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Voorwoord 

Eind jaren tachtig viel bij vele na-oorlogse etagebouwcomplexen een achteruitgang in het 
woon- en leefklimaat te constateren. Deze complexen werden geconfronteerd met een 
toename van vervuiling, vandalisme en crinninaliteit. Het aantal verhuizingen nam toe en 
de verhuurbaarheid werd steeds moeilijker. 
Om het verval van dit soort complexen tegen te gaan is enkele jaren geleden de 'Stimu-
leringsregeling huismeesters voor sociale verhuurders' in werking getreden. Deze regeling 
is onder verantwoordelijkheid van de Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in samenwerking met de 
landelijke centrales van woningcorporaties ontwikkeld. Op basis van een tijdelijke subsidie 
in de loonkosten zijn circa 150 huismeesters in problematische na-oorlogse woningcom-
plexen aangesteld. Verwacht werd dat het aanstellen van een huisnneester samen met 
andere gerichte maatregelen de crinninaliteits- en verhuurbaarheidsproblemen zouden 
verminderen. 

Of dit effect heeft plaatsgevonden is onderzocht in het Evaluatie-onderzoek huismeesters. 
Opdrachtgevers voor het onderzoek waren de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van 
Criminaliteit (SBPC) en het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. Het onderzoek is uitgevoerd door nnedewerkers van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en de beide 
landelijke centrales, Nationale Woningraad (NWR) en NCIV, Koepel voor woningcorpora-
ties. 
In dit eindrapport worden de resultaten van het onderzoek gerapporteerd. Op basis van 
verschillende gegevens wordt een antwoord gegeven op de vraag welke effecten de inzet 
van een huismeester heeft gehad op vervuiling, vandalisme, overlast, criminaliteit, de 
woonwaardering van bewoners en de verhuurbaarheid. Tevens worden de knelpunten in 
de projecten en de financiering van de huismeester behandeld. 

Het onderzoek is begeleid door de 'Evaluatieconnmissie Stimuleringsregeling Huis-
meesters'. Deze commissie is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: prof. dr. J.J.M van Dijk (SBPC) 

Leden 	: ir. W.G. Hulshof (Ministerie van VROM), 
mevrouw dr. J. Junger-Tas (WODC, Ministerie van Justitie), 
drs. M.A. Lammertink (NWR), 
mevrouw mr. G.E. Ponsteen (secretariaat SBPC) en 
mevrouw drs. A.A. Vroege (NCIV, Koepel voor woningcorporaties). 

We bedanken de leden van de evaluatiecommissie voor hun inbreng in het onderzoek. 
We bedanken tevens de betrokken verhuurders, de huismeesters, de bewoners van de 
onderzochte complexen en de politiekorpsen in de betrokken gemeenten voor hun 
bereidwillige medewerking aan het onderzoek. Ten slotte zijn wij mr. P.B.A. ter Veer 
(WODC) en mevrouw drs. M.I. Zeilstra (WODC) bijzonder erkentelijk voor hun bijdragen 
aan het onderzoek. De lay-out van dit rapport is verzorgd door de Nationale Woningraad. 
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Samenvatting 

Aanleiding tot en opzet van het onderzoek 

Eind jaren tachtig viel in veel na-oorlogse woningcomplexen een achteruitgang in het 
woon- en leefklimaat te constateren. Deze complexen hadden te maken met een 
toename van criminaliteits- en verhuurbaarheidsproblemen. Verwacht werd dat deze 
ontwikkeling een halt kan worden toegeroepen met een Plan van aanpak waarvan het 
aanstellen van een huismeester een belangrijk onderdeel is. Om het aanstellen van 
huismeesters te bevorderen is per 1 januari 1988 de tijdelijke 'Stimuleringsregeling 
huismeesters voor sociale verhuurders' in werking getreden. Deze regeling is onder 
verantwoordelijkheid van de Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in het leven geroepen. In totaal 
is voor ruim 150 huismeesters een tijdelijke subsidie toegekend in de loonkosten. 
In opdracht van de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit (SBPC) en het 
Ministerie van VROM is onderzocht of de huismeester een bijdrage !evert aan het 
beperken dan wel terugdringen van de criminaliteits- en verhuurbaarheidproblemen in 
na-oorlogse woningcomplexen. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie, de 
Nationale Woningraad (NWR) en het NCIV, Koepel voor woningcorporaties. 
Het hoofdonderzoek heeft plaatsgevonden in 28 na-oorlogse woningconnplexen verspreid 
over het hele land. Deze complexen staan model voor alle complexen waar een 
gesubsidieerde huismeester is gaan werken. In deze complexen werken 30 huismeesters. 
Tevens zijn drie vergelijkingscomplexen (zonder een huismeester) in het onderzoek 
betrokken. Het hoofdonderzoek bestond uit een voormeting eind 1988 (voordat de 
huismeester in het complex is gaan werken), een tussennneting (toen de huismeester 
ongeveer een halfjaar heeft gefunctioneerd) en een nameting in het begin van 1990 
(nadat de huismeester een jaar in het complex heeft gewerkt). Er zijn gegevens 
verzameld over vervuiling, overlast, vandalisme en andere vormen van criminaliteit, de 
woonwaardering, de verhuurbaarheid en de werkzaamheden van de huismeester. Ook 
zijn de andere maatregelen uit het Plan van aanpak in kaart gebracht. De gegevens zijn 
verzameld bij de verhuurders, de huismeesters, de bewoners en de politie. Aan het 
bewonersonderzoek in de 31 complexen hebben in de voornneting 2.817 bewoners 
meegedaan en in de nameting 2.771. Dit is een respons van respectievelijk 70% en 69%. 
Tijdens het evaluatie-onderzoek is veelvuldig gewezen op de problemen rond de 
financiering van de huismeester. Daarom is medio 1990 een aanvullend onderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek had tot doel een totaalbeeld te verkrijgen hoe de aanstelling 
en de financiering van de gesubsidieerde huismeesters op dat moment waren geregeld. 

De complexen 

De 28 complexen waar een huismeester is aangesteld, verschillen onderling sterk qua 
bouwvorm en bewonerskenmerken. Op basis van enkele sociale en fysieke kenmerken 
is een indeling gemaakt in acht typen complexen: 
- hoogbouw-galerijflats met traditionele gezinnen; 
- middelhoge flats met traditionele gezinnen; 
- hoogbouw-galerijflats met nieuwe huishoudens; 
- middelhoge flats met nieuwe huishoudens; 
- de nette hoogbouw-galerijflat; 
- de nette middelhoge flats; 
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- jongerenhuisvesting; 
- ouderenhuisvesting. 

In de zes complexen met traditionele gezinnen worden veel gezinnen met kinderen 
aangetroffen. Bovendien hebben veel bewoners een lagere opleiding, een niet-
Nederlandse herkomst en een relatief lange woonduur. De acht complexen met nieuwe 
huishoudens worden gekenmerkt door veel jongeren, veel hogeropgeleiden en een relatief 
korte woonduur. Typerend voor de negen nette flats is het gemiddelde opleidingsniveau, 
een groot aantal bewoners tussen de 30 en 65 jaar en veel een- en tweepersoonshuis-
houdens. Verder is er duidelijk sprake van een relatief 'goede' buurt. Deze drie groepen 
van complexen zijn verder verfijnd door een onderscheid te maken in hoogbouw-
galerijflats en middelhoogbouw (twee, drie of vier woonlagen). Ten slotte zijn vier 
complexen bestemd voor jongerenhuisvesting en een complex voor ouderenhuisvesting 
in het onderzoek betrokken. 

Eind 1988 gaat de aard en omvang van de problematiek voor een groot deel samen met 
deze indeling. De omvang van de problemen in de jongerenhuisvesting en de complexen 
met traditionele gezinnen is in het algemeen relatief groot. De complexen met de nieuwe 
huishoudens en de nette flats nemen een middenpositie in. De nette hoogbouw-
galerijflats hebben te maken met verhuurbaarheidsproblemen die toe te schrijven zijn aan 
de woningmarkt. Ten slotte is de problematiek in het ouderencomplex relatief het geringst. 

De huismeesters 

De 30 huismeesters hebben een uitgebreid takenpakket. In de onderzoeksperiode hebben 
zij ongeveer een derde van hun werktijd besteed aan schoonmaakwerkzaamheden (vooral 
in de algemene ruimten van het complex). Bijna een kwart gaat op aan toezicht en 
controle. Net  accent ligt hierbij op het surveilleren in de algemene ruimten. De 
huismeesters besteden 17% van de tijd aan bewonerscontacten. Evenveel tijd zijn zij kwijt 
aan technische taken. In de resterende tijd verrichten zij diverse algemene werkzaam-
heden (zoals de administratie). Los van het soon t werkzaamheden valt op dat de 
huismeesters ruim de helft van de tijd doorbrengen in de algemene ruimten. 
Er kunnen drie typen huismeester warden onderscheiden: vijf loezichthoudende 
huismeesters', zeven 'schoonmakende huismeesters' en 18 'manusjes van alles'. De 
huismeesters in deze grootste groep verdelen hun werktijd evenredig over de diverse 
werkzaamheden. Ten opzichte van de tussenmeting is het aantal schoonmakers en 
toezichthouders afgenomen. Net  aantal manusjes van alles is daarentegen toegenomen. 
Dit betekent dat de tijdsbestedingspatronen van de huismeesters meer op elkaar zijn gaan 
lijken. 
De fysieke omvang van de complexen (zoals het aantal woningen, gebouwen en entrees) 
varieert. Dit gegeven is tot uitdrukking gebracht in het kenmerk 'huismeesterdichtheid'. 
Een toenemende huismeesterdichtheid betekent dat het aantal woningen, gebouwen en 
entrees afneemt. Dit betekent dat er relatief meer werk wordt verricht. Er is een overlap 
tussen het type huismeester en huismeesterdichtheid: toezichthouders worden vooral in 
de grotere complexen aangetroffen, schoonmakende huismeesters vindt men in de 
kleinere complexen. De helft van de manusjes van alles werken in de complexen die een 
middenpositie innemen qua huismeesterdichtheid. 

Bijna alle bewoners zijn op de hoogte van de aanwezigheid van de huismeester. De 
huismeesterdichtheid heeft consequenties voor de contacten tussen de huismeester en 
de bewoners. Een lagere huismeesterdichtheid betekent dat minder bewoners de 
huismeester gesproken hebben en ook dat de frequentie van contact afneemt. De meeste 
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bewoners hebben voor het overige de huismeester wel eens benaderd voor het krijgen 
van informatie of gewoon voor de gezelligheid. Zaken die vervolgens aan bod komen, 
hebben betrekking op te.chnische klachten over de woning en/of de algemene ruimten. 
Opvallend weinig bewoners spreken de huismeesters aan over vandalisme en 
criminaliteit. 

Andere maatregelen uit het Plan van aanpak 

De aanstelling van een huismeester vormt een van de maatregelen uit een Plan van 
aanpak. De overige maatregelen uit dit Plan van aanpak zijn bij de verhuurders 
achterhaald. De diverse maatregelen zijn ingedeeld in vijf groepen: 
- de woning; 
- de algemene ruimten (zoals entrees, bergingen, lift en dergelijke); 
- de directe woonomgeving; 
- de buurtvoorzieningen en 
- de complex- of buurtbewoners. 

Ruim de helft van het aantal maatregelen heeft betrekking op de semi-openbare ruimten 
en bijna een kwart is gericht op de bewoners. Een gedeelte van de nnaatregelen in de 
semi-openbare ruimten heeft tot doel de loegankelijkheid van het complex' voor 
buitenstaanders te verminderen. De resterende maatregelen hebben betrekking op de 
woning, de woonomgeving en de buurt: Bijna een derde van alle maatregelen is voOr 
1989 uitgevoerd. In 1989 (het onderzoeksjaar) is 58% van alle maatregelen uitgevoerd. 
Als er maatregelen zijn uitgevoerd voor vier van de vijf of van alle vijf de groepen, dan 
kan er gesproken worden van een 'integrale aanpak' van de problemen. Naast het 
aanstellen van een huismeester is er sprake van een omvattend pakket aan nnaatregelen. 
Daartegenover staat de meer 'sectorale aanpak'. Dat wil zeggen dat er maatregelen zijn 
uitgevoerd uit slechts een of twee groepen. In het onderzoek is met name van de 
integrale aanpak een aanvullend effect verwacht op de leefbaarheid en de verhuurbaar-
heid van een complex. 

Vervuiling, vandalisme en (drugs)overlast 

Problemen waarmee de complexen geconfronteerd worden, zijn vervuiling, vandalisme 
en (drugs)overlast. De gevolgen van dit soort gebeurtenissen zijn zichtbaar voor alle 
bewoners. Zij geven het complex een 'verloederde' uitstraling. 
Sinds de komst van een huismeester zijn in de meeste complexen het vandalisme 
(bekladding en vernieling) en de vervuiling afgenomen volgens de bewoners. Desondanks 
klaagt nog steeds ruim de helft van alle bewoners over frequente vervuiling. De overlast 
is verminderd in ruim de helft van alle complexen. De drugsoverlast is afgenomen in een 
beperkt aantal complexen. 
Het blijkt dat de situatie in de middelhoge flats met traditionele gezinnen nauwelijks is 
veranderd sinds de komst van een huismeester. De verbeteringen in de jongerencam-
plexen is minder sterk geweest dan in de overige complexen. Voor de andere typen 
complexen zijn de veranderingen grotendeels gelijk geweest. 
Verondersteld kan worden dat een intensievere aanpak (qua huismeesterdichtheid) tot 
sterkere verbeteringen leidt. Deze assunnptie gaat echter niet op. Een uitzondering vormt 
de overlast. In de kleinere complexen is de overlast relatief sterker gedaald dan in de 
grotere complexen. Er wordt wel eens van uitgegaan dat inwonende huismeesters 
positievere effecten behalen. Huisvesting in het complex wordt dan beschouwd als een 
intensieve wijze van inzet. In vijf complexen wonen de huismeesters intern. Het is echter 
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niet mogelijk gebleken het effect van een inteme huismeester onafhankelijk vast te stellen 
omdat vele andere factoren mede een rol hebben gespeeld. 
Wel zijn duidelijke effecten gevonden van het type huismeester. Bij de meer schoon-
makende huismeesters worden de grootste verbeteringen aangetroffen. Dit geldt met 
name bij vervuiling, bekladding en de drugsoverlast. 
Uitgezocht is of enkele andere maatregelen uit het Plan van aanpak een a.anyullend effect 
hebben gehad op vervuiling, vandalisme en de (drugs)ovedast. Voor het onderzoeksjaar 
wordt geen verband gevonden tussen het aantal uitgevoerde maatregelen en het aantal 
bewoners dat vindt dat vervuiling, vandalisme en (drugs)ovedast zijn afgenomen. 
Tot slot is gekeken naar de reacties van de bewoners bij vervuiling. Eind 1988 treedt eon 
derde van de bewoners zelf op wanneer zij zien dat de boel wordt vervuild. Sinds de 
komst van de huismeester treden wat minder bewoners zelf op. Als altematief wordt de 
huismeester ingeschakeld. Als hier rekening mee wordt gehouden dan is de sociale 
controle gestegen. Omdat deze verschuivingen zich voordoen in aJle typen complexen, 
wordt geen aanvullend effect gevonden van de sociale controle op de ontwikkeling van 
de vervuiling. 

De criminaliteit waarvan de bewoners zelf het slachtoffer worden 

Mn de bewoners is gevraagd van welke misdrijven zij persoonlijk het slachtoffer zijn 
geworden in of rondom het complex. De misdrijven zijn ingedeeld in vier groepen: 
woningdelicten (inbraak in de woning, vandalisme aan de waning), gebouwdelicten 
(inbraak in de berging, diefstal uit de postbus), overige vermogensdelicten (diefstal van 
fiets en diefstal uit de auto) en overige vernieling. 
In een beperkt aantal complexen is eon daling opgetreden van het aantal slachtoffers van 
woningdelicten en de overige vermogensdelicten. Het aantal overige vernielingen is 
afgenomen in een derde van alle huismeestercomplexen. Ten stone is sinds de komst van 
een huismeester in bijna de helft van de complexen een vermindering opgetreden in het 
aantal gebouwdelicten. Vooral in de hoogbouw-galerijflats met traditionele gezinnen en 
de verschillende nette flats is de criminaliteit relatief sterk gedaald. De situatie in de 
middelhoge flats met traditionele gezinnen is niet verandera. 

De huismeesters besteden ruim de helft van de tijd in de algemene ruimten. De daling 
van het aantal gebouwdelicten kan hoofdzakelijk toegeschreven warden aan de 
aanwezigheid van de huismeesters in deze ruimten. Het onderzoek toont aan dat twee 
factoren hierbij een rol spelen. Ten eerste blijkt dat in de complexen met de hoogste 
huismeesterdichtheid het aantal gebouwdelicten het sterkst is afgenomen. Ten tweede 
neemt het aantal gebouwdelicten sterker af in die complexen waar de toegankelijkheid 
van het complex voor buitenstaanders is verminderd (een van de maatregelen uit het Plan 
van aanpak). Vooral de combinatie van eon hoge huismeesterdichtheid en het 
verminderen van de toegankelijkheid leidt tot eon sterke reductie van de criminaliteit in 
de algemene ruimten van het complex. 

Een andere factor die van invloed kan zijn op de criminaliteit vormt de sociale controle 
door de bewoners. In de voormeting let een derde van de bewoners op verdachte 
personen. Ruim twee derde treedt zelf op wanneer zij criminaliteit zien plegen. Men gaat 
alleen of samen met anderen erop at. Ook bellen veel bewoners direct de politie. Sinds 
de komst van eon huismeester is de mate van sociale controle licht gedaald. 
Er zijn verder aanwijzingen dat eon hoger niveau van sociale controle in de complexen 
samen is gegaan met eon relatief sterkere dating van de criminaliteit. Dit verband is 
echter zwak. Een duidelijke uitzondering worctt gevonden bij de woningdelicten. Het 
onderzoek toont aan dat de dating van het aantal woningdeficten in enkele complexen 
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toegeschreven kan worden aan de verhoogde waakzaamheid van de bewoners. Deze 
waakzaamheid is overigens wel een gevolg geweest van een hoger criminaliteitsniveau 
in deze complexen. 

De gevolgen van de criminaliteit zijn bekend. Zo leidt het plaatsvinden van criminaliteit 
vaak tot een verhoogd gevoel van onveiligheid bij de bewoners. Het aantal bewoners dat 
frequent denkt aan de mogelijkheid om persoonlijk slachtoffer te worden van een misdrijf 
is in zes complexen gedaald. In het onderzoek wordt gevonden dat een daling van het 
aantal slachtoffers (over alle delicten) samengaat met een daling van het aantal bewoners 
met dit soort onveiligheidsgevoelens. Geconcludeerd kan worden dat een daling van de 
feitelijke criminaliteit een belangrijke factor vormt in het verminderen van de onveiligheids-
beleving van bewoners. 

Woonwaardering en de mening van de bewoners 

Aan de bewoners is gevraagd hoe zij de woonsituatie waarderen. Het betreft de grootte 
en de kwaliteit van de woning, het onderhoud, het bewonersgedrag, de omgeving, de 
veiligheid, de orde en netheid en de ligging van het complex. 
De tevredenheid met de woning en de ligging zijn uiteraard niet te beInvloeden door een 
huismeester. Het is gebleken dat de inzet van een huismeester samengaat met een 
daling van het vandalisme en de vervuiling. Het is daarom niet verwonderlijk dat in de 
meeste complexen een duidelijke toename van de waardering voor de orde en netheid 
en de veiligheid wordt geconstateerd. In bijna de helft van de complexen is men ook 
tevredener geworden over het gedrag van de medebewoners. Het aantal bewoners dat 
tevreden is over het onderhoud is toegenomen in een derde van alle huismeestercom-
plexen. 

Bij twee onderwerpen zien we een effect van huismeesterdichtheid. Het aantal bewoners 
dat tevreden is over de orde en netheid en het onderhoud neemt sterker toe bij een 
hogere huismeesterdichtheid. Een effect van het Plan van aanpak in combinatie met 
huismeesterdichtheid is er alleen in extreme gevallen: de complexen waar bijzonder veel 
en bijzonder weinig is gebeurd. 
Zo vinden we opnieuw dat de situatie in de middelhoge flats met traditionele gezinnen 
ongewijzigd is. Een bevinding die ook voor vervuiling, (drugs)overlast, vandalisme en de 
overige vormen van criminaliteit geldt. Eind 1988 was de omvang van de problematiek 
over de gehele linie relatief groot. De huismeesterdichtheid in deze complexen is 
betrekkelijk laag. De huismeesters werken gemiddeld voor tien gebouwen en ruim 400 
woningen. Bovendien kan het Plan van aanpak omschreven worden als een sectorale 
aanpak. Er kan daarom geconcludeerd worden dat in relatief problematische woningcom-
plexen de situatie niet verbetert met een relatief extensieve aanpak van de problemen en 
een lage huismeesterdichtheid. 
Dat een relatief problematische situatie sterk kan verbeteren door een integrale aanpak 
en een hoge huismeesterdichtheid blijkt bij de jongerencomplexen. De situatie in deze 
complexen is relatief sterk verbeterd ten opzichte van eind 1988. Men zou hier kunnen 
spreken van een curatieve werking. 
In het algemeen blijkt evenwel dat de meeste effecten op de woonwaardering zijn 
opgetreden in de situaties waar in 1988 al sprake was van een redelijke waardering. De 
huismeester en het Plan van aanpak hebben een redelijk goede woonsituatie verder 
verbeterd. Een verslechtering van de woonsituatie is hiermee voorkomen. Men kan stellen 
dat de inzet van een huismeester vooral een preventieve werking heeft gehad in deze 
complexen. 
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Een gedeelte van de bewoners (ruim 70%) heeft de situatie meegemaakt voor en tijdens 
de inzet van een huismeester. Door middel van enkele specifieke vragen is het oordeel 
van deze bewoners over de huismeester nagegaan. 
Volgens deze bewoners zijn de grootste verbeteringen opgetreden bij het schoonmaak-
werk, het verrichten van reparaties en het bestrijden van vandalisme. Ook vindt bijna twee 
derde van deze bewoners het prettiger wonen sinds de komst van een huismeester. 
Als de huismeesterdichtheid toeneemt, is het aantal bewoners dat eon verbetering in de 
situatie constateert in het algemeen ook groter. Vooral voor de veiligheid overdag is dat 
het meest duidelijk. 
Tot slot is in de nameting aan alle bewoners gevraagd of de huismeester moet blijven. 
Het blijkt dat bijna alle bewoners het wenselijk of noodzakelijk vinden dat de huismeester 
voor het complex blijft werken. 

De verhuurbaarheid van de complexen 

Door middel van de kenmerken verhuisgeneigdheid, mutatiegraad en leegstand is de 
verhuurbaarheid van de complexen bezien. In de bewonersonderzoeken is gevraagd naar 
de verhuisgeneigdheid. Het aantal mutaties en de leegstand zijn in kaart gebracht over 
eon periode van vier jaar (1986-1989). 
De leegstand is niet merkbaar verminderd in deze periode. Ook heeft de huismeester 
geen systematische invloed gehad op de mutatiegraad. Aileen bij de nette hoogbouw-
galerijflats is de mutatiegraad afgenomen. In deze complexen is er sprake geweest van 
eon intensieve aanpak. 
In het algemeen is de verhuisgeneigdheid niet veranderd. Een effect op de verhuis-
geneigdheid is alleen te zien in extreme situaties. In de complexen met een intensieve 
aanpak is de verhuisgeneigdheid afgenomen. In de complexen waar weinig maatregelen 
zijn uitgevoerd, is de verhuisgeneigdheid gestegen. 
Bij het terugdringen van de verhuisgeneigdheid speelt de bewonerssamenstelling een 
grote rol. Een grote doorstroming is inherent aan jongerenhuisvesting en de woningtypen 
met de nieuwe huishoudens. Jongeren hebben een grote mate van mobiliteit. De 
verhuisgeneigdheid neemt in dit soort situaties niet at. In de hoogbouw-galerijflat met 
traditionele gezinnen, met eon doorgaans wat langere woonduur, neemt de verhuis-
geneigdheid wet at. 

De bewoners die beslist willen verhuizen is naar hun verhuismotieven gevraagd. Het blijkt 
dat de verhuismotieven in verband met vandalisme en criminaliteit zijn afgenomen. De 
motieven die te maken hebben met de woning zijn belangrijker geworden. Dit is een 
gunstige ontwikkeling. De 'normale' verhuismotieven nemen in betekenis toe. De 
negatieve aspecten die eon complex zo problematisch maken, nemen at. Deze 
ontwikkeling word ook aangegeven door de verhuurders. Ruim de helft vindt dat het 
imago van het complex is verbeterd. Ook is de bereidheid van woningzoekenden om een 
woning in het complex te accepteren volgens enkele verhuurders toegenomen. 

