70- en ’80-wijken: ontstaan, bewoning en dynamiek

Bouwdrift
Dit onderzoek richt zich op eigenaar-bewoners die in Almere wonen in een rijwoning die is 
gebouwd tussen 1970–1990. Omdat de karakteristiek van deze mensen en de wijken waarin 
zij wonen onlosmakelijk is verbonden met het Ruimtelijk Ordeningsbeleid en de gevoerde 
volkshuisvestingspolitiek, gaat deze Appendix in op die voorgeschiedenis. Daarna volgt een 
analyse van de huidige sociale en ruimtelijke situatie en dynamiek in deze wijken.        

In de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening uit 1966 werd ervoor gepleit om geen ongebreidelde 
groei van steden toe te staan, maar ook geen ongebreidelde groei van dorpen. Er kwam een 
tussenweg die gebundelde deconcentratie heette (vgl. De Vreeze 1993; Boelens 1997; Middelkoop 
2006). Gebundelde deconcentratie bood een tussenweg tussen te sterk uitgedijde steden en 
versnippering van het landschap door verspreide verstedelijking via bijvoorbeeld de uitbreiding 
van dorpen. “De ongeplande suburbanisatie moest plaatsmaken voor een gereguleerde planmatige 
uitbouw van enkele ten opzichte van bestaande grote steden en stadsgewesten strategisch gelegen 
‘groeikernen’” (De Vreeze 1993, p.402). Het PBL: “De groeikernen waren verbonden met het 
concept ‘gebundelde deconcentratie’ uit de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening (1966), de 
Vinex-locaties met het concept ‘compacte stad’ uit de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
en de Vinex-nota (1988 en 1990)” (Reijndorp e.a. 2012, p.11). In het uitgevoerd krijgen van het 
Nederlandse verstedelijkingsbeleid speelde het idee van nieuwe steden een cruciale rol. 

Door in specifieke gebieden zoals groeikernen en -steden woningen te bouwen, kon aan de 
woningvraag tegemoet gekomen worden, landelijk gebied onbebouwd blijven en door (deze) 
groene buffers groeiden stedelijke gebieden niet aan elkaar. “Nieuwe steden moesten bijdragen 
aan de opvang van de bevolking uit de grote steden in de Randstad. Ze moesten ook bijdragen 
aan het tegengaan van de suburbanisatie en het dichtslibben van het Groene Hart” (Nio 2016, 
pp.46–47). Ook bood het hulp bij het uitvoeren van de stadsvernieuwing. “En daarnaast zou 
de overloop moeten worden opgevangen, die nodig zou zijn bij een herstructurering van 
bestaande oude woonwijken in binnensteden” (De Vreeze 1993, p.402). In het gerealiseerd 
krijgen van deze ambities was de volkshuisvesting een onmisbaar sturingsinstrument. Een wat 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1998, p.46–47) “meekoppelend belang” 
noemde. In de tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1966) stond de verstedelijking van Nederland 
centraal op basis van gedeconcentreerde groei met het explosieve Volkshuisvestingsbeleid 
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als motor (Middelkoop 2006, p.146). Via de middelen beschikbaar voor woningbouw (en 
locatieontwikkeling) verschafte de Rijksoverheid zichzelf de sleutel c.q. sturingsmogelijkheden 
om het gewenste verstedelijkingsbeleid gerealiseerd te krijgen.  

In alle bouwdrift is bouwproductie uit de periode 1970–1990 nog steeds uniek te noemen met 
in sommige jaren een productie van meer dan 150.000 nieuwbouwwoningen per jaar (Ubink en 
Van der Steeg 2011, p.34). Alleen al tussen 1970 en 1990 groeide de Nederlandse woningvoorraad 
met meer dan 2 miljoen woningen (Van der Steeg en Ubink 2007; CBS 2019, eigen bewerking). 
Van alle 7,7 miljoen Nederlandse woningen is 31% gebouwd in de periode 1971 tot en met 1990 
en 57% na 1970 (Ministerie BZK 2019, peildatum 1 januari 2018, eigen bewerking). Van de 
genoemde 7,7 miljoen woningen is 57% een koopwoning en 64% een eengezinswoning (Ibid.). In 
Almere is het aandeel koop met 67% nog veel hoger en in sommige suburbane wijken is zelfs het 
overgrote deel van de aanwezige rijwoningen een koopwoning.

Dat er zoveel gebouwd werd, was de uitkomst van een planningsstelsel waarin stap voor stap, 
naast en/of gekoppeld aan loonpolitiek en industrialisatie, een omvattend Ruimtelijke Ordenings- 
en woningbouwbeleid in de benen werd geholpen (Middelkoop 2006, p.146). De nieuwe 
woningbouw vond voor een belangrijk deel plaats in groeikernen én in suburbane vorm. “Waar 
de suburbanisatie voordien vooral werd gedragen door de welgestelden en de middenklasse die 
zich een woning buiten de stad konden veroorloven, moesten de groeikernen als woonlocaties 
op afstand van de stad gaan voorzien in de stedelijke woningvraag” (Reijndorp e.a. 2012, p.12). 
Nieuwbouw vond in de jaren ’70 en ’80 plaats aan de randen van bestaande steden (Alkmaar, 
Hoorn, Zwolle) en in nieuwe steden (Almere, Lelystad), wat vooral gebeurde in de vorm van 
laagbouw. 

In totaal 16 gemeenten kregen de status van groeikern (Reijndorp e.a. 2012, p.50), waaronder 
bijvoorbeeld een bestaande stad als Alkmaar. Daarbij dient te worden aangetekend dat het 
officiële groeikernenbeleid al snel weer ten einde kwam, want rond 1985, toen het concept van 
de compacte stad de wind in de zeilen kreeg, werden veel specifieke regelingen afgeschaft (vgl. 
De Vreeze 1993) en zag je “groeikernen verdwijnen als aparte categorie uit het ruimtelijk beleid” 
(Reijndorp e.a. 2012).28

Grootschalige (nieuwbouw)wijken in kleinschalige opzet
Vanaf ongeveer 1970 verandert de verschijningsvorm van woonwijken en huizen. “De woon wijken 
die in achtereenvolgende jaren in groeigemeenten zijn gerealiseerd, laten op schokkende wijze de 
omslag in het klimaat van de woningbouw zien. (…) [Je zag, TvdS] plotseling, per buurt en soms 
per straat, een enorme variatie in verkavelingstypen, straat- en pleinvormen, beplantingsschema’s, 
bouwblokvormen, gevelbeelden en materiaalkeuzen, maar overwegend in laagbouw!” (De Vreeze 
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28.   In 1983 verschijnt de Structuurschets stedelijke gebieden, die een accentverschuiving in het verstedelijkingsbeleid aankondigt en 
waardoor de c.q. een andere taakstelling van groeikernen in zicht komt.



1993, p.405). Daarbij was het de tijd van het stimuleren van eigenwoningbezit en subsidieregelingen 
voor koopwoningen, waarmee Nederlanders in staat werden gesteld een woning te kopen 
(Van der Schaar 1987, pp.305–350). Juist in Almere kreeg de kritiek op de Bijlmer (anoniem, 
monotoon, grootschalig, hoogbouw) een directe vertaling door de bouw van eengezinswoningen, 
kleinschalige architectuur en veel verschillende woningplattegronden (Provoost 2007, p.89). Na 
de hoogbouwwijken brak er een heel nieuwe periode aan en de stedenbouwkundige opzet en 
eigendomsstructuur in deze nieuwe woonwijken wijzigde sterk.

Nieuwe groepen waren in staat met hun auto de (pas opgeleverde) hoogbouwwijken voorbij 
te rijden en buiten de stad te gaan wonen. Daar kwamen zij dus terecht in een totaal nieuw 
type woonomgevingen met hofjes, doodlopende straten en laagbouw. Stedenbouw moest weer 
humaan zijn na de grootschaligheid van de hoogbouwwijken. In Emmerhout introduceerde 
De Boer in de jaren ’60 het stedenbouwkundig concept van het woonerf, waarmee hij de straat 
weer haar oorspronkelijke functie als ontmoetingsruimte terug wilde geven (Van der Steeg en 
Ubink 2007, p.11, 27 en 42; Ubink en Van der Steeg 2011, p.22). De dominantie van de auto 
moest worden teruggedrongen. De jaren ’70- en ’80-wijken zijn vooral bekend geworden door 
hun diffuse overgangen tussen openbaar en privé, grillige en onregelmatige verkavelingsvormen, 
verspringende rooilijnen, wisselende dakvormen, verschillen in bouwhoogte binnen één 
woonblok, individueel herkenbare woningen en overbouwingen en aanbouwen als erkers en 
portieken.29 Toch was er geen sprake van één ruimtelijke vertaling of vorm die in ontwerpen 
domineerde (vgl. Ubink en Van der Steeg 2011). Wat de ontwerpen voor wijken in de jaren ’70 en 
’80 wel gemeen hebben en hadden, is dat ze een duidelijke reactie waren op de wederopbouwwijken: 
het zijn hoofdzakelijk laagbouwwijken. 

De nieuwe suburbane laagbouwwijken kregen ook kritiek (en werden bespot). Terwijl de 
Nederlandse ontwerpwereld, aangevoerd door de architecten Patijn en Weeber, kritisch was over 
de nieuwe suburbane wijken (die ze zelf had geïntroduceerd) en deze typeerden als truttig en 
eentonig (vgl. Ubink en Van der Steeg 2011, p.37–39) keken ze daar in buitenland heel anders 
naar. Zo schrijft bijvoorbeeld Ulla Schreiber (1982) het boek “Modelle fur humanes Wohnen”. 
Haar boek gaat alleen maar over de Nederlandse stedenbouw en woningbouw in de jaren ’70 en 
de titel zegt genoeg over hoe zij dit beoordeelde.30 Hajer (2012) beschrijft de situatie als volgt: 
“Suburbaniteit is nooit populair geweest bij stedenbouwkundigen en stadssociologen, zoals de 
binnenstad dat wél was. Dat is een opmerkelijke omissie. Want voor buitenlandse deskundigen 
zijn de groeikernen soms een voorbeeld: Peter Hall bezocht groeikern Houten en VINEX-wijk 
Vathorst om zijn advies over de toekomst van de Engelse new towns te onderbouwen.” Critici 
(en buitenstaanders) keuren het fenomeen van suburbanisatie soms gewoonweg af: een stad als 

 APPENDIX I I  189

29.   Met deze wijken wilde Niek de Boer zelf overigens helemaal niet geafficheerd worden. Zie: Van der Steeg en Ubink (2007, p.42) voor 
De Boers eigen uitleg hierover. 

30.   Andere voorbeelden van boeken waaruit de aandacht voor humane stedenbouw blijkt, zijn de boeken “Humaner städtebau” van 
Bahrdt (1968) en “Leven tussen huizen” van Gehl (1978). Voor een uitgebreide voorgeschiedenis van de woningbouw in de jaren  
’70- en ’80-wijken verwijs ik ook naar Ubink en Van der Steeg (2011).  



Almere wordt vaak bekritiseerd: de omgeving als eenzijdig en de leefstijl van de bewoners als saai. 
Door sommigen in Nederland verguisd en soms zelfs geridiculiseerd, ontging het buitenlandse 
experts niet wat ze in Nederland wilden en (aan)durfden wat betreft suburbane woningbouw.   

   

FIGUUR 6: IN ROOD DE 

TALRIJKE BOUWLOCATIES 

IN DE JAREN ’70 EN ’80 VAN 

DE VORIGE EEUW (BRON: 

IVAR BRANDERHORST, 

ZIEGLER| BRANDERHORST 

STEDENBOUW EN 

ARCHITECTUUR 

ROTTERDAM).

 
Wat betreft de ruimtelijke kwaliteit en woningbouw van deze wijken zijn enkele kanttekeningen wel 
op z’n plaats. Zeker begin jaren ’80 was onder druk van de bezuinigingen een tijd van versobering 
en ontwerpers moesten stoppen met overdrijven met architectonische verbijzonderingen (Ubink 
en Van der Steeg 2011, p.35). Terwijl ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit zo belangrijk werden 
gevonden, werd er begin jaren ’80 behoorlijk zo niet fors bezuinigd op de kwaliteit van woningbouw, 
zoals minder vierkante meters, gebruik van goedkopere materialisering en meer stapeling (vgl. 
RIGO 2017). Er werd onder druk van bezuinigingen “sober en doelmatig” gebouwd. En mede 
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door de sanering van oude stadswijken en de vraaguitval te compenseren, werden meer woningen 
in de sociale sector gebouwd en dat trok minder welvarende bewoners aan (Reijndorp e.a. 2012, 
p.10 en p.12). Zodoende bestaan jaren ’70- en ’80-wijken echt niet alleen maar uit laagbouw met 
rijtjeswoningen in woonerven (“cul-de-sacs”) en staan er niet alleen maar koopwoningen. 

