KRACHT VAN DOEN
Een concrete kaderstellende woonvisie en uitvoeringsgerichte prestatieafspraken
De gemeentelijke woonvisie wint aan belang voor de lokale samenwerking, mede ingegeven door de nieuwe
woningwet. Zonder visie geen verplichting tot prestatieafspraken. Een visie maakt duidelijk voor welke opgaven
je staat, wat je ambities zijn en wat je dan van partners verwacht. Partners in de lokale driehoek spreken steeds
vaker al aan de voorkant over wat financieel haalbaar is, zodat ze weten dat wat ze vragen ook redelijk is.
Spannend is het ook. Wie concreter is over wat te willen bereiken, is ook kwetsbaarder. Vertrouwen is hierbij de
basis en dat moet je samen willen organiseren.

EEN WOONVISIE DIE UITNODIGT
EN AANZET TOT ACTIE
Het is simpel. In een woonvisie staat wat je wilt
bereiken, in prestatieafspraken staat uitgewerkt
wat en hoe de drie partners de opgaven gaan
realiseren. Dit betekent dat de woonvisie duidelijk
moet zijn over de volkshuisvestelijke taak van de
corporaties en marktpartijen. In een visie kan je
niet wonen, daarom is een goede vertaling richting
uitvoering belangrijk. Dat is de reden waarom
A
tijdens het maken van de visie werken het vormen
van allianties die de latere uitvoering ter hand
willen nemen. Wij adviseren u:
•

In de woonvisie de basis te leggen voor de
prestatieafspraken.

•

Concrete en realistische doelen te stellen in
relatie tot de volkshuisvestelijke opgaven.

•

De ‘van papier naar hier’-check te doen: is wat
we willen bereiken daadwerkelijk uitvoerbaar,
doen we dit transparant en onderbouwd en
hebben we de nodige flexibiliteit om bij te
sturen.

•

In het ontwikkelproces van de woonvisie
allianties te smeden met uitvoerende partijen
en afspraken te maken over rolverdeling,
voorwaarden en prestaties.

Zo legt u de basis voor de prestatieafspraken en
werkt u vanaf de start samen aan de realisatie van
de woonvisie: ontwikkelen door te doen.

DE SUCCES DRIEHOEK
Atrivé ondersteunt zowel gemeenten,
woningcorporaties als huurdersorganisaties op
verschillende manieren om de lokale driehoek tot een
succes te maken.
•

We werken aan betekenisvolle woonvisies met een
concrete agenda die partners uitnodigen tot actie en
uitvoeringskracht.

•

We begeleiden prestatieafspraken die
werkzame oplossingen bevatten voor werkelijke
volkshuisvestelijke opgaven.

•

We helpen huurdersorganisaties invulling te geven
aan hun rol als volwaardige gesprekspartner en
werken aan inhoud (kennis) , proces (visie en
ontwikkelagenda) én cultuur (houding en gedrag).

We doen dit vanuit diverse rollen: als adviseur,
gespreksleider, coördinator, penvoerder, maar ook als
coach & trainer van partijen die zelf het proces en de
inhoud vormgeven.

Succes
driehoek

PRESTATIEAFSPRAKEN: WERKZAAM,
REALISTISCH EN CONCREET
Prestatieafspraken zijn zinvol als ze concreet
aangeven welke resultaten moeten worden bereikt.
Intentie-afspraken kunnen inspirerend zijn, maar
bieden geen garantie voor succes. Afspraken moeten
wel concreet zijn. Daarbij helpt om aan te geven:
•
•
•
•

Voor welk probleem is deze afspraak een
oplossing?
Is de uitvoering meetbaar (is de aard van de
verandering te volgen)?
Is de afspraak redelijk (investering in verhouding
met opgave en financiële polsstok)?
Sluiten de afspraken aan bij de Indicatieve
bestedingsruimte van woningcorporaties?

In onze aanpak dagen wij u uit om niet alleen te
formuleren WAT u wilt bereiken en WAAROM, maar
ook over HOE, WIE en WANNEER die prestaties
worden geleverd. De corporaties, gemeente en
huurdersorganisaties hebben in de uitvoering allen
een verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend spreken
we over voortgang van de uitvoering, dat kan in de
vorm van verantwoordingsverslagen, monitoring
en evaluaties. En we spreken af welke interventies
worden gedaan als de prestaties niet worden
gerealiseerd.