De knelpunten in de projecten 

In de slotinterviews met huismeesters en verhuurders zijn de knelpunten in de projecten 
geinventariseerd. Doze knelpunten zijn in zes groepen ondergebracht: het takenpakket, 
de werkomstandigheden, •de bewoners, de in- en externe contacten en de overige 
knelpunten. 
De meeste knelpunten hebben betrekking op de bewoners. Het betreft hier hoofdzakelijk 
de geringe betrokkenheid van veel bewoners bij de situatie in het complex. Ook wordt 
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gewezen op bepaalde categorieen bewoners die het werk van de huismeester 
bemoeilijken, zoals drugsgebruikers en sommige bewoners van niet-Nederlandse 
herkomst. 
Vervolgens worden veel knelpunten genoemd bij het takenpakket. Deze hangen vaak 
samen met het schoonmaakwerk. Het werk vergt meer tijd dan was voorzien of men vindt 
dat de omvang van het schoonmaakwerk niet duidelijk afneemt. 
Bij de interne contacten signaleren veel huismeesters een knelpunt bij de afbakening van 
de bevoegdheden. Sommige huismeesters vinden dat zij te weinig bevoegdheden 
hebben. Ook zijn de afspraken over deze bevoegdheden soms onduidelijk. Bij de externe 
contacten maken enkele huismeesters en verhuurders melding van een knelpunt in de 
samenwerking met politie en gemeentelijke diensten. De politie wordt een gemakzuchtige 
houding en een trage reactie verweten. De gemeente wordt verweten dat zij zich onttrekt 
aan haar verantwoordelijkheid om de woonomgeving te onderhouden. Ook is de afvoer 
van het huisvuil vaak onvoldoende geregeld. 
Bij de werkomstandigheden is het grootste knelpunt het tijdstip waarop de huismeester 
aanwezig is. Vooral de huismeesters merken dit op. Veel problemen vinden plaats op het 
moment dat de huismeester er niet is. Niettemin zijn de nneeste huismeesters en 
contactpersonen geen voorstander van een flexibel werkrooster. Men vindt de functie al 
belastend genoeg en aanvaardt de situatie als een gegeven. 
Een beperkt aantal huismeesters en verhuurders noemt ook nog andere knelpunten. Deze 
hebben betrekking op verschillende zaken. 

De financiering van de huismeester 

Onder alle verhuurders is medio 1990 een aanvullend onderzoek gehouden om de 
aanstelling en de financiering van de huismeesters in kaart te brengen. De gegevens zijn 
beschikbaar over 129 huismeesters, dit is een respons van 86%. 
Een van de doelstellingen van de stimuleringsregeling vormt een structurele uitbreiding 
van het aantal huismeesters. Het blijkt dat 60% van de gesubsidieerde huismeesters 
medio 1990 een vaste aanstelling heeft. 
De meeste vaste aanstellingen worden aangetroffen bij de verhuurders met een redelijke 
financiele positie. Het aandeel permanente aanstellingen is evengroot bij verhuurders met 
een financieel sterke of zwakke positie. Het aandeel permanente aanstellingen hangt niet 
samen met het aandeel bewoners in het complex dat individuele huursubsidie ontvangt, 
met eventueel vooraf gevoerd overleg met de bewoners over een aanstelling en evenmin 
met het feit of de bewoners wel of niet bijdragen in de huisnneesterkosten. Het aantal 
vaste aanstellingen neemt wel toe naarmate de huismeesters langer in het complex 
werken. Dit is een gunstige ontwikkeling. Ook treffen we meer huisnneesters aan bij de 
verhuurders die al eerdere ervaringen hebben met - ongesubsidieerde - huismeesters. 

Uit de resultaten van het aanvullende onderzoek blijkt dat bij 43% van de huismeesters 
alle bewoners een bijdrage leveren, terwijI bij 15% van de huismeesters een deel van de 
bewoners bijdraagt in de kosten. Opmerkelijk is dat in maar liefst 42% van de gevallen 
de bewoners nog helemaal niet voor deze diensten betalen. Ook moet in een groot aantal 
gevallen, zowel bij de huismeesters met een vaste als een tijdelijke aanstelling, de 
financiering nog verder definitief geregeld worden. 
Het blijkt opnieuw dat de bewoners vaker meebetalen als van tevoren overleg is gevoerd 
over de kostenverdeling tussen verhuurders en bewoners. 
Veel verhuurders die nu nog een huismeester op tijdelijke basis hebben, geven aan dat 
de beslissing tot een permanente aanstelling mede afhangt van de financiering. Deze 
verhuurders verwachten eveneens problemen met de betalingsbereidheid van de 
bewoners. 
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Ook de behaalde resultaten zullen echter eon belangrijke rol spelen. Tot slot is een 
beperkte poging ondernomen om de kosten en baton van eon huismeester in kaart to 
brengen. 

Conclusies en aanbevelingen 

De algemene probleemstelling van het onderzoek is of de huismeester eon positieve 
bijdrage !evert aan het beperken dan wet terugdringen van de criminaliteits- en 
verhuurbaarheidsproblematiek. 
Uit het onderzoek blijkt dat in de meeste complexen de situatie verbeterd is door de inzet 
van eon huismeester. Het gaat hierbij om een tijdsbestek van eon jaar. De aanwezigheid 
van een huismeester is in doze complexen samengegaan met eon afname van 
vandalisme en vervuiling. In de helft van de complexen wordt bovendien eon vermindering 
geconstateerd van de overlast. Het aantal slachtoffers van gebouwdelicten (inbraak in 
berging on diefstal uit de postbussen) is afgenomen. 
Doze ontwikkeling is samengegaan met eon sterke toename van het aantal bewoners dat 
tevreden is over de orde on netheid, de veiligheid (in verband met de criminaliteit) en het 
gedrag van de medebewoners. Ook het aantal bewoners dat tevreden is over het 
onderhoud is toegenomen. 
De verhuurbaarheid van de complexen is, op enkele uitzonderingen na, niet duidelijk 
verbeterd. Nog steeds willen vole bewoners verhuizen. Niettemin blijkt dat de verhuis-
motieven die betrekking hebben op vandalisme on criminaliteit in betekenis zijn 
afgenomen. Ook vinden vole verhuurders dat het imago van het complex is verbeterd. Dit 
is eon gunstige ontwikkeling. 

Gegeven doze resultaten wordt daarom aanbevolen het instituut huismeester verder to 
bevorderen. Hierbij wordt gedacht aan de aanstelling van meer huismeesters in 
(problematische) woningcomplexen. Bij het aanstellen van eon huismeester moet rekening 
worden gehouden met de volgende factoren en voorwaarden. 

Het effect van eon huismeester hangt af van de grootte van eon complex. Het onderzoek 
toont aan dat eon hoge huismeesterdichtheid (dat wil zeggen kleine complexen) van 
belang is bij het voorkomen van gebouwdelicten en bij het bestrijden van overlast. Oak 
reageren de bewoners positiever bij eon hoge huismeesterdichtheid en komt dit de 
contacten tussen de bewoners on de huismeester ten goede. 
De laatste tijd is, mode in het kader van de sociale vernieuwing, in eon aantal gemeenten 
de aanstelling van buurtconcierges aan de orde. Uit het onderzoek blijkt dat een lago 
huismeesterdichtheid in relatief problematische complexen geen positieve effecten tot 
gevolg heeft. Bij het bepalen van het takenpakket van doze buurtconciOrges en de 
omvang van de buurt dient met doze bevinding rekening to worden gehouden. 

Eon inwonende huismeester kan opgevat worden als eon verhoging van de inzet. In het 
onderzoek is het aantal inteme huismeesters goring. Gegeven de avenge factoren kon 
daarom niet worden vastgesteld of doze vorm van permanente aanwezigheid tot gunstiger 
effecten heeft geleid. Wet blijkt in de praktijk dat het wonen in eon problematisch complex 
voor eon huismeester nadelen heeft. Het is dan ook niet zinvol om to stimuleren dat eon 
huismeester zelf in eon problematisch complex gaat wonen. Omdat veel problemen zich 
voordoen buiten de normale werkuren is het wel aan to bevelen dat de huismeester een 
flexibel werkrooster heeft. 
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De huismeester moet bij voorkeur op verschillende nnomenten van de dag in het complex 
actief zijn en niet alleen op de tijdstippen dat er weinig problemen zijn of veel bewoners 
afwezig zijn. 

De resultaten van een huismeester hangen eveneens samen met de omvang van de 
problematiek. De huismeester blijkt vooral een preventieve werking te hebben. Wanneer 
de problematiek in het woningcomplex te omvangrijk is, is het aanstellen van een 
huismeester geen afdoende maatregel. In dat geval is naast het aanstellen van een 
huismeester (met een hoge huismeesterdichtheid) een meer omvattend Plan van aanpak 
nodig. 
Voor de verbetering van relatief problematische woningcomplexen wordt daarom veelal 
een integrate aanpak aanbevolen. Dit onderzoek laat zien dat zo'n integrate aanpak in 
veel gevallen goede effecten oplevert, met name voor de woonwaardering en de 
verhuurbaarheid. 
Een integrale aanpak is echter geen absolute voorwaarde. Zo blijkt dat maatregelen 
gericht op het afsluitbaar maken van het complex in combinatie met een (hoge) 
huismeesterdichtheid tot sterkere reducties leiden van het aantal gebouwdelicten. Verder 
gaan maatregelen gericht op de semi-openbare ruimten samen met een positievere 
woonwaardering van de bewoners. Met dit soort maatregelen benadert men de integrale 
aanpak in aanzienlijke mate. 

De huismeester heeft alleen effect gehad op vandalisme, inbraak in de berging en diefstal 
uit de postbus. De beperkte effecten bij de overige misdrijven is een punt van zorg. In een 
Plan van aanpak dient de preventie van dit soort delicten meer aandacht te krijgen. 
Omdat vele van deze delicten gepleegd worden in de directe woonomgeving dienen ook 
andere partijen dan de verhuurder bij deze aanpak betrokken te worden. 

In het voorkomen van vervuiling en criminaliteit spelen de bewoners zelf een belangrijke 
rol. Zo blijkt dat de reductie van het aantal woningdelicten in enkele complexen toe-
geschreven kan worden aan een verhoogde waakzaamheid van de bewoners. Het blijkt 
dat sinds de aanwezigheid van de huismeester lichte verschuivingen zijn opgetreden in 
deze sociale controle. Minder bewoners treden zelf op en men roept als alternatief de 
hulp van de huismeester in. De huismeesters dienen ervoor te waken dat zij niet alle 
lasten op zich nemen. 
Stimulering van de betrokkenheid van de bewoners bij de gang van zaken is daarom 
essentieel. De praktijk leert dat dit moeilijk verloopt. Van belang is in elk geval dat de 
huismeesters goede contacten onderhouden met de bewoners. Het contact tussen 
huismeesters en de bewoners vormt soms een knelpunt. In dit verband is het opmerkelijk 
dat de meeste huismeesters geen structurele taak hebben bij de technische en sociale 
aspecten bij verhuizingen. Het is aan te bevelen dat er meer aandacht wordt besteed aan 
de contacten tussen de huismeesters en de (nieuwe) bewoners. Om dit te bevorderen, 
moet de huismeester een taak krijgen in de mutatieprocedure. 

Het blijkt dat de meeste huisnneesters geleidelijk aan hun tijd in gelijk mate gaan besteden 
aan de diverse taken. Dit betekent dat het takenpakket van een huismeester niet bij 
voorbaat gefixeerd dient te zijn. Voor (nieuwe) huismeesters kan beter een aanloop-
periode worden ingelast. Op basis van de opgedane ervaringen kan dan besloten worden 
welke taakaccenten de huismeester op langere termijn in het complex behoort te hebben. 
Het brede en gevarieerde takenpakket vereist wel dat een huismeester over zeer uiteen-
lopende vaardigheden moet beschikken. Daar zal bij de selectie en tijdens de uitoefening 
van de werkzaamheden (begeleiding, cursussen) veel aandacht aan besteed moeten 
worden. 
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De financiering van de huismeester bfigt moeilijk. In betrekkelijk veel gevallen moest 
medio 1990 de definitieve verdeling van de kosten tussen verhuurders en bewoners nog 
geregeld worden. Dit gold zowel voor de huismeesters met een vaste als met een 
tijdelijke aanstelling. Vaak wijzen de verhuurders op de geringe betalingsbereidheid van 
de bewoners. 
Opnieuw komt uit het onderzoek naar voren dat overleg tussen verhuurder en bewoners 
een belangrijke rol speelt bij de verdefing van de kosten. 
Een andere manier om de betalingsbereidheid van de bewoners te bevorderen biedt de 
huursombenadering. De woningen in problematische woningcomplexen hebben vaak hoge 
woonlasten. De betalingsbereidheid van veel bewoners kan daarom gering zijn. Als de 
verhuurder in het kader van een huursombenadering de huren differentieert, moet met dit 
gegeven rekening worden gehouden. Problematische woningcomplexen die een 
huismeester nodig hebben, behoren dan een relatief lage huur te krijgen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek en probleemstelling 

Sinds het begin van de jaren tachtig is een groeiend aantal na-oorlogse woning-
complexen geleidelijk in de problemen gekomen. Sommige complexen vertonen ernstige 
bouwtechnische gebreken. De huren zijn vaak relatief hoog en de grootschalige 
woonvomien zijn minder gewild op de woningmarkt. Met name de sociaal-sterkeren 
verhuizen naar elders en de sociaal-zwakkeren blijven achter. Verschillende woonculturen 
kunnen leiden tot botsingen. In dergelijke complexen voelen de bewoners zich gaandeweg 
minder betrokken bij hun woning en woonomgeving. De eigen inzet om de zaak netjes 
te houden neemt at. Voor de gestapelde bouw geldt bovendien dat de semi-openbare 
ruimten als entrees, liften, trappehuizen, galerijen en bergingen over het algemeen 
moeilijk te controleren zijn. Dit proces kan gepaard gaan met een toename van vervuiling, 
overlast, vandalisme en andere vormen van criminaliteit. 
Als gevolg van deze ontwikkeling worden de exploitatieproblemen voor de verhuurders 
groter. Het aantal klachten over zowel het gebouwde als over de (mede)bewoners neemt 
toe. Er wordt vaker verhuisd. Leeggekomen woningen worden door het verslechterend 
imago van het complex steeds moeilijker verhuurbaar. Sommige complexen kampen met 
structurele leegstand. Kortom, er ontstaat een verhuurbaarheidsprobleem. 

Het verval van woningcomplexen is voor het eerst uitvoerig beschreven in het vervalmodel 
van Prak en Priemus (1984). In de laatste versie van het model worden de technische, 
sociale en financiele componenten van dat verval verder uitgewerkt. Beschreven wordt 
hoe de verschillende componenten op elkaar kunnen inwerken en daardoor leiden tot 
verder verval: de vervalspiraal (Ministerie van VROM, 1989a: p. 29 e.v.). Ook in de meer 
criminologische literatuur gaat de aandacht uit naar het verval van complexen en wijken 
(Schuerman en Kobrin, 1986; Skogan, 1990). Uit de verschillende beschrijvingen blijkt dat 
verloedering en criminaliteit belangrijke factoren kunnen vormen in het vervalproces. 
Kenmerkend voor de verschillende vervalmodellen is dat als er geen of onvoldoende 
maatregelen worden getroffen om de problemen te lijf te gaan, de vervalspiraal zal 
doordraaien. Dit kan in het ergste geval leiden tot sloop van het complex of de buurt. 

Mede op aanbeveling van de Commissie kleine criminaliteit (Eindrapport, 1986) is door 
de regering Lubbers-II besloten met een subsidie het aanstellen van huismeesters te 
bevorderen in dergelijke met verval bedreigde complexen (Samenleving en criminaliteit, 
1987). Daartoe is de tijdelijke Stimuleringsregeling huismeesters voor sociale verhuurders 
ontwikkeld. Deze regeling is op 1 januari 1988 in werking getreden. Op basis van de 
regeling zijn 154 huismeesters gesubsidieerd. Een toegekende subsidie aan een 
woningcorporatie, gemeentelijk woningbedrijf of andere niet-winstbeogende instellingen 
hield een bijdrage in de brutoloonkosten van de aangestelde huismeester in. De bijdrage 
kon nnaximaal drie jaar achtereen worden verstrekt. Het eerste jaar 50%, het tweede jaar 
30% en het derde jaar 20% van de brutoloonkosten (inclusief werkgeverslasten) tot 
maximaal 50.000 gulden per huismeester per jaar. Voorwaarde voor een toekenning was 
onder andere dat zich in het complex criminaliteits- en verhuurbaarheidsproblennen 
voordeden. Ook diende de aanstelling van de huismeester deel uit te maken van een 
meer omvattend Plan van aanpak om de problemen te beteugelen. 
Van de inzet van de huismeester werd, in combinatie met de andere maatregelen uit het 
totale Plan van aanpak, primair een afname van criminaliteits- en overlastproblemen 
verwacht. Deze ontwikkeling zou naar verwachting een positieve uitwerking hebben op 
de leefbaarheid in en daarmee tevens op de verhuurbaarheid van het complex. 
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Of deze effecten daadwerkelijk zouden optreden was tot 1988 nog niet of nauwelijks 
onderzocht. Het mm of meer gelijktijdig aanstellen van huismeesters in eon groot aantal 
verschillende problematische complexen bood een gunstige uitgangssituatie voor nader 
onderzoek. Drie voor de Stimuleringsregeling verantwoordelijke ministeries hebben 
daarom opdracht gegeven voor eon onderzoek naar het effect van de inzet van de 
huismeester in de desbetreffende complexen. Dit onderzoek diende eon antwoord to 
geven op de vraag of het inzetten van eon huismeester daadwerkelijk eon vermindering 
van de criminaliteits- on verhuurbaarheidsproblemen in de complexen oplevert. 
De algemene probleemstelling voor dit evaluatie-onderzoek luidde daarmee als volgt: 

Levert de huismeester een positieve bijdrage aan het bepericen dan wel terug-
dringen van de criminaliteits- en verhuurbaarheidsproblematiek in het desbetref-
fende wooncomplex? 

De beantwoording van doze probleemstelling heeft centraal gestaan in het evaluatie-
onderzoek. Daamaast is uitgezocht welke knelpunten zijn opgetreden in de projecten en 
hoe de financiering van de huismeester is of wordt geregeld. 

1.2 Theoretisch kader 

Bij de opzet van het onderzoek naar de effecten van de huismeester is gekozen voor 
twee uitgangspunten. Ten eerste zijn we uitgegaan van eon longitudinale onderzoeks-
opzet. Dat wil zeggen dat de ontwikkeling in de criminaliteits- en verhuurbaarheidsproble-
matiek in de tijd is gevolgd. Ten tweede was bepalend dat de inzet van huismeesters Mn 
van de factoren vormt die de ontwikkelingen in en rondom eon wooncomplex beInvloeden. 
Andere factoren zijn bij voorbeeld de overige maatregelen uit het Plan van aanpak, de 
veranderingen in de mate van sociale controle door de bewoners en de ontwikkelingen 
op de woningmarkt. In eon ideale onderzoekssituatie is de verstorende invloed van zulke 
factoren bij voorbaat zoveel mogelijk uitgeschakeld. Het onderzoek zou dan eon 
(quasHexperimentele opzet moeten hebben (Cook on Campbell, 1979). Zo'n opzet is 
echter in de praktijk niet of nauwelijks haalbaar, zelfs niet als - zoals bij dit onderzoek - 
gebruik gemaakt wordt van vergelijkingscomplexen. Daarom zijn enkele factoren die mede 
van invloed kunnen zijn op de criminaliteits- on verhuurbaarheidsproblemen meegenomen 
in het onderzoek. Bij de interpretatie van de onderneksbevindingen kunnen daardoor 
'hardere' conclusies getrokken worden ten aanzien van de bijdrage van de huismeesters 
aan de ontwikkelingen in de oomplexen. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende factoren die in het onderzoek 
zijn betrokken. Tevens wordt aangegeven wat onder de criminaliteits- on verhuurbaar-
heidsproblematiek worth verstaan. Daartoe is onder andere aangesloten bij de literatuur 
op het terrein van de criminaliteit (Cohen on Fe!son, 1979; Newman on Franck, 1980; 
Greenberg e.a., 1985; Van Soomeren, 1987; Bentvelsen on Van der Zon 1987; Van der 
Voordt on Van Wegen, 1988) on verhuurbaarheid (Prak on Priemus, 1984; Maas, 1987; 
Hoenderdos e.a., 1989; Ministerie van VROM, 1989a). 

Huismeesters en de andere maatregelen 

In het onderzoek staat de inzet van de huismeesters centraal. Uit de subsidie-aanvragen 
bleek dat het aantal woningen on gebouwen waarvoor de huismeesters zouden worden 
ingezet stork varieert. Ook het takenpakket van de huismeesters verschilt in de diverse 
complexen. In het onderzoek is uitgegaan van de veronderstelling dat doze varierende 
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inzet een belangrijke factor kan vormen in de verklaring van de ontwikkelingen. De 
stimuleringsregeling gaat ervan uit dat de huismeester onderdeel is van een 'totaal Plan 
van aanpak'. Naast het aanstellen van de huismeester kunnen dat allerlei maatregelen 
van technische, sociale en financiele aard zijn. 
Uit de subsidie-aanvragen bleek verder dat de verhuurders nog vele andere maatregelen 
zouden uitvoeren. Deze maatregelen kunnen eveneens invloed uitoefenen op de 
ontwikkelingen van de problematiek. We geven enkele voorbeelden. Bepaalde maat-
regelen kunnen de toegankelijkheid van het complex verminderen voor buitenstaanders. 
Het aantal inbraken in het complex kan daardoor afnemen. Het inplaatsingsbeleid van de 
verhuurder kan van invloed zijn op de bewonerssamenstelling. Probleemgezinnen kunnen 
worden uitgeplaatst. Dit soort maatregelen kunnen van invloed zijn op de overlast (zoals 
burenruzies) in een complex. De verhuurder kan besluiten tot huurverlaging om leegstand 
te voorkomen. 
De varierende inzet van de huismeester en de overige maatregelen uit het Plan van 
aanpak vormen de experimentele stimulus van het onderzoek l . 

Vervuiling, overlast en criminaliteit 

Vervuiling en overlast zijn gedragingen die vaak als problematisch worden ervaren door 
de bewoners en/of andere betrokkenen. Voorbeelden van overlast zijn rondhangende 
drugsverslaafden, rondhangende jongeren die herrie schoppen, burenruzies enz. De 
gevolgen van vervuiling en overlast geven het gebouw of de directe omgeving vaak een 
verloederde uitstraling. 
Onder criminaliteit worden diverse gedragingen verstaan die als misdrijf strafrechtelijk 
vervolgd kunnen worden. Het betreft bij voorbeeld inbraak in woningen en bergingen, 
diefstal uit post- en brievenbussen, fietsendiefstal, mishandeling, bedreiging, beroving, 
aanranding en vernieling. 
Vervuiling, zichtbare overlast en criminaliteit hebben vaak een verhoogd gevoel van 
onveiligheid bij de bewoners tot gevolg. Deze onveiligheidsgevoelens kunnen leiden tot 
het vermijden van bepaalde plekken in of nabij het complex of zelfs tot verhuizingen. 
Aan het begin van het evaluatie-onderzoek is verondersteld dat de problematiek in de 
diverse complexen in aard en omvang zou verschillen. De omvang van de problematiek 
aan het begin van het experiment kan mede van invloed zijn op de behaalde resultaten. 
Zo blijkt uit de literatuur dat preventieprogramma's in staat zijn om de criminaliteit op 
buurtniveau terug te dringen, maar dat het daarbij vooral gaat om wijken waarbij de 
problematiek niet al te ernstig is (Rosenbaum, 1988). 

Naast de inzet van huismeesters, de uitvoering van andere maatregelen uit een Plan van 
aanpak en de omvang van de problematiek, kunnen ook specifieke factoren van invloed 
zijn op de ontwikkelingen in vervuiling, overlast en criminaliteit in het complex. 
Ten eerste betreft dat de verschillen in aanwezigheid van mogelijke doelwitten en 
potentiele daders. Doelwitten vormen personen (bewoners en passanten) en objecten 
(zoals fietsen, auto's, woningen, entrees). Zo is het bij voorbeeld mogelijk dat in bepaalde 
complexen inbraken in de bergingen niet voorkomen door het simpele feit dat er in het 
gebouw geen bergingen zijn. 

Methodologisch gezien betekent een varierende aanpak dat het evaluatie-onderzoek gezien 
kan worden als een nonequivalent control group design waarbij de 'treated group receives 
differing amounts of treatment' (Judd and Kenny, 1981: p. 104). 
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Potentiele daders kunnen zowel in als buiten het complex wonen2 . 
Ten tweede is de aandacht uitgegaan naar de toegankelijkheid van het wooncomplex. De 
toegang tot het complex kan bemoeilijkt worden (via de maatregelen uit het Plan van 
aanpak) door bepaalde ruimten at te sluiten of onbereikbaar te maken voor buitenstaan-
ders. Ze kunnen een potentidle dader beletten het gebouw of de woning site makkelijk 
binnen te komen of een object in het gebouw daadwerkelijk te vernielen. 
Een derde onderzochte factor betreft de bewoners. Ook de bewoners kunnen zelf controle 
op de gang van zaken in het gebouw uitoefenen. Dit kan een potentidle dader van het 
plegen van een misdrijf of het veroorzaken van overiast afhouden omdat de kans vergroot 
wordt herkend of betrapt te worden. De ontwikkelingen in vervuiling, overlast en 
criminaliteit kunnen onder andere door deze factoren beinvloed worden. We merken op 
dat ook andere factoren een ml spelen (zoals de inzet van de politie). Gegeven de aard 
van het onderzoek zijn deze buiten beschouwing gelaten. 