Tot slot waren de jaren ’70 de jaren van de experimentele woningbouw (vgl. De Vreeze 1993, 
pp.351–360), alhoewel slechts 1% van woningen die zijn gebouwd tussen 1968 en 1978 werd 
gebouwd onder de experimentele woningbouwregeling (Ubink en Van der Steeg 2011, p.27).  

De omslag van huren naar kopen
Eind jaren ’60, het is al kort aangestipt, veranderde nog iets wezenlijks in het wonen en bouwen in 
Nederland, want Nederlanders werden in staat gesteld eigenaar te worden van hun woning door deze te 
kunnen kopen. De toename van het eigenwoningbezit vond bijvoorbeeld plaats in de woonerfwijken, 
omdat daar op grote schaal koopwoningen werden gebouwd. De groei van het eigenwoningbezit in veel 
landen is meestal een gevolg van overheidssubsidies en -beleid (vgl. Ronald 2008, p.1). In Nederland 
gebeurde het stimuleren van eigenwoningbezit door specifieke koopregelingen (premie A-, B-, C- en 
D-regelingen), generieke regelingen (hypotheekverschaffing en belastingaftrek van hypotheekrente) 
en vanaf circa 1990 doordat woningcorporaties hun sociale huurwoningen begonnen te verkopen.31 

Wat de situatie is: veel Nederlanders zijn eigenaar-bewoner. In 2018 was de situatie als volgt: 64% 
van de woningen in Nederland is een eengezinswoning en in Almere is dat zelfs 74% (Gemeente 
Almere 2021a, peiljaar 2018).32 In Nederland is 57% van de woningvoorraad een koopwoning 
(Ibid.) en in Almere is dat 67% (Gemeente Almere 2018a). Deze verdeling tussen huur en koop in 
de woningvoorraad en met meer koop- dan huurwoningen is de uitkomst van het decennialang 
stimuleren van eigenwoningbezit door de Rijksoverheid.    

Voor de jaren ’70 en ’80 konden mensen natuurlijk ook al een woning kopen, maar dat was 
voorbehouden aan een selecte groep burgers en er diende veelal eerst gespaard te worden voor-
dat de stap van huren naar kopen kon worden gezet (vgl. Van der Schaar 1987, p.321 en 326).  
Zo halverwege de jaren ’50 begon de politiek, als gevolg van de toenemende welvaart, anders en positiever 
over eigenwoningbezit en de (vermeende) voordelen ervan te denken. Van der Schaar (1987, p.307) 
schetst de situatie: “Maar steeds meer wordt de nadruk gelegd op enerzijds de individuele voordelen van 
de koopwoning en anderzijds op de struktuur van de woningvoorziening. Bij die individuele voorkeuren 
worden genoemd: meer mogelijkheden tot zelfontplooiing, een grotere privacy, meer beschikkingsrecht 
over de eigen woonsituatie, vermogensvorming.” De beleidsbasis voor de bevordering van het eigen 
woningbezit werd gelegd in 1956 in de “Nota Eigen woningbezit” en rapport van de werkgroep eigen 
woningbezit die daaraan vooraf ging (Van der Schaar 1987, p.306; Boelhouwer en Schiffer 2019, p.7). 
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31.   Ook pensioenfondsen hebben op een zeker moment woningen verkocht. 
32.   Een eengezinswoning is niet per se een rijwoning. De typen lopen uiteen van een tussenwoning en hoekwoning tot  

twee-onder-één-kap, villa en landhuis. 



Welke vlucht het eigenwoningbezit in Nederland daarna nam, schetsen Boelhouwer en Schiffer 
(2019, p.3): “Het eigen woningbezit in Nederland is sinds de Tweede Wereldoorlog (woning- en 
gezinstelling 1947) gegroeid van ongeveer 28% van de toenmalige woningvoorraad (ca. 2 mln. 
woningen) naar thans ongeveer 58% van de huidige woningvoorraad (ca. 7,8 mln. woningen). Deze 
groei is nog groter indien bedacht wordt dat in 1947 slechts 19% van de woningvoorraad in handen 
was van particuliere eigenaar-bewoners; de overige 9% betrof woon/werkpanden zoals boerderijen 
op het platteland en woon/winkelpanden in de stad.” Nederland is in een aantal decennia een land 
geworden met heel veel koopwoningen, woningeigenaren en eigenaar-bewoners.

De voordelen eigenwoningbezit zijn bijvoorbeeld bezitsvorming, het draagt bij aan een goede 
gezinsbeleving en verhoging van het woonpeil, net als er nadelen zijn zoals dat het de mobiliteit 
van mensen belemmert, allerlei zorgen met zich meebrengt en leidt tot langlopende financiële 
verplichtingen (vgl. Boelhouwer en Schiffer 2019, p.6). Duidelijk had de overheid met het 
stimuleren van eigenwoningbezit ook emancipatiedoelen voor ogen. Zij wilde daarmee de 
positie van burgers veranderen/versterken en verandering brengen in haar eigen verhouding 
en omgang met burgers. “(…) Veel nationale regeringen zijn actief geweest in het bevorderen 
van het eigenwoningbezit en dus een verschuiving in de eigendomsbalans. Op de een of andere 
manier zou eigenwoningbezit gunstig zijn voor huishoudens en de samenleving als geheel. 
Eigenwoningbezit geeft huishoudens een belangrijk bezit en ook verantwoordelijkheid die een 
positief effect zou moeten hebben op individuele huishoudens en regeringen in staat stelt zich 
terug te trekken uit de woningmarkt en misschien zelfs uit de sociale zekerheid” (Doling en 
Elsinga 2006, p.1). Juist bij het stimuleren van eigenwoningbezit door overheidsbeleid vermengen 
de politieke ambities zich met elkaar om mensen te willen helpen bij het zetten van stappen op de 
maatschappelijke ladder en burgers zelf verantwoordelijk maken.  

Verleden betrekken op het heden
Het wat en hoe van de omslag in de eigendomsstructuur en groei van het eigenwoningbezit 
in Europa en Nederland is heel uitgebreid en in detail beschreven in verschillende publicaties 
zoals: Van der Schaar (1987), Boelhouwer, Doling en Elsinga (2005), Ronald (2008) en Elsinga 
en Hoekstra (2014) en Boelhouwer en Schiffer (2019). Als ik deze ontwikkeling en omslag in de 
eigendomsstructuur in de Nederlandse woningvoorraad betrek op mijn ambtelijke werkomgeving 
en dit onderzoek, zijn er volgens mij twee dingen belangrijk. 

Ten eerste dat zo overduidelijk is hoe omvangrijk het eigenwoningbezit in Nederland is en hoe stil 
het in mijn werkomgeving vaak is als het gaat om burgers die eigenaar-bewoner zijn. Eigenaar-
bewoners zijn gewoon een wat vergeten groep, geen problemen geen aandacht zo lijkt het. Veel 
aandacht gaat in het wijkbeheer en wijkgericht werken uit naar woningcorporaties, huurders en 
probleemwijken, alsmede voor de zogenoemde “kruidvatfactoren” in wijken. Terwijl het toch 

192 LEREN VAN BURGERS



ook of juist met name eigenaar-bewoners zijn die nu met de verduurzaming van bestaande 
woningbouw te maken gaan krijgen. 

Ten tweede dat de groei en het stimuleren van eigenwoningbezit in Nederland laat zien hoe verrijkend 
en succesvol overheidsbeleid kan zijn bij het nastreven van maatschappelijke verandering. Met 
overheidsbeleid gericht op het vergroten van het eigenwoningbezit is een grote sociale verandering 
tot stand gebracht en nu de energietransitie haar beslag moet krijgen door verduurzamen van 
koopwoningen is dat iets om je aan te spiegelen als je daar als overheid beleid voor gaat maken.    

Democratisering van het suburbane wonen
Het bijzondere van al het plannen, ontwerpen en willen stimuleren van eigenwoningbezit is dat 
het daar niet bij bleef. Plannen werden uitgevoerd en er werden (koop)woningen gebouwd. De 
WRR (1998, p.47): “Pas onder het groeikernen- en stadsvernieuwingsbeleid van de jaren zeventig 
en tachtig ging het verstandshuwelijk tussen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zijn meest 
harmonieuze fase in. Het ging niet meer, zoals in het verleden, uitsluitend om aantallen woningen, 
maar vooral ook om de plaats waar de nieuwe woningen moesten worden gebouwd. Zo zijn in de 
periode 1972–1988, de hoogtijdagen van het groeikernenbeleid, bijna 225.000 woningen gebouwd 
in groeigemeenten. Omgerekend betekent dit dat in deze periode bijna een half miljoen mensen 
‘beleidsconform’ zijn verhuisd. Tevens is hierdoor de ongebreidelde suburbanisatie goeddeels een 
halt toegeroepen.”33 Het was in deze periode dat begonnen werd met de bouw van Almere. 

In Almere kwamen in 1976 de eerste bewoners wonen.34 Zij gingen wonen in de wijk De Werven 
in Almere Haven. Eind 1976 woonden er zo’n 200 mensen in Almere. De plannen voor nieuwe 
steden, nieuwe type woonwijken en bouw van alleen al Almere met tienduizenden woningen 
werden werkelijkheid. Mensen verhuisden er naartoe, huurden of kochten er een huis en gingen 
er wonen. Ja er gingen veel gezinnen wonen, maar buitenwijken zijn veel diverser qua leefstijlen  
en zodoende minder traditioneel dan vaak wordt aangenomen (vgl. Reijndorp 1998; 2007). Ook 
vinden mensen met een migratieachtergrond, eigenlijk al vanaf de stichting van de stad, hun weg 
naar Almere (vgl. Reijndorp 2007, p.75; Van der Lans 2009, p.42).

Nieuwe steden en hun woningbouw voorzagen, zo stelt Nio (2016, p.68), in twee ambities: (1) 
emancipatorische werking van nieuwe steden en (2) de ruimte die geboden kon worden aan 
de grondgebonden eengezinswoning. “Voor de meeste bewoners die naar de nieuwe steden 
verhuisden moest de nieuwe stad tegemoet komen aan suburbane aspiraties. Dat verlangen 
richtte zich op een eengezinswoning met een tuin (liefst in eigen bezit) in een rustige en groene 
omgeving met in de buurt scholen, winkels, sport- en vrijetijdsvoorzieningen” (Nio 2016, p.60). 
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33.   De WRR citeert uit “Met het oog op de omgeving: Een geschiedenis van de zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving - het 
ministerie van VROM 1965 – 1995” (Siraa, Van der Valk en Wissink 1995) en de cijfers ontleent de WRR aan “De groeikernen als 
hoekstenen van de Nederlandse ruirntelijke planningdoctrine” (Faludi en Van der Valk 1990). 

34.   Eigenlijk kwamen de eerste inwoners, acht gezinnen, al in 1975 in een nederzetting van stacaravans te wonen, genaamd Bivak. 



Almere en Lelystad zijn helemaal bijzonder in het emancipatieproces, omdat daar ook minder 
draagkrachtigen een huurhuis konden krijgen of “aangewezen krijgen” zoals dat toen heette 
(Reijndorp, Bijlsma en Nio 2012b, p.35). Als gevolg van de eerder beschreven economische 
voorspoed van de jaren ’60 kon ook de groeiende groep middenklasse huishoudens of midden-
groepen suburbaan gaan wonen en de nieuwe steden voorzagen daarin. 

Grootschalige uitbreidingswijken met voornamelijk laagbouw liggen in Almere en zijn ook te 
vinden in bijvoorbeeld Alkmaar-Noord, Zwolle-Noord, Breda-Haagse Beemden, Maastricht-
De Heeg en in groeikernen zoals Lelystad, Zoetermeer, Spijkenisse, Nieuwegein en Houten 
(Reijndorp e.a. 2012a; Reijndorp, Nio en Bijlsma 2012b). Niet alleen de ruimtelijke structuur 
en aanwezige woningtypologieën zijn in veel van deze wijken gelijk, ook hun positie op de 
woningmarkt is vaak hetzelfde. Het zijn wijken waar de vierkantemeterprijs en prijsontwikkeling 
lager zijn dan in VINEX-wijken en nieuwbouw in (voormalige) herstructureringsgebieden (Van 
der Steeg en Ubink 2007; Ubink en Van der Steeg 2011). Uit recentere cijfers, specifiek voor 
Almeerse jaren ’70- en ’80-wijken, blijkt heel duidelijk dat het prijsniveau daar onder dat van alle 
wijken en woningbouw ligt die daarna zijn gebouwd (Gemeente Almere 2021b). Nederland kent 
een zeer omvangrijke suburbane woningvoorraad en heel veel eengezinswoningen zijn gebouwd 
in de jaren ’70 en ’80. De status en positie van deze suburbane woonwijken verandert, zonder dit 
gelijk al te sterk te willen problematiseren. 