DE HUURDER STAAT CENTRAAL
Prestatieafspraken gaan over belangrijke
volkshuisvestelijke kwesties zoals:
• betaalbaarheid en beschikbaarheid van de
doelgroep
• realiseren van een energiezuinige sociale
huurwoningvoorraad
• huisvesten van urgente doelgroepen
• realiseren van wonen met zorg en
ouderenhuisvesting
• leefbaarheid
• maatschappelijk vastgoed
• sloop-, nieuwbouw- en herstructureringsprojecten

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET MAKEN VAN
PRESTATIEAFSPRAKEN
1. Start met aandacht voor huurders: schakel
kennis gelijk door inzicht te bieden in de
financiële mogelijkheden woningcorporatie
en het toelichten van gemeentelijk
volkshuisvestelijk beleid.
2. Maak samen een heldere marsroute: wie spreekt
met wie waarover en wanneer. Wie stelt vast?
3. Ga aan de slag met urgentie en prioritering: wat
is de maatschappelijke pijn die ontstaat met en
zonder interventies?
4. Wordt concreet in handelingsafspraken:
duidelijk formuleren wat er gedaan wordt, door
wie, wanneer en met welk doel.
5. Werk aan vertrouwen: vertel elke bijeenkomst
wat jij kunt en wilt bieden, vraag wat de ander
daarvan vindt en maak duidelijk wat jij van de
ander verwacht.
6. Stel vragen: vraag door, net zolang tot je echt
begrijpt waar belang van de ander zit. Pas dan
begrijp je of wat jij bijdraagt ook een bijdrage
betekent voor de ander.

WOONALLIANTIEFABRIEK
Wilt u als gemeente werken aan een woonvisie voor
de toekomst, met een concreet uitvoeringsagenda en
met meer aandacht voor ondernemerschap? Dan is
de Woonalliantiefabriek een mooie stap in het actualiseren van uw woonvisie. In de Woonalliantiefabriek
gaat u samen met partners, ondernemers, burgers
de oplossingen op het vlak van wonen. Veel partijen
zijn zich bewust van hun vraag, wat ze zelf willen. Ze
weten vaak minder goed wat ze te bieden hebben,
hun ‘verborgen’ aanbod. D
onbenut potentieel op de plank liggen. Tijdens de
Woonalliantiefabriek pakken we met elkaar deze
onbenutte kansen op en gaan we met elkaar concreet
en praktisch praten over oplossingen voor opgaven
die er liggen. De Woonalliantiefabriek brengt kennis
en expertise in uw gemeente bij elkaar. Het daagt uit
om passende allianties te smeden en te werken aan
een aantrekkelijke en goedwerkende woningmarkt die
stige bewoners.

We merken in het land dat huurdersorganisaties op heel verschillende
manieren invulling willen geven aan hun rol in de lokale driehoek.
Onze ervaring is dat het goed is om de volgende vragen vooraf te
beantwoorden:
Hoe vat je als huurdersorganisatie je taak op?
Wie vertegenwoordig je en hoe heb je contact met die achterban?
Wat is je rol in het prestatieafspraken proces?
In hoeverre wil je betrokken zijn bij de uitvoering?
Hoe voel je jouw verantwoordelijkheid in het komen tot afspraken?
Hoeveel tijd wil en kun je besteden aan het maken van de prestatieafspraken?

HUURDERSORGANISATIE
IN DE DRIEHOEK
•
•
•
•
•
•

JAARAFSPRAKEN: CONCREET EN UITVOERINGSGERICHT
Kaderstellende prestatieafspraken maak je voor een periode van 4 à 5 jaar. Elk jaar worden deze
afspraken voor het komende jaar concreet gemaakt in een uitvoeringsagenda, op basis van de
volgende stappen:
1. uitvoering jaarafspraken vorig jaar evalueren
2. bod corporaties
3. reactie gemeente op het bod
4. samen in gesprek: pragmatische jaarafspraken opstellen

ERVARING ATRIVÉ MET WOONVISIES, PRESTATIEAFSPRAKEN EN ONDERZOEK
Gemeenten schakelen ons in omdat we:

•
•
•
•
•
•

woonvisies begeleiden, prestatieafspraken begeleiden, de penvoering van jaarafspraken doen,
huurdersorganisaties bij het maken van prestatieafspraken ondersteunen en woningmarktonderzoek doen
verstand hebben van vastgoedsturing, duurzaamheid, wonen en zorg, betaalbaarheid, huurbeleid,
maatschappelijk vastgoed en de huisvesting van urgenten
voor gemeenten, woningcorporaties en huurderorganisaties werken. We kennen de partijen van binnenuit en
weten wat er speelt
huurdersorganisaties in een kort traject wegwijs maken in de nieuwe participatie-uitdagingen die de nieuwe
Woningwet biedt
bestuurlijke ervaring meebrengen
kritisch stilstaan bij de consequenties van de Woningwet op de (beleids)keuzes, om hierin goed te adviseren
vanaf de start gaan voor het organiseren van betrokkenheid en allianties tussen de partijen die het samen in de
praktijk met elkaar moeten gaan doen.
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CONTACT
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