Woonwaardering en verhuurbaarheid 

Een gevolg van de in het complex voorkomende vervuiling, overlast en criminaliteit kan 
zijn dat de bewoners de woonsituatie laag waarderen. Ook andere factoren zoals de 
technische kwaliteit van de waning en het gebouw, het onderhoud door de verhuurder 
bepalen echter de totale woonwaardering. In het onderzoek is uitgezocht hoe de 
bewoners de woonsituatie waarderen met betrekking tot de volgende aspecten: de 
kwaliteit van de woning, het onderhoud aan waning en gebouw, het bewonersgedrag, de 
inrichting en het onderhoud van de omgeving, de veiligheid, de orde en netheid en de 
ligging van het complex. Een belangrijke vraag is of de waardering van de woonsituatie 
verandert door de inzet van een huismeester. 
Een lage waardering van de woonsituatie kan leiden tot de beslissing om te verhuizen. 
In hoeverre de bewoners met verhuisplannen ook daadwerkelijk verhuizen, is in 
belangrijke mate afhankelijk van de (lokale) woningmarkt. Het daadwerkelijke aantal 
gerealiseerde verhuizingen in een periode is dan bepalend voor de vertrek- en 
leegstandcijfers in een complex. Als deze cijfers in het complex een zekere omvang 
aannemen en men bovendien kampt met een slecht of verslechterend 'imago' dan is er 
voor de verhuurder sprake van een verhuurbaarheidsprobleem. 
Het begrip verhuurbaarheid verwijst naar de vraag van woningen uit een complex in een 
bepaald woningmarktgebied. Als de totale vraag naar woningen kleiner is dan het 
beschikbare aanbod spreekt men van een Vragersmarkr. Binnen zo'n vragersmarkt treden 
afzetproblemen op in bepaalde deelmarkten. De meest kwetsbare woningcomplexen 
zullen het eerst worden gemeden door woningzoekenden. Dit heeft tot gevolg dat niet alle 
woningen meer kunnen warden verhuurd of dat dit nog slechts mogelijk is met inzet van 
steeds meer tijd en middelen. 
De verhuurbaarheid van de woningen in een complex wordt dus bepaald door een 
oordeel over de woonsituatie door de bewoners en woningzoekenden en externe 
woningmarktfactoren. De verhuurbaarheid van de complexen vormt een belangrijk aspect 
in het onderzoek. Exteme factoren zoals de woningmarkt zijn daarbij buiten beschouwing 
gelaten. 

Samenvattend staat in dit onderzoek het effect van een huismeester op vervuiling, 
overlast, criminaliteit en de woonwaardering door de bewoners centraal. Om dit effect zo 
goed mogelijk te kunnen waarderen, wordt tevens rekening gehouden met de omvang van 

2  In het evaluatie-onderzoek is gebleken dat een goede operationalisatie van het 'aantal' poten-
tiele daders niet mogelijk was. Het aantal daders per complex wordt daarom verder buiten 
beschouwing gelaten. 
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de problennatiek, de overige maatregelen uit het Plan van aanpak en enkele andere 
factoren. Vervolgens is bezien wat de gevolgen zijn geweest voor de verhuurbaarheid van 
de woningen in de onderzochte complexen. Hierbij wordt verondersteld dat de relatie 
tussen de inzet van huismeesters en verhuurbaarheidsproblemen een indirecte is die 
loopt via de criminaliteitsproblematiek en de waardering van de woonsituatie. 

1.3 Onderzoeksopzet 

Voor een beantwoording van de algemene probleemstelling is het onderzoek erop gericht 
in verschillende soorten woningcomplexen de ervaringen met de inzet van een 
huismeester te evalueren. Hierbij wordt rekening gehouden met de eerder besproken 
factoren. Bezien wordt of zich in de praktijk een verwachte ontwikkeling (reductie 
criminaliteits- en verhuurproblemen) zal voltrekken. 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van het volgende algemene onderzoeks-
model (figuur 1.1). 

Figuur 1.1: Opzet evaluatie-onderzoek huisnneesters 
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Gegevens over onder andere woonwaardering, slachtofferschap, onveiligheidsgevoelens, 
sociale controle, verhuisplannen, het aantal verhuizingen, leegstand en de geregistreerde 
criminaliteit zijn verzameld bij respectievelijk de bewoners van de complexen, de 
verhuurders en de politie. Dit gebeurde de eerste keer voOrdat de huismeester in het 
complex werkzaam was (de voormeting). De resultaten van deze voormeting zijn 
vergeleken met dezelfde gegevens nadat de huismeester ongeveer een jaar in het 
complex heeft gewerkt (de nameting). Tussen de voor- en de nameting is nagegaan 
welke activiteiten door de huismeester zoal zijn verricht. Ook zijn de andere maatregelen 
uit het Plan van aanpak in kaart gebracht. Tussentijds en aan het eind van de 
onderzoeksperiode is in gesprekken met contactpersonen bij de verhuurder en de 
huismeesters bovendien navraag gedaan naar de ervaringen met het oog op de 
criminaliteits- en verhuurbaarheidsproblematiek. Tevens zijn de eventuele knelpunten in 
de projecten in deze interviews aan bod gekomen. In een aanvullend onderzoek zijn ten 
slotte de ervaringen met de financiering van de huismeester in kaart gebracht. 

Het evaluatie-onderzoek is verricht onder een steekproef uit de 131 gesubsidieerde 
complexen met een huismeester3 . Deze steekproef omvatte uiteindelijk 28 experimentele 
complexen verspreid over het hele land. In deze complexen werken 30 huismeesters. Bij 

3  Het onderzoek naar de financiering van de huismeesters is in 1990 uitgevoerd bij alle 
verhuurders. 
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de steekproeftrekking is al gebruik gemaakt van enkele van de eerder besproken factoren. 
Zo is rekening gehouden met de fysieke omvang van het complex (aantal woningen) en 
de omvang van de problemen (met als indicator de leegstand in 1987). Verder is erop 
gelet dat uitsluitend complexen werden geselecteerd waar ten tilde van de geplande 
voorrneting nog geen huismeesters werkzaam waren. Een verantwoording van de 
steekproeftrekking (van zowel de complexen als de bewoners) is opgenomen in bijlage 1 
van dit rapport. 
Aan drie van de experimentele complexen zijn drie vergelijkingscomplexen gekoppeld. In 
deze drie vergelijkingscomplexen werkten geen huismeesters. Wel lagen zij in dezelfde 
gemeente als de experimentele complexen waaman zij gekoppeld zijn en is er sprake van 
een zelfde verhuurder. Ook zijn zij vergelijkbaar op enkele sociale en fysieke kenmerken. 
De bedoeling van de vergelijkingscomplexen was om het effect van een huismeester nog 
beter te kunnen waarderen. 

1.4 Inhoud rapport 

In hoofdstuk 2 wordt een situatieschets gegeven van de complexen waarin de 
huismeesters zijn gaan werken. Tevens worden de werkomstandigheden van de 
huismeester en het Plan van aanpak besproken. 
In de hoofdstukken 3 en 4 wordt nagegaan welke ontwikkelingen zijn opgetreden op het 
gebied van vervuiling, vandalisme, overlast en andere vormen van criminaliteit. Hoofdstuk 
5 bespreekt de woonwaardering van de bewoners. Dit hoofdstuk bevat ook de mening 
over de huismeester door een gedeelte van de bewoners. Dit zijn de bewoners die zowel 
voor als tijdens de inzet van de huismeester in het complex woonden. In hoofdstuk 6 komt 
de verhuurbaarheid van de complexen aan de orde. Tot slot worden in hoofdstuk 7 de 
knelpunten besproken die zijn opgetreden in de projecten. In dit hoofdstuk komt ook de 
financiering van de huismeester aan de orde. 

De hoofdstukken 2 tot en met 7 worden steeds afgesloten met een samenvatting. Degene 
die slechts globaal kennis wil nemen van de inhoud van de hoofdstukken raden wij aan 
deze samenvattingen te lezen. 
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2 Problematische woningcomplexen - een 
situatieschets 

2.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de woningcomplexen die in het 
evaluatie-onderzoek zijn betrokken. Het is een schets van de woonomstandigheden en 
de bewoners, de huismeesters en het Plan van aanpak. 
De 28 complexen in het onderzoek zijn in te delen in acht verschillende typen. De aard 
en omvang van de problematiek valt voor een groot deel samen met deze indeling. De 
tijdsbesteding van de huismeesters varieert tussen de complexen. Ze varieert bovendien 
in de tijd met als gevolg dat de huismeesters op dit vlak meer op elkaar zijn gaan lijken. 
Een brede aanpak van de problemen in de woningcomplexen vormde een van de 
voorwaarden voor toekenning van de subsidie voor een huismeester. Besproken zal 
worden welke overige maatregelen zijn uitgevoerd. 

2.2 Acht typen complexen 

Het evaluatie-onderzoek is uitgevoerd in 28 complexen. Deze 28 laten een verscheiden-
heid zien, zowel qua bouwvorm en de aard van de problematiek als qua bewoners-
kenmerken4 . 

Bouwvorm en ligging 

De meeste complexen worden gekenmerkt door een grootschaligheid en een eenvoudige, 
overzichtelijke verschijningsvorm. Ze liggen doorgaans in een rustige, stille woonbuurt in 
een buitenwijk. Soms is dat een groene, parkachtige woonomgeving, soms ook niet. 
Gezellige drukte, winkels in de buurt, veel mensen op straat zijn kenmerken die slechts 
op een kleine minderheid van de complexen van toepassing zijn. 
Elf van de 28 complexen bestaan uit hoogbouw-galerijflats. Deze bouwvorm beantwoordt 
het meest aan het beeld van grootschalige woongebouwen aan de stadsrand. Toch geldt 
ook voor veel andere complexen (minder hoog of met andere ontsluitingen) het kenmerk 
van grootschaligheid en een monotoon uiterlijk. 

Bewoners 

De enquetes onder de bewoners verschaffen gegevens over de leeftijd, de huishouden-
samenstelling, het aandeel bewoners van niet-Nederlandse herkomst, de woonduur in 
het complex en het opleidingsniveau. Op basis van deze kenmerken uit de voormeting 
is een clusteranalyse uitgevoerd (Dillon en Goldstein, 1984: pp. 157-208). 

4  Kenmerken van de afzonderlijke complexen zijn te vinden in het tussenverslag (Hesseling e.a., 
1990) 
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Er zijn vijf verschillende clusters van complexen te onderscheiden, die een specifieke 
combinatie van kenmerken hebben s . 

- Een complex is moeilijk vergelijkbaar met het andere, omdat het overwegend bewoond 
wordt door alleenstaande ouderen. 

- Vier complexen zijn bestemd voor jongerenhuisvesting. Zij kenmerken zich door een 
zeer hoog percentage jongeren onder de 30 jaar, overwegend eenpersoonshuis-
houdens en een zeer hoge verhuisfrequentie. 

Dan zijn er drie clusters die minder makkelijk te plaatsen zijn. Het betreft niet een 
overheersende doelgroep. 

- In zes complexen ligt een accent op lageropgeleiden. Er zijn veel gezinnen met 
kinderen, veel bewoners hebben een niet-Nederlandse herkomst en de woonduur is 
relatief lang. Het gaat om complexen in middelgrote of grote steden. Door de 
aanwezigheid van veel gezinnen met kinderen is dit cluster dal van het Iraditionele 
gezin' genoemd. 

- Acht complexen hebben veel jongeren, veel hogeropgeleiden en een relatief korte 
woonduur. Ook dit cluster is alleen in middelgrote en grote steden te vinden. We 
noemen dit het cluster van het 'nieuwe huishouden'. 

- Tot slot zijn er negen complexen die gekenmerkt worden door een gemiddeld 
opleidingsniveau, een groot aantal bewoners tussen de 30 en 65 jaar en overwegend 
een- en tweepersoonshuishoudens. Dit cluster van 'gemiddelden' is moeilijk te typeren 
op basis van de kenmerken van bewoners alleen. Ook hier zou men kunnen spreken 
van de nieuwe huishoudens. Toch is er sprake van een specifieke groep complexen. 
Een belangrijke overeenkomst is de hoge huurprijs. Ook de waarderingen komen 
overeen: de bewoners geven hoge waarderingen voor het onderhoud van de flat, de 
medebewoners en de ligging. Ook de waarderingen voor veiligheid en orde en netheid 
scoren hoog. Er is duidelijk sprake van een 'goede' buurt. Al met al lijkt voor dit cluster 
de 'nette flat' een goede typering. 

Typologie 

De bovenstaande indeling is nog verder verffind door het verschil tussen hoogbouw-
galerijflats en andere woningtypen erbij te betrekken. Kenmerkend voor de andere 
woningtypen (met een galerij, portiek, corridor of andere ontsluitingswijze) is dat er sprake 
is van middelhoogbouw. Het aantal woonlagen is minder dan vier. Dat verschil impliceert 
eveneens een verschil in huurprijs. In de meeste gevallen is de hoogbouw-galerijfiat een 
relatief duur woningtype. 
Binnen de groep van de nette flat gaat dat echter niet op: in die groep zijn de hoogbouw-
galerfiflats juist minder duur. Dat verschil wordt niet veroorzaakt doordat er sprake is van 
een bijzonder wort hoogbouw-galerfiflats. Het omgekeerde is het geval: de middelhoog-
bouw in de groep van 'nette flats' is juist erg duur. 

Bij de naamgeving van deze clusters is onder andere gebruik gemaakt van het werk van 
J. Vjgen en R. van Engelsdorp Gastelaars (1966). Hieruit blijkt dat het Itraditionele gezin' (een 
werkende man, een huisvrouw en kinderen) zijn dominante positie in de samenleving verliest. 
In opkomst zijn de 'nieuwe huishoudens': alleenwonenden, ongehuwd samenwonenden en 
andere kinderloze huishoudens. 
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De indeling in typen complexen is als volgt samen te vatten 6 : 
1. hoogbouw-galerijflats met traditionele gezinnen 
2. middelhoge flats met traditionele gezinnen 
3. hoogbouw-galerijflats met nieuwe huishoudens 
4. middelhoge flats met nieuwe huishoudens 
5. de nette hoogbouw-galerijflat 
6. de nette middelhoge flats 
7. jongerenhuisvesting 
8. ouderenhuisvesting. 

Uitgaande van de voormeting eind 1988 kan de situatie in deze acht typen complexen als 
volgt worden samengevat. 
Typerend voor de woonsituatie van de traditionele gezinnen is de lage waardering voor 
de woning en het onderhoud aan de woning. Binnen deze categorie van bewoners is de 
hoogbouw-galerijflat het relatief 'betere' woningtype. De middelhoge flats verkeren in een 
slechte staat en hebben te lijden onder.  . een slecht imago. Ten dele is er sprake van 
verhuurproblemen. Mensen die willen verhuizen noemen de slechte kwaliteit van de 
woning en de woonomgeving als belangrijkste verhuisreden. De criminaliteit in deze 
complexen is relatief hoog te noemen. Op de jongerencomplexen na vinden we in de 
complexen met de traditionele gezinnen het hoogste aantal slachtoffers. 

De woonsituatie van de nieuwe huishoudens krijgt noch hoge noch lage waarderingen. 
Ook de aard van de problematiek in deze flatgebouwen is in het algemeen niet extreem. 
Opmerkelijk is dat relatief veel bewoners klagen over vervuiling en overlast. Met 
betrekking tot de criminaliteit treffen we deze groep in de middenmoot aan. Mensen die 
willen verhuizen noemen de kleine woningen, de woonomgeving en de wens een 
eengezinswoning te betrekken als belangrijkste verhuisreden. 

Typerend voor de 'nette' flat is de hoge waardering voor de medebewoners, de orde en 
netheid, de veiligheid, de ligging en het onderhoud van de woning. De omvang van de 
criminaliteit is vergelijkbaar met de situatie in de complexen met de nieuwe huishoudens. 
De nette hoogbouw-galerijflats kampen met verhuurbaarheidsproblemen. In hoofdstuk 6 
zal blijken dat deze verhuurbaarheidsproblemen samenhangen met de woningmarkt en 
niet met de situatie in het complex zelf. Mensen die willen verhuizen noemen de duurte 
van de woningen en de wens een eengezinswoning te huren of te kopen als belangrijkste 
verhuisreden. 

In de jongerencomplexen treffen we de grootste omvang van vervuiling, overlast en 
criminaliteit aan. Het is daarom niet verwonderlijk dat de jongerenhuisvesting wordt 
gekenmerkt door lage waarderingen voor orde en netheid en veiligheid. Voor een deel 
van deze flats geldt dat er sprake is van een verhuurbaarheidsprobleem. Verhuisredenen 
zijn met name de kleine woningen en vandalisme. 

De ouderenhuisvesting wordt daarentegen juist gekenmerkt door de minste criminaliteits-
problemen van alle complexen. De bewoners geven hoge waarderingen voor de orde en 
netheid en veiligheid. Ook de woning zelf en het onderhoud aan de woning krijgen in het 
ouderencomplex hoge waarderingen. 

6  In tabel 62.1 in bijlage 2 worden de gegevens van enkele fysieke en sociale kenmerken van 
de acht typen complexen gepresenteerd. 
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2.3 De werkomstandigheden van de huismeester 

In het tussenverslag is een profielschets gegeven van de huismeesters (Hesseling e.a., 
1990: pp. 35-49). In deze paragraaf wordt een korte vervolgschets gegeven van de 
werkomstandigheden van de 30 huismeesters. Achtereenvolgens wordt het takenpakket 
bezien, de tijdsbesteding, de fysieke omvang van de complexen waarin zij werken en de 
contacten met de bewoners. 

Takenpakket 

In de slotinterviews die met de huismeesters zijn gehouden is het specifieke takenpakket 
van de huismeesters nog eens in kaart gebracht. Voor een groat aantal taken is gevraagd 
of men deze verricht en zo ja hoe vaak. De antwoorden zijn vermeld in tabel B2.2 in 
bijlage 2. 
De huismeesters hebben een uitgebreid en gevarieerd takenpakket. De onderdelen zijn 
schoonmaken, technische reparaties, toezichthoudende en controlerende taken zowel op 
technisch als sociaal gebied en diverse contacten met bewoners en instanties (zoals 
politie en gemeente). Voor enkele taken geldt dat zij maar door weinig huismeesters 
verricht warden. Zo zijn de meeste huismeesters niet betrokken bij het advies over de 
inplaatsing van nieuwe bewoners en de opvang van kandidaat-bewoners. Dit geldt oak 
voor woninginspecties na een mutatie en mutatie-onderhoud. Uit deze gegevens blijkt dat 
de huismeesters minder betrokken zijn bij de technische en sociale aspecten die gepaard 
gaan met verhuizingen. De huismeesters geven overigens wel aan dat men in het 
algemeen contact opneemt met de nieuwe bewoners. Tot slot houden ruim 10 
huismeesters zich niet bezig met voorlichting over inbraakpreventie, klachtenonderhoud 
en het afvoeren van huisvuil. 
De taken die de huismeesters hebben, worden in het algemeen frequent verricht. Met 
name de dagelijkse rondo in het complex, het toezien op de gedragsregels, inspecties en 
(kleine) reparaties in de semi-openbare ruimten en schoonmaakwerkzaamheden warden 
dagelijks of enkele keren per week uitgevoerd. Een taak die minder frequent uitgevoerd 
wordt, is de opvang van nieuwe (kandidaat-)bewoners. Uiteraard hangt dit samen met 
het feit dat verhuizingen niet dagelijks plaatsvinden in het complex. Net  verwijderen van 
graffiti en het repareren van vernielingen (door vandalisme) vinden in de meeste gevallen 
minder dan eon keer per week plaats. Ook de hulp bij (persoonlijke) problemen van of 
tussen bewoners is voor de meeste huismeesters geen dagelijks terugkerende activiteit. 
Dit geldt oak voor de contacten met de bewonerscommissie, de politie en de gemeente 
en het geven van voorlichting over inbraakpreventie. 

Om de tijdsbesteding van de huismeesters in kaart te brengen is gebruik gemaakt van de 
tijdsbestedingsformulieren die zij hebben ingevuld ten behoeve van het onderzoele. 
Tijdens de hele onderneksperiode hebben de huismeesters circa een derde van hun tijd 
besteed aan schoonmaakwerkzaamheden (met name in de algemene ruimten). Bijna een 
kwart van de tijd gaat op aan toezicht en controle. Meer dan de helft van deze tijd wordt 
besteed aan het surveilleren in de algemene ruimten. De huismeesters zijn ruim 17% van 
hun tijd kwijt aan bewonerscontacten. Evenveel tijd besteden zij aan de technische taken. 

7  Op daze formulieren schreven de 30 huismeesters dagelijks op hoeveel uur zij besteedden 
aan 28 taken. Voor daze rapportage is gebruik gemaakt van alle 1.495 verzamelde formu-
lieren. Hiermee hebben we een beeld van hun werkzaamheden over gemiddeld 50 weken. 
Voor de analyse zijn de 28 taken gereduceerd tot 15 categorieen (zie oak Hesseling e.a., 
1990: pp. 41-45). 
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De overige tijd wordt ten slotte besteed aan algemene werkzaamheden (met name 
werkoverleg en administratie). Wanneer afgezien wordt van het soort werk dan blijkt tot 
slot dat de huisnneesters ruim de helft van hun tijd besteden in de algemene ruimten. Een 
vergelijking met de gegevens uit het tussenrapport leert dat de gemiddelde indeling van 
hun werkzaannheden ongeveer hetzelfde is gebleven (Hesseling e.a., 1990: p. 42). 
In het tussenverslag is een typering gemaakt van de tijdsbesteding van de huisnneesters. 
Op basis van deze typering konden de huismeesters ingedeeld worden in drie groepen. 
Ten eerste een groep van zeven meer toezichthoudende en controlerende huismeesters. 
Ten tweede een groep van negen meer schoonmakende huismeesters. Ten slotte was 
er de grootste groep van 12 huismeesters die hun tijd min of meer evenredig verdelen 
over de diverse werkzaamheden, de manusjes van alles. Tevens werden drie huisnnees-
ters gevonden met een tannelijk afwijkend tijdsbestedingspatroon. 
Op basis van de huidige gegevens worden deze drie groepen weer gevonden. In 
tegenstelling tot de eerdere resultaten is het aantal huismeesters per groep veranderd. 
Het blijkt dat op individueel niveau de accenten in de tijdsbesteding zijn verschoven. 
Hierbij speelt nnede een rol dat de drie huismeesters die extreem afweken nu meer op 
hun collega's zijn gaan lijken. Het aantal specifiek meer toezichthoudende en schoon-
makende huismeesters is in de loop van de tijd verminderd ten gunste van de manusjes 
van alles. De tijdsbestedingspatronen van de huismeesters zijn dus meer op elkaar gaan 
lijken. Over het geheel genomen is het aantal manusjes van alles toegenomen tot 18 
huismeesters. Het aantal schoonmakers is gedaald van negen naar zeven. Ook het aantal 
meer toezichthoudende huismeesters is met twee afgenomen naar vijf. 

Huismeesterdichtheid 

Een ander kenmerk van de werkomstandigheden van de huismeesters vormen de 
complexen waarin zij werken. Enerzijds verschillen deze complexen naar fysieke 
kenmerken zoals het aantal gebouwen, woningen en entrees. Anderzijds verschillen de 
complexen in termen van de bewoners (zie paragraaf 2.2). De grootte van het complex 
hebben we tot uiting gebracht in het kenmerk 'huisnneesterdichtheid'. Dit kenmerk is 
gebaseerd op een combinatie van het aantal entrees in een complex en het aantal 
woningen. Gekozen is onder andere voor het aantal entreeruimten omdat blijkt dat de 
huismeesters gemiddeld ruim de helft van hun tijd besteden in de gemeenschappelijke 
ruimten. Het aantal woningen is een maat voor het aantal bewoners voor wie de 
huismeester werkt. Uiteindelijk is een indeling gemaakt in drie groepen. In acht complexen 
is de huismeesterdichtheid laag. Tien complexen nemen een middenpositie in en de 
overige tien complexen hebben een hoge huismeesterdichtheid. Een hoge huismeester-
dichtheid houdt in dat er sprake is van minder entrees en minder woningen. Dit betekent 
dat er per complex relatief meer werk wordt verricht. Het kennnerk huismeesterdichtheid 
geeft hiermee een indicatie van de intensiteit waarmee de huismeesters zijn ingezet 8 . 

Er blijkt een samenhang te zijn tussen huismeesterdichtheid en het type huismeester. Zo 
werken de schoonmakende huismeesters hoofdzakelijk in de kleinere complexen. De 
toezichthouders zijn meer gesitueerd in de grotere complexen. De helft van de manusjes 

8  Het gemiddelde aantal woningen, gebouwen en entrees voor de drie categorieen van huis-
meesterdichtheid is als volgt: 

	

laag midden 	hoog 
woningen 426 	204 	136 
gebouwen 7 	5 	2 
entrees 	19 	11 	2 
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van alles treffen we aan in de complexen die een middenpositie innemen. Deze 
samenhang komt mede tot uiting in de tijdsbesteding van de verschillende taken naar 
huismeesterdichtheid (zie tabel 2.1). 

label 2.1: Gemiddelde tijdsbesteding (als percentage van het totale aantal werkuren) naar 
huismeesterdichtheid 

taak 

n = 

Bewoners 

22 

huismeesterdichtheid 
lag midden hoog 

onderhoud en reparatie 	 14 	19 	17 
schoonmaakwerkzaamheden 	 22 	26 	40 
toezicht en controle 	 30 	22 	22 
bewonerscontacten 	 19 	21 	12 
algemeen 	 15 	12 	9 

8 	10 	10 

Uit deze tabel blijkt dat naarmate de huismeesterdichtheid toeneemt er meer tijd wordt 
besteed aan schoonmaakwerkzaamheden. De huismeesters in de grotere complexen 
(lage huismeesterdichtheid) besteden meer tijd aan toezicht en controle en de algemene 
werkzaamheden en minder tijd aan de technische taken ten opzichte van hun collega's. 
Opmerkelijk is de geringe tijd die de schoonmakende huismeeesters kwiff zijn aan 
bewonerscontacten. 
Voor het evaluatie-onderzoek heeft deze samenhang de volgende consequentie. Door 
het kleine aantal complexen in het onderzoek is het niet goed mogelijk om te zien wat 
meer gewicht heeft gehad in de ontwikkelingen van de problematiek: de huismeester-
dichtheid of het tijdsbestedingspatroon. In het verslag zal met name gelet worden op de 
factor huismeesterdichtheid omdat dit kenmerk beter als verklarende variabele 
hanteerbaar is. 