Huidige status en positie wijken ’70- en ’80-wijken in Almere

Demografie en sociaaleconomische karakteristiek Almere
Almere is in demografisch opzicht een jonge stad. Van de eerder genoemde 200 inwoners eind 
1976 groeide Almere uit tot een gemeente met 215.000 inwoners (peildatum: 1 januari 2021). Het 
aandeel inwoners tot 30 jaar ligt 3% hoger dan in Nederland en dat geldt ook voor de leeftijdsgroep 
30–45 jaar (Gemeente Almere 2021a). Terwijl de groep boven de 65 jaar in Almere met 12% 
beduidend kleiner is dan die in Nederland (20%) (Ibid.). “Nieuwe aanwas zorgt er verder voor dat 
de stad jong blijft. Almere is aantrekkelijk voor gezinnen en bijna een op de vijf inwoners is jonger 
dan 15 jaar” (Gemeente Almere 2017, p.4). Ter vergelijking: in Nederland is het aandeel mensen 
jonger dan 15 jaar 10%. Tegelijkertijd heeft Almere net als alle andere gemeenten te maken met 
vergrijzing, alleen wordt dat proces in Almere getemperd door de aanhoudende bevolkingsgroei 
(Ibid.). Andere ontwikkelingen zijn dat inmiddels een derde van de huishoudens in Almere 
een eenpersoonshuishouden is (Tellinga 2019, p.11 en pp.18–21) en het aandeel mensen met 
migratieachtergrond al jaren gestaag groeit: dit was in 2018 31% en in 2020 33%, wat veel hoger 
is dan het Nederlands gemiddelde van 14% (Gemeente Almere 2021a). Almere is een jonge stad 
en tegelijkertijd verandert de huishoudenssamenstelling en bevolkingsopbouw. 
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FIGUUR 7: BEVOLKINGSOPBOUW IN ALMERE IN 2019  

EN 2030 (BRON: GEMEENTE ALMERE 2020d, P.14). 

Sociaaleconomisch heeft de gemeente Almere een specifieke karakteristiek. De gemeente Almere 
(2017, p.4): “Almere is een middenklasse stad. Het aandeel huishoudens met een middeninkomen 
is wat hoger dan gemiddeld in Nederland en het aandeel lage en hoge inkomens allebei wat lager. 
Ook qua opleidingsniveau is in Almere het aandeel middelbaar opgeleiden hoger dan landelijk. 
De verdeling is hier wel iets anders dan bij het inkomen. Het aandeel laagopgeleiden is namelijk 
ook hoger dan gemiddeld en het aandeel hoogopgeleiden is lager dan landelijk en voor een grote 
stad is dat opvallend. De meeste grote steden hebben juist een groot aandeel hoogopgeleiden.” 
Hoe omvangrijk en belangrijk middeninkomens zijn, benadrukt de gemeente Almere als zij 
schrijft: “Huishoudens met een middeninkomen (één tot anderhalf keer modaal inkomen, 
ca 20% van de huishoudens) zijn belangrijk voor onze stad, zij zijn de werknemers van onze 
bedrijven, vervullen beroepen zoals leraar, politieagent en verpleegkundige en hebben gezinnen 
en kinderen” (Gemeente Almere 2020d, p.14). Almere is een middenklasse stad. 

Over de karakteristiek van haar economie schrijft de gemeente Almere (2019b, p.9): “De Almeerse 
economie is namelijk erg gevoelig voor conjuncturele ontwikkelingen. De lokale beroeps  bevolking 
heeft veel werk op de top van de conjunctuur en een relatief hoge werkloosheid in het dal. Oorzaak 
is dat Almere relatief veel bedrijvigheid met flexibele arbeid kent. Omdat bij flexibel werk investeren 
in kennis en vaardigheden beperkte prioriteit heeft, is er ook een beperkte voedingsbodem voor 
vernieuwingen en nieuwe vaardigheden”. Over dit profiel en deze situatie zegt de gemeente Almere 
verder: “Een groot deel van de middenklasse redt zich in deze context wel, maar er is ook een 
kwetsbare groep. Dat zijn vooral mbo’ers met een routinematige, administratieve baan of een 
verzorgend of dienstverlenend beroep. Zij hebben een grotere kans op baanverlies of een laag 
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inkomen. Als aanvullende inkomsten ontbreken, bijvoorbeeld door verlies van een partner of door 
baanverlies van een partner, is sociale daling een feit” (Gemeente Almere 2017, p.8). Het zijn van 
een middenklasse stad is geen probleem, maar er zijn duidelijk ook zorgen, zo wordt benadrukt.

Op gemeenteniveau is er in Almere een aantal cijfers bekend over arbeidsdeelname, werkloosheid 
en pendel naar werk. Qua werkloosheid (Almere 4,3% vs. Nederland 3,4%) (Gemeente Almere 
2021a, peiljaar 2019) wijkt het cijfer wel af van het Nederlands gemiddelde en bijvoorbeeld 
jongerenwerkloosheid speelt hierin een rol (Gemeente Almere 2017, p.7), wat niet gek is omdat 
de leeftijdsgroep 15–25, schoolverlaters en starters op de arbeidsmarkt groter is dan in Nederland. 
Het aantal banen in Almere per 1.000 inwoners is met 608 veel lager dan dat in Nederland (792) 
(Gemeente Almere 2021a, peiljaar 2019) en dat noopt Almeerders tot pendelen naar banen 
elders. Forensen naar werk is niet iets unieks, alleen de stress die Almeerders zeggen daarvan 
zeggen te hebben en tijd die zij daarmee kwijt zijn, daarover bestaan zorgen (Platvoet 2009, p.59). 

Het gemiddelde (besteedbare) huishoudensinkomen in Almere lag ongeveer gelijk is aan het 
Nederlands gemiddelde (41.500 Almere vs. 41.200 Nederland) (gemeente Almere 2018a, peiljaar 
2016)35 en in 2017 vallen ze zelfs samen (42.600) (Gemeente Almere 2021a, peiljaar 2017). Een 
zorg waar de gemeente Almere op wijst (Platvoet 2009; Gemeente Almere 2014), is dat het wordt 
verdiend met twee inkomens. “Dat dubbele inkomen is nodig om de hypotheek af te lossen, de 
auto te betalen en de kinderen de kans op een goede toekomst te bieden” (Platvoet 2009, p.52). 
Mogelijke kwetsbaarheid is als één van de twee inkomens wegvalt en de kosten zoals die voor de 
hypotheek wel gewoon doorgaan (vgl. Ronald 2008). Over de sociaaleconomische kwetsbaarheid 
zegt de gemeente Almere (2017, p.7): “In de arbeidsmarkt groeit het belang van iemands 
capaciteiten en sociale netwerk. Deze ontwikkelingen zorgen met name voor toenemende 
onzekerheid bij de groep die tot voor kort een stabiele (inkomens)positie had: de middeninkomens 
en middelbaar opgeleiden.” Bij elkaar toont zich zo een beeld van een middenklasse stad met een 
hoger aandeel middeninkomens en middelbaar opgeleiden, maar door de flexibilisering en het 
opleidingsniveau heeft het sociaaleconomisch profiel van Almere ook scherpe kantjes.

Almeerse eigenaar-bewoners in jaren ’70- en ’80-wijken36

De totale Almeerse woningvoorraad bestond op 1 januari 2018 uit 82.368 woningen en daarvan 
was 33% een huurwoning en 67% een koopwoning (Gemeente Almere 2018a).37 In 18 van de 
huidige 44 Almeerse wijken staan woningen gebouwd tussen 1970 en 1990.38 Bij elkaar staan in 
die 18 wijken 27.700 woningen uit de bouwperiode 1970–1990 en dat is 34% van de Almeerse 
woningvoorraad (Gemeente Almere 2020a, peildatum 1 januari 2018, eigen bewerking). 

35.   De ‘maar’ is dat het gaat om huishoudensinkomens in Almere is dat deze vaak worden verdiend met twee inkomens. Wat betreft de 
peildatum van de gegevens: inkomensgegevens lopen (bij CBS) altijd enkele jaren achter voordat ze gepubliceerd worden.

36.   Een eengezinswoning is niet per se een rijwoning in de analyse ABF/ Ministerie BZK. De typen lopen uiteen van een tussenwoning 
en hoekwoning tot twee onder één kap, villa en landhuis (Ministerie BZK 2019, p.125). In de cijfers in deze paragraaf wordt met een 
eengezinswoning een rijwoning bedoeld van minimaal 3 aaneengeschakelde woningen. 

37.   De prijs van een koopwoning in Almere is lang dusdanig laag geweest dat huren in de vrije sector helemaal niet lucratief was. Met 
dezelfde maandlasten kon je een woning kopen. 

38.   Enige woningen in Noorderplassen (17). Muziekwijk Noord (1) en wat verspreid ligt, is buiten de analyse gelaten. 
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Mijn onderzoeksgebied omvat de volgende wijken in Almere: 
  1 Centrum Almere Haven
  2 De Werven
  3 De Hoven
  4 De Meenten 
  5 De Grienden
  6 De Marken en De Steiger
  7 De Gouwen 
  8 De Wierden
  9 Centrum Almere Stad
10 Waterwijk 
11 Staatsliedenwijk 
12 Kruidenwijk 
13 Stedenwijk 
14 Muziekwijk Zuid
15 Centrum Almere Buiten
16 Molenbuurt 
17 Bouwmeesterbuurt 
18 Bloemenbuurt

Van de 27.700 woningen in de jaren ’70- en ’80-wijken is 66% een rijwoning en dat betekent dat 
er 18.370 rijwoningen staan. 12.540 daarvan zijn een koopwoning en dat is zodoende 68% van 
de rijwoningen (Gemeente Almere 2020a, peildatum 1 januari 2018, eigen bewerking).39 Wat 
betekent dat 45% van alle 27.700 woningen in de 18 wijken waar dit onderzoek zich op richt een 
rijwoning in de koopsector is. De eigenaar-bewoners die wonen in een van deze 12.540 woningen 
uit de bouwperiode 1970–1990 vormen mijn onderzoekseenheid. 

In wijken zoals De Grienden (82%), De Marken (77%), Waterwijk (82%), alsmede de Molen-
buurt en Bouwmeesterbuurt (beide 75%) is het overgrote deel van de woningvoorraad een 
eengezinsrijwoning (Gemeente Almere 2018a). In bijvoorbeeld De Gouwen (62%) en Waterwijk 
(71%) is het merendeel of zelfs overgrote deel van de rijwoningen ook een koopwoning (Gemeente 
Almere 2020a, peildatum 1 januari 2018, eigen bewerking). Toch wijkt de verhouding tussen 
huur (45%) en koop (55%) (Gemeente Almere 2018a, eigen bewerking) in de 18 wijken die mijn 
onderzoeksgebied vormen af van de Almeerse, want daarin zijn de percentages respectievelijk 33% 
en 67% zijn. Een verklaring voor deze afwijking tussen huur en koop in mijn onderzoeksgebied, 
het lagere aandeel koopwoningen, is terug te leiden op de eerder beschreven voorgeschiedenis 
waarin als koop bedoelde woningen in de crisis van begin jaren ’80 (alsnog) huurwoningen 
werden en dat in de centra van stadsdelen meer sociale huurwoningen staan. 
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In de genoemde 12.540 rijwoningen in de koopsector wonen ruim 33.000 mensen (Gemeente 
Almere 2020b, peildatum 1 januari 2018, eigen bewerking). Zij behoren met name tot de 
leeftijdsgroepen 20 tot 45 jaar en tussen de 45 en 65, respectievelijk 32 en 33% (Ibid.). 23% van 
de bewoners is jonger dan 20 jaar en 12% is ouder dan 65 jaar (Ibid.). Deze leeftijdsopbouw wijkt 
voor de leeftijdsgroepen onder de 20 en tussen de 20 en 45 jaar maar licht af van het Nederlandse 
gemiddelde, waar respectievelijk 22% jonger is dan 20 jaar en 31% van de mensen een leeftijd 
heeft tussen de 20 en 45 jaar  (CBS 2020, peildatum 1 januari 2018, eigen bewerking). In mijn 
onderzoekseenheid is de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar met 33% wel groter dan die in Nederland 
(28%), terwijl de groep van 65 jaar en ouder met 12% juist kleiner is ten opzichte van het 
Nederlands gemiddelde (19%) (Ibid.; Gemeente Almere 2020b, peildatum 1 januari 2018, eigen 
bewerking). Vergeleken met de Almeerse bevolkingsopbouw wijkt de leeftijdsopbouw in mijn 
onderzoekseenheid veel minder af, al is de groep 20 tot 45 jaar wel iets kleiner (2%) en de groep 
45 tot 65 iets groter (4%) (Gemeente Almere 2018a, eigen bewerking). 

Van alle huishoudens die wonen in de 12.540 woningen is 46% een huishouden met kinderen 
(37% paar met kind en 9% eenoudergezinnen) en 30% is een paar zonder kind (Gemeente Almere 
2020b, peildatum 1 januari 2018, eigen bewerking). 18% van de huishoudens is alleenstaand en 
er is nog een kleine groep bijzondere huishoudens (Ibid.). In Nederland is 38% een alleenstaand 
huishouden en dat is in mijn onderzoekseenheid dus fors lager (Gemeente Almere 2020, 
peiljaar 2018). Daarentegen is met 46% (onderzoekseenheid) vs. 33% (Nederland) het aandeel 
huishoudens met kinderen ((eenouder)gezinnen) juist fors hoger en ligt het aandeel huishoudens 
zonder kinderen gelijk aan het Nederlands gemiddelde (29%) (Ibid.). De mensen en gezinnen in 
mijn onderzoekseenheid zijn wat jonger en het betreft vaker een huishouden met kinderen (bijna 
1 op de 2 in plaats van 1 op de 3 in vergelijking met het Nederlands gemiddelde). 

De laatste jaren is een enorme verschuiving zichtbaar in de demografische opbouw van deze 
wijken. Tussen 2008 en 2018 nam het aantal bewoners die wonen in de genoemde 12.540 
woningen met 5% af (Gemeente Almere 2020b, peildatum 1 januari 2018, eigen bewerking). Er 
is sprake van ontgroening door het vertrek van mensen onder de 20 jaar (-22%), waarschijnlijk 
het uit huis gaan van kinderen, en van vergrijzing. In de periode 2008–2018 verdrievoudigde het 
aantal 65-plussers bijna van 1.350 naar ruim 3.900 (Ibid.). En de vergrijzing in de wijken waar ik 
onderzoek doe, zal verder doorgaan. Voor bijvoorbeeld Almere Haven, het oudste stadsdeel van 
Almere, is de prognose van de gemeente dat het aandeel 65-plussers zal stijgen van 19% in 2018 
naar 26% in 2030 (Gemeente Almere 2018a, eigen bewerking). 

De demografische ontwikkelingen horen bij een bredere ontwikkeling waar Almere mee te 
maken heeft. “De samenleving verandert”, zo stelt de gemeente Almere (2017, p.7): “Er zijn 
demografische veranderingen als vergrijzing en het diverser worden van de bevolking door 
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migratie.”40 En dat zijn structurele trends, zo benadrukt de gemeente als zij deze ontwikkelingen 
in de concept woonvisie bespreekt (Gemeente Almere 2020, p.5). De ontwikkelingen op stedelijk 
niveau gaan zoals we zagen niet voorbij aan suburbane Almeerse woonwijken uit de periode 
1970–1990, want het zijn weliswaar nog steeds gezinswijken, maar eveneens wijken waar de 
bevolking vergrijst en diverser wordt.

In de jaren ’70- en ’80-wijken waarin dit onderzoek is uitgevoerd, ligt het besteedbaar inkomen 
met 35.100 euro duidelijk lager dan het Almeerse (41.500) en landelijk gemiddelde (41.200) 
(gemeente Almere 2018a, peiljaar 2016, eigen bewerking). Het aandeel lage inkomens (48%) ligt 
flink hoger en aandeel hoge inkomens (13%) juist flink lager dan het Almeerse (respectievelijk 
38% en 20%) en landelijke gemiddelde (respectievelijk 40% en 20%) (gemeente Almere 2018a, 
peiljaar 2016, eigen bewerking). Deze scherpe afwijking ten opzichte van de eerder genoemde 
cijfers, is terug te voeren op het feit dat het cijfers en percentages betreft op wijkniveau (en 
zodoende ook gaan over huurders). 

Waardeontwikkeling koopwoningen
De gemiddelde WOZ-waarde van rijwoningen in Almere uit de bouwperiode 1970–1990 (zowel 
tussenwoningen als hoekwoningen, zonder die in de drie centrum gebieden: Centrum Almere 
Haven, Centrum Almere Stad en Centrum Almere Buiten) ligt net onder de 200.000 euro (Gemeente 
Almere 2020c, peiljaar 2018).41 De gemiddelde WOZ-waarde van rijwoningen uit de periode 1970–
1990 ligt een stuk lager dan die uit de bouwperiode 1990–2000 (215.000 euro) en zeker die zijn 
gebouwd ná 2000 (bijna 265.000 euro) (Ibid.). De laagste WOZ-waarden in het onderzoeksgebied 
liggen net boven de 180.000 euro en de hoogste net boven de 220.000 euro (Ibid.). Opvallend is dat 
woningen uit de bouwperiode 1985–1989 lagere WOZ-waarden hebben dan uit de jaren ’70. Het is 
een verschil dat (zeer) waarschijnlijk toe te schrijven is aan de grootte van de woningen en doordat 
er tijdens de bouw is bezuinigd op de kwaliteit van de materialisering.

Het gaat om WOZ-waarden die tot de laagste van Almere behoren. Toch is een ‘maar’ op zijn 
plaats. Om deze “onderkant van de koopwoningmarkt” nog beter in perspectief te plaatsen, citeer 
ik uit de concept-woonvisie van de gemeente Almere, waarin staat: “De Almeerse woningmarkt 
heeft, net als andere woningmarkten, als gevolg van de kredietcrisis een behoorlijke dip 
gekend in de periode 2009–2015. Het was een periode van dalende huizenprijzen en weinig 
verhuisbewegingen. Sinds 2016 vertoont de woningmarkt tekenen van herstel. Almere is op 
dit moment zelfs zo in trek dat de huizenprijzen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. Het is 
daardoor voor lage inkomens bijzonder moeilijk geworden een woning te kopen en ook voor 
de middeninkomens wordt dit moeilijker. (…) Al met al zien we een deling ontstaan tussen 
groepen die in de huidige markt wel een woning kunnen vinden, al is dat vaak tegen hogere 
kosten, en hen die dat niet, of slechts na heel veel moeite, lukt” (Gemeente Almere 2019, p.8). Het 
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40.  De gemeente Almere verwijst naar het SCP-rapport “De toekomst tegemoet” (2016).
41.   De genoemde WOZ-waarden van de verkochte woningen ligt in mijn onderzoeksgebied vaak net onder de koopsom van de 

verkochte woningen.



prijsniveau aan de ‘onderkant van de koopwoningmarkt’ is in Almere wellicht lager dan elders, 
maar wat je uit voorgaande uitleg wel kunt afleiden is dat dit nog steeds hoog is voor mensen 
met middeninkomens en dat is ook een vingerwijzing als het gaat om de financiële positie en 
investeringsmogelijkheden van de huishoudens in dit onderzoek.  

De actualiteit wat betreft de waardeontwikkeling van woningen in Almere is dat deze, net als op 
veel andere plekken in Nederland, in afgelopen jaren een vlucht heeft genomen. Dat geldt ook 
voor de koopwoningen in mijn onderzoeksgebied: in de periode 2015–2020 ligt de WOZ-waarde 
van de hier verkochte woningen elk jaar (weer) hoger (Gemeente Almere 2021b). In Almere zijn 
de prijzen per m2 voor woningen uit de periodes 1980–1984 en 1985–1989 het hardst gestegen 
van heel Almere (Ibid.). Wat betreft de woningen uit de periode 1976–1979, ook daar is sprake 
van een stijging, maar deze stijging ligt lager dan het Almeers gemiddelde (Ibid.). Een mogelijke 
verklaring is dat de woningen uit deze bouwperiode al duurder waren. Dus: het prijsniveau van 
woningen in mijn onderzoeksgebied (WOZ-waarde) “lopen in” op het gemiddelde van Almere. 

Deze trend wordt herbevestigd als je naar de gemiddelde koopsom van de verkochte woningen 
kijkt. Dan zie je in de periode 2015–2020 in alle drie bouwperioden (1976–1979, 1980–1984 en 
1985–1989) een duidelijke stijging van de gemiddelde koopsom (Gemeente Almere 2021c). Voor 
bijvoorbeeld woningen uit de bouwperiode 1975–1979 is de stijging van de gemiddelde koopsom 
in de periode 2015–2020 bijna 75%, terwijl dat in Almere in dezelfde periode 67% was (Ibid.). 
In bijvoorbeeld een wijk als De Marken komen in 2020 koopsommen voor van om en nabij de 
€300.000 euro, terwijl dat in 2018 nog om en nabij de 220.000 lag (Ibid.). Dat betekent dat ze het 
Almeerse gemiddelde benaderen. 

Positie woningmarkt en status verlies?
Een mogelijk statusverlies van suburbane wijken en woningen uit de jaren ’70 en ’80 is met 
tussenpozen al zo’n 20 jaar iets waarover ex-groeigemeenten uitspreken dat zij daar zorgen over 
hebben. In 2001 maakte het SCP met het rapport “Gewenste groei!” de balans op (De Bruijne en
Knol 2001). Later volgde de analyse van de zogenaamde Ortega-gemeenten (WWI 2010). 
Hierin werd de situatie in nieuwe steden opnieuw geanalyseerd en zo kun je zeggen: meer 
geproblematiseerd. De situatie in bijvoorbeeld de krimpgebieden en een aantal Lelystad-
wijken wijst ook uit dat zulke suburbane woonwijken uit de periode 1970–1990 (wijken die in 
veel opzichten natuurlijk erg lijken op de latere VINEX-wijken), toch in de problemen kunnen 
komen: ze verliezen inwoners en status en hun positie op de woningmarkt verandert (vgl. Van 
der Steeg en Ubink 2005; 2007). 

Atlas voor Gemeenten (2008, p.10) typeerde de positie van Almere in een wat verder verleden 
als volgt: “Almere is geen eerste keuze bij mensen die willen suburbaniseren, maar ook niet bij 
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mensen die willen reurbaniseren.” Almere en haar wijken nemen steeds meer een specifieke positie 
in, een lagere positie zo je wil, in de hiërarchie/rangorde van wijken binnen de Amsterdamse 
woningmarktregio. Wat blijft is dat er qua prijsniveau een onderkant van de koopwoningmarkt 
is en die bevindt zich in een regio als Amsterdam onder andere in de jaren ’70- en ’80-wijken in 
Almere en juist daar doe ik onderzoek. Het is de plek waar lagere middenklasse huishoudens, 
en zelfs die hebben het daar steeds lastiger mee zo werd eerder duidelijk, een start kunnen 
maken op de koopwoningmarkt. Echter er is in deze wijken recent wel sprake van een positieve 
waardeontwikkeling. 

Voor zittende bewoners is de positieve waardeontwikkeling waarover het eerder ging goed 
nieuws, maar als zij er blijven wonen verandert er natuurlijk niet zoveel aan hun situatie. Positief 
is mogelijk wel dat dit bij hen wat financiële ruimte schept voor het verbeteren, onderhouden 
en verduurzamen van hun woningen. Als oudere bewoners vertrekken en hun woningen 
verkopen, komen er, gelet op de prijsontwikkeling zo laat het zich aanzien, waarschijnlijk 
kapitaalkrachtige(re) jongere huishoudens voor terug. Of die wel (genoeg) geld hebben om de 
woning duurzaam te verbeteren is de vraag, en een vraag voor nader onderzoek.  

Waardering wijken en toekomstperspectief
Naast nuancering en precisering in het beoordelen van de leefbaarheid en woon- en leefkwaliteit 
in zulke suburbane wijken, is de situatie in jaren ’70- en ’80-wijken niet helemaal zonder zorgen. 

De gemeente Almere (2017, p.15): “Almere heeft enkele wijken die zodanig verouderen dat hier 
een grote vernieuwingsopgave ligt. Dat zit in de openbare ruimte, in de infrastructuren en in de 
gebouwen. De afgelopen jaren is op sommige plekken al gewerkt aan groot onderhoud van de 
openbare ruimte, zoals in Stedenwijk, Kruidenwijk, De Wierden, De Werven, De Bouwmeester-
buurt en de Bloemenbuurt. De financiering van de piek aan vervangingen – van de riolering, 
maar ook van wegen, bruggen en herinrichting van de openbare ruimte – is een groot vraagstuk. 
(…) Ook de bevolkingssamenstelling verandert met het ouder worden van wijken. Waar ooit 
jonge gezinnen kwamen wonen leidde dit tot kinderrijke buurten en een voorzieningenniveau 
dat daarop is afgestemd. De ouders van de jonge gezinnen van toen, zijn de 55-plussers van nu 
en hun kinderen zijn veelal verhuisd. En ook al zijn er met verhuizingen nieuwe mensen in deze 
wijken komen wonen, de bevolking is ouder geworden en het inwonertal is gekrompen. (…). 
De vraag is hoe in deze context een goed voorzieningenniveau gewaarborgd blijft en hoe met 
overaanbod van maatschappelijk vastgoed wordt omgegaan. (…) Tot slot is in enkele oudere 
wijken sprake van een hoog aandeel sociale huur en ook sprake van diepzittende en hardnekkige 
sociaaleconomische problematiek. Sociale opgaven en fysieke opgaven komen in deze wijken 
samen, waardoor de vernieuwing complexer wordt. De instroom van nieuwe bewoners bestaat 
hier namelijk voor een deel uit mensen met een zorgbehoefte – die voorheen in een woongroep 
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terecht zouden komen of langer in een instelling zouden verblijven – en voor een deel uit 
statushouders want woningcorporaties zorgen immers voor de huisvesting van deze groep. (…) 
Ook voor de nabije toekomst ligt hier een opgave.” 