In het resterende gedeelte van deze paragraaf wordt een schets gegeven van een ander 
aspect van de werkomstandigheden van de huismeesters, namelijk de aard en omvang 
van de contacten tussen bewoners en de huismeester. In het tweede bewonersonderzoek 
zijn enkele vragen opgenomen over deze contacten. 
Het blijkt dal bijna site bewoners op de hoogte zijn van de aanwezigheid van een 
huismeester. Een kleine groep bewoners (ruim 6%) weet niet dat er een huismeester in 
het complex werkt. Er is een duidelijk verband tussen huismeesterdichtheid en het al dan 
niet gesproken hebben met de huismeester. In de complexen met een lage huismeester-
dichtheid heeft 59% van de bewoners wel eens (telefonisch of mondeling) met de 
huismeester gesproken. In de complexen die een tussenpositie innemen en de complexen 
met een hoge huismeesterdichtheid zijn deze percentages respectievelijk 71 en 82. 
In drie van de vier middelhoge flats met traditionele gezinnen is de huismeesterdichtheid 
laag. In deze complexen wordt ook het laagste percentage bewoners gevonden (50%) 
dat contact heeft gehad met de huismeester. Een toenemende huismeesterdichtheid 
betekent ook dat de frequentie van contact tussen de bewoners en de huismeester 
toeneemt. In de slotinterviews met de 30 huismeesters worden deze bevindingen 
overigens bevestigd door de huismeesters zelf. De huismeesters in de kleinere complexen 
geven aan dat zij meer bewoners van gezicht kennen of hun woonadres weten ten 
opzichte van hun collega's in de grotere complexen. 



Vervolgens is nagegaan over welke onderwerpen men met de huismeester heeft 
gesproken. In tabel 2.2 vermelden we de resultaten. De bewoners konden meerdere 
antwoorden geven. 

Tabel 2.2: Aard contact met de huismeester 

perc. 

- informatie 	 50 
- gezelligheid 	 48 
- technische klachten over de woning 	 38 
- technische klachten algemene ruimten 	 23 
- klachten vervuiling algemene ruimten 	 15 
- klachten bewoners of buren 	 14 
- klachten vervuiling van de omgeving 	 10 
- klachten over criminaliteit 	 7 
- klachten over vandalisme in de gemeenschappelijke ruimten 	 7 
- klachten over jongeren 	 6 
- klachten over de veiligheid 	 5 
- klachten over vandalisme in de omgeving 	 4 
- anders 	 22 

De meeste bewoners hebben de huismeester wel eens benaderd voor het krijgen van 
informatie of gewoon voor de gezelligheid. Onderwerpen die vervolgens aan bod komen 
hebben betrekking op technische klachten over de woning of de algemene ruimten. 
Hoewel de huismeesters onder andere zijn ingezet in verband met de overlast- en 
criminaliteitsproblematiek, spreken relatief weinig bewoners de huismeester wel eens aan 
over deze zaken. Deze resultaten komen grotendeels overeen met de uitkomsten van een 
ander onderzoek in Delft (Elsinga, 1990: pp. 35-39). Ook daar maken veel bewoners wel 
eens een gezelligheidspraatje en bijna de helft heeft de huismeester wel eens om 
informatie gevraagd. 
Bij enkele onderwerpen hangt het aantal bewoners dat de huismeester daarover benadert 
samen met de huismeesterdichtheid. Met name voor gezelligheid en het verkrijgen van 
informatie betekent een hoge huismeesterdichtheid dat meer bewoners deze onderwerpen 
aankaarten. In mindere mate gaat dit verband op voor klachten over de bewoners en de 
veiligheid. De huismeesters in de tussenliggende complexen qua huismeesterdichtheid 
worden het minst benaderd over allerlei technische klachten. Voor klachten over 
vervuiling, vandalisme en criminaliteit treffen we ten slotte geen verband aan. 

De aard van de bewonerscontacten varieert soms per complex. Zo heeft in het 
ouderencomplex meer dan drie kwart van de bewoners de huismeester wel eens 
benaderd voor de gezelligheid. Deze huismeester wordt echter door weinig bewoners 
direct benaderd voor het verstrekken van informatie. Ook in de middelhoge flats met 
traditionele gezinnen en de middelhoge flats met nieuwe huishoudens neemt een 
minderheid van de bewoners contact op met de huismeester voor informatie. Met 
uitzondering van het ouderencomplex blijken de complexen nauwelijks te verschillen 
wanneer het gaat om allerlei technische klachten. Het ouderencomplex valt op omdat 
maar weinig bewoners hierover klagen. 
Voor de overige onderwerpen (bewoners, vervuiling, vandalisme en criminaliteit) vallen 
zowel de zes complexen met traditionele gezinnen als de vier jongerencomplexen op. Met 
name in deze complexen spreken meer bewoners over deze onderwerpen met de 
huismeester dan in de overige complexen. 
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De bewoners in deze complexen hebben daarvoor oak de meeste redenen. Uit de korte 
situatieschets in paragraaf 2.2 is gebleken dat de criminaliteitsproblematiek in deze 
complexen relatief hoog is. 

2.4 Plan van aanpak 

Algemeen 

De problemen in de complexen zijn van dien aard dat het aanstellen van de huismeester 
een van de maatregelen uit een meer omvattend Plan van aanpak vormt. Deze avenge 
maatregelen kunnen mede van invloed zijn op de ontwikkelingen in het complex. De 
gegevens over het Plan van aanpak zijn verkregen door een schriftelijke enquete onder 
de verhuurders in het voorjaar van 1989. Vervolgens is in het voorjaar van 1990 bij de 
verhuurders nagevraagd welke maatregelen wel en welke niet zijn uitgevoerd °. De 
verschillende maatregelen kunnen ingedeeld worden in de volgende blokken: 

- de woningen; 
- de semi-openbare ruimten in het gebouw (onderverdeeld in de aspecten entree, 

kelders/bergingen, fietsenstalling, parkeergarage, lift, brandtrappen en avenge); 
- de directe woonomgeving; 
- de buurtvoorzieningen; 
- complex- of buurtbewoners. 

Per blok of aspect was een groat aantal mogelijke maatregelen geformuleerd. Bij het blok 
maatregelen dat betrekking heeft op de woningen zijn bij voorbeeld zaken onderscheiden 
als huurverlaging, inbraakpreventie, inteme verbouwing en cascoverbetering. Bij de 
maatregelen voor de semi-openbare ruimten kan gedacht warden aan afsluitbaar maken, 
segmenteren/compartimenteren, onbereikbaar maken voor vernieling, reinigen/schilderen, 
verlichting enz. Maatregelen die betrekking hebben op de complex- of buurtbewoners zijn 
bij voorbeeld veranderen toewijzings- en uitzettingsbeleid, voorlichtingsbijeenkomsten, 
ontwikkelen flatreglement, stimuleren bewonerscommissie en het intensiveren van de 
politie-inzet. 
Op basis van de maatregelen gericht op het afsluitbaar maken, segmenteren en 
vervangen door steviger materiaal van of in de entreeruimten, kelders/bergingen en 
brandtrappen is apart de variabele Verminderen van de toegankelijkheid van het complex' 
geconstrueerd. Uitgegaan wordt van de veronderstelling dat uitvoering van deze 
maatregelen de toegankelijkheid van het complex voor buitenstaanders vermindert (zie 
oak hoofdstuk 4). 

9  In Tilburg en Leiden zijn eon groat aantal maatregelen verschoven max de langere termijn. 
Doze zijn daarom buiten de analyse gehouden. Net  aantal maatregelen in 1990 verschilt 
daarom enigszins met het aantal uit de tussenmeting. 
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Uitvoering 

Per maatregel is gevraagd of deze voor 1989, in 1989 of nog niet is uitgevoerd. Op basis 
van de aldus verzannelde gegevens ontstaat voor het totaal van de complexen het beeld 
in label 2.3 10 . 

Tabel 2.3: Percentage uitgevoerde (\to& en in 1989) en niet uitgevoerde maatregelen 

maatregelen 
ten aanzien van: 

-woning 	 34 	54 	12 	91 
-semi-openbare ruimten 
entree 	 43 	53 	4 	155 
kelder 	 40 	57 	3 	89 
fietsenstalling 	 23 	73 	4 	22 
parkeergarage 	 75 	25 	0 	4 
lift 	 26 	67 	7 	58 
brandtrap 	 13 	77 	10 	30 
overige semi-openbare ruimten 	 39 	44 	17 	18 
verminderen toegankelijkheid 	 52 	44 	4 	66 
-woonomgeving 	 23 	55 	22 	66 
-buurtvoorzieningen 	 25 	63 	12 	8 
-bewoners 	 23 	62 	15 	141 

totaal (exclusief toegankelijkheid) 

De nadruk in de Plannen van aanpak (in termen van aantallen) ligt op de semi-openbare 
ruimten. Ruim de helft van het totale aantal maatregelen heeft hierop betrekking. Een 
goede tweede in het overzicht vormen de maatregelen gericht op de complex- of 
buurtbewoners (21%). De maatregelen in de overige drie blokken maken bijna een kwart 
uit van het geheel. 
Uit de label blijkt dat bijna een derde van alle maatregelen voor 1989 is uitgevoerd. In 
1989 is 58% van de genoemde maatregelen uitgevoerd. Ook voor de afzonderlijke 
blokken en aspecten blijken de meeste maatregelen te zijn uitgevoerd in 1989. 
Uitzonderingen vormen de maatregelen met betrekking tot de (eventuele aanwezige) 
parkeergarage en de overige semi-openbare wimten. Het zwaartepunt bij het vermin-
deren van de toegankelijkheid van het complex ligt op 1989. 
Uit de overige gegevens blijkt dat in 1989 bij de uitvoering van de maatregelen in en aan 
de semi-openbare wimten de nadruk heeft gelegen op reinigen en schilderen, continu 
onderhoud, vervangen door steviger materiaal en verfraaien aanblik van de ruimten. Bij 
de uitvoering van de maatregelen gericht op de complex- of buurtbewoners worden met 
name genoemd het stimuleren van de bewonerscommissie, verhogen betrokkenheid van 
de politie en regelmatige voorlichtingsbijeenkomsten voor de bewoners. Bij het blok 
woningen zijn vooral de maatregelen gezichts- en conditieverbetering en inbraakpreventie 
genoemd. Bij de woonomgeving zijn dat wijziging van de bestrating, aanbrengen van 
verlichting en het plaatsen van containers. Maatregelen voor de buurt zijn nauwelijks 
genoennd. 

10 Bij de analyse is gekozen voor drie categoriedn. In de categorie 'in 1989 uitgevoerd' zijn 
tevens de maatregelen vermeld die pedeelteliik in 1989 of zowel \fool* als in 1989 (bij voor-
beeld een continue activiteit als onderhoud) zijn uitgevoerd. 
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voor '89 	in '89 	niet uit- abs. 
gevoerd aantal 

32 	58 	10 	682 



Sectoraal of integraal 

Wanneer tijdens het onderzoek maatregelen zijn uitgevoerd ten aanzien van vier van de 
vijf of van alle vhf de blokken, dan kan men met recht spreken van een 'integrale aanpak'. 
Naast het aanstellen van een huismeester is een veelomvattend pakket van activiteiten 
ondernomen. Is er daarentegen sprake van uitvoering van een of twee aspecten, dan is 
er sprake van een meer sectorgewijze aanpak. Dat behoeft niet minder ingrijpend te zijn 
geweest; algehele verbetering van woningen bij voorbeeld is een omvangrijke en kostbare 
operatie. Toch veronderstellen we in het onderzoek dal met name van de integrale 
aanpak een aanvullend effect op leefbaarheid en verhuurbaarheid te verwachten is. 
Voor de analysen in de overige hoofdstukken is het van belang om na te gaan in 
hoeverre er een verband bestaat tussen de verschillende typen complexen en het Plan 
van aanpak. Zo'n verband blijkt inderdaad te bestaan. Twee typen kennen een 
overwegend integrale aanpak, twee een sectorale aanpak en vier typen vallen in een 
middengroep. Bij de verdere bespreking van de resultaten zal blijken dat er niet veel 
verschil bestaat tussen de sectorale aanpak en de middengroep. De complexen met een 
integrale aanpak springen er echter wel uit. Het betreft de nette hoogbouw-galerijflat en 
de jongerenhuisvesting. 

In de vorige paragraaf is aangegeven dat de inzet van de huismeester varieert. Naast de 
omvattendheid van het Plan van aanpak kan de mate van huismeesterdichtheid eveneens 
beschouwd worden als een indicatie voor de intensiteit van de totale aanpak. In tabel 2.4 
wordt de samenhang tussen beide weergegeven. Per type complex valt een verschillende 
nadruk op de integraliteit en de intensiteit van de aanpak. 

label 2.4: Samenhang tussen Plan van aanpak en huismeesterdichtheid per type complex 

Plan 
van aanpak 

integraal 

middengroep 
en 
sectoraal 

huismeesterdichtheld 

laag 

-middelhoog, 
nieuwe 
huishoudens 

-traditioneel, 
middelhoog 

midden 	 hoog 

- hoogbouw-galerij 
nieuwe 
huishoudens 

- nette flat, 
middelhoog 
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- jongeren- 
huisvesting 

- nette flat, 
hoogbouw-
galerij 

- ouderencomplex 
-traditioneel, 

hoogbouw 
galerij 

De complexen aan de rechterzijde kennen een meer intensieve aanpak (qua huismees-
terdichtheid) dan de complexen aan de linkerkant. De complexen rechtsboven hebben 
bovendien een integrale aanpak. De reden dat deze twee typen complexen zo'n degelijke 
aanpak hebben gehad is waarschijnlijk omdat er sprake was van een moeilijke 
verhuurbaarheid. Er waren problemen in de vorm van een hoge mutatiegraad en 
leegstand. Voor de jongerenhuisvesting geldt tevens dat zij geconfronteerd worden met 
het hoogste criminaliteitsniveau. Opmerkelijk is de situering van de middelhoge flats met 
traditionele gezinnen te noemen. Uit de korte situatieschets in dit hoofdstuk is gebleken 
dat deze complexen relatief veel problemen hebben op het gebied van criminaliteit en 
leefbaarheid. 



Niettemin blijkt dat in deze complexen een lage huismeesterdichtheid gecombineerd is 
met een sectorale aanpak. In de overige hoofdstukken wordt hierop teruggekomen. 

2.5 Samenvatting 

De complexen in dit onderzoek vertonen onderling grote verschillen. Er zijn verschillen 
naar fysieke en sociale kenmerken. Er is gezocht naar een typering waarmee deze 
beschreven kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in acht categorieen van complexen: 

- hoogbouw-galerijflats met traditionele gezinnen 
- middelhoge flats met traditionele gezinnen 
- hoogbouw-galerijflats met nieuwe huishoudens 
- middelhoge flats met nieuwe huishoudens 
-de nette hoogbouw-galerijflat 
- de nette middelhoge flats 
- jongerenhuisvesting 
- ouderenhuisvesting. 

Voor een deel gaat de aard en omvang van de problematiek samen met deze indeling. 
De omvang van de problemen in de jongerenhuisvesting en de complexen met 
traditionele gezinnen is in het algemeen relatief hoog. De complexen met de nieuwe 
huishoudens en de nette flats nemen een middenpositie in. De nette hoogbouw-
galerijflats hebben te maken met verhuurbaarheidsproblemen die toe te schrijven zijn aan 
de woningmarkt. Ten slotte is de problematiek in het ouderencomplex relatief het laagst. 

De huismeesters hebben een uitgebreid en gevarieerd takenpakket. De tijdsbesteding aan 
deze taken is bij enkele huismeesters tijdens het onderzoek veranderd. Dit heeft tot 
gevolg dat het aantal personen per type huismeester (schoonmakers, toezichthouders en 
manusjes van alles) is gewijzigd. De manusjes van alles hebben de overhand gekregen. 
De grootte van het complex waarvoor de huismeester werkt, is tot uitdrukking gebracht 
in het kenmerk huismeesterdichtheid. Een hoge huismeesterdichtheid houdt in dat er per 
complex relatief meer werk wordt verricht. Er bestaat een samenhang tussen het 
tijdsbestedingspatroon en de huismeesterdichtheid: toezichthoudende huismeesters vindt 
men vooral in grote complexen, schoonmakende huismeesters vindt men vooral in kleine 
complexen. Manusjes van alles nemen een tussenpositie in. 
De meeste bewoners in de complexen zijn op de hoogte van de aanwezigheid van een 
huismeester. De huismeesterdichtheid blijkt consequenties te hebben voor de contacten 
tussen bewoners en de huismeester. Een lagere huismeesterdichtheid betekent zowel 
dat minder bewoners de huismeester gesproken hebben alsmede dat de frequentie van 
contact afneemt. De meeste bewoners hebben de huismeester wel eens benaderd voor 
het krijgen van informatie of voor de gezelligheid. Onderwerpen die vervolgens aan bod 
komen hebben betrekking op technische klachten over de woning en/of de algemene 
ruinnten. 

De inzet van een huismeester vormt een van de maatregelen uit een totaal Plan van 
aanpak. De uitvoering van deze overige maatregelen is in kaart gebracht. Ruim de helft 
van de uitgevoerde maatregelen heeft betrekking op de semi-openbare ruimten en bijna 
een kwart is gericht geweest op de bewoners. De overige maatregelen hebben betrekking 
gehad op de woning, de woonomgeving en de buurt. 
Het blijkt dat binnen elk type complex een min of meer gelijke aanpak heeft plaats- 
gevonden. De verscheidenheid aan maatregelen ter verbetering van het complex en de 
woonomgeving en de verschillen in de huismeesterdichtheid lopen parallel aan het 
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onderscheid in typen complexen. De meest omvattende aanpak is gekozen in gevallen 
waar sprake was van een slechte leefbaarheid en/of een moeilijke verhuurbaarheid. 
Omgekeerd is echter niet in alle gevallen waar sprake is van een slechte leefbaarheid 
en/of moeilijke verhuurbaarheid voor een dergelijke intensieve oplossing gekozen. 
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3 Ontwikkeling in vervuiling, vandalisme en 
overlast 

3.1 lnleiding 

Een van de problemen waarmee na-oorlogse woningcomplexen geconfronteerd kunnen 
worden, zijn diverse gebeurtenissen die verloedering en/of overlast veroorzaken voor de 
bewoners. Het gaat hierbij onder andere onn zaken als vervuiling, bekladding en vernieling 
van het gebouw, overlast van jongeren en rondhangende drugsverslaafden (zie Hesseling 
e.a., 1990: pp. 21-22). Sommige van deze voorvallen zoals vandalisme zijn vormen van 
de veel voorkomende criminaliteit. In tegenstelling tot vele andere delicten waarvan 
individuen het slachtoffer worden (zoals inbraak in de woning), zijn de gevolgen van 
vandalisme aan het gebouw zichtbaar voor de bewoners. Ook vervuiling en de 
aanwezigheid van herrieschoppende jongeren zijn meestal zichtbaar voor iedereen. Het 
is om deze reden dat we deze gebeurtenissen apart behandelen ten opzichte van de 
andere vormen van de veel voorkomende criminaliteit. 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen die hebben 
plaatsgevonden met betrekking tot vervuiling, vandalisme en (drugs)overlast. 

3.2 Algemene ontwikkeling 

Zowel in de voor- als de nameting is aan de respondenten gevraagd hoe vaak volgens 
hen bepaalde gebeurtenissen die vervuiling, vandalisme en overlast veroorzaken, 
plaatsvinden in en rond het complex. We merken op dat we hiermee de indrukken van 
de bewoners over de frequentie van deze verschijnselen in kaart hebben gebracht. Zij 
geven daarom meer een beeld van de perceptie van de bewoners dan van de leitelijkei 
omvang van de problematiek". Voor de analyse zijn de verschillende gebeurtenissen 
samengevoegd tot de volgende vijf clusters: vervuiling, bekladding, vernieling, overlast en 
drugsoverlast. In tabel 3.1 geven we voor alle 28 huismeestercomplexen de verander-
ingen weer tussen de twee metingen 12 . 

" Een registratiesysteem om het aantal gevallen van vernieling en bekladding in kaart te 
brengen via de huismeester is in de meeste gevallen niet goed van de grond gekomen. 
Gegeven de onbetrouwbaarheid van de resultaten is daarom afgezien van het gebruik. 

12  Ruim de helft van alle respondenten uit de voormeting heeft opnieuw een vragenlijst ingevuld 
in 1990. Een aparte analyse voor deze 'panel'respondenten is vermeld in bijlage 8. 
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Taber 3.1: Verandering in het percentage respondenten dat aangeeft dat regelmatig of vaak deze 
gebeurtenissen plaatsvinden 

VOW- 	na- 	ver- 
meting 	meting 	andering 

vervuiling . 	 70 	62 	 -8 
bekladding 	 60 	43 	-17 
vernieling 	 52 	33 	-19 
overlast 	 45 	40 	 -5 
drugsoverlast 	 18 	16 	 -2 

Het blijkt ten eerste dat over alle 28 huismeestercomplexen de grootste verbetering is 
opgetreden bij de gebeurtenissen vernieling en bekladding. Ten tweede vindt bijna een 
op de tien bewoners dat de vervuiling is afgenomen. Opmerkelijk is dat nog steeds een 
mime meerderheid van de bewoners van mening is dat vervuiling frequent voorkomt. Een 
dating van de (drugs)overlast is opgetreden volgens een beperkt aantal bewoners. 
In een mime meerderheid van de huismeestercomplexen zijn vandalisme en vervuiling 
afgenomen (zie tabel B3.1 in bijlage 3). De ovedast is verminderd in bijna de helft van de 
complexen. In tegenstelling tot het voorgaande is de overlast in relatie met de drugspro-
blematiek slechts in een beperkt aantal complexen verminderd. 

De huismeesters en de verhuurders oordelen in de slotinterviews over de behaalde 
effecten in soortgelijke bewoordingen (zie tabel B7.1 in bijlage 7). Men geeft bijna 
unaniem aan dat de huismeester een positief effect heeft op vervuiling, bekladding en 
vernieling. Een uitzondering vormt vernieling in de omgeving. Ook vindt meer dan twee 
derde van de respondenten dat de huismeesters met succes optreden bij sociale 
klachten, (geluids)overlast en rondhangende jongeren. De effecten liggen hier vooral in 
de sfeer van een snellere signalering en afhandeling. Voor enkele andere vormen van 
overlast (zoals prostitutie en de drugsproblematiek) is het aantal verhuurders en 
huismeesters met een positief oordeel lager. In het algemeen blijken de oordelen van de 
huismeesters en de verhuurders ondeding overeen te stemmen. 

Vergelijking tussen complexen met huismeester en zonder huismeester 

In het onderzoek zijn tevens drie vergelijkingscomplexen betrokken in Den Haag, 
Nijmegen en Utrecht. Er zijn geen huismeesters aangesteld, maar verder is de situatie op 
de fysieke en de sociale kenmerken vergelijkbaar met de complexen waar wel een 
huismeester is aangesteld. Het zal wel blijken dat in de aanvangssituatie de onderling 
vergelijkbare complexen soms aanzienlijk kunnen verschillen in de omvang van de 
problematiek13 . 
Op enkele aspecten zijn er grote verschillen tussen de huismeestercomplexen en de 
vergelijkingscomplexen. In Den Haag klagen eind 1988 veel meer bewoners van het 
huismeestercomplex over vandalisme dan in het vergelijkingscomplex. In Nijmegen en 
Utrecht is de problematiek in het algemeen vergelijkbaar. Een uitzondering vormt de 
drugsoverlast. In beide steden is deze problematiek veel omvangrijker in de huismeester-
complexen dan in de complexen zonder huismeester. Voor Nijmegen gaat dit bovendien 
ook op voor de andere vormen van overiast. 

13  Dit betekent in strikte zin dat de complexen niet 'vergelijkbaar zijn voor de problematiek. Dit is 
een nadeel van praktijkonderzoek. Verschillen tussen experimentele en controlegroepen 
komen pas na de voormeting tot uiting. 
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In Den Haag constateren we een significante verbetering voor vervuiling en bekladding 
in het vergelijkingscomplex maar niet in het huismeestercomplex (zie tabel B3.1 in 
bijlage 3). Het huismeestercomplex heeft wel te maken met een verbetering bij vernieling 
en overlast. Tot slot zien we in het huismeestercomplex een toename van de drugspro-
blematiek volgens de bewoners. In Nijmegen zien we een verbetering van de situatie in 
zowel het huismeestercomplex als het vergelijkingscomplex voor vervuiling, bekladding 
en vernieling. Aileen voor overlast scoort het huismeestercomplex beter. In Utrecht kan 
de situatie in het algemeen het best gekenmerkt worden als stabiel. Wel blijkt dat in het 
huismeestercomplex minder frequent vernieling plaatsvindt volgens de bewoners. 
Uit de vergelijking blijkt dat de ontwikkelingen in de huismeestercomplexen vooral gunstig 
zijn geweest bij vernieling en overlast ten opzichte van de vergelijkingscomplexen. 

3.3 De situatie in de acht typen complexen 

Uit de korte situatieschets in hoofdstuk 2 is gebleken dat de omvang van de problematiek 
in de acht typen complexen verschilt tijdens de voormeting. Deze verschillen uiten zich 
vooral bij bekladding, vernieling en de (drugs)overlast. Voor vervuiling zijn de verschillen 
tussen de diverse typen complexen minder groot. 
Wanneer we een rangorde maken van de complexen op basis van de vijf clusters dan 
wordt de grootste omvang van de problematiek in de complexen met nieuwe huishoudens 
en de jongerenhuisvesting aangetroffen. Als tweede vinden we de verschillende 
complexen met de traditionele gezinnen. Tot slot vinden we onder aan de rangorde de 
diverse nette flats en het ouderenconnplex. 
De vraag is vervolgens in hoeverre de ontwikkelingen varieren voor de diverse typen 
complexen sedert de inzet van een huismeester. De ontwikkelingen in de acht typen 
complexen kunnen als volgt worden samengevat. 

1. Hoogbouw-galerijflats met traditionele gezinnen 
De frequentie van vervuiling en (drugs)overlast is gemiddeld te noemen. Het vandalisme 
ligt boven het gemiddelde. De (drugs)overlast is echter zeer gering volgens de bewoners. 
In de tijd zijn met name het vandalisme en de overlast duidelijk afgenomen volgens de 
bewoners. 