Waar deze analyse van de gemeente Almere een herbevestiging van is, is dat in jaren ’70- en 
’80-wijken (waar mensen starten op de koopwoningmarkt en zodoende in willen investeren, 
wat heel positief is), tegelijkertijd wijken zijn waarin sprake is van fysieke slijtage, ruimtelijke 
disfunctionaliteit en sociale verandering. De wijken die de gemeente Almere in de voorgaande 
uitleg noemt, behoren allemaal tot mijn onderzoeksgebied. Wat je zo dus weet is dat: (1) de 
beheeropgave in de wijken waarin ik onderzoek doe, wordt uitgebreid met de ambitie van 
verduurzaming van bestaande woningbouw (CO2-reductie); en (2) dat in de rijwoningen in de 
koop in mijn onderzoeksgebied mensen met middeninkomens wonen.
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Appendix III

Kaart Almere met warmtenet en aansluiting gasnet

 

DOUCHEWATER EN WARM TAPWATER KRIJGEN ALMEERDERS VIA HET WARMTENET (DE DONKERGROENE 

GEBIEDEN). LICHT GROENE GEBIEDEN HEBBEN EEN GASNET. IN DE GEBIEDEN WAAR GEEN GAS IS EN GEEN 

WARMTENET – ZOALS IN OOSTERWOLD – IS ALLES ELEKTRISCH: ZOWEL WARMTE MET EEN WARMTEPOMP ALS 

WARM TAPWATER. (BRON: GEMEENTE ALMERE/ANJA VAN DER GRAAFF)
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Appendix IV
 

Itemlijst interviews

Ontwikkelen itemlijst
De itemlijst en het interviewen zijn geëvolueerd door een iteratief proces tussen theoretisch 
kader, interviews en het reflecteren op de inhoud van transcripties. De eerste wijzigingen hebben 
al na de eerste twee testinterviews plaatsgevonden. De eerste twee testinterviews maakten qua 
inhoud en interviewtechniek veel duidelijk. Zo vertelde een man in mijn allereerste interview 
uitgebreid over de vernieuwing van zijn gevel en door wat hij vertelde ging het over hemzelf, 
zijn sociale netwerk en wie hij toeliet tot zijn meningsvorming over woningverbetering. In het 
tweede testinterview kwam weer een ander onderwerp prominent in beeld, toen een echtpaar 
uitlegde hoe hun individuele handelen zich verhoudt tot collectiviteit in de buurt en met buren. 
Het bleek dat de interviews veel meer konden zijn dan vragen stellen en antwoord krijgen, door te 
kiezen voor een narratieve aanpak. Uit de testinterviews bleek dat respondenten zeer uitgebreid 
en gedetailleerd konden én wilden vertellen over woningverbetering en hun persoonlijke situatie 
en dit laten doorvertellen werd daarom nog nadrukkelijker een doel van de interviews. 

De eerste interviews wezen ook uit dat ik er wel alert op moest zijn dat (1) inzichtelijk werd wat 
een idee was (of altijd is gebleven) en wat mensen daadwerkelijk hebben uitgevoerd, en (2) dat 
duidelijk werd wat ze zelf hebben gedaan en wat ze hebben laten doen. Je kunt in interviews 
zomaar vastlopen in wensbeelden en uitleggen van mensen over wat ze zouden willen, maar 
dan gaat het niet over zaken die daadwerkelijk zijn uitgevoerd of waarom die dingen niet zijn 
gerealiseerd. Door mensen concreet te laten opsommen wat er in de loop der jaren werkelijk is 
gebeurd aan woningverbetering en hen daar vervolgens over te laten vertellen en te bevragen, 
zorgde ik ervoor dat het gesprek ging over het hoe.   

De itemlijst is in de loop van het onderzoeksproces geëvolueerd. Door gebruik te maken van wat 
stellingen en het schema met actoren, toetste ik of en zo ja welke onderwerpen in de itemlijst 
ontbraken en zo werkte ik gaandeweg de itemlijst bij. Zo bleek na de eerste interviews dat 
techniek in de gesprekken meer aandacht moest krijgen. Want wat er gebeurt, is dat bijvoorbeeld 
zoiets als internet in de uitleg van mensen terloops aan de orde komt, omdat dit voor de meeste 
mensen inmiddels zoiets vanzelfsprekends is. Maar dat mensen techniek ‘en passant’ opnemen in 
hun verhaal/uitleg, roept de vraag op of dat nu veel of weinig zegt over techniek. En daarom lette 
ik erop of gesprekspartners expliciet maakten welke rol techniek nou speelt, wanneer en waarom. 
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Nog iets anders was dat in de aanvangsfase van de interviews duidelijk werd dat eigenaar-bewoners 
zichzelf ook wel de vraag stellen wat je nou helemaal zelf en alleen aan je woning kunt doen en 
welke zelfbeperking of ruimte je aan buren en buurtgenoten toedicht. Dat bevatte een aanwijzing 
over individueel handelen en collectiviteit en dat is gebruikt om tijdens andere interviews door te 
vragen over het contact met andere mensen en/of de afhankelijkheid van buren en buurtgenoten. 
De kennis uit de interviews is (zeker in de beginfase) van het interviewproces gebruikt voor het 
verfijnen van de itemlijst en het integreren van aandachtspunten. 
–––––––––––––––––––––––––––
Itemlijst
Als begin: Gaat u ermee akkoord als ik dit interview opneem?

Introductie
Doel van het onderzoek, lengte en opbouw van het interview en zaken rond vertrouwelijkheid. 
Uitleg gebruik audio-opname.   

Achtergrond
Kenmerken: Leeftijd, huwelijkse staat?
Gezinssamenstelling: Aantal volwassenen, kinderen, leeftijd, thuiswonend? 
Traject: Soort werk respondent, opleidingstraject en arbeidscarrière? Soort werk partner en 
opleidingstraject en arbeidscarrière? 
Woongeschiedenis: Waar geboren? Wanneer zelfstandige woning? (Herhalen voor partner.)
Huidige woning: Waarom naar Almere? Waarom in deze buurt? Waarom dit huis? Hoe bent u 
hieraan gekomen? Sinds wanneer woont u hier?

Aandacht voor onderhouden en verbeteren
Algemeen: Aandacht voor onderhoudstoestand huis? Hoe en wanneer? Wat is daarop van invloed? 
Specifiek: Veranderingen in en aan huis en/of tuin en waarom? 
Aanpak en proces: Hoe heeft u dit gedaan c.q. aangepakt? (zelf, met hulp, netwerk, uitbesteding, 
geld, eigen vaardigheden, apparaten, materialen etc.) Waar wint u informatie in over onderhoud 
of mogelijke wijzigingen aan uw huis? 
Trots en nieuwe plannen: Waar bent u het meest trots op in wat u heeft gedaan of veranderd en 
waarom? Zijn er nog dingen voor de toekomst die u wilt doen? Wat speelt een rol om daar wel 
of niet aan te beginnen? Verandering hoe er in de loop van de tijd met het onderhouden en/of 
aanpassen van het huis wordt omgegaan en waarom?
De buurt en buren/buurtgenoten: Contact met buren over woningverbetering, hoe en wanneer? 
Welke rol speelt de buurt en/of spelen veranderingen in uw buurt in uw afwegingen over het 
onderhoud en/of aanpassen van uw huis en/of tuin? Bent u of zijn medebewoners actief bezig 
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in of voor de buurt? En speelt het onderhoud van woningen daarin een rol? Is er iets van een 
collectieve aanpak van onderhouden en verbeteren?

Duurzaamheid
[Alleen vragen als dat niet al in eerste deel gesprek aan de orde is geweest.]  

Korte introductie: De Rijkoverheid en lokale overheden spreken zich uit over doelstellingen op het 
gebied van klimaat en energie. Wijken zouden van het gas af moeten, restwarmte vaker gebruikt, 
daken en gevels geïsoleerd, de CO2-uitstoot zou beperkt moeten worden….  

• Volgt u wat er wordt gezegd over het onderwerp duurzaamheid?
• Welke rol speelt duurzaamheid in uw afwegingen over het onderhoud en/of aanpassen van 

uw huis en/of tuin? [Deze vraag wel specifiek stellen, ook al worden andere vragen wellicht 
niet (opnieuw) gesteld.]

• Heeft u naar uw mening een goed beeld van de energetische kwaliteit van uw huis?
• Welke zaken beïnvloeden hoe u (na)denkt over verduurzaming van uw woning, uw tuin of 

uw woonomgeving?
• Welke partijen beïnvloeden hoe u (na)denkt over verduurzaming van uw woning, uw tuin of 

in uw woonomgeving?
• Voert de gemeente Almere actief beleid om onderhoudsaanpakken en 

verduurzamingsmaatregelen in de particuliere woningvoorraad van de grond getild te 
krijgen? [In eigen woorden laten beschrijven.] Moet een lokale overheid zich hier überhaupt 
mee bemoeien? Staat u open voor advies, van wie dan ook, als het gaat om duurzaamheid?

Slot
Denkt u er op dit moment over na om te gaan verhuizen? [Alleen vragen als ik het gevoel heb dat 
dat serieus speelt, maar niet wordt benoemd.] 

Kenmerken huis en tuin…
Aantal kamers (inclusief woonkamer): …
Parkeren op eigen grond: ja / nee - zelf aangebracht: ja / nee.

Een hulpvraag: Kent u andere mensen in Almere die in een rijwoning uit de jaren ’70 of ’80 wonen 
en die wellicht bereid zijn tot het geven van een interview? En wilt u mij in contact brengen? 

Vervolg: Toesturen transcriptie, wanneer en ondertekenen ‘verklaring omtrent gebruik’.

‘Verklaring omtrent gebruik’ laten ondertekenen en zelf ondertekenen.
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Appendix V
 
Verklaring omtrent gebruik  

Op [DATUM INVOEGEN] ben ik geïnterviewd door Thijs van der Steeg voor zijn promotie-
onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

Bij deze verklaar ik dat ik vrijwillig, en zonder daarvoor een tegenprestatie of beloning te krijgen 
of te verwachten, heb meegewerkt aan het interview. Ik geef toestemming om in geanonimiseerde 
vorm gebruik te maken van het interviewverslag in het promotieonderzoek. 

Almere 

DATUM 

NAAM 1e PERSOON 

NAAM 2e PERSOON

Thijs van der Steeg  
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Appendix VI
 
Ambtelijke reflectie 

Verslag rondetafelgesprek 23 juni 2020 

Aanwezig: 
• Tineke Lupi (programmamanager vernieuwend wonen, gemeente Almere)
• Wiebe Oosterhoff (strategisch adviseur Dienst Stadsbeheer, gemeente Rotterdam en 

drijvende kracht achter het vormgeven van de toekomst van het beheer met o.a. de leerstoel 
Managing Public Space en kopgroep Beheer)

• Anja de Graaff (programmamanager energietransitie gemeente Almere) 
• Maarten Nip (strategisch adviseur bij Unit Strategie gemeente Almere)     
• Thijs van der Steeg (promovendus UvA en strategisch adviseur bij afdeling Stedelijk Beleid, 

gemeente Almere)

Na een voorstelrondje geeft Thijs van der Steeg een presentatie over de aanleiding, inhoud en 
bevindingen van zijn proefschrift. De presentatie eindigt met een vraag aan de reflectiegroep: 
Wat is de haalbaarheid van een ambtenaar in de rol van onderzoeker? Wat zijn de do’s don’ts in 
onze werkomgeving dat dit opgenomen wordt in ons handelingsrepertoire?  

Tijdens de presentatie wordt opgemerkt en/of gevraagd: 
• Welke collectieve beheervormen zijn er in dit soort wijken? Thijs: Die zijn er weinig, af en 

toe een VvE en soms een stichting die dan bijvoorbeeld een collectieve ruimte bestiert.
• Deze mensen zijn opgegroeid met de verzorgingsstaat en dat kan van invloed zijn op hoe zij 

nu denken over aanpak energietransitie. De overheid gaat het doen? Thijs: Ik herken dat niet 
terug in mijn interviews en wat mensen mij hebben verteld. 

• De vraag is hoe de urgentie wordt gevoeld voor het van het gas af-beleid; van het gas af 
betekent vooralsnog: geen Gronings gas meer, maar Russisch gas.   

• Het Klimaatakkoord heeft het over woonlastenneutraliteit, maar moet het niet gaan over 
betaalbaarheid. Woonlastenneutraliteit is een belofte, die onhaalbaar is. 