2. Middelhoge flats met traditionele gezinnen 
Het aandeel bewoners dat van mening is dat frequent vervuiling, vandalisme en 
(drugs)overlast plaatsvinden is gemiddeld. Het vandalisme en de (drugs)overlast is 
gedaald volgens een beperkt aantal bewoners. In het algemeen is de situatie echter 
stabiel te noemen. In tegenstelling tot de overige typen complexen is de inzet van een 
huismeester niet of nauwelijks samengegaan met een duidelijke verbetering van de 
situatie. 

3. Hoogbouw-galenjflats met nieuwe huishoudens 
Opmerkelijk is het aandeel bewoners dat klaagt over vervuiling en vandalisme. Dit ligt 
ruim boven het gemiddelde in de voormeting. Sinds de aanwezigheid van de huismeester 
is vooral het vandalisme afgenomen. Opvallend is de relatief sterke daling van de 
drugsoverlast. 

4. Middelhoge fiats met nieuwe huishoudens 
Ook voor de middelhoge flats met nieuwe huishoudens constateren we een relatief hoog 
niveau van vervuiling en vandalisme alvorens de huismeesters zijn gaan werken. In deze 
complexen is eveneens het vandalisme duidelijk afgenonnen. 
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5. De nette hoogbouw-galerijflats 
Met uitzondering van bekladding ligt de omvang van de overige problemen onder het 
gemiddelde voor alle complexen. De ontwikkeling in de mite hoogbouw-galerifilats is in 
het algemeen vergelijkbaar met die in de meeste andere typen complexen. Vooral het 
vandalisme is teruggedrongen volgens de bewoners. 

6. De nette middelhoge flats 
Voor de nette middelhoge flats geldt eveneens dat de omvang van de problematiek 
relatief laag te noemen is tijdens de voormeting. Wederom wordt een duidelijke dating bij 
vandalisme geconstateerd. De afname van het aantal vernielingen in deze flats is het 
grootst•van alle typen complexen. 

7. Jongerenhuisvesting 
De problematiek in de jongerencomplexen is relatief hoog geweest. Opvallend is de zeer 
hoge omvang van de drugsoverlast. Sinds de inzet van een huismeester is vooral de 
situatie met betrekking tot vernieling verbeterd. In het algemeen moet echter geconsta-
teerd worden dat de verbeteringen duidelijk minder sterk zijn ten opzichte van de overige 
typen complexen (met uitzondering van de middelhoge flats met traditionele gezinnen). 

8. het ouderencomplex 
Met uitzondering van vervuiling en drugsoverlast is de problematiek in het ouderencom-
plex het geringst. De drugsoverlast is het gevolg van de aanwezigheid van veel 
verslaafden in de directe omgeving van het complex. Sinds de inzet van een huismeester 
(en de aanwezigheid van een bewakingsdienst tijdens de nachtelijke uren) is de overlast 
van de drugsverslaafden zeer sterk afgenomen volgens de bewoners. Tevens vinden 
relatief veel bewoners dat er minder bekladding plaatsvindt. 

Samenvattend blijkt dat de bewoners van de diverse typen complexen vooral vinden dat 
het vandalisme (vemieling en bekladding) is afgenomen. De situatie in de middelhoge 
flats met traditionele gezinnen is niet of nauwelijks verbeterd. De positieve ontwikkeling 
in de jongerenhuisvesting is minder sterk dan in de andere typen complexen. Voor de 
overige typen complexen zijn de ontwikkelingen min of meer parallel verlopen. Deze 
laatste bevinding blijkt ook uit de rangorde van de complexen op basis van de gegevens 
uit de nameting. Hoewel er enkele verschuivingen zijn opgetreden, is deze rangorde 
grotendeels gelijk aan die van de voormeting". De onveranderde situatie in de 
middelhoge flats met traditionele gezinnen heeft tot gevolg dat zij de toppositie van de 
flats met de nieuwe huishoudens hebben overgenomen. 

3.4 Effecten naar inzet huismeester 

Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat de inzet van een huismeester varieert voor de verschillen-
de complexen. Dit verschil is tot uitdrukking gebracht in het kenmerk huismeesterdicht-
heid. In deze paragraaf zullen we nagaan in hoeverre deze factor van invloed is geweest 
op de ontwikkeling van de•indrukken van de bewoners met betrekking tot de problematiek. 
De veronderstelling is dat een hogere huismeesterdichtheid samengaat met een sterkere 
daling van het aantal bewoners dat klaagt over vervuiling, vandalisme en (drugs)overlast. 
Uit de gegevens blijkt dat deze veronderstelling niet opgaat. De intensiteit waarmee de 

14  r=.72, n=28, p < .001. De correlatiecobfficiOnt (r) geeft de mate van lineaire samenhang 
tussen twee variabelen weer. De coefficiant varieert tussen -1 en +1. De waarde 0 geeft aan 
dat or goon lineair verband is. 
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huismeester is ingezet, hangt in het algenneen niet samen met de mate van verandering. 
Een uitzondering vormt overlast. In de kleinere complexen is een groter aandeel 
bewoners van mening dat de overlast is afgenomen dan in de grotere complexen. 
Gegeven deze uitslag is vervolgens bezien of het onderscheid in de tijdsbesteding 
samenhangt met de ontwikkelingen (zie tabel 3.2) 15 . 

Tabel 3.2: Gemiddelde indexscores (1988=100) voor vervuiling, vandalisme en (drugs)overlast per 
type huismeester 

ver- 	ver- 	be- 	over- drugs- 	aan- 
vuiling 	nieling 	kladding 	last 	overlast 	tal 

toezichthouder 	 104 	74 	65 	92 	95 	5 
manusje van alles 	 89 	73 	70 	88 	78 	17 
schoonmaker 	 75 	56 	50 	68 	47 	6 

Als we uitgaan van het feitelijke tijdsbestedingspatroon dan blijken de relatieve 
verbeteringen het grootst te zijn bij de meer schoonmakende huismeesters. Voor 
vervuiling, bekladding en drugsoverlast zijn de verschillen bovendien significant. Naarmate 
het schoonmaken een zwaarder gewicht heeft in het takenpakket, des te groter zijn de 
verbeteringen voor vervuiling en bekladding. Opmerkelijk is verder de verbetering bij de 
overlast in relatie tot de drugsproblematiek te noemen in de complexen met een 
schoon maker. 
Uit de overige gegevens blijkt dat in de drie grote complexen met een toezichthouder de 
situatie nauwelijks is veranderd. De sterkste verbeteringen worden aangetroffen in de vijf 
kleinere complexen met een schoonmaker. 

Een andere en nog niet besproken manier om het begrip intensiteit te bezien, vormt het 
woonadres van de huismeester. In een vorige fase van het onderzoek is aanbevolen de 
inzet van de huismeester te optimaliseren door niet strak vast te houden aan de normale 
kantooruren. Dit kan onder andere bereikt worden door de huismeester in het complex 
te huisvesten (Hesseling e.a., 1990: p. 23). We hebben daarom onderzocht of er 
verschillen zijn in de ontwikkelingen voor interne versus externe huismeesters. 
Het aantal complexen met een interne huismeester is beperkt tot vijf. In drie gevallen gaat 
het om kleinere complexen (bestaande uit een gebouw) met een schoonmakende 
huismeester. In twee gevallen is er sprake van een manusje van alles. Zij werken in de 
tussenliggende complexen qua huismeesterdichtheid. Het gaat hierbij om complexen 
bestaande uit vier en zeven gebouwen. 
Uit de gegevens blijkt dat voor de complexen met een interne huismeester de afname van 
vervuiling, bekladding en vernieling duidelijk beter is dan voor de connplexen waar de 
huismeester elders woont. Voor overlast en drugsoverlast worden geen verschillen 
gevonden. Er is echter geconstateerd dat drie van de vijf interne huismeesters werkzaam 
zijn in de kleinere complexen met een groter accent op het schoonmaken in het 
takenpakket. Uit de eerdere resultaten is gebleken dat de inzet van de meer schoon-
makende huisnneesters samen is gegaan met de meeste effecten. Een objectief en 
duidelijk oordeel over het effect van het woonadres is daarom uiteindelijk nnoeilijk te 
geven. 

15  Voor de vergelijking is gebruik gemaakt van een indexscore. Een indexscore = (de waarde 
van de nameting/waarde van de voormeting)*100. Een indexscore geeft de relatieve verande- 
ring aan ten opzichte van de voormeting. De verschillen tussen de complexen in de voor-
meting worden hiermee geneutraliseerd. 
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3.5 De invloed van het Plan van aanpak 

De huismeester maakt onderdeel uit van een meer omvattend Plan van aanpak in de 
complexen. Het is daarom mogelijk dat bepaalde onderdelen van deze aanpak mede van 
invloed zijn geweest op de ontwikkelingen in de overlastproblematiek. Een belangrijke 
vraag is in dit verband welke andere maatregelen in aanmerking komen. Deze vraag 
beantwoorden we enerzijds voor de verschijnselen vervuiling en vandalisme en anderzijds 
voor de (drugs)overlast. 

Vervuiling en vandalisme 

Een eerste maatregel die vervuiling en vandalisme kan tegengaan is preventie tegen het 
bekladden van het gebouw. Verder kunnen we denken aan bepaalde maatregelen in de 
verschillende semi-openbare ruimten: afsluiting, segmentering, aanbrengen van steviger 
materiaal, onbereikbaar maken voor vernieling, reinigen en schilderen, continu onderhoud, 
verfraaien van de aanblik en het verwijderen van restplekken (bij voorbeeld nissen en loze 
ruimte onder trappen). Tot slot kunnen twee maatregelen in de directe omgeving van het 
gebouw genoemd worden, te weten aanpassing van de groenvoorzieningen en het 
plaatsen van vuilcontainers. We veronderstellen dat uitvoering van deze maatregelen 
samen gaat met minder vervuiling en vandalisme zodat het aantal bewoners dat vindt dat 
deze zaken frequent plaatsvinden afneemt. 
Uit de gegevens blijkt dat de verhuurders 317 van deze maatregelen hebben uitgevoerd. 
Bijna alle maatregelen (92%) hebben betrekking gehad op de semi-openbare ruimten. 
In de overige gevallen is zeven keer preventie tegen bekladden genoemd, acht keer 
aanpassing van de groenvoorzieningen en in negen gevallen heeft men vuilcontainers in 
de directe omgeving geplaatst. Tot slot blijkt dat 112 van de maatregelen zijn uitgevoerd 
voor 1989 en 205 in 1989. Met uitzondering van 66n complex zijn in alle complexen een 
of meerdere van deze maatregelen uitgevoerd in 1989. De verschillen tussen de 
complexen komen daarom vooral tot uiting in het aantal maatregelen dat getroffen is. Om 
het mogelijke effect van de maatregelen te beoondelen zijn de complexen in een rangorde 
gezet van het aantal maatregelen dat uitgevoerd is in het jaar 1989. 
Uit de gegevens blijkt dat in termen van het aantal genomen maatregelen de ontwikke-
lingen niet van elkaar verschillen. Ondanks het feit dat in sommige complexen meer 
maatregelen zijn genomen dan in andere is dit niet samen gegaan met een sterkere 
dating in het aantal respondenten dat vindt dat regelmatig of vaak vervuiling en 
vandalisme plaatsvinden. We hebben gezien dat oak voor 1989 al vele maatregelen zijn 
uitgevoerd. Het is daarom mogelijk dat de combinatie van het aantal uitgevoerde 
maatregelen v66r en in 1989 wel heeft geleid tot sterkere verbeteringen. Uit de resultaten 
van deze analyse blijkt dit eveneens niet het geval te zijn. 

Overlast 

Een soodgelijke analyse kan ook verricht worden op het gebied van overlast en de 
overlast in relatie tot de drugsproblematiek. Meer dan bij verwiling en vandalisme worden 
we hier echter geconfronteerd met de vraag welke andere maatregelen van invloed 
zouden kunnen zijn. Gegeven de aard van de overlast, namelijk (geluids)overlast, 
burenruzies, rondhangende jongeren, brandstichting, handel in drugs eft aanwezigheid 
van drugsverslaafden verwachten we geen duidelijke relatie met de meeste maatregelen. 
De volgende maatregelen zouden echter van invloed kunnen zijn: verandedng in het 
toewijzings- en uitzettingsbeleid en een verhoogde inzet van de politie (inclusief het 
inschakelen van de wijkagent). Door een selectievere toewijzing c.q. een strenger 
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uitzettingsbeleid is het bij voorbeeld mogelijk bepaalde probleemgroepen te weren dan 
wel te verwijderen. Ook een verhoogde inzet van de politie kan wellicht leiden tot een 
snellere aanpak van bepaalde problemen. 
Het blijkt dat in de complexen 51 van deze maatregelen zijn uitgevoerd. In 14 gevallen 
is het toewijzingsbeleid veranderd en wordt negen keer vermeld dat het uitzettingsbeleid 
is verscherpt. De verhoogde inzet van de politie heeft in 15 connplexen betrekking op het 
inschakelen van een wijkagent en 18 keer op het meer betrekken van de politie in het 
algemeen bij de problematiek. Het blijkt dat 10 maatregelen zijn uitgevoerd voor 1989 en 
41 maatregelen in 1989. Tot slot is in negen complexen in 1989 geen enkele maatregel 
op deze gebieden uitgevoerd en in de overige 19 complexen wel. Wederom zijn de 
complexen ingedeeld in het aantal maatregelen dat uitgevoerd is in 1989. 
Het blijkt dat de ontwikkelingen niet verschillen al naar gelang het aantal uitgevoerde 
maatregelen in 1989. Ook als we kijken naar het totale aantal maatregelen dat uitgevoerd 
is voor en in 1989 worden geen verschillen in mate van verandering aangetroffen. 

Uit de verschillende bevindingen kunnen we de conclusie trekken dat de ontwikkelingen 
voor vervuiling, vandalisme en de (drugs)overlast niet samen hangen met het aantal 
overige uitgevoerde maatregelen. De verbeteringen voor met name vandalisme en 
vervuiling kunnen daarom hoofdzakelijk toegeschreven worden aan de inzet van de 
huismeesters. De verschillen tussen de complexen hangen verder af van de wijze waarop 
de huismeester is ingezet. De sterkste verbeteringen worden gevonden bij de meer 
schoonmakende huismeesters. 

3.6 Vervuiling en de reacties van de bewoners 

In het algemeen wordt verondersteld dat vele verloederings- en criminaliteitsproblennen 
mede het gevolg zijn van een gebrek aan sociale controle door de bewoners zelf (zie ook 
hoofdstuk 1). Het verschijnsel sociale controle is complex en moeilijk meetbaar door 
middel van een korte vragenlijst. Ten eerste kan sociale controle verlopen door allerlei 
informele mechanismen van beloningen en bestraffingen van de leden van de groep 
(zoals het roddelen over of negeren van mensen die afwijkend gedrag vertonen ten 
opzichte van de groepsnorm). Deze vorm is met name effectief indien nnensen 
geintegreerd zijn in specifieke sociale verbanden (zoals de bewoners van een complex). 
Deze vorm van sociale controle werkt echter niet voor vervuilers of daders die van elders 
komen en die geen deel uitmaken van het sociale leven van een complex. Ten tweede 
werkt de uitoefening van sociale controle meer direct door uitoefening van toezicht op wat 
er allemaal gaande is in de directe omgeving (Greenberg e.a., 1982 en 1985; Sampsong 
and Byron Groves, 1989). 
In het onderzoek wordt onder sociale controle vooral de laatste component verstaan, met 
andere woorden toezicht. Er is specifiek gekeken naar de reacties van de bewoners bij 
vervuiling. Zowel in de voor- als de nameting is gevraagd wat men leitelijki heeft gedaan 
bij constatering van vervuiling (bij voorbeeld bewoners die hun vuilniszakken in de 
gemeenschappelijke ruimten achterlaten of mensen die hun rommel op straat gooien). 
Voordat de huismeesters zijn gaan werken in de complexen heeft bijna de helft van de 
bewoners wel eens gezien dat de boel werd vervuild. In de nameting is dat aantal 
gedaald naar 39%. Hieruit blijkt opnieuw dat de vervuiling sinds de komst van de 
huismeesters duidelijk is afgenomen. Niet alleen worden de bewoners minder geconfron-
teerd met vervuiling, ook de wijze van reageren is gewijzigd zoals blijkt uit tabel 3•3 16 • 

16  De bewoners konden meerdere reacties tegelijk opgeven. De percentages zijn gebaseerd op 
het aantal bewoners dat gezien heeft dat er vervuiling werd gepleegd. 
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label 3.3: Soorten reacties op vervulling door de bewoners 

voormeting nameting 

- ik ben erop afgestapt en gevraagd wat dat to betekenen had 	 28% 	23% 
- ik heb hulp gehaald en we zijn crop afgegaan 	 3% 	2% 
- ik heb de politie gebeld 	 7% 	4% 
-ik heb geklaagd bij de verhuurder 	 7% 	5% 
-ik hob geklaagd bij de huismeester 	 - 	18% 
- ik heb niets gedaan 	 28% 	29% 
- ik heb niets gedaan maar or later wel over gepraat 	 39% 	31% 

Met name interessant is het aantal bewoners dat direct is opgetreden tegen de vervuiling. 
Hiertoe is de variabele 'direct optreden bij vervuiling' geconstrueerd. De variabele is 
gebaseerd op de reacties 'men is erop afgestapt en heeft gevraagd wat dat to betekenen 
heeft (alleen of samen met anderen)' of 'men heeft de politie gebeld'. In totaal geeft dan 
eon derde van de bewoners op dat men direct actie heeft ondernomen. De verschillen 
tussen de complexen in doze wijze van sociale controle zijn niet groat. In de vier 
jongerencomplexen on in het ouderencomplex wordt echter het minst direct opgetreden. 
Wanneer we uitgaan van de gegevens uit de nameting dan blijkt op basis van de 
geconstrueerde variabele dat het aantal Mensen dat zelf directe actie ondemeemt 
gedaald is naar 26%. Ook zien we dat 18% van de mensen opgeeft dat men naar de 
huismeester is gegaan. Indien we doze wijze van reageren oak beschouwen als eon vorm 
van sociale controle dan is or sprake van eon stijging van de sociale controle in de 
complexen (bijna 40% van de bewoners reageert dan direct op vervuiling). 
We kunnen hieruit concluderen dat or een lichte verschuiving is opgetreden in de wijze 
van reageren. Er treden minder mensen zelf op en men roept de hulp van de huismeester 
in. In zijn totaliteit is de sociale controle bij %/muffing toegenomen. Doze stijging vindt 
plaats in alle complexen, met name in de jongerencomplexen, de nette middelhoge flats 
en het ouderencomplex. De verschillen tussen de typen complexen zijn in het algemeen 
niet groot. Dit is waarschijnlijk oak de reden dat voor de afzonderlijke 28 complexen geen 
verband gevonden wordt in de toename van het toezicht en het aandeel bewoners dat 
van mening is dat de vervuiling is afgenomen (r=.11, n=28, p > .10). We kunnen hieruit 
concluderen dat de verschuivingen in de sociale controle niet van invloed zijn geweest op 
de ontwikkeling van de vervuiling. 

3.7 Samenvatting 

Na-oorlogse woningcomplexen worden onder andere geconfronteerd met veryuiling, 
vandalisme en (drugs)ovedast. Deze problematiek is in kaart gebracht door uit to gaan 
van de indrukken van de bewoners van de complexen. De omvang van de problematiek 
verschilt per type complex. Eind 1988 wordt de grootste omvang van de problematiek 
gevonden in de complexen met de nieuwe huishoudens en de jongerenhuisvesting. De 
volgende positie wordt ingenomen door de verschillende complexen van het traditionele 
gezin. Tot slot vinden we onder aan de rangorde de nette flats en het ouderencomplex. 
Sinds de komst van de huismeesters zijn in de meeste complexen het vandalisme 
(vernieling on bekladding) en de vervuiling afgenomen volgens de bewoners. Desondanks 
klaagt nog steeds ruim de helft van de bewoners over frequente vervuiling. De overlast 
is verminderd in ruim de helft van de complexen. De drugsoverlast is slechts afgenomen 
in een beperkt aantal complexen. 
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De ontwikkelingen zijn in het algemeen parallel verlopen in de diverse typen complexen. 
De situatie in de middelhoge flats met traditionele gezinnen is nauwelijks verbeterd. Ook 
blijkt dat de verbeteringen in de jongerencomplexen minder sterk zijn dan in de overige 
complexen. Het een en ander heeft tot gevolg dat de rangorde van de complexen in de 
omvang van de problematiek nauwelijks is gewijzigd. 

De veronderstelling dat een hogere huismeesterdichtheid samengaat met sterkere 
verbeteringen wordt niet ondersteund. Een uitzondering vormt de overlast. In vijf 
complexen wonen de huismeesters intern. Het is niet mogelijk gebleken om het effect van 
de interne huismeester onafhankelijk vast te stellen omdat vele andere factoren mede een 
rol spelen. Wel zijn er duidelijke effecten van het type huismeester gevonden. De grootste 
verbeteringen worden aangetroffen bij de meer schoonmakende huismeesters. Dit geldt 
vooral voor vervuiling, bekladding en drugsoverlast. 

Op basis van het Plan van aanpak is uitgezocht welke andere maatregelen ook van 
invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de problematiek. In de meeste complexen zijn 
wel een of meerdere maatregelen uitgevoerd. De complexen verschillen daarom met 
name in het aantal maatregelen. Er is geen verband aangetroffen tussen het aantal 
uitgevoerde maatregelen en de ontwikkeling in vervuiling, vandalisme en (drugs)overlast. 
Eind 1988 treedt een derde van de bewoners op wanneer zij geconfronteerd worden met 
vervuiling. Sedert de komst van de huismeester treden iets minder bewoners zelf direct 
op bij vervuiling. Als alternatief wordt de huismeester ingeschakeld. Wanneer we hiermee 
rekening houden dan is de mate van sociale controle door de bewoners toegenomen. 
Deze ontwikkeling doet zich voor in alle typen complexen. Daarom wordt geen verband 
gevonden tussen de verschuivingen in de sociale controle en de ontwikkeling van 
vervuiling. 
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4 De ontwikkeling van de criminaliteit 

4.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van de criminaliteit in en rondom de 
complexen. Het betreft vormen van criminaliteit waarvan de bewoners zelf het slachtoffer 
worden. Een van de voorwaarden voor het plaatsvinden van criminaliteit is de afwezigheid 
van sociale drempels. Deze sociale drempels worden opgeworpen door iedereen die 
feitelijk toezicht uitoefent in en rondom het complex. Deze drempel weerhoudt een 
potentiele dader van het plegen van een nnisdrijf omdat zo de kans onn herkend of betrapt 
te worden, wordt vergroot. Verondersteld wordt dat de aanwezigheid van een huismeester 
de mate van toezicht vergroot en daarmee de kans dat daders delicten plegen vermindert. 
Of de inzet van een huismeester inderdaad samen is gegaan met een daling van de 
crinninaliteit zal in de komende paragrafen worden besproken. 

4.2 Algemene ontwikkeling 

Om de criminaliteit in kaart te brengen, zijn twee indicatoren gehanteerd. Ten eerste 
hebben we in de twee metingen de respondenten een lijst voorgelegd met 11 delicten en 
hen gevraagd of zij daarvan wel eens slachtoffer zijn geworden in het afgelopen jaar in 
of rondom het gebouw. Ten tweede is de geregistreerde criminaliteit bij de politie in kaart 
gebracht voor 1988 en 1989 17. In tabel 4.1 worden de afzonderlijke slachtofferpercen-
tages weergegeven tijdens de voor- en de nameting in de complexen met een 
huismeester. 

Tabel 4.1: Verandering in het percentage slachtoffers van misdrijven+ 

- inbraak in de woning 	 5.4 	6.3 	 0.9 
- bekladding woning 	 7.7 	7.4 	-0.3 
- vernieling woning 	 7.9 	7.6 	-0.3 
-inbraak in berging 	 14.7 	10.0 	-4.7 
- diefstal uit postbus 	 11.5 	10.4 	-1.1 
-diefstal van fiets 	 17.1 	16.0 	-1.1 
- diefstal uit auto 	 16.3 	12.2 	-4.1 
-mishandeling/bedreiging 	 5.3 	7.3 	 2.0 
- beroving 	 0.9 	2.4 	 1.3 
- met seksuele bedoelingen betast, geknepen 
of vastgehouden 	 1.1 	3.1 	 2.0 

- vernieling andere zaken 	 20.7 	16.8 	-3.9 

+ De slachtofferpercentages voor diefstal van fiets, diefstal uit auto en inbraak in berging zijn 
gebaseerd op het aantal bezitters. 

17  De politiegegevens zijn beschikbaar voor alle complexen met uitzondering van Krimpen aid 
IJssel, Tilburg en Waalwijk. In bijlage 4 wordt de relatie tussen de politiecijfers en de cijfers uit 
het bewonersonderzoek besproken. 
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Over alle huismeestercomplexen is een daling opgetreden in inbraak in berging, diefstal 
uit postbus, diefstal van (brom)fiets, diefstal uit auto en vernieling van andere zaken (zoals 
Bets, auto en postbus). Inbraak in de woning is licht gestegen. Ook het aantal slachtoffers 
van gewelddelicten is toegenomen. Het vandalisme aan de woning van de respondent is 
onveranderd. Met uitzondering van diefstal uit auto, inbraak in de berging en vernieling 
van andere zaken zijn de verschilIen in de tijd voor de overige delicten evenwel niet groot 
te noemen. 
De zeer lichte toename van het percentage stachtoffers van woninginbraak wordt niet 
teruggevonden in het aantal aangiften voor diefstal uit de woning (zie tabel 65.2 in 
bijlage 5). Over alle 25 huismeestercomplexen worth namelijk een daling van 48 aangiften 
geconstateerd. Een duidelijke verklaring voor dit verschil valt niet te geven op basis van 
onze gegevens. Voor de overige delicten zien we een daling in het aantal aangiften voor 
diefstal uit deterging en vandalisme. Het aantal aangiften voor diefstal uit auto en geweld 
is gelijkgebleven. Diefstal van de (brom)fiets vertoont een stijging. 