• Er zijn natuurlijke momenten wanneer mensen aan de slag gaan met hun huis, zoals 
wanneer een kind het huis uit gaat. Vergeet niet dat mensen partieel te werk willen gaan en 
dat nodige en aangename (“eindelijk die mooie achterpui kunnen krijgen”) dikwijls hand-in-
hand moeten gaan.  
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6. Vergeet ook niet hoe mensen op kunnen zien tegen andere mensen in je huis hebben om te 
klussen en dat de boel dan overhoop wordt getrokken en er rommel wordt gemaakt. Mensen 
hebben daar gewoon vaak geen zin in! 

7. Wat is nu het belang om deze kennis te hebben? Wie vraagt hier om?
8. Eigenaar-bewoners doen wel degelijk heel veel aan verduurzaming, door de materialen en 

producten die ze gebruiken, zoals isolatie en XXL-glas. Ook zijn het vaak marktpartijen die 
voor oplossingen zorgen. Thijs: In de interviews wijzen eigenaar-bewoners er inderdaad zelf 
op wat ze al gedaan hebben en hoe “goed” het materiaal is wat ze hebben gebruikt.

9. De ontwikkelingen en discussie rondom de technische oplossing lopen nog. Door 
verschillende partijen wordt ook hevig gelobbyd. Dat creëert een mistige situatie waarin van 
bewoners gevraagd wordt te handelen.

Na de presentatie volgt een gesprek. Een puntsgewijze weergave van de reacties:
• Nogmaals wordt door één van de gespreksdeelnemers de vraag gesteld: Wat is nu het belang 

om deze kennis te hebben? Ons wordt dit door de politiek niet gevraagd. Is er zodoende, 
los van onszelf, behoefte aan zulke kennis? Onze insteek is dit te willen weten, niet die van 
wethouders. Waarbij iemand opmerkt dat de gemeenteraad die behoefte wel heeft.  

• De verhouding tussen Rijksoverheid en gemeenten is veranderd. Vervolgens gebeurt 
er lokaal ook wat: er wordt “doorgedecentraliseerd” naar mensen. Naar zorgcliënten 
of mensen die in ieder geval een beroep doen op de gemeente en dat ligt nu ook in het 
verschiet bij eigenaar-bewoners. Bij woningverbetering wordt het dubbel spannend, 
want via de woonlastenneutraliteit wordt ook het probleem van kosten en betaalbaarheid 
gedecentraliseerd. Woonlastenneutraliteit is mooi als begrip maar dat belemmert op 
lokaal niveau de uitvoering, want het is een belofte die heel wankel is. De gemeente schuift 
vervolgens de verantwoordelijkheid voor de uitvoering gewoon door, namelijk naar 
eigenaar-bewoners. 

• Thijs: Net hiervoor ging het over wethouders en daarover heb ik nog een vraag: wat doen 
jullie zelf? Want jullie zitten met voorstellen bij wethouders en daarin kun je aandacht 
hebben of vragen om onderzoek naar een situatie of groep. De reactie: Dat gebeurt ook echt. 
Toch is het zo, zo eerlijk moet je zijn, dat je als adviseur soms al blij bent dat hetgeen aan jou 
is gevraagd met de wethouder is besproken en dan idealiter akkoord is bevonden.  

• Dus over een ambtenaar als onderzoeker en dat dit haalbaar en wenselijk is, is de 
reflectiegroep unaniem: Ja dat is zo. Reactie: Ja voor een meer onderzoekende houding 
en taakinvulling in verbinding met de praktijk. Toch niet per definitie zoals jij in je 
proefschriftstudie hebt gedaan. Methodologisch moet het goed zijn, maar je moet van 
ambtenaren geen academici willen maken. Dat is echt een andere mindset en vergt ook een 
distantie tot beleidsprocessen.  
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Samenvatting

Aanleiding
Dit proefschrift gaat over het gebruik van de kennis en kunde van burgers bij het maken van 
beleid. In het Klimaatakkoord dat verscheen in juni 2019 spreekt de Nederlandse regering de 
ambitie uit om miljoenen woningen te willen verduurzamen. Die ambitie gaat ook over koop-
woningen, waardoor particuliere woningverbetering terug is als onderwerp van beleid. Hoe 
verhoudt die ambitie zich tot de eigen verantwoordelijkheid van eigenaar-bewoners? Het zou 
vreemd zijn wanneer eigenaar-bewoners met hun positie slechts kunnen reageren op beleid voor 
woningverbetering. 

De centrale vraag van dit onderzoek is hoe eigenaar-bewoners en overheid bij particuliere woning-
verbetering duurzaam kunnen samenwerken. Als de overheid de kennis en kunde van eigenaar-
bewoners gebruikt in de beleidsontwikkeling, zorgt dit voor effectief beleid en schept zij een basis 
voor samenwerking. Door een casestudie in Almere, waarin Almeerse eigenaar-bewoners zelf 
aan het woord zijn gekomen over woningverbetering, is de vraag over samenwerken onderzocht. 
De gemeente Almere is door de tienduizenden suburbane woningen die daar verduurzaamd 
moeten worden een proeftuin voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. 

Netwerkanalyse woningverbetering 
Om de vraag over samenwerken te kunnen beantwoorden, is een netwerkanalyse gemaakt. Dat 
kan, want de overheid en eigenaar-bewoners functioneren in hetzelfde netwerk. Het netwerk van 
woningverbetering bestaat uit drie relaties: (1) mens en woning, (2) sociale relaties en (3) mens en 
techniek. De kennis over dit netwerk is opgebouwd in een iteratief proces, waarin de empirische 
bevindingen uit de onderzoeksdata, aanwijzingen uit de interviews met eigenaar-bewoners en 
literatuuronderzoek met elkaar zijn verbonden. De netwerkanalyse laat zien hoe de drie relaties 
volgens de overheid en eigenaar-bewoners functioneren, wat daarin hulp- en hinderbronnen zijn 
en hoe ze het netwerk laten functioneren. 

Bij het maken van de netwerkanalyse zijn inzichten gebruikt uit grounded theory, Science and 
Technology Studies (STS) en Actor-Network-Theory (ANT). Doel van het gebruik van grounded 
theory is dat uit het onderzoek het eigen perspectief van alle betrokken actoren naar voren komt en 
dat met behulp van bestaande theoretische kennis theorievorming plaatsvindt. Door het centraal 
stellen van de empirische bevindingen vanuit het perspectief van eigenaar-bewoners en van het 
Klimaatakkoord, ontstaat begrip voor de manier waarop die twee zich tot elkaar verhouden en 
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waarom actoren op een bepaalde manier handelen. Het netwerk van woningverbetering bestaat 
uit mensen en dingen en de uitwerking van deze heterogeniteit op het functioneren van het 
netwerk is onderdeel van de analyse. Daarom maak ik gebruik van theorieën die inzicht bieden 
in de betekenis van technologie en netwerken, respectievelijk STS en ANT.   

Voor het maken van de netwerkanalyse is een narratieve benadering gebruikt. Mensen slaan hun 
kennis en ervaringen op in verhalen en dat maakt verhalen bruikbaar als data voor onderzoek. In 
de verhalen van eigenaar-bewoners kun je analyseren wat bij woningverbetering hun context is 
(wie, wanneer, waar en wat), hoe relaties functioneren en wat het vraagt van hen als mens. Ook 
beleidstekst kunnen we als een narratief bekijken en als data gebruiken voor onderzoek. Juist 
overheden vertellen in beleid verhalen om verandering te bepleiten en hun betrokkenheid te 
beargumenteren. Een beleidsverhaal ontstaat door de structuur (begin, midden en slot), narratieve 
elementen (plot en rollen zoals ‘held’ en ‘slechterik’) en beleidsaandacht voor een ‘slachtoffer’. 
Door in een beleidsverhaal te letten op de toon en verteltechnieken kan, meer dan door alleen 
samenvatten, duidelijk worden wat er (mee)speelt in dat verhaal, welk ‘plot’ beleidsmakers 
hebben bedacht om hun doelen te bereiken, maar ook wie de verteller is en op wie het is gericht. 

Steekproef en interviews 
Om de verhalen van eigenaar-bewoners te kunnen analyseren, heb ik eigenaar-bewoners 
geïnterviewd en zo kon ik de transcripties van die gesprekken gebruiken als data. Voor het 
interviewen van eigenaar-bewoners is een onderzoeksplan gemaakt, waarin is beschreven 
hoe contact zal worden gezocht met respondenten, hoe de interviews zijn opgezet en hoe de 
verslaglegging plaatsvindt.

Het doel van de 31 interviews met Almeerse eigenaar-bewoners was inzicht te krijgen in de 
diversiteit aan praktijken en ervaringen met woningverbetering bij suburbane woningen in 
jaren ’70- en ’80-wijken. Ik wilde een aantal oudere eigenaar-bewoners interviewen omdat in 
deze wijken sprake is van vergrijzing. Daarnaast eigenaar-bewoners die in hun woning leven 
met kinderen, want de wijken waar ik onderzoek doe, zijn nog steeds gezinswijken. Vanuit 
het argument van sociaal-culturele verstedelijking wilde ik eigenaar-bewoners interviewen die 
alleen wonen, in een tweepersoonshuishoudens leven of een migratieachtergrond hebben. De 
interviews vonden afwisselend plaats met een of twee personen. In totaal heb ik gesproken met 
47 eigenaar-bewoners.

Wanneer je kijkt naar de sociaaleconomische karakteristiek van de respondenten en de 
waarde van hun woningen, is duidelijk dat in mijn onderzoeksgebied huishoudens met 
middeninkomens wonen. Wat mijn respondenten ook met elkaar gemeen hebben, is dat zij 
hoofdzakelijk praktische beroepen hadden of hebben. Het indelen van mijn respondenten in 
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een model was nimmer een doel van mijn onderzoek, want ik wilde onderzoeken over welke 
kennis, vaardigheden en capaciteiten zij beschikken die van pas komen bij het georganiseerd 
krijgen van woningverbetering. 
 
Bij het vinden van respondenten heb ik twee sampling-methoden gehanteerd. Ik heb gebruik 
gemaakt van ‘purposive sampling’. Door aan te bellen bij mensen, oproepen te doen op sociale 
media en het aanschrijven van bewonersverenigingen heb ik mensen bereikt die specifiek in deze 
woonwijken wonen. Daarnaast heb ik de sneeuwbalmethode (‘snowball sampling’) ingezet door 
aan het einde van een interview te vragen of mensen mij wilden introduceren bij andere mensen 
die wonen in mijn onderzoeksgebied en die wellicht geïnterviewd wilden worden. 

De eerste van drie interviewitems was gericht op het leren kennen van de achtergrond van de 
respondent(en) en hoe zij aandacht geven aan woningverbetering. Bij het tweede interviewitem 
is met hen gesproken over de vraag wat zij hebben veranderd aan, in en om hun woning en hoe 
zij dat hebben uitgevoerd. Het leidde tot uitleggen over onder meer keukens vernieuwen, tuinen 
ophogen, behangen, en plaatsen van XXL-glas. Over de veranderingen vroeg ik de respondent(en) 
aan mij uit te leggen wat zij zelf deden, wat de rol van andere mensen was en hoe er gebruik is 
gemaakt van techniek. Het derde interviewitem betrof de verduurzaming van de woning en welke 
aandacht respondenten daar nu al voor hebben. Bij alle onderwerpen die in de interviews werden 
besproken is (door)gevraagd over wat hulp- en hinderbronnen zijn. 

Narratieve analyse van het Klimaatakkoord 
Het Klimaatakkoord is een beleidsstuk en in dit onderzoek de belangrijkste bron voor ‘het verhaal’ 
van de overheid over woningverbetering. In het Klimaatakkoord spreekt de Nederlandse regering 
de ambitie uit dat de verduurzaming van bestaande woningbouw een heel nieuwe fase ingaat. 
Verduurzamen door isoleren van woningen en het zelf opwekken van energie door zonnepanelen 
bestond al. Nieuw is dat de warmtevoorziening in woningen door gasgebruik moet stoppen, 
want dat zorgt voor CO2-uitstoot en daarmee milieuschade. Er vallen ‘slachtoffers’, dat zijn wij 
als samenleving door klimaatverandering en de mensen in Groningen door de aardbevingen 
als gevolg van gaswinning, en dat moet veranderen. Door zich hierover uit te spreken, krijgt 
de overheid een rol in het verhaal. Het fors willen verminderen van CO2-uitstoot in bestaande 
woningbouw leidt tot drie beleidsvoornemens. 

De eerste van de drie beleidsvoornemens is ‘woonlastenneutraliteit’. Het idee is dat mensen 
die investeren in verduurzaming van hun eigen woning er financieel op achteruit kunnen gaan 
en dat het te hoge ‘prijskaartje’ het verbouwen en daarmee bereiken van CO2-reductie gaat 
frustreren. Dit zou kunnen worden voorkomen door het treffen van financiële regelingen en 
het bieden van technische oplossingen. De tweede ambitie, nauw verweven met de eerste, is 
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dat er een technische oplossing noodzakelijk is vervat in de term ‘arrangementen’. Voor het 
verbouwen komt er een gestandaardiseerd technisch aanbod, wellicht zelfs per type woning, 
dat ervoor zorgt dat een woning die wordt verbouwd daarna voldoet aan de nieuwe normen 
en eisen. Ten slotte wordt er een procesvoorstel aangekondigd: ‘de wijkaanpak’. Aardgasloos 
worden betekent een collectieve (fysieke) aanpak die leidt tot een andere energievoorziening  
in een wijk. In een inspraakproces gaat de gemeente in gesprek met stakeholders over het 
stoppen met de toelevering van aardgas. 

Mooi en positief aan het Klimaatakkoord is dat het – op een eigen manier – aandacht heeft 
voor de drie relaties in het netwerk van woningverbetering (en daarmee de organisatie van 
woningverbetering). Het Klimaatakkoord heeft aandacht voor het feit dat mensen handelende 
en actieve subjecten zijn en dat eigenaar-bewoners via zelfwerkzaamheid zelf dingen willen 
en kunnen doen aan hun woning. Dat wordt concreet door het willen standaardiseren van 
materialen die voldoen aan de normen én een opleverkeuring nadat mensen zelf bezig zijn 
geweest met de verduurzaming van hun woning. Sociale relaties krijgen aandacht bij het streven 
naar collectiviteit en de notie dat er in een wijkaanpak ook aandacht moet zijn voor andere 
zaken die spelen in de leefomgeving van mensen. Via de genoemde arrangementen is er heel veel 
aandacht voor techniek en hoe dit bij de verduurzaming van bestaande woningbouw kan worden 
ingezet. Kortom: het Klimaatakkoord benoemt en onderkent de drie relaties in het netwerk van 
woningverbetering.  

Narratieve analyse van het verhaal van eigenaar-bewoners 
In hun verhalen over woningverbetering vertellen eigenaar-bewoners over de praktijken 
van woningverbetering: het hoe, met wie, de rol van geld, handigheid, buren, omgang met 
materialen, et cetera. Eigenaar-bewoners hebben verteld hoe wat zij doen leidt tot onder andere 
woninguitbreidingen, nieuwe dakgoten, vervanging van badkamers, aanleg van zonnepanelen, 
maar ook gehannes, omgaan met piepjes, burenruzie en geldzorgen. Bij woningverbetering 
maken eigenaar-bewoners op alledaagse basis gebruik van materialen en gereedschappen, 
instituties (subsidies), alsmede de tips en trucs die ze krijgen van andere mensen of vinden 
op het internet. Alle hulpbronnen verknopen ze op hun eigen manier met elkaar in een eigen 
aanpak. Wat eigenaar-bewoners vertellen over woningverbetering biedt zicht op een heel eigen 
sturingsfilosofie, die gaat over laveren, pragmatisch denken en stapsgewijs werken om zo zelf de 
controle te houden.

Het verhaal van eigenaar-bewoners over woningverbetering is tegelijkertijd het verhaal van 
middenklasse huishoudens met inkomens van 1 tot 1,5 keer modaal. Ze verkeren in een sociale 
omgeving waarin technische kennis en handige mensen wat makkelijker te vinden zijn. Hun 
financiële situatie bakent hun keuze en handelingsruimte heel scherp af. 
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Ook voor eigenaar-bewoners bestaat het netwerk – hun organisatie van woningverbetering – uit 
de drie relaties. Woningverbetering, zo blijkt uit hun verhalen, begint voor eigenaar-bewoners bij 
zichzelf en waartoe zij fysiek, sociaal en financieel in staat zijn. Waartoe een eigenaar-bewoner 
zelf in staat is, is voor hun materialiteit – wat ertoe doet – in het proces van woningverbetering. 
Het gaat dan onder andere om op een trap durven staan, je investeringsmogelijkheden, kinderen 
die door het huis rennen, handigheid, buren en sociale vaardigheden. Vervolgens zetten eigenaar-
bewoners de relaties met andere mensen en techniek zodanig in dat deze ten dienste staan van 
hun eigen aanpak van woningverbetering. Als eigenaar-bewoners hun ervaringen vertellen, laat 
ons dat kennismaken met sociale mechanismen die diepgaande invloed hebben op hun handelen, 
zoals een voorkeur voor lichte sociale verbanden, vraagverlegenheid en acceptatieschroom. 

Ook laat hun verhaal ons zien dat eigenaar-bewoners sterk verbonden zijn met apparaten, 
materialen en technische producten. Echter de relatie met techniek is er niet zomaar! Techniek 
wordt voor eigenaar-bewoners een (f)actor in woningverbetering wanneer het zaken gemakke-
lijker maakt en niet ingewikkelder, problemen oplost in plaats van veroorzaakt. 

Kennis uit de praktijk gebruiken voor het beleid 
Het verhaal van eigenaar-bewoners over woningverbetering geeft hen een stem en dat is, vertaald 
in bestuurskundige termen, het alternatieve verhaal over woningverbetering. Wil de overheid 
effectief beleid maken voor de verduurzaming van koopwoningen en samenwerken met eigenaar-
bewoners, dan is het zaak na te denken hoe ze dit alternatieve verhaal hiervoor gebruikt. 

Wat kan het Klimaatakkoord leren van de verhalen van eigenaar-bewoners? Allereerst dat 
woningverbetering een informele aanpak is en de sociale aspecten van woningverbetering 
voor eigenaar-bewoners belangrijk zijn. De uitvoering van woningverbetering hangt ook voor 
een groot deel af van de financiële mogelijkheden van eigenaar-bewoners, want zij hebben 
bescheiden inkomens. Voor eigenaar-bewoners zijn hun persoonlijke omstandigheden (fysiek, 
sociaal en financieel) en sociale relaties van grote invloed op hun aanpak van woningverbetering. 
Verder willen eigenaar-bewoners door hulp niet in een afhankelijkheidspositie terechtkomen, 
want dat staat haaks op hun drijfveren van zelf de controle willen hebben en hun streven naar 
zelfstandigheid. Voor eigenaar-bewoners luistert het vragen om hulp aan buren of anderen heel 
nauw. Het is daarom zaak dat de overheid hier aandacht voor heeft. 

Techniek kan, zo blijkt uit de verhalen van eigenaar-bewoners, een mediërende rol hebben tussen 
mens en woning. Dat is wat het Klimaatakkoord ook wil. Van zo’n mediërende rol is voor hen 
echter pas sprake wanneer het zaken gemakkelijker maakt en problemen oplost. De verhalen van 
eigenaar-bewoners leren ons dat een technische oplossing aan criteria moet voldoen: deze moet 
duidelijk zijn, simpel en betaalbaar.
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Samenwerken bij woningverbetering 
Bij afwezigheid van een overheid die de kosten voor de verduurzaming van bestaande woningbouw 
voor haar rekening neemt en dwang uitsluit, moet een (netwerk)samenwerking van overheid en 
eigenaar-bewoners zorgen voor de organisatie van woningverbetering. Samenwerken gaat over 
het precies samenvallen van de werkwijzen van de overheid en een eigenaar-bewoner. Beleid 
dat aanstuurt op samenwerken maakt duidelijk hoe een eigenaar-bewoner: (1) bij zijn of haar 
informele aanpak van woningverbetering, indien gewenst, door de overheid wordt ondersteund 
en aangevuld; (2) als middenklasse huishouden kan investeren in de verduurzaming van zijn 
of haar woning; (3) in een wijkaanpak individueel kan handelen en/of bij verbouwingen niet te 
maken krijgt met spanningen tussen buren; en (4) door het gebruik van techniek kan slagen in de 
energietransitie van zijn of haar (koop)woning. 
 
Op basis van mijn onderzoek kan ik een aantal handreikingen geven voor duurzaam samenwerken. 
Ten eerste is een andere uitgangspositie van de ambtenaar nodig, namelijk die van onderzoeker 
in plaats van expert. Hij of zij onderzoekt hoe woningverbetering al wordt georganiseerd en 
hoe eigenaar-bewoners tegen de rol van overheid aankijken. Ten tweede zou er een Premie 
E(energietransitie)–regeling moeten komen waarin de overheid duidelijk maakt hoe zij omgaat 
met de sociale, procesmatige en technische aspecten van woningverbetering. 

Een Premie E-regeling maakt bijvoorbeeld duidelijk hoe de overheid ervoor zorgt dat mensen 
met weinig geld toch kunnen investeren in de energietransitie van hun (koop)woning, hoe 
arbitrage of mediation bij geschillen tussen buren is geregeld óf hoe wordt omgegaan met de 
situatie van de groeiende groep oudere eigenaar-bewoners. Zij verduidelijkt in zo’n regeling hoe 
er ruimte is voor individueel handelen door een eigenaar-bewoner, stapsgewijs werken mogelijk 
is en rekening wordt gehouden met wat iemand al heeft gedaan en/of zelf nog wil doen. 

Verder maakt een Premie E-regeling duidelijk wat de techniek is waarmee bestaande koop-
woningen gaan worden verduurzaamd. Dat is nu niet de situatie en daarom een zorg. Zolang 
de overheid niet duidelijk is over techniek kan redelijkerwijs niet van eigenaar-bewoners met 
beperkte financiële middelen worden verwacht dat zij beginnen met de energietransitie van 
hun woningen. Daarom moet gemeentelijk beleid dat als doel heeft de energietransitie van 
koopwoningen te verwezenlijken, zolang er aan eigenaar-bewoners over de technische oplossing 
geen duidelijkheid geboden kan worden, een pas op de plaats maken.

Ambtenaar als onderzoeker
Dit onderzoek doet twee praktische handreikingen aan de strategische beleidsvorming. Ten 
eerste dat de verhalen van belanghebbenden waar nieuw beleid zich op richt, kennis bevat die 
als input kan dienen voor de fase waarin beleid wordt ontwikkeld. Ten tweede kan kwalitatief 
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praktijkgericht onderzoek, weliswaar beperkt in omvang en sterk toegespitst, door een ambtenaar 
worden uitgevoerd middels het hanteren van enkele basisregels voor dataverzameling en -gebruik. 
Praktijkgericht onderzoek door een ambtenaar is iets heel productiefs, omdat je kunt leren van 
burgers en daarmee kunt bijdragen aan het succesvol realiseren van beleidsdoelstellingen. 
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Summary

Occasion
This dissertation deals with the use of the knowledge and expertise of citizens in policymaking. In 
the 2019 Climate Agreement, the Dutch government formulated its ambition to render millions 
of homes in the Netherlands environmentally sustainable. This ambition also applies to private 
properties, implying that private sector home improvement is back on the table as a policy issue. 
How, then, does this government ambition relate to the individual responsibility of homeowner-
residents? It would be strange, after all, if owner-residents merely have a reactive role to play in a 
residential improvement policy that pertains to their own home. 

The central question of this study is how owner-residents and government can cooperate in 
private home improvement efforts in a sustainable way. This issue of cooperation was studied on 
the basis of a case-study in the city of Almere, in which local owner-residents themselves were 
given a voice on home improvement. 

The city of Almere is a testing ground for the implementation of the Climate Agreement because of 
the tens of thousands of suburban homes in this city that need to be made more environmentally 
sustainable. 

Network Analysis of Home Improvement 
To address the issue of cooperation, I conducted a network analysis. This is possible because in this 
case the government and the owner-residents function within the same network. The network of 
home improvement consists of three kinds of relationships: (1) the relationship of the owner-resident 
to their home, (2) social ties, and (3) owner-resident to technology. The knowledge about this network 
is developed in an iterative process, interconnecting empirical findings derived from the research 
data, interviews with owner-residents, and study of the literature. The network analysis reveals the 
functioning of the three relationships, according to the government and owner-residents, but it also 
shows the particular resources and obstacles involved and how these influence the network’s operation. 

In conducting this network analysis, I used insights from the ‘grounded theory’ approach, Science 
and Technology Studies (STS), and Actor Network Theory (ANT). The aim of using grounded 
theory is to ensure that the study reveals the individual perspective of all actors involved and that 
the existing theoretical knowledge also gives rise to the development of new theoretical insights. 
By considering the empirical findings from the perspective of the Climate Agreement and that 
of the owner-residents, it becomes possible to understand how the two relate to each other and 
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why actors act in particular ways. The network of home improvement consists of individuals and 
things, while the effects and implications of this heterogeneity on the functioning of the network 
is part of the analysis. This is why I use two theories that provide insight into the meanings of 
technology and networks: STS and ANT. 