Vervolgens is onderzocht welke veranderingen zijn opgetreden in de 28 afzonderlijke 
complexen. Daarvoor zijn de verschillende slachtofferpercentages samengevoegd tot vijf 
groepen: woninedelicten  (inbraak in de woning, vernieling en bekladding aan de woning), 
qebouwdelicten  (inbraak in de berging en diefstal uit postbus), overiqe vermogensdelicten  
(diefstal van (brom)fiets en diefstal uit auto), gewelddelicten (mishandeling/bedreiging, 
beroving en seksuele delicten) en overiqe vernielingen.  Met uitzondering van de 
gewelddelicten vermelden we de ontwikkelingen op complexniveau in label B5.1 in 
bijlage 518 . 

De woningdelicten en de overige vermogensdelicten zijn gedaald in respectievelijk vijf en 
zeven complexen. In een derde van alle huismeestercomplexen is het aantal overige 
vernielingen afgenomen. Het aantal slachtoffers van gebouwdelicten is gedaald in bijna 
de helft van alle complexen. We kunnen hieruit de conclusie trekken dat op complex-
niveau de inzet van een huismeester in de meeste gevallen niet is samengegaan met een 
duidelijke daling van het aantal slachtoffers voor de afzonderlijke delicten. De grootste 
verbetering is opgetreden bij de gebouwdelicten (diefstal uit berging en diefstal uit 
postbus). 

In de slotinterviews met huismeesters en verhuurders vindt drie kwart van de huismees-
ters dat het aantal inbraken in bergingen is afgenomen. Bij de verhuurders is de helft van 
de contactpersonen deze mening toegedaan (zie tabel B7.1 in bijlage 7). Voor de overige 
delicten geven minder verhuurders en huismeesters op dat er positieve effecten zijn 
behaald. Hierbij valt op dat aanzienlijk meer huismeesters spreken over een positief 
effect. Uit een vergelijking met de resultaten van de tussenmeting valt zeIfs een toename 
op van het aantal huismeesters dat positief oordeelt over de behaalde effecten bij deze 
misdrijven. De meeste verhuurders oordelen wat dat betreft meer in overeenstemming 
met de eerder besproken resultaten. Niettemin stemmen de oordelen in grote lijnen 
overeen met de resultaten. Men vindt vooral dat de huismeester effectief is tegen inbraak 
in de berging. 

Een van de gevolgen van criminaliteit is dat mensen zich onveilig voelen. Uit de literatuur 
is bekend dat het begrip onveiligheidsbeleving meer-dimensionaal is en alleen goed te 
meten is met een verfijnd instrument (Ferraro en LaGrange, 1987; Van der Wurf e.a., 
1989). Ook is de relatie tussen criminaliteit en de verschillende vormen van onveiligheids- 

' a  Op complexniveau is het aantal slachtoffers van gewelddelicten vaak te gering om eventuele 
verschuivingen betrouwbaar vast te stellen. In de rest van dit hoofdstuk worden daarom in het 
algemeen de gewelddelicten buiten beschouwing gelaten. 

40 



beleving ingewikkeld. Het blijkt dat meerdere factoren een rot spelen bij het tot stand 
komen van onveiligheidsbeleving. Daarom is in het onderzoek maar zijdelings en in 
algemene termen ingegaan op de onveiligheidsbeleving van de bewoners. Aan de 
bewoners is gevraagd hoe vaak zij aan de mogelijkheid denken om persoonlijk slachtoffer 
te worden van een delict in en rond het complex. Uit de literatuur is bekend dat 
respondenten bij deze vraag hoofdzakelijk denken aan de meer ernstige vormen van 
criminaliteit, zoals woninginbraak en gewelddelicten (Van der Heijden, 1986: p. 9). 
Het aandeel respondenten dat frequent denkt aan de mogelijkheid om persoonlijk 
slachtoffer te worden van een delict is over alle huismeestercomplexen gedaald van 20% 
naar 16%. In zes complexen is deze dating significant geweest (zie tabel B5.1 in 
bijlage 5). Uit de overige analysen blijkt bovendien dat de afname van het aandeel 
respondenten met onveiligheidgevoelens samenhangt met de afname van het aandeel 
slachtoffers op complexniveau (r=.37, n=28, p=.03). Hiermee wordt opnieuw aangetoond 
dat de feitelijke criminaliteit een belangrijke factor vormt voor de onveiligheidsbeleving van 
mensen. 

Vergelijking tussen complexen met huismeester en zonder huismeester 

De situatie in de drie huismeestercomplexen en de daarbijbehorende vergelijkingscom-
plexen is als volgt. Tijdens de voormeting is het aantal slachtoffers in het vergelijkings-
complex in Den Haag opvallend hoger dan in het complex met huismeester. Dit verschil 
treedt vooral op bij de delicten diefstal uit auto's en overige vernieling. Dit resultaat is 
waarschijnlijk toe te schrijven aan de situering van het vergelijkingscomplex in de directe 
nabijheid van een grote parkeergarage. In en rond deze garage zijn volgens de politie 
veel drugsverslaafden actief. In het vergelijkingscomplex is bovendien het aantal 
slachtoffers voor de verschillende delicten sterker afgenomen dan in het complex met een 
huismeester. Dit gaat ook op voor de onveiligheidsbeleving. Mogelijk spelen de 
uitgevoerde acties van de politie in de buurt van de garage een rot. 
Voor Nijmegen zijn er nauwelijks verschillen tussen het complex met een huismeester en 
het complex zonder huismeester in de voormeting. Dit geldt ook voor de veranderingen 
in de tijd. Alleen voor de overige vermogensdelicten en de onveiligheidsbeleving zijn de 
ontwikkelingen in het huismeestercomplex gunstiger te noemen. In Utrecht is de 
criminaliteit in het huismeestercomplex veel hoger dan in het vergelijkingscomplex (met 
uitzondering van de gebouwdelicten). In het vergelijkingscomplex in Utrecht is de situatie 
niet veranderd. In het complex met de huismeester zijn de ontwikkelingen positief te 
noemen. Over de gehele linie daalt het aantal slachtoffers, met name voor de gebouw-
delicten en de overige vermogensdelicten. 
Met uitzondering van Den Haag zijn de ontwikkelingen in Nijmegen en (vooral) Utrecht 
gunstiger in de complexen met een huismeester ten opzichte van de vergelijkingscom-
plexen. 
De ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit (zie tabel B5.3 in bijlage 5) in de 
huismeestercomplexen en de vergelijkingscomplexen is in het algemeen gelijk verlopen. 
De daling van het aantal aangiften van diefstal uit de berging is evenwel een stuk hoger 
in de huismeestercomplexen. Ook voor de gewelddelicten gaat dit op. Voor diefstal uit de 
auto zien we een dating in de vergelijkingscomplexen. Deze dating is niet opgetreden in 
de huismeestercomplexen. 

Samenvattend blijkt dat de inzet van een huismeester vooral samen is gegaan met een 
dating van het aantal gebouwdelicten (diefstal uit de berging en diefstal uit de postbus). 
In een beperkt aantal complexen is bovendien het aantal slachtoffers van de overige 
misdrijven afgenomen. 
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Ook het aandeel bewoners dat frequent denkt aan de mogelijkheid am persoonlijk 
slachtoffer te worden van een delict is maar in enkele complexen verminderd. 

4.3 De situatie in de acht typen complexen 

In deze paragraaf gaan we in op de ontwikkeling van de criminaliteit in de acht typen 
complexen. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de omvang van de problema-
tiek verschilde voordat de huismeesters zijn gaan werken. Dit blijkt oak op te gaan voor 
de criminaliteit. Op basis van het aantal slachtoffers over alle 11 delicten blijkt het 
percentage slachtoffers het hoogst te zijn in de jongerencomplexen. Als tweede in de 
rangorde worden de complexen met traditionele gezinnen aangetroffen. Als derde groep 
treffen we de middelhoge flats met nieuwe huishoudens en de nette middelhoge flats aan. 
De hoogbouw-galerijflats met de nieuwe huishoudens en de nette hoogbouw-galerijflats 
nemen de op een na laagste positie in. Op grote afstand van de rest staat onder aan de 
rangorde het ouderencomplex met het geringste aantal slachtoffers. 
Uit een eerste inspectie van de gegevens blijkt dat de ontwikkeling van het aantal 
slachtoffers in enkele complexen nogal afwijkt ten opzichte van het algemene beeld 19 . 
Het aantal slachtoffers is sterk toegenomen. Deze complexen hadden echter in het 
algemeen de laagste slachtofferpercentages voor de desbetreffende delicten in 1988. Een 
lichte toename van het aantal slachtoffers leidt dan snel tot grote veranderingen. Daarom 
is besloten deze gevallen bij de verdere analysen buiten beschouwing te laten. 

De veranderingen kunnen als volgt worden samengevat. 

1. Hoogbouw-galerijflats met traditionele gezinnen 
Eind 1988 is de omvang van de criminaliteit relatief hoog. Er zijn vooral zeer veel 
slachtoffers van gebouwdelicten. Sinds de inzet van een huismeesters is het aantal 
slachtoffers van gebouwdelicten en avenge vernieling sterk afgenomen. 
De geregistreerde criminaliteit daalt van 48 naar 17 aangiften. In het algemeen geldt dat 
de situatie relatief sterk is verbeterd ten opzichte van de overige typen complexen. 

2. Middelhoge fiats met traditionele gezinnen 
Oak deze woningtypen worden gekenmerkt door een relatief hoog criminaliteitsniveau, 
met name voor de woningdelicten en de gebouwdelicten. De situatie is sedert de komst 
van de huismeester niet veranderd. Het aantal slachtoffers van de verschillende delicten 
is gelijkgebleven. Opmerkelijk is de sterke stijging van het aantal aangiften bij de politie 
van 146 tot 202. 

3. Hoogbouw-galerifflats met nieuwe huishoudens 
Het aantal slachtoffers ligt in het algemeen op het gemiddelde over alle complexen. Het 
aantal woningdelicten is relatief laag. Met name de gebouwdelicten en het aantal avenge 
vernielingen zijn gedaald sinds de komst van een huismeester. Er is een daling van het 
aantal aangiften van 174 naar 124. 

4. Middelhoge flats met nieuwe huishoudens 
De situatie is globaal genomen vergelijkbaar met de hoogbouw-galerijflats met nieuwe 
huishoudens. De twee woningtypen verschillen onderling vooral voor de woningdelicten. 

Ig  Het gaat am de volgende complexen en delicten: Krimpen aid Uwe: (woningdelicten), 
Rosmalen (woningdelicten), Waalwijk (gebouwdelicten) en Den Haag I (alle delicten exclusief 
(wedge vernieling). 
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Het aantal slachtoffers van deze delicten is relatief hoog in de middelhoge flats. De 
situatie in deze complexen is enigszins verbeterd ten opzichte van eind 1988 op basis van 
het bewonersonderzoek. Met een daling van 132 naar 72 aangiften is de geregistreerde 
criminaliteit bijna gehalveerd. 

5. De nette hoogbouw-galerijflats 
De criminaliteit in deze connplexen ligt onder het gemiddelde van alle complexen. Over 
het algemeen is er een verbetering opgetreden. Deze verbetering is vergelijkbaar met de 
ontwikkelingen in de hoogbouw-galerijflats met het traditionele gezin. Ten opzichte van 
de overige typen complexen is de situatie relatief sterk verbeterd. De geregistreerde 
criminaliteit is gelijkgebleven en ligt op 116 aangiften. 

6. De nette middelhoge flats 
De criminaliteit ligt op het gemiddelde niveau. Ten opzichte van de nette hoogbouw-
galerijflats valt het hogere niveau van woningdelicten en de overige vermogensdelicten 
op. Sinds de komst van een huismeester is het aantal slachtoffers van de gebouwdelicten 
relatief sterk gedaald. In het algemeen is de ontwikkeling vergelijkbaar met die van de 
nette hoogbouw-galerijflats. Het aantal aangiften bij de politie is licht gedaald van 78 
naar 68. 

7. Jongerenhuisvesting 
Eind 1988 geeft bijna twee derde van de bewoners op slachtoffer te zijn geworden van 
een delict. Hiermee heeft de jongerenhuisvesting het hoogste criminaliteitsniveau van alle 
typen complexen. Het aantal slachtoffers van de overige vermogensdelicten en overige 
vernielingen is nauwelijks veranderd. De inzet van een huismeester is hoofdzakelijk 
samengegaan met een substantiele reductie van het aantal gebouwdelicten. In het 
algemeen is de ontwikkeling in de tijd vergelijkbaar met de situatie van de complexen met 
de nieuwe huishoudens. In de twee complexen waarvoor de gegevens beschikbaar zijn 
(Zoetermeer en Nijmegen I) is het aantal aangiften gedaald van 49 naar 47. 

8. Het ouderencomplex 
De onnvang van het aantal slachtoffers in het ouderencomplex is het laagst van alle typen 
complexen. Opmerkelijk is de sterke stijging van het aantal slachtoffers tussen de voor-
en de nameting. Het is niet duidelijk geworden waar deze onverwachte ontwikkeling aan 
ligt. De geregistreerde criminaliteit is met zeven aangiften gelijkgebleven. 

Uit het voorgaande komt naar voren dat de ontwikkeling van de criminaliteit varieert voor 
de verschillende typen complexen. Vooral in de nette flats en de hoogbouw-galerijflats 
met traditionele gezinnen is de daling relatief sterk geweest. De situatie in de middelhoge 
flats met traditionele gezinnen is nauwelijks veranderd. Ondanks deze verschillen is de 
rangorde van de 28 afzonderlijke complexen op basis van de nameting bijna ongewijzigd 
ten opzichte van de voormeting (r=.72, n=28, p < .01). Uitgaande van de nameting vinden 
we nu boven aan de rangorde qua criminaliteit de middelhoge flats met het traditionele 
gezin en de jongerenhuisvesting. De tweede groep wordt gevormd door de woningtypen 
met de nieuwe huishoudens en de twee hoogbouw-galerijflats met traditionele gezinnen. 
De diverse nette flats en het ouderencomplex staan weer onderaan met betrekking tot de 
omvang van de problematiek. 

4.4 Effecten naar inzet huismeester 

De verschillende ontwikkelingen in de diverse typen complexen roept de vraag op of de 
wijze waarop de huismeesters zijn ingezet daarmee samenhangt. 
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Gegeven het theoretische kader verwachten we met name een samenhang tussen 
huismeesterdichtheid en de ontwikkelingen in de complexen. De veronderstelling is 
namelijk dat door een verhoging van de sociale drempels de gepercipieerde pakkans door 
potentiele daders wordt verhoogd. Het mechanisme waardoor deze sociale drempels 
worden verhoogd kan echter varieren. Zo heeft de Commissie-Roethof (Interimrapport, 
1984) gewezen op het onderscheid tussen functioneel toezicht in een persoonlijke setting 
en functioneel toezicht in een niet-persoonlijke setting (zoals de controleurs op de tram 
en de stadswachten in de anonieme setting van de binnensteden). Voor de huismeester 
gaat op dat beide vormen van toezicht van toepassing zijn. Enerzijds werkt de 
huismeester voor en met een duidelijke doelgroep (de bewoners), anderzijds wordt de 
huismeester ook geconfronteerd met buitenstaanders. Over het geheel gezien verwachten 
we daarom de meeste effecten van de intensiteit waarmee de huismeester is ingezet. Ten 
eerste is uit hoofdstuk 2 gebleken dat er een samenhang is tussen huismeesterdichtheid 
en de bekendheid van de huismeester en de frequentie van contact tussen de 
huismeester en de bewoners. Ten tweede veronderstellen we dat potentiele externe 
daders de huismeester eerder opmerken (als hij aanwezig is tenminste) in de kleinere dan 
in de grotere complexen. De kans dat zij een delict plegen is daardoor wellicht kleiner. 
We hebben daarom bezien in hoeverre de relatieve ontwikkeling van de criminaliteit 
samenhangt met de huismeesterdichtheid. In tabel 4.2 vermelden we de gegevens. 

label 4.2: Gemiddelde indexscores (1988=100) voor vier typen delicten naar huismeesterdichtheid 

huismeesterdichtheid 	 woning gebouw vermogen vernieling n 

laag 	 103 	74 	85 	94 	8 
midden 	 93 	89 	95 	83 	10 
hoog . 	79 	55 	91 	72 	10 

Voor de gebouwdelicten zijn de verschillen zeer significant. De verbeteringen zijn het 
sterkst geweest in de complexen met de hoogste huismeesterdichtheid. De verschillen 
voor de overige delicten zijn niet significant. Niettemin valt op dat ook voor deze 
delicttypen de beste resultaten zijn geboekt in de kleinere complexen. 
De verschillende uitkomsten laten tot nu toe het volgende beeld zien. Uit hoofdstuk 2 is 
gebleken dat de huismeesters gemiddeld ruim de helft van hun tijd besteden in de semi-
openbare ruimten. De aanwezigheid in deze ruimten is daarbij het hoogst voor de 
huismeesters in de kleinere complexen (66% van hun werktijd versus 50% in de grotere 
complexen). Met andere woorden: de 'zichtbare' verhoging van de sociale drempels heeft 
zich hoofdzakelijk gemanifesteend in de semi-openbare ruimte. Hiermee kunnen we de 
geconstateerde ontwikkeling in de criminaliteit waaivan individuen het slachtoffer worden 
verklaren. Zoals we gezien hebben zijn vooral de gebouwdelicten afgenomen sinds de 
inzet van de huismeester. Bovendien is de afname van deze delicten het sterkst in de 
kleinere complexen. Anders gezegd, als de mate van functioneel toezicht in een gegeven 
ruimte toeneemt dan neemt de criminaliteit in deze ruimte at. Voor de overige delicten die 
plaatsvinden in de directe omgeving (zoals diefstal van fiets of diefstal uit de auto) of 
elders in het gebouw (inbraak in de woning) zijn de sociale drempels blijkbaar in 
onvoldoende mate verhoogd door de inzet van een huismeester. 

Deze interpretatie kan ook als verklaring dienen voor de geschetste ontwikkeling in de 
middelhoge flats met traditionele gezinnen. Bij aanvang van het project was het 
criminaliteitsniveau relatief hoog. In het algemeen is de situatie in deze complexen niet 
of nauwelijks verbeterd sinds de komst van de huismeester. Een mogelijke verklaring zou 
dan kunnen zijn dat de zwakke sociale positie van de bewoners een rol speelt (veel 
personen met een niet-Nederlandse afkomst en veel lageropgeleiden). Zo blijkt uit de 
literatuur dat de sociaal-economische positie van buurten een van de meest consistente 
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voorspellers is van het criminaliteitsniveau (Byrne and Sampson, 1986). In deze vier 
complexen is de huismeesterdichtheid echter ook gering geweest. Omdat de situatie in 
de hoogbouw-galerijflats met traditionele gezinnen (met een hoge huismeesterdichtheid) 
wel sterk is verbeterd, zijn we van mening dat vooral de 'huismeesterdichtheid' de 
doorslaggevende factor is geweest. De intensiteit van de aanpak in de nniddelhoge flats 
met het traditionele gezin is, gegeven de omvang van de problematiek te gering geweest 
om tot duidelijke verbeteringen te leiden. 

4.5 Verminderen toegankelijkheid en de sociale controle 
door bewoners 

Naast de inzet van een huismeester kunnen ook andere factoren een rol hebben 
gespeeld in de ontwikkeling van de criminaliteit. In het onderzoek is specifiek gekeken 
naar twee factoren: het verminderen van de toegankelijkheid van het complex en de 
sociale controle door de bewoners. 

Toegankelijkheid 

De veronderstelling is dat het plaatsvinden van de criminaliteit mede een gevolg is van 
de afwezigheid van fysieke drempels. Fysieke drempels kunnen van toepassing zijn op 
een groot aantal potentiele doelwitten. Zo belemmeren fysieke drempels de mogelijkheid 
dat een externe dader een gebouw of een woning gemakkelijk inkomt of dat een object 
ook daadwerkelijk vernield wordt. 
Voor het evalueren van de effecten van de huismeester hebben we ons in het onderzoek 
gericht op de factor loegankelijkheid van het complex'. Andere meer persoonlijke 
maatregelen om de fysieke drempels te verhogen (zoals beter hang- en sluitwerk in de 
woning, fysieke maatregelen om diefstal uit auto's te voorkomen enz.) zijn buiten 
beschouwing gelaten. Zoals we hebben aangegeven in hoofdstuk 2 is op basis van 
enkele maatregelen in of aan de entreeruimten, kelders/bergingen en brandtrappen 
(afsluitbaar maken, segnnenteren en vervanging door steviger materiaal) de variabele 
'vernninderen van de toegankelijkheid van het complex' geconstrueerd. Het blijkt dat van 
de genoemde maatregelen ruim de helft is gerealiseerd voOr 1989 en dat het accent ligt 
op het afsluiten en segmenteren van de verschillende voorzieningen (65% van het totale 
aantal maatregelen). In 10 complexen zijn de maatregelen uitgevoerd voor 1989 (het gaat 
hierbij met name om de nette flats en de complexen met nieuwe huishoudens). In negen 
complexen zijn de maatregelen uitgevoerd in 1989 (waaronder drie middelhoge fiats met 
traditionele gezinnen en drie jongerencomplexen). In twee complexen zijn de maatregelen 
zowel uitgevoerd voor als in 1989 en in zeven complexen is (nog) geen enkele maatregel 
uitgevoerd. 
Gegeven de aard van de maatregelen verwachten we alleen eventuele effecten voor de 
woningdelicten en de gebouwdelicten. Het verminderen van de toegankelijkheid van het 
complex heeft bij voorbeeld geen effect op diefstal uit auto's in de straten bij het complex. 
Uit de gegevens vinden we geen (significant) verband tussen de uitgevoerde maatregelen 
in 1989 en de ontwikkeling van het aantal woningdelicten en gebouwdelicten in 1989. Dit 
is mogelijk het gevolg van een tijdseffect. Verbouwingen aan de semi-openbare ruinnten 
kosten enige tijd. Het is daarom mogelijk dat zij pas een zichtbaar resultaat opleveren in 
het daaropvolgende jaar. 

De vorige verklaring wordt ondersteund wanneer we naar de nnaatregelen kijken die 
uitgevoerd zijn voOr 1989. Het blijkt dan dat het aantal uitgevoerde maatregelen voor 1989 
een significant verband vertoont met de ontwikkeling van de gebouwdelicten. Naarmate 
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het aantal uitgevoerde maatregelen hoger is, des te sterker is de afname van het aantal 
gebouwdelicten (r=-.37, n=26). Voor de woningdelicten wordt dit verband evenwel niet 
gevonden. Overigens geldt conform de verwachting dat de vermindering van de 
toegankelijkheid van het complex niet samenhangt met de ontwikkeling van de overige 
vermogensdelicten (diefstal van fiets en diefstal uit de auto) en overige vernieling. 

Met andere woorden in de complexen waar enige tijd voor de inzet van de huismeester 
de toegankelijkheid van het complex is verminderd, treffen we een sterkere dating aan 
van het aantal gebouwdelicten. Uit label 4.3 blijkt tevens dat vooral het verminderen van 
de toegankelijkheid en een hogere huismeesterdichtheid de beste effecten heeft 
opgeleverd. 

label 4.3: Gemiddelde indexscores (1988=100) voor de gebouwdelicten in relatie tot verminderen 
toegankelijkheid (voor 1989) en huismeesterdichtheid 

verminderen 	 huismeesterdichtheid 
toegankelijkheid 	 laag midden hoog 

nee 	 75 	104 	59 
ja 	 71 	66 	50 

Ook in wider onderzoek is aangetoond dat vooral de combinatie van toegankelijkheids-
verminderende maatregelen en functioneel toezicht de gunstigste effecten oplevert 
(Coenen, 1989, Elsinga, 1990 en Priemus, 1990). Desondanks blijft een gegeven dat 
geen enkel verband is gevonden met de woningdelicten terwijI we dit wel hadden 
verwacht. 

Sociale controle door bewoners 

Niet alleen het verminderen van de toegankelijkheid kan van invloed zijn op de 
ontwikkelingen van de criminaliteit maar ook de sociale controle door de bewoners. We 
zijn hier al op ingegaan bij het verschijnsel vervuiling in hoofdstuk 3. Wederom verstaan 
we in deze paragraaf onder sociale controle het uitoefenen van toezicht en het direct 
reageren op criminaliteit. Op twee manieren is deze wijze van sociale controle in kaart 
gebracht. Ten eerste is gevraagd of men let op verdachte personen in of nabij het 
gebouw. Ten tweede is gevraagd wat men feitelijk heeft gedaan bij constatering van 
criminaliteit in of rondom het gebouw (bij voorbeeld jongeren die de boel vernielden, 
iemand die probeerde in te breken, iemand die werd lastig gevallen en dergelijke). In 
tabel 4.4 worden de gegevens over deze wijzen van sociale controle vermeld 20 . 

2°  Ook voor de reacties op criminaliteit geldt dat de bewoners meerdere antwoorden konden op-
geven en dat op basis van de verschillende reacties eon variabele 'direct optreden bij 
criminaliteit' is geconstrueerd. De percentages zijn gebaseerd op het aantal bewoners dat 
gezien heeft dat er criminaliteit werd gepleegd. 
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Tabel 4.4: Het percentage bewoners dat let op verdachte personen en de reacties bij constatering 
van criminaliteit (in percentages) 

- Ietten op verdachte personen 
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voormeting 	nameting 

33 	 30 

reacties op criminaliteit: 
- ik ben erop afgestapt en gevraagd wat dat to betekenen had 	 42 	 36 
- ik heb hulp gehaald en we zijn erop afgegaan 	 6 	 6 
- ik heb de politie gebeld 	 35 	 31 
- ik heb geklaagd bij de verhuurder 	 5 	 3 
- ik heb geklaagd bij de huismeester 	 - 	 15 
-ik heb niets gedaan 	 13 	 15 
- ik heb niets gedaan maar or later wel over gepraat 	 24 	 25 

Ruim 30% van de bewoners let op verdachte personen in of nabij het gebouw. Op basis 
van de voormeting zijn er geen verschillen te constateren tussen de acht typen 
complexen. Wel vinden we in 1988 een positief verband tussen het aantal slachtoffers van 
woningdelicten en het aantal bewoners dat let op verdachte personen (r=.37, n=28). We 
komen hier verder in dit hoofdstuk op terug. Ten opzichte van de voormeting is het aantal 
mensen dat let op verdachte personen in het algemeen licht gedaald. Vooral in de 
hoogbouw-galerijflats met traditionele gezinnen zijn minder mensen gaan letten op 
verdachte personen sinds de konnst van een huismeester. In het ouderencomplex wordt 
een toename geconstateerd. 

Wil men kunnen reageren op criminaliteit dan is natuurlijk een voorwaarde dat men dit 
ook signaleert. Uit de gegevens konnt naar voren dat bijna eon derde van de bewoners 
in de voormeting wel eens geconfronteerd is met criminaliteit (zonder daar zelf het 
slachtoffer van to worden). In de nameting is dit percentage gedaald naar 26. Eon 
vergelijking met de gegevens over vervuiling leen dat nneer bewoners geconfronteerd 
worden met vervuiling dan met de criminaliteit van anderen. Op zich is dit niet 
verwonderlijk als we beseffen dat de meeste daders graag ongezien to work gaan. In 
tegenstelling tot vervuiling is het aantal bewoners dat delicten ziet plegen weinig gedaald. 
Anders is het gesteld met de reacties op criminaliteit. Op basis van de voormeting blijkt 
dat twee keer zoveel mensen direct optreden bij criminaliteit (67%) dan bij vervui-
ling (33%). Met name or persoonlijk op afstappen en/of de politie bellen is eon frequente 
reactie. In de voormeting blijkt het reageren op criminaliteit te verschillen tussen de acht 
soorten complexen. Met name de bewoners in de nette middelhoge flats treden feitelijk 
op, in het ouderencomplex ondemeemt het geringste aantal bewoners actie. 
Net als bij de vervuiling is, sinds de aanwezigheid van de huismeester, een daling to 
constateren van het zelf direct optreden. Ook zien we wederom dat eon alternatieve 
reactie het klagen bij de huismeester is geworden. Zelfs als we met deze optie rekening 
houden dan is het aantal bewoners dat optreedt bij criminaliteit gedaald in vijf van de acht 
typen complexen (vooral in de nette middelhoge flats). In de hoogbouw-galerijflats met 
nieuwe huishoudens, de nette hoogbouw-galerijflats en het ouderencomplex is or sprake 
van eon toename. Zowel het letten op verdachte personen als het zelf reageren op 
criminaliteit hangt niet samen met huismeesterdichtheid. 

Uit het voorgaande blijkt dat or enige verschuivingen zijn opgetreden in de mate van 
directe sociale controle. In sommige complexen wordt een lichte daling van het aantal 
mensen dat let op verdachte personen on dat direct reageert op criminaliteit geconsta-
teerd. In andere complexen wordt een stijging aangetroffen. 



De vraag is vervolgens in hoeverre deze veranderingen in de bid samenhangen met de 
ontwikkeling van de criminaliteit. 
In het algemeen hangen de veranderingen in de mate van sociale controle zwak samen 
met de ontwikkeling van de criminaliteit. De richting van de verschillende veranderingen 
is evenwel opvallend te noemen. Met uitzondering van de gebouwdelicten en de overige 
vermogensdelicten gaat een relatief sterkere dating van de sociale controle gepaard met 
een minder grote afname van de verschillende delicten. Anders gezegd, in de complexen 
waar het niveau van sociale controle min of meer onveranderd is gebleven is de 
criminaliteit wat sterker gedaald. 

In dit kader willen we de volgende bevinding nog vermelden. Het niveau van sociale 
controle voordat de huismeesters zijn gaan werken, hangt in het algemeen (zwak) samen 
met de afname van de criminaliteit. Met uitzondering van overige vernieling is de 
criminaliteit relatief sterker gedaald in de complexen waar in de voormeting meer 
bewoners sociale controle uitoefenen. Vooral het aandeel bewoners dat let op verdachte 
personen eind 1988 hangt sterk samen met de afname van het aantal woningdelicten 
(r.-.59, n=25). 
Deze laatste bevinding en het (eerder vermelde) positieve verband in de voormeting 
tussen het letten op verdachte personen en criminaliteit wijst op een dynamisch verband 
tussen sociale controle en criminaliteit. In eerste instantie leidt een hoger criminaliteits-
niveau tot meer toezicht. We kunnen dit interpreteren als een reactie op de criminaliteit. 
Ook in de literatuur is deze samenhang aangetroffen Nan Dijk, 1982; Greenberg e.a., 
1982, p. 82; Van Bunk en Van Dijk, 1988). Het hogere aanvangsniveau van sociale 
controle is verder in de tijd samengegaan met een sterke dating van het aantal 
woningdelicten. De verhoogde waakzaamheid (die geruime tijd kan duren) heeft blijkbaar 
potentiele daders weerhouden van het plegen van woningdelicten. Dit proces heeft oak 
tot gevolg dat het aanvankelijke positieve verband tussen het letten op verdachte 
personen en het aantal woningdelicten omgeslagen is in een negatief verband. Voor 1989 
geldt: naarmate meer personen letten op verdachte personen, des te lager is het aantal 
slachtoffers van woningdelicten (r.-.37, n=28). 

Dit resultaat geeft mogelijk oak een verklaring voor de geconstateerde ontwikkeling van 
de woningdelicten. We hebben gezien dat deze delicten in een beperkt aantal complexen 
is gedaald en dat er geen effecten zijn met de inzet van de huismeester en het 
verminderen van de toegankelijkheid. De geconstateerde daling van de woningdelicten 
in enkele complexen kan daarom toegeschreven worden aan de verhoogde waakzaam-
heid van de bewoners. Deze bevinding wordt geillustreerd in label 4.5. In dit figuur 
worden de verschillende veranderingen gepresenteerd voor de vijf complexen waar de 
woningdelicten (significant) zijn gedaald ten opzichte van de overige complexen. 

label 4.5: Percentage slachtoffers van woningdelicten en het percentage bewoners dat let op 
verdachte personen voor de complexen met (n=5) en zonder (n=23) eon daling van de 
woningdelicten 

voormeting 	 nameting 
slachtoffer- 	letten op 	slachtoffer- 	letten op 
percentage 	verdachten 	percentage 	verdachten 

geen daling 
woningdelicten 	 16 	 32 	 17 	 28 

wel dating 
woningdelicten 	 24 	 39 	 13 	 38 
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De verschillende trends in de mate van sociale controle wijzen ook op een ander mogelijk 
te verwachten effect van de huismeesters. De bevindingen suggereren namelijk dat het 
voor de huismeesters, de verhuurders en de politie moeilijker zal worden om het niveau 
van sociale controle (in de vorm van directe actie) op pelt te houden wanneer in de nabije 
toekomst de criminaliteit verder zal gaan dalen in de complexen. Als er minder gebeurt 
zal naar alle waarschijnlijkheid de waakzaamheid afnennen. 

4.6 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen in de criminaliteit waarvan bewoners zelf het 
slachtoffer worden, beschreven. Daarbij zijn we uitgegaan van vier groepen delicten: 
woningdelicten (inbraak in de woning, vernieling en bekladding aan de woning), 
gebouwdelicten (inbraak in de berging en diefstal uit postbus), overige vermogensdelicten 
(diefstal van (brom)fiets en diefstal uit auto) en andere vernielingen. De gewelddelicten 
zijn bij de verdere analysen buiten beschouwing gelaten. 
Eind 1988 is het percentage slachtoffers het hoogst in de jongerencomplexen. Als tweede 
in de rangorde worden de complexen met de traditionele gezinnen aangetroffen. Als 
derde groep vinden we de middelhoge flats met de nieuwe huishoudens en de nette 
middelhoge flats. De hoogbouw-galerijflats met de nieuwe huishoudens en de nette 
hoogbouw-galerijflats nemen de op een na laagste positie in. Op grote afstand van de 
rest staat onder aan de rangorde het ouderencomplex met het geringste aantal 
slachtoffers. 

Sinds de aanwezigheid van de huismeesters is in een beperkt aantal complexen een 
dating opgetreden van het aantal slachtoffers van woningdelicten en overige vermogens-
delicten. Het aantal overige vernielingen is afgenomen in een op de drie complexen. In 
bijna de helft van alle complexen is het aantal gebouwdelicten duidelijk afgenomen. 
Vooral in de hoogbouw-galerijflats met de traditionele gezinnen en de diverse nette flats 
is de criminaliteit relatief sterk gedaald. De situatie in de middelhoge flats met traditionele 
gezinnen is nauwelijks veranderd. De rangorde van de verschillende complexen met 
betrekking tot de criminaliteitsproblematiek is grotendeels gelijkgebleven. 
Het plaatsvinden van criminaliteit heeft tot gevolg dat mensen zich onveilig voelen. Het 
aandeel respondenten dat frequent denkt aan de mogelijkheid om persoonlijk slachtoffer 
te worden van een delict is in zes complexen duidelijk gedaald. Er is een positief verband 
tussen de dating van het aantal slachtoffers en de afname van het aantal bewoners met 
onveiligheidsgevoelens. 

De daling van het aantal gebouwdelicten kan toegeschreven worden aan het felt dat de 
huismeesters hun aandacht hoofdzakelijk gericht hebben op de semi-openbare ruimten. 
Een dating van deze misdrijven wordt verder versterkt door twee onderzochte factoren. 
Ten eerste vinden we een effect van huismeesterdichtheid. In de connplexen met de 
hoogste huismeesterdichtheid neemt het aantal gebouwdelicten sterker at. Ten tweede 
wordt een complementair effect gevonden van het verminderen van de toegankelijkheid 
van het complex. In de complexen waar enige tijd voor de inzet van een huismeester de 
toegankelijkheid is verminderd, wordt een sterkere daling van het aantal gebouwdelicten 
gevonden. Met andere woorden vooral de combinatie van functioneel toezicht en 
toegankelijkheidsbeperkende maatregelen is een probaat middel bij de bestrijding van 
gebouwdelicten. Deze bevinding komt overeen met de resultaten uit ander onderzoek. 

Een andere factor die van invloed kan zijn is de sociale controle van de bewoners. Ruim 
een derde van de bewoners let op verdachte personen en niim twee derde onderneemt 
direct actie wanneer zij geconfronteerd worden met uitingen van criminaliteit. Sinds de 
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aanwezigheid van de huismeesters is de mate van sociale controle licht gedaald. De 
bevindingen wijzen in de dchting dat een hoger niveau van sociale controle tot gunstiger 
effecten leidt. De verbanden zijn evenwel zwak. Een opmerkelijke uitzondering treffen we 
aan bij de woningdelicten. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de daling van het aantal 
woningdelicten in enkele complexen toegeschreven kan worden aan de verhoogde 
waalcaamheid van de bewoners. 

Tot slot wordt ook in dit hoofdstuk gevonden dat in de middelhoge flats met traditionele 
gezinnen nauwelijks positieve effecten zijn opgetreden. Het gaat hier om de grotere 
complexen met relatief veel criminaliteitsproblemen. De intensiteit waarmee de 
huismeesters hier zijn ingezet is te gering gebleken om tot verbeteringen te leiden. 
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5 Woonwaardering en de mening van de 
bewoners 

5.1 Inleiding 

In verklaringsmodellen voor leefbaarheid en verhuurbaarheid vormt de woonwaardering 
van de bewoners een belangrijke factor. Zo kan het plaatsvinden van vervuiling en 
criminaliteit tot gevolg hebben dat de bewoners de woonsituatie laag waarderen. Ook gaat 
een lage woonwaardering vaak samen met de wens om te verhuizen. In dit hoofdstuk 
wordt bekeken of de woonwaardering van de bewoners is gewijzigd sinds de inzet van 
een huismeester. 
Een groot aantal bewoners heeft de situatie in het complex meegemaakt voor en tijdens 
de aanwezigheid van een huismeester. Zij kennen de veranderingen in het complex dus 
uit eigen waarneming. Hun oordeel over de inzet van een huismeester is daarom 
nagegaan met enkele specifieke vragen. 

5.2 Wijzigingen in de woonwaarderingen 

Zowel bij de voor- als bij de nameting is de bewoners gevraagd hun waardering te geven 
voor 19 aspecten van de woonsituatie. Voor elk aspect kon men een rapportcijfer geven. 
Achteraf zijn deze aspecten ingedeeld in zeven clusters die elk staan voor een bepaald 
onderdeel van de woonsituatie (Hesseling e.a., 1990: pp. 19-21). Deze clusters hebben 
betrekking op (grootte en kwaliteit van) de woning, het onderhoud aan de woning en het 
gebouw, het gedrag van de medebewoners, de omgeving, de veiligheid (in verband met 
de criminaliteit), de orde en netheid en tot slot de ligging van het complex. 
Verondersteld wordt dat de waardering voor de woonsituatie zal toenemen indien een 
huismeester in het complex is gaan functioneren. Deze veronderstelling heeft geen 
betrekking op de clusters 'woning' en 'ligging'. Deze aspecten zijn niet of nauwelijks te 
beinvloeden door de aanstelling van een huismeester. Wel kunnen er in het kader van 
het Plan van aanpak verbeteringen in woningen zijn doorgevoerd die een positieve 
invloed hebben op de waardering. In het algemeen heeft dat echter geen merkbaar effect 
gehad. De meningen over de clusters 'woning' en 'ligging' zijn tijdens de looptijd van het 
onderzoek niet veranderd. 
In tabel 5.1 zijn de veranderingen in de waarderingen van de bewoners op een rij 
gezet21 . Er is een vergelijking gemaakt tussen het percentage bewoners dat ten aanzien 
van de desbetreffende cluster tevreden is tijdens de voor- en de nameting. Daarbij zijn 
de gemiddelde rapportcijfers van de zeven clusters berekend. Vervolgens is voor de 
zeven clusters nagegaan welk percentage bewoners een (gemiddeld) rapportcijfer heeft 
van meer dan 51/2. Dit is aangemerkt als het percentage tevreden bewoners voor de 
desbetreffende cluster. 

21  In bijlage 8 worden de resultaten vermeld van de groep panelrespondenten. 
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Taber 5.1: Verandering van het percentage tevreden bewoners voor de zeven onderdelen van de 
woonsituatie 

voormeting 	nameting 	verandering 

woning 	 74 	 74 	 0 
onderhoud 	 54 	 60 	 +6 
bewonersgedrag 	 58 	 67 	 +9 
omgeving 	 74 	 76 	 +2 
veiligheid . 	 51 	 63 	+12 
orde en netheid 	 34 	 56 	+22 
ligging 	 90 	 90 	 o 

In hoofdstuk 3 is gebleken dat de inzet van eon huismeester vooral samen is gegaan met 
eon daling van bekladding, vernieling en vervuiling. Doze verbetering komt duidelijk naar 
voren in de waardering voor orde en netheid. Het blijkt dat de tevredenheid over dit 
aspect het sterkst is toegenomen. Ook ten aanzien van de veiligheid in verband met 
criminaliteit is sprake van eon duidelijke toename van het percentage tevreden bewoners. 
Eon derde onderdeel waarover de tevredenheid is toegenomen is het bewonersgedrag. 
Op complexniveau is in bijna de helft van de complexen de tevredenheid over het 
bewonersgedrag toegenomen. In een derde van alle complexen is het aantal bewoners 
dat tevreden is over het onderfioud toegenomen. Voor de waardering van de veiligheid 
en de orde en netheid is or sprake van eon positieve ontwikkeling in de meeste 
complexen (zie tabel 86.1 in bijlage 6). 

Vergelijking tussen complexen met huismeester en zonder huismeester 

In het algemeen bestaan er tussen de vergelijkingscomplexen en de huismeestercom-
plexen verschillen op het punt van de tevredenheid met de orde en netheid, het 
onderhoud, de veiligheid en het bewonersgedrag. 
In al doze gevallen hebben de huismeestercomplexen eon grotere vooruitgang geboekt 
dan de vergelijkingscomplexen. Er zijn kleine verschillen ten aanzien van de waardering 
van de woonomgeving en goon verschillen voor de waardering van de woning en de 
ligging. Het lijkt er dus op dat de huismeester en het Plan van aanpak eon positief effect 
op de waardering hebben gehad. De specifieke situatie in Den Haag, Nijmegen en Utrecht 
is als volgt. 
Ten aanzien van de woning is de ontwikkeling van de waardering in de huismeestercom-
plexen iets minder gunstig dan of gelijk aan die in de complexen zonder huismeester. Ten 
aanzien van onderhoud, woonomgeving en ligging is de waardering in de huismeester-
complexen iets gunstiger dan of gelijk aan die in de complexen zonder huismeester. 
Grote verschillen bestaan echter ten aanzien van orde en netheid en veiligheid en 
bewonersgedrag. Daar geeft de waardering in de complexen met huismeester eon grote 
verbetering to zien, terwip de ontwikkeling in de complexen zonder huismeester veel 
minder gunstig is. 
Per complex bestaan er wat dit betreft accentverschillen. Zo zijn or in Utrecht verbeter-
ingen opgetreden ten aanzien van orde en netheid en bewonersgedrag, maw niet ten 
aanzien van de veiligheid. Het algemene beeld is niettemin positief voor de huismeester-
complexen. Immers, de kenmerken waar de huismeester invloed op kan uitoefenen zijn 
in de ogen van de bewoners duidelijk verbeterd. 
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5.3 De ontwikkeling in de acht typen complexen 

In de vorige twee hoofdstukken is gebleken dat de indeling in acht typen complexen voor 
een groot deel samengaat met de omvang van de problematiek. Dit blijkt ook op te gaan 
wanneer uitgegaan wordt van de woonwaardering eind 1988. In zijn totaliteit is ongeveer 
de helft van de bewoners in de middelhoge flats met traditionele gezinnen en de 
jongerenhuisvesting tevreden met de woonsituatie. In de hoogbouw-galerijflats met 
traditionele gezinnen en de diverse flats met nieuwe huishoudens is een meerderheid van 
de bewoners tevreden. Tot slot worden in de nette flats en het ouderencomplex het 
grootste aantal tevreden bewoners aangetroffen. De ontwikkeling in de woonwaardering 
in de verschillende complexen is als volgt. 

1. Hoogbouw-galerijflats met traditionele gezinnen 
De waarderingen voor woning, onderhoud, ligging en veiligheid zijn gemiddeld tot goed. 
De tevredenheid met de woning, het onderhoud, de ligging en de omgeving is iets 
gedaald. De waardering voor orde en netheid, veiligheid en de medebewoners is 
toegenomen, niet in spectaculaire zin, maar toch heel redelijk. 
Het Plan van aanpak en de huismeester hebben derhalve wel enig effect op de 
waarderingen gehad, maar onvoldoende om echt van een groot succes te spreken. 

2. Middelhoge fiats met traditionele gezinnen 
Dit type herbergt weinig tevreden bewoners. In twee gevallen zijn de waarderingen iets 
beter geworden tussen 1988 en 1990. Dat geldt voor orde en netheid en veiligheid. In de 
andere complexen is de verbetering echter veel duidelijker zichtbaar. Dit resultaat is niet 
verwonderlijk. In de vorige hoofdstukken is geconstateerd dat voor vervuiling en 
criminaliteit de situatie nauwelijks is verbeterd in deze complexen. 
Ten aanzien van woning, onderhoud, omgeving en ligging is de tevredenheid afgenomen 
tussen 1988 en 1990. Al met al is het effect van de huismeester en het Plan van aanpak 
op de tevredenheid van de bewoners gering. 
De verklaring moet ten dele gezocht worden in de omstandigheden waarin de complexen 
ten tijde van het onderzoek verkeerden. Een gedeelte van het complex in Utrecht is 
kwalitatief slecht en sloop van dat deel staat ter discussie. Een ander complex (Gouda) 
is ten tijde van het onderzoek ingrijpend verbeterd. De bouwwerkzaamheden brengen 
overlast met zich. Bovendien wordt een naburig complex op hetzelfde moment gesloopt. 
Een derde complex (Hoogvliet) kampt met een slechte verhuurbaarheid. Voor alle 
complexen geldt dat ze in slechte staat verkeren en lijden onder een slecht imago. De 
aanpak, die gekenmerkt wordt door een lage huismeesterdichtheid, heeft geen effect in 
een complex dat er slecht bij staat, een homogene bevolking heeft met een lage status 
en veel buitenlanders. Ook uit een onderzoek in Middelburg blijkt dat in dit soort 
complexen "het aanstellen van een huismeester en een sociaal toezichthouder alleen, niet 
voldoende is geweest om het sociaal vervalproces te doen keren" (Horde en Verwoerd, 
1988: p. 73). 

3. Hoogbouw-galerijflats met nieuwe huishoudens 
In dit type zijn de waarderingen voor de woning en de omgeving goed, maar wat de 
andere aspecten betreft is de tevredenheid gering. De waarderingen voor onderhoud, 
orde en netheid en de medebewoners zijn met een grote sprong omhooggegaan. In 
mindere mate geldt dat voor veiligheid. Ten aanzien van de andere aspecten is de mate 
van tevredenheid gelijkgebleven. 

4. Middelhoge flats met nieuwe huishoudens 
Dit type wordt gekenmerkt door lage waarderingen. Dat geldt vooral voor orde en netheid 
en de woonomgeving. 
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De waarderingen voor orde en netheid, veiligheid en medebewoners zijn aanzienlijk 
gestegen. De waardering voor de woonomgeving is iets beter geworden. Ten aanzien van 
andere aspecten is de waardering gelijkgebleven. 

5. De nette hoogbouw-galerijflat 
Dit type scoort goed op de schaal van de tevredenheid. Ten aanzien van alle aspecten 
is bovendien een verbetering geboekt. Er is geen sprake van een bijzonder sterke 
toename van de tevredenheid, maar dat was gezien het grote aantal tevredenen in 1988 
oak niet te verwachten. 
De huismeester en het Plan van aanpak hebben in deze situatie zonder meer een goed 
effect gehad. In dit verband moet opgemerkt worden dat er bij dit type complex doorgaans 
sprake was van een integrate aanpak en een hoge huismeesterdichtheid. 

6. De nette middelhoge flats 
Ook in dit type was in 1988 sprake van hoge waarderingen. Aileen de woonomgeving 
scoorde lager dan het vorige type. Ook hier is sprake van een behoorlijke toename van 
de positieve waarderingen. De waarderingen van woning en ligging zijn niet toegenomen, 
maar deze waren in 1988 at zeer goed. 

7. Jongerenhuiivesting 
De waarderingen voor dit type behoorden in 1988 tot de laagste. Onder invloed van het 
(integrale) Plan van aanpak en de hoge huismeesterdichtheid zijn de positieve 
waarderingen echter enorm toegenomen. Dat geldt vooral voor orde en netheid, 
onderhoud, veiligheid en medebewoners. 

8. Ouderenhuisvesting. 
Het complex ouderenhuisvesting kende in 1988 veel positieve waanderingen. Aileen de 
ligging van het complex werd minder hoog gewaardeerd. Ondanks de hoge waardering 
in 1988 is een verbetering geboekt. Veiligheid en woonomgeving scoren daarbij hoog. 
Ook hier was sprake van een hoge huismeesterdichtheid en een integrale aanpak. 

Samenvattend kan worden gesteld dat het meeste effect op de waarderingen van 
bewoners plaats heeft gehad in situaties waar in 1988 al sprake was van een alleszins 
redelijke waardering. De huismeester en het Plan van aanpak hebben een redelijk goede 
woonsituatie verder verbeterd. De relatieve positie van de complexen ten opzichte van 
elkaar in de nameting is daarom oak nauwelijks verandend in vergelijking met de 
aanvangssituatie (r=.81, n=28). 
Er is echter oak een voorbeeld van een slechte woonsituatie die enorm verbeterd is. De 
complexen jongerenhuisvesting hebben een grate sprong voorwaarts gemaakt. Van een 
uitzonderlijk slechte waardering in 1988 tot een waardering die niet onderdoet voor andere 
flatcomplexen. 

5.4 De invloed van huismeesterdichtheid 

De huismeesterdichtheid is bij twee onderdelen van de woonsituatie van invloed geweest 
op de waardering van de bewoners. De waardering voor orde en netheid en voor het 
onderhoud is in complexen waar de huismeesterdichtheid hoog is sterker toegenomen 
dan in complexen met een lage huismeesterdichtheid. Een hoge huismeesterdichtheid 
betekent een groter accent op schoonmaken en repareren wat kapot is. Dit laat zich 
onmiddellijk vertalen in een grotere tevredenheid van de bewoners. 
Een hoge huismeesterdichtheid betekent in absolute termen een extra accent op 
toezichthoudende taken. In relatief opzicht is dit minder het geval. Dat is te merken aan 

54 



de waardering van de veiligheid. De waardering van de veiligheid neemt toe wanneer er 
een huismeester wordt aangesteld, maar stijgt niet extra bij een hoge huismeesterdicht-
heid. In een volgende paragraaf zal blijken dat bewoners die de veranderingen zelf 
hebben meegemaakt wel tevredener zijn met de veiligheid naarmate de huismeesterdicht-
held toeneemt. Als daarover een expliciete vraag wordt gesteld, antwoorden bewoners 
in complexen met een hoge huismeesterdichtheid vaker bevestigend. 

5.5 De invloed van het Plan van aanpak 

Het is van belang om na te gaan in hoeverre de verbetering in de waardering van 
bewoners samenhangt met de integraliteit en de intensiteit (qua huismeesterdichtheid) van 
de aanpak, zoals deze in paragraaf 2.4 is beschreven. Zijn bewoners tevredener bij een 
integrale en intensieve aanpak? Het blijkt dat dergelijke verschillen alleen optreden 
wanneer men de complexen met een extreem intensieve en integrale aanpak vergelijkt 
met complexen met een extreem extensieve en sectorale aanpak. 
In tabel 5.2 is dat weergegeven. Er is een onderscheid gennaakt naar de zeven 
onderdelen van de woonsituatie. 