For doing the network analysis I used a narrative approach. People tend to store their knowledge 
and experiences in narratives, and this makes these narratives quite useful as data for research. It is 
possible to analyze the narratives of owner-residents to gain insight into, for instance, the context 
of their home improvement effort (who, when, where, and what), how relations function within it, 
and what the effort asks from them as human beings. We can also look at policy text as a narrative 
and use it as data for research. Governments tell stories in policies to promote change and legitimize 
their involvement. A narrative structure (beginning, middle, ending), narrative elements (settings 
and characters or roles, such as ‘hero’ and ‘villain’), and policy attention for a ‘victim’ or some real 
or assumed ‘danger’ give rise to a policy plot. By paying close attention to the tone of voice and the 
narrative techniques in a policy narrative, rather than just providing a summary, a clearer picture 
may emerge of what is (also) going on and which ‘plot’ the policymakers ‘plotted’ to realize their 
goals, but also who is the narrator and on which actors does this narrator focus.

Sample and Interviews 
To gain access to narratives of owner-residents about home improvement, I interviewed some of 
them, in order to use the resulting transcripts for the data of my study. I formulated a plan for 
interviewing owner-residents, describing how contact was to be established with respondents, 
and how the interviews were to be conducted and transcribed. 

The aim of the 31 interviews with owner-residents in Almere was to gain insight into the diversity 
of practices and experiences with home improvement in suburban homes in neighborhoods 
developed in the 1970s and 1980s. I wanted to interview a number of older owner-residents 
as representatives of their neighborhood’s aging population. In addition, I wanted to interview 
owner-residents living with children because families still prevail in the neighborhoods under 
study. From the angle of social-cultural urbanization I also wanted to interview owner-residents 
who live alone, who live in a two-person household or who have a migration background. The 
interviews took place with either one or two persons present at the same time. I talked to a total 
number of 47 owner-residents.

With respect to the social-economic characteristic of the respondents and the value of their 
homes, it is clear that the neighborhoods under study are home predominantly to middle-income 
households. My respondents also share that they mainly are or were active in practice-oriented 
professions. Rather than classifying my respondents in a model, however, I wanted to investigate 
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which knowledge, skills and capacities they have at their disposal that are useful for organizing 
and realizing home improvement. 

For finding my respondents I employed two sampling methods. One of them is called 
‘purposive sampling’: by ringing people’s doorbell, posting calls on social media and writing 
to residents’ associations I managed to reach people actually living in these neighborhoods. 
In addition, I used ‘snowball sampling’ by asking people at the end of an interview if they 
could introduce me to other people living in the area under research and who might be 
willing to be interviewed.

In the interviews, I would first focus on the background of the respondent(s) and how they pay 
attention to improving their house. Next, I would address the question of what they changed in, 
on, or around their home, and how they performed these changes. This allowed them to go into 
more detail about remodeling kitchens, raising the soil-level of gardens (Almere is in a polder), 
wallpapering, installing triple glass, and so on. As regards the specific adaptations of their home, 
I asked the respondent(s) to say more about their own activities, the role of other people, and 
the use of technology. Finally, I would focus on the enhancement of the home’s sustainability 
and the possible attention paid by respondents to this aspect. Regarding all issues discussed in 
the interviews I asked (follow-up) questions on the role of particular obstacles and sources of 
support. 

Narrative Analysis of the Dutch Climate Agreement 
The Dutch 2019 Climate Agreement is a policy document that in this study serves as the main source 
for the government’s ‘narrative’ on home improvement pursuits. In this Agreement, the Dutch 
government expressed its ambition to render the existing housing stock more environmentally 
sustainable, a process which can be viewed as an altogether new phase. It has been possible for 
several years now to raise sustainability through insulation of homes or through self-generation 
of power by installing solar panels. A new element is the notion that the use of natural gas as heat 
supply in homes should be discontinued because of the environmental damage resulting from 
CO2 emission. There will be two major ‘victims’ if this objective of ending the use of natural gas 
is not achieved: Dutch society as a whole because of more rapidly advancing climate change, and, 
more specifically, the residents of the province of Groningen who suffered from the earthquakes 
resulting from the large-scale extraction of natural gas in their region. By articulating its view on 
this situation, the government took on a specific role in this narrative. The effort toward a significant 
reduction of the CO2 emission of existing homes gave rise to three policy ambitions. 

Of the three policy ambitions the first pertains to ‘home expenses neutrality’. Its idea is that 
investing in an environmentally sustainable home can be expensive, and that a too high cost may 
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discourage people from engaging it, which in turn undermines the effort toward achieving CO2 
reduction. This could be prevented by financial schemes and offering particular technological 
solutions. The second ambition, which is closely entwined with the first, involves the need for 
technological solutions comprised in the term ‘arrangements.’ For doing residential improvements, 
a standardized technological set of options will be made available, possibly per type of home, 
which ensures that houses to be remodeled meet the new standards and requirements. Finally, 
the third ambition pertains to the process proposal to adopt a neighborhood approach. Doing 
away with natural gas basically implies a collective (physical) approach leading to another energy 
supply in neighborhoods. In a participation process, the municipality sets up deliberations with 
stakeholders about alternatives for the reliance on natural gas. 

A positive side of the 2019 Dutch Climate Agreement is that, in its own way, it engages the three 
relationships within the network of residential improvement (and therefore the organization of 
home improvement). The Agreement has attention for the fact that people are acting and active 
subjects, and that owner-residents through self-activation can and are willing to make changes 
to their house themselves. This becomes tangible by pursuing standardization of materials that 
meet the standards, but also by a formal inspection after people completed their measures to 
render their home more environmentally sustainable. Social relations come into play in the effort 
toward collectivity and the notion that a neighborhood approach should also have attention for 
other issues linked to people’s living environment. Through the abovementioned arrangements 
there is quite a bit of attention for technology, and how it can be deployed in the effort to make 
existing homes more environmentally sustainable. In short, the Climate Agreement names and 
recognizes the three relations in the network of home improvement.  

Narrative Analysis of the Story of Owner-residents 
In their stories on home improvement, owner-residents discussed the different aspects and practices 
involved: the how, the various actors, the role of money and skill, the collaboration with neighbors, 
the dealing with materials, and so on. The owner-residents indicated how their efforts led to, 
among other things, house expansions, new roof-gutters, upgraded bathrooms, and successful 
installation of solar panels, but also to unforeseen problems, clumsiness, neighborly quarrel, and 
worries about money. In home improvement, owner-residents make use on an everyday basis of 
tools and materials, institutions (subsidy schemes), and the tips and tricks told to them by other 
people or found on the internet. Each combined the resources available to them into an approach 
of their own. The commentary of owner-residents on home improvement projects therefore reveals 
a quite individualist guiding philosophy commonly marked by steering a middle course, pragmatic 
thinking, and a step-by-step approach in order to maintain control of the process.
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At the same time the narrative of owner-residents on home improvement is the story of middle-
class households with incomes of 1 to 1.5 times the average income. They live in a social 
environment where technical knowledge and people with manual skills tend to be fairly easy to 
find. But their financial situation sharply delineates their options and room for action. 

For owner-residents, the network – their organization of home improvement – consists of three 
relations as well. Home improvement, as indicated in their stories, starts for them with their 
own physical, social, and financial competencies. To them, the effort of which they are capable 
themselves is materiality – that which matters – in the process of home improvement. It may 
range from having the courage to be on a ladder or having investment options to the role of 
neighbors, dexterity, social skills, or having children running around the house. Next, owner-
residents deploy their relations with other people and technology in ways that will benefit their 
own home improvement approach. When owner-residents commented on their experiences, they 
also revealed the social mechanisms that deeply influenced their actions, such as a preference for 
slightly more detached social ties (instead of very close ones), a certain measure of timidity in 
asking questions or a sense of diffidence in accepting particular aspects. 

Their narratives also suggest that they have a strong bond with devices, materials, and technological 
products. This close tie with technology is there for a reason, of course. Technology becomes a 
major (f)actor for owner-residents in home improvement when it makes things easier instead of 
more complicated – when it solves problems rather than causing them. 

Using Knowledge from Practice for Policy 
By listening to the stories of owner-residents about home improvement, they are granted a voice. 
This is the alternative story about home improvement. If the government wants to be able to 
cooperate with owner-residents, it is important that policymakers reflect on this alternative story 
to ensure that it is used to that end. What is there to be learned from the stories of owner-residents 
in the context of the Climate Agreement? 

First of all, that home improvement involves an informal approach and that its various social 
aspects are important to owner-residents. The actual realization of home improvement also 
depends heavily on the available financial resources of home-owners because most of them have 
a modest income. Their personal circumstances (physical, social, financial) and social relations 
have a large influence on their approach of home improvement. Further, they do not want to 
end up in a position of dependency through receiving support because this is at odds with their 
motivation to stay in control themselves and their striving for autonomy. Asking support from 
neighbors or other people is generally a delicate matter for owner-residents. For this reason, this 
issue requires close attention from the government.
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As revealed by the stories of owner-residents, technology can have a mediating role between 
people and their home. This is also an ambition of the Climate Agreement. Such mediating role 
of technology, however, is only at issue when it makes things easier for owner-residents and solves 
particular problems for them. As their stories teach us, specific technological solutions have to 
meet the standards of clarity, simplicity and affordability.

Cooperation in Home Improvement 
In a situation where the government does not pick up the tab for making the existing housing 
stock more sustainable while it also prefers to refrain from using coercion as a tool, the 
organization of home improvement will have to rely on a (network) cooperation of government 
and owner-residents. Cooperation is about ensuring that the approaches of the government and 
the individual owner-residents coincide as much as possible. Policy aimed at cooperation makes 
clear how specific owner-residents: (1) can be supported or guided by government, if so desired, 
in their informal approach of home improvement; (2) can invest as middle-income household in 
larger sustainability of their home; (3) can act individually in a neighborhood approach and/or 
do not have to deal with tensions among neighbors in home improvement projects; and (4) can 
successfully contribute to the energy transition of their (private) home by deploying particular 
technologies. 
 
Based on my study, it is possible to offer several kinds of advice on sustainable cooperation. First, 
the public servant involved needs to adopt a different role from the start, namely that of researcher 
rather than that of expert. He or she investigates how home improvement is being organized 
already and how owner-residents perceive the role of the government in such trajectory. Second, 
an E-(energy transition) Premium scheme needs to become available in which the government 
explains how it deals with the social, processual and technological aspects of home improvement. 

An E-Premium scheme elucidates, for instance, how the government ensures that people with 
limited money can still invest in the energy transition of their (private) home, how arbitration or 
mediation is organized in case of disputes between neighbors, or how the situation of the growing 
group or older owner-residents is addressed. Such regulation needs to specify the room for 
individual action available to an owner-resident, the possibility of taking a step-by-step approach 
and how the individually performed or planned projects of owner-residents can be taken into 
account. 

Furthermore, the E-Premium scheme regulation needs to clarify the technologies to be used for 
making existing private homes sustainable. Because this is not the case at this moment, there is 
reason for concern. As long as the government is not clear about the technologies, it cannot be 
reasonably expected from owner-residents with limited financial resources that they initiate the 
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energy transition of their home. This is why municipal policies aimed at realizing the energy 
transition of private homes cannot proceed as long as no clarity can be provided to owner-
residents about the technological solutions involved.

Public Servant as Researcher
This study offers two practical kinds of advice in the context of strategic policy design. First, 
the stories of the various people targeted by new policies will often comprise knowledge that 
may serve as specific input during the policy development stage. Second, qualitative practice-
oriented research, even though limited in scope and merely pragmatic, can be conducted by 
public servants by relying on several basic rules for data collection and data use. Practice-oriented 
research by public servants is highly productive because you will always learn from residents and 
thus contribute to the successful realization of policy targets.

(Translation: Ton Brouwers)  
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De overheid kan leren van burgers en in de beleidsvorming ge-

bruikmaken van de kennis uit hun verhalen. Er is ander handelings-

repertoire nodig nu de overheid wil dat bestaande koopwoningen 

op grote schaal en in een hoog tempo worden verduurzaamd. Iets 

waardoor zij veel te maken krijgt met burgers en met effectief 

beleid kan worden voorkomen dat er blokkades ontstaan in de 

uitvoering. In dit proefschrift vertellen Almeerse eigenaar-bewoners 

uit jaren ’70- en ’80-wijken over hun handelingen, vaardigheden en 

motivaties om hun huizen te onderhouden en te verbeteren. Vragen 

stellen en mensen laten vertellen, is een waardevolle methode. Zo’n 

narratieve benadering is relevant, omdat verhalen kennis bevatten 

waarmee beleidsmakers in de prille fase van beleidsvorming de 

koppeling kunnen maken met de praktijk. Zodanig dat zicht ontstaat 

op een specifieke regeling voor de energietransitie van bestaande 

koopwoningen. Door eigenaar-bewoners als belanghebbenden tijdig 

aan het woord te laten, kan dit onderdeel van het klimaatbeleid 

beginnen vanuit een andere verhouding tussen overheid en deze 

burgers. 