Tabel 5.2: Verandering van het aantal tevreden bewoners in relatie tot een integrale en intensieve 
aanpak 

woning onder- bewoners- om- 	veilig- orde en ligging 
houd 	gedrag 	geving held 	netheid 

' sectorale en 
extensieve aanpak 	 -9% -10% 	+10% 	-4% 	+7% +20% +1% 
(3 complexen) 

middengroep 	 +1% +7% 	+11% 	+3% +15% +22% -1% 
(22 complexen) 

integrale en 
intensieve aanpak 	+12% +20% 	+20% 	+9% +31% +41% +6% 
(3 complexen) 

Voor alle aspecten geldt dat in de paar complexen waar de meeste activiteiten hebben 
plaatsgevonden een duidelijke verbetering van de waardering te zien geven. Deze 
complexen behoren tot de typen longerenhuisvesting' en 'nette hoogbouw-galerijflats'. 
De constatering gaat echter niet op voor alle complexen uit de desbetreffende typen 22 . 

Het blijkt dus dat de tevredenheid van de bewoners over de woonsituatie toeneemt als 
gevolg van een zeer intensieve en integrale aanpak. Voor de afzonderlijke maatregelen 
kan het volgende opgemerkt worden. 
Het blijkt dat er sprake is van een verbetering van de gemiddelde waardering voor een 
bepaald aspect wanneer er voor iedereen duidelijk zichtbare maatregelen worden 
getroffen (onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen en dergelijke). 

22  De drie complexen met eon integrale en intensieve aanpak zijn de complexen in Zoetermeer, 
Nijmegen I (beide jongerenhuisvesting) en Waalwijk (nette hoogbouw-galerijflat). De drie 
complexen met eon sectorale en extensieve aanpak zijn Hoogvliet en Utrecht II (traditioneel, 
middelhoog) en Amsterdam (middelhoog en nieuwe huishoudens). 
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Daarnaast kan worden geconstateerd dat naarmate het aantal maatregelen toeneemt, oak 
de waardering toeneemt. Met name in de volgende gevallen is sprake van een duidelijk 
effect: 

- verbeteren van de semi-openbare ruimten en verbetering van de woonomgeving heeft 
een grotere waardering voor orde en netheid als resultaat; 

- verbeteren van de semi-openbare nrimten en verminderen van de toegankelijkheid 
heeft een grotere waardering voor veiligheid als resultaat; 

- verbeteringen in het algemeen hebben een grotere waardering voor het onderhoud als 
resultaat. 

Minder duidelijk zichtbaar, maar loch wel aanwezig is de positieve invloed van 
maatregelen in de woonomgeving op de waardering van de woonomgeving en de invloed 
van maatregelen in de waning op de waardering van de woning. Wellicht kan men de 
uitkomsten als volgt interpreteren. Mensen vinden het heel plezierig als een flatgebouw 
er weer netjes uitziet. Echter, het blijft een flatgebouw en die woonvorm kent zo zijn 
beperkingen. Oak het opknappen van de woonomgeving maakt de flat en zijn omgeving 
niet tot het meest gewilde woonmilieu. Maatregelen ten aanzien van de buurt en de 
bewoners hebben wat dit betreft al helemaal weinig effect. Oat neemt niet weg dat het 
woongenot aanmerkelijk verbeterd kan warden door een aantal praktische maatregelen: 
verminderen van de toegankelijkheid en verbetering van de semi-openbare ruimten ten 
behoeve van een grater gevoel van veiligheid, verbetering van de semi-openbare ruimten 
en de woonomgeving opdat het er allemaal weer schoon en netjes uitziet. 

5.6 De mening van bewoners over de huismeester 

De wisseling van bewoners in de diverse complexen heeft ervoor gezorgd dat er ten dele 
sprake is van andere respondenten in de nameting dan in de voonneting. Voor een groat 
deel (72%) is er sprake van dezelfde bewoners. Daaronder warden verstaan de 
respondenten die eind 1988 de vragenlijst oak hebben ingevuld (het panel uit bijlage 8) 
en de respondenten die de eerste keer niet hebben meegedaan maar die toen wel in het 
complex woonden. Het zijn deze mensen die uit ervaring kunnen spreken over de 
veranderingen sinds de komst van de huismeester. Om het oordeel van deze bewoners 
over de huismeester te achterhalen zijn enkele specifieke vragen opgenomen in de 
nameting. In tabel 5.3 zijn de belangrijkste effecten sinds de komst van de huismeester 
samengevat. 

label 5.3: Percentages bewoners die voor en tijdens de inzet van een huismeester in het complex 
woonden, dat een verbetering constateert sinds de komst van de huismeester 

effect 

- schone semi-openbare ruimten 	 75 
- schone woonomgeving 	 70 
- afhandeling van technische klachten 	 65 
- vandalisme in en aan het gebouw 	 64 
-het woonklimaat in het algemeen 	 63 
- vandalisme in de omgeving 	 54 
- veiligheid overdag 	 43 
-overlast van anderen 	 41 
- veiligheid 's nachts 	 27 
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De grootste verbeteringen vinden plaats ten aanzien van het schoonmaakwerk, het 
afhandelen van technische klachten (reparaties) 23  en het bestrijden van vandalisme. 
Hierin is de hand van de schoonmakende huisnneester te herkennen. Twee derde van 
deze bewoners vindt het sinds de komst van de huismeester prettiger wonen in het 
complex. Het blijkt dat de effecten op deze punten het minst zijn bij de bewoners die in 
de middelhoge flats met traditionele gezinnen wonen. Deze bevinding komt overeen met 
de lage waardering die blijkt uit paragraaf 5.3 en de resultaten uit de hoofdstukken 3 en 4. 
Een nninderheid van de bewoners is van mening dat de overlast en de veiligheid in 
verband met de criminaliteit is verbeterd. Ten aanzien van het vandalisme in de omgeving 
en de veiligheid overdag is de situatie het sterkst verbeterd in de hoogbouw-galerijflats 
met traditionele gezinnen. Deze visie ondersteunt de geschetste ontwikkeling van de 
criminaliteit in hoofdstuk 4. Hieruit bleek dat de situatie in dit type complex relatief sterk 
is verbeterd ten opzichte van de overige typen complexen. 
De overlast van anderen en de veiligheid 's nachts zijn het sterkst verbeterd in het 
ouderencomplex in Den Haag. De sterke verbetering op het laatste aspect in dit complex 
komt waarschijnlijk omdat ten behoeve van de bewaking 's nachts een beveiligingsdienst 
is ingeschakeld. 

Over het algemeen is de mate waarin deze specifieke groep bewoners verbeteringen 
constateert groter naarmate de huismeesterdichtheid toeneemt. Ten aanzien van de 
veiligheid overdag geldt dat het meest duidelijk. In de ogen van de bewoners is een grote 
huismeesterdichtheid van groot belang ter verbetering van de veiligheid overdag. 
Andere effecten waarbij de huismeesterdichtheid een rol van betekenis speelt zijn het 
schoonhouden van de algemene ruimten, de veiligheid 's nachts, het prettiger wonen in 
het algemeen, de bestrijding van het vandalisme in en aan het gebouw en het 
verminderen van overlast van anderen. Kortom, de effecten ten aanzien van overlast en 
criminaliteit varieren sterker met de huismeesterdichtheid dan de effecten ten aanzien van 
het onderhoud en de netheid. Dat is in tegenstelling met de bewonersopinie in het 
algemeen, zoals die bleek in paragraaf 5.4. 
Tot slot is in de nameting aan 'alle' bewoners (die weten dat er een huismeester is) 
gevraagd of de huismeester voor het complex moet blijven werken. Het blijkt dan dat 55% 
het noodzakelijk vindt dat de huismeester blijft en nog eens 39% wenst dat hij blijft. 
Slechts 7% van de bewoners zegt dat de huismeester niet nodig is. 

5.7 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is de woonwaardering van de bewoners besproken. Het gaat daarbij om 
de grootte en de kwaliteit van de woning, het onderhoud, het bewonersgedrag, de 
omgeving, de veiligheid (in verband met de criminaliteit), de orde en netheid en de ligging 
van het complex (ten opzichte van bij voorbeeld winkels en het openbaar vervoer). Ook 
is het oordeel over de huismeester van een specifieke groep bewoners nagegaan. Het 
gaat om de bewoners die de situatie voor en tijdens de huismeester hebben meegemaakt. 
Eind 1988 treffen we het geringste aantal tevreden bewoners aan in de middelhoge flats 
met traditionele gezinnen en de jongerenhuisvesting. In de hoogbouw-galerijflats met 
traditionele gezinnen en de diverse flats met nieuwe huishoudens is een ruime 
meerderheid van de bewoners tevreden. In de diverse nette flats en het ouderencomplex 
wordt ten slotte het grootste aantal tevreden bewoners aangetroffen. 

23  Ook de meeste huismeesters zijn van oordeel dat zij een positief effect hebben op de tech-
nische klachten van de bewoners (zie tabel 87.1 in bijlage 7). Opmerkelijk is dat een kleiner 
aantal contactpersonen deze mening is toegedaan. 
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Op de waardering van de woning en de ligging van het complex heeft een huismeester 
uiteraard geen effect. In enkele complexen is de waardering voor de omgeving verbeterd. 
In de meeste complexen is de tevredenheid over de orde en netheid en de veiligheid 
sterk toegenomen. Twee andere onderdelen waarover de tevredenheid is toegenomen, 
zijn het gedrag van de medebewoners en het onderhoud. 

Op twee aspecten heeft de huismeesterdichtheid effect gehad. De waardering voor orde 
en netheid en voor het onderhoud is in de complexen met een hoge huismeesterdichtheid 
sterker toegenomen dan in de complexen met een lage huismeesterdichtheid. Als 
gekeken wordt naar de mate van integraliteit en intensiteit (qua huismeesterdichtheid) van 
de aanpak dan is alleen een verschil te zien in de extreme gevallen (de complexen waar 
uitzonderlijk veel en uitzonderlijk weinig is gebeurd). 
In eon van de typen complexen, de middelhoge flats met traditionele gezinnen, is het 
effect van de huismeester en het Plan van aanpak op de tevredenheid van de bewoners 
gering. Het gaat hierbij om complexen die in een slechte staat verkeren en te lijden 
hebben onder een slechte naam. De aanpak, die gekenmerkt wordt door een lage 
huismeesterdichtheid, heeft geen effect in dergelijke complexen, die bovendien een 
homogene bevolking hebben met een lage status en veel buitenlanders. 
Het meeste effect op de waarderingen van bewoners heeft plaats gehad in situaties waar 
in 1988 al sprake was van een alleszins redelijke waardering. De huismeester en het Plan 
van aanpak hebben een redelijk goede woonsituatie verder verbeterd. Men zou kunnen 
stellen dat het aanstellen van een huismeester vooral een preventief effect heeft. Het 
behoedt een problematisch complex voor verslechtering van de woonomstandigheden 
maar het biedt geen definitieve oplossing voor ernstige problemen. Toch is er ook een 
voorbeeld van een curatieve werking. De complexen jongerenhuisvesting hebben namelijk 
een grote sprong voorwaarts gemaakt van een uitzonderlijk slechte waardering in 1988 
tot een waardering die niet onderdoet voor andere flatcomplexen. In deze complexen is 
een hoge huismeesterdichtheid samengegaan met een integrate aanpak van de 
problematiek. 

Volgens de bewoners die de situatie voor en tijdens de huismeester hebben gekend, zijn 
de grootste verbeteringen opgetreden ten aanzien van het schoonmaakwerk, het 
verrichten van reparaties en het bestrijden van vandalisme. Naarmate de huismeester-
dichtheid groter wordt zijn de verbeteringen volgens deze bewoners ook groter. Men ziet 
vooral een positief effect van huismeesterdichtheid op de veiligheid, een mening die 
overigens niet door alle bewoners wordt gedeeld. Ten stone blijkt dat bijna alle bewoners 
van de complexen het wenselijk of noodzakelijk vinden dat de huismeester voor het 
complex blijft werken. 
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6 Het effect op de verhuurbaarheid 

6.1 lnleiding 

In het tussenrapport is gebleken dat het plaatsvinden van criminaliteit en de aanwezigheid 
van veel ontevreden bewoners samenhangt met het aantal bewoners met verhuisplannen 
(Hesseling e.a., 1990: pp. 27-28). In de vorige drie hoofdstukken zijn de ontwikkelingen 
voor vervuiling, vandalisme, overlast, criminaliteit en de woonwaardering beschreven. Het 
blijkt dat in de meeste complexen op een aanzienlijk aantal aspecten de situatie is 
verbeterd. Het kan daarom verondersteld worden dat de verbetering van de leefbaarheid 
samen is gegaan met een vermindering van de verhuisplannen en een verbetering van 
de verhuurbaarheid. Of deze veronderstelling opgaat wordt in dit hoofdstuk besproken. 

6.2 Veranderingen in verhuisgeneigdheid, mutaties en 
leegstand 

De onderzochte complexen verschillen sterk waar het gaat om de verhuurbaarheid. De 
verhuurbaarheid van een complex refereed aan de vraag naar woningen in dat complex. 
Het gaat daarbij om het aantal woningzoekenden dat graag een woning accepteert in het 
complex, het aantal leegstaande woningen in het complex, het aantal bewoners met 
verhuisplannen en het aantal opzeggingen in een bepaald tijdvak. In dit onderzoek is 
gewerkt met verschillende indicatoren voor verhuurbaarheid. In de enquete onder 
bewoners is gevraagd naar de verhuisgeneigdheid. De verhuisgeneigdheid is op twee 
momenten gemeten, in de voor- en de nameting. Vervolgens is de mutatiegraad 
geInventariseerd. Dit is het feitelijke aantal huuropzeggingen per jaar. Ten slotte is de 
leegstand nagegaan. Mutatiegraad en leegstand zijn gemeten over een periode van vier 
jaar. 
In alle gevallen geldt dat het effect van de huismeester slechts voor een periode van een 
jaar kan worden nagegaan. Voor mutatiegraad en leegstand is deze periode eigenlijk te 
kort. Mutatiegraad en leegstand schommelen op en neer in de loop der jaren. Alleen in 
een langere reeks van jaren is een bepaalde trend te zien. Ondanks deze beperkingen 
zijn er niettennin verschillende effecten te zien op de verhuurbaarheid sinds het optreden 
van de huismeester. 

Verhuisgeneigdheid 

In het algemeen gesproken is er weinig verandering opgetreden in de verhuisgeneigdheid 
van de bewoners (zie tabel 6.1). Er is geen sprake van een verschuiving. 

Tabel 6.1: De ontwikkeling van de verhuisgeneigdheid 

wil absoluut niet verhuizen 	 26% 	24% 	-2% 
wil mogelijk verhuizen 	 47% 	49% 	+2% 
wil beslist verhuizen 	 27% 	27% 	0% 

Het zal straks wel blijken dat in drie complexen die zowel een integraal Plan van aanpak 
als een grote huismeesterdichtheid hebben, de verhuisgeneigdheid is gedaald. Dit in 
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tegenstelling tot de andere complexen. 
Degenen die beslist of mogelijk van plan zijn binnen twee jaar te verhuizen hebben 
daarvoor de belangrijkste motieven genoemd. Daarbij kon men maximaal drie uit totaal 
18 motieven kiezen. Achteraf zijn deze 18 motieven gegroepeerd in vijf groepen: 
- ongewenste eigenschappen van de woning; 
- kenmerken van gebouw, omgeving, bewoners en de buuff; 
- de wens om in een laagbouw- of koopwoning te wonen; 
- vandalisme en criminaliteit; 
- persoonlijke motieven. 

In het algemeen zijn de verhuismotieven in verband met vandalisme en criminaliteit 
afgenomen en de verhuismotieven in verband met de woning toegenomen. Ook de wens 
om in een laagbouw- of koopwoning te wonen is toegenomen. Dat is een gunstige 
ontwikkeling. De inormale* verhuismotieven die met de woningmarkt te maken hebben 
winnen aan betekenis. De negatieve aspecten die complexen problematisch maken 
verliezen aan betekenis. 

Mutatiegraad 

De mutatiegraad is het aantal woningen in een complex dat per jaar wisselt van bewoner, 
uitgedrukt in een percentage van het totale aantal woningen. Uit het onderzoek blijkt dat 
de mutatiegraad in de huismeestercomplexen hoog is, vergeleken met landelijke cijfers 
(Hesseling e.a., 1990: p. 26). Van 1986 tot 1989 is de mutatiegraad in de complexen van 
het onderzoek licht gedaald, van 22% naar 19% per jaar. 
Gedurende deze periode was een dergelijke tendens in Nederland algemeen. Een 
toenemende vraag naar woningen manifesteerde zich. Bij een nagegnoeg gelijk 
woningaanbod nam de schaarste op de woningmarkt toe. Het aantal mensen dat kans 
zag om door verhuizing uit een flatwoning de woonsituatie te verbeteren nam af. Daarmee 
daalde ook de mutatiegraad. 
Er is in het algemeen geen positief effect van de huismeester op de mutatiegraad te 
constateren. Er zijn uitzonderingen. In den van de typen complexen is de mutatiegraad 
gedaald en in sommige gevallen is er een positief effect van huismeesterdichtheid op de 
mutatiegraad te constateren. In de paragrafen 6.3 en 6.4 komt dat aan de orde. 

Leegstand 

De leegstand is te onderscheiden in mutatieleegstand (een korte periode waarin een 
woning leegstaat als gevolg van de wisseling van bewoners) en structurele leegstand (de 
gevallen waarin een woning gedurende langere tijd leegstaat als gevolg van slechte 
marktomstandigheden). Leegstand als gevolg van renovaties is in dit kader buiten 
beschouwing gelaten. 
Over het algemeen is de mutatieleegstand de belangrijkste oorzaak van leegstand. In de 
complexen van dit onderzoek komt echter ook langdurige of structurele leegstand voor. 
Het tekent het feit dat we met problematische complexen te maken hebben (er bestaat 
een combinatie van veel verhuizingen en leegstand). Omdat de mutatiegraad licht is 
gedaald, zou eveneens een daling van de mutatieleegstand te verwachten zijn. 
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Tabel 6.2: De ontwikkeling van de leegstand v66r en tijdens het onderzoek 

gemiddeld leegstandpercentage 
1986 	1987 	1988 	1989 

mutatieleegstand 	 1,5 	1,7 	1,2 	2,4 
langdurige leegstand 	 1,3 	1,6 	2,1 	2,2 
totale leegstand 	 2,8 	3,3 	3,3 	4,6 

Uit tabel 6.2 blijkt in werkelijkheid dat de nnutatieleegstand toeneemt. Dat wil zeggen dat 
een (relatief kleiner) aantal woningen gedurende langere tijd leegstaat in afwachting van 
een nieuwe bewoner. 

Uit de tot nu toe gepresenteerde gegevens blijkt dat de verhuurbaarheid in het algemeen 
nog niet verbeterd is. Ook in de slotinterviews melden eveneens de meeste verhuurders 
nog maar weinig effecten op de mutatiegraad en de leegstand (zie tabel B7.1 in bijlage 7). 
Een vergelijking met de resultaten uit de tussenmeting laat wel zien dat meer contactper-
sonen spreken over een positief effect op de kosten van het mutatie-onderhoud. Ruim 
de helft van de contactpersonen is bovendien van oordeel dat het imago van het 
woningcomplex verbeterd is. Ten opzichte van de tussenmeting spreken zelfs meer 
verhuurders zich uit over het betere imago van het complex onder woningzoekenden. Dit 
uit zich tevens in de acceptatiebereidheid van deze woningzoekenden. Bijna de helft van 
de verhuurders spreekt van een toegenomen bereidheid van woningzoekenden om een 
woning in het complex te accepteren. 

Vergelijking tussen complexen met huismeester en zonder huismeester 

In geen van de drie huismeestercomplexen en hun vergelijkingscomplexen is sprake van 
structurele leegstand. De mutatieleegstand is nergens exceptioneel. Het facet 'leegstand' 
wordt dan ook verder buiten beschouwing gelaten. Daarmee resteren de verhuisgeneigd-
heid en de mutatiegraad. 
De verhuisgeneigdheid in de complexen zonder huismeester is zowel in de voor- als in 
de nameting groter dan in de complexen met huismeester. In Nijmegen zijn de verschillen 
in beide jaren evengroot. In Den Haag en Utrecht daarentegen is de verhuisgeneigdheid 
in de huismeestercomplexen toegenomen, terwip die in de complexen zonder huismeester 
is gedaald. De verschillen zijn derhalve kleiner geworden. 
De mutatiegraad is in de drie huisnneestercomplexen hoger dan in de drie complexen 
zonder huismeester. In Utrecht is het verschil maar klein. De mutatiegraad in zowel het 
complex met als het complex zonder huismeester is gering wanneer men het woningtype 
in aanmerking neemt. • 

In Den Haag en Nijmegen is sprake van grotere verschillen. De complexen zonder 
huismeester hebben een lage mutatiegraad, terwijI de complexen met huismeester een 
hoge mutatiegraad kennen. In Den Haag is die hoge mutatiegraad gelijkgebleven terwijI 
de mutatiegraad in het complex zonder huismeester is gestegen. Een combinatie van een 
blijvend hoge mutatiegraad en een toenemende verhuisgeneigdheid betekent dat het 
Haagse huisnneestercomplex ongunstig afsteekt tegen het complex zonder huismeester. 
In Nijmegen heeft een afname van de mutatiegraad plaatsgevonden, zowel in het complex 
met als in het complex zonder huismeester. De verhuurbaarheid in Nijmegen heeft zich 
derhalve gestabiliseerd, maar men kan niet zeggen dat de verhuurbaarheid van het 
huismeestercomplex beter is dan de verhuurbaarheid van het complex zonder 
huismeester. 
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6.3 De ontwikkeling in de acht typen complexen 

In deze paragraaf wordt bekeken welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in de 
acht typen complexen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de verhuisgeneigdheid, de 
mutatiegraad en leegstand. 

Verhuisgeneigdheid 

In tabel 6.3 staat de ontwikkeling van het percentage 'beslist verhuisgeneigden' per type 
complex. 

Tabel 6.3: Verandering van het percentage beslist verhuisgeneigden naar type complex 
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- traditioneel, hoogbouw-galerijflat 	 28 	19 	-9 
- traditioneel, middelhoge flat 	 32 	40 	+8 
- nieuwe huishoudens, hoogbouw-galerijflat 	 28 	28 	0 
-nieuwe huishoudens, middelhoge flat 	 33 	30 	-3 
- nette hoogbouw-galerijflat 	 21 	20 	-1 
-nette middelhoge flat 	 16 	15 	+5 
- jongerenhuisvesting 	 41 	39 	-2 
- ouderenhuisvesting 	 5 	9 	+4 

De lage verhuisgeneigdheid bij de ouderenhuisvesting en de hoge verhuisgeneigdheid bij 
de jongerenhuisvesting zijn min of meer inherent aan het type bewoners. Bij ouderen-
huisvesting is het verhuisgedrag vooral afhankelijk van de validiteit van de bewoners. 
Jongerenhuisvesting is per definitie van korte duur en er wordt dan oak veel verhuisd. In 
beide gevallen treedt er geen verschuiving van betekenis op. 

Dat is wel het geval bij de beide typen met de traditionele gezinnen. Bij de hoogbouw-
galerijflats is een verbetering geboekt en bij de middelhoge flats een verslechtering. In de 
vorige hoofdstukken is geconstateerd dat de hoogbouw-galerifflats met traditionele 
gezinnen een combinatie kenden van een hoge huismeesterdichtheid, een relatief sterke 
verbetering bij de criminaliteit, een gemiddelde waardering die enigszins is verbeterd en 
een groot effect van de huismeester, volgens het panel. Naar alle waarschijnlijkheid is 
hierdoor de leefbaarheid in de complexen zodanig verbeterd dat de verhuisgeneigdheid 
is gedaald. 
De middelhoge flats met traditionele gezinnen hebben een andere karakteristiek: een lage 
huismeesterdichtheid, geen verbeteringen bij de criminaliteit, lage woonwaarderingen, die 
niet of nauwelijks zijn verbeterd en het ontbreken van positieve effecten, volgens het 
panel. De situatie in de flats heeft zich derhalve nog niet in positieve zin ontwikkeld, met 
als gevolg een toenemende verhuisneiging. 

De vermindering van de verhuisgeneigdheid in de hoogbouw-galerijflats met het 
traditionele gezin gaat bovendien gepaard met een forse vermindering van de verhuismo-
tieven in verband met vandalisme en criminaliteit (tabel 6.4). De toenemende verhuis-
neiging in de middelhoge flats met het traditionele gezin gaat samen met vrijwel 
ongewijzigde verhuismotieven in verband met vandalisme en criminaliteit. 

In het complex ouderenhuisvesting en in de beide typen complexen met nieuwe 
huishoudens is de verhuisgeneigdheid niet of nauwelijks veranderd. Er heeft wel een 



grote vermindering van verhuisredenen in verband met vandalisme en crinninaliteit 
plaatsgevonden. In het geval van het complex ouderenhuisvesting gaat het om een gering 
aantal respondenten. Niettemin is het tekenend voor het succes van de aanpak: een 
intensieve aanpak met duidelijke effecten op de reacties van bewoners. 
Bij de nieuwe huishoudens is geen sprake geweest van een zeer intensieve aanpak van 
de problemen. Er is een andere verklaring voor de combinatie ongewijzigde verhuis-
geneigdheid/gewijzigde verhuisredenen. Opgemerkt moet worden, dat het hier bewoners 
betreft met een grote mobiliteit. Een verbetering van de woonsituatie wordt door hen wel 
gewaardeerd. Maar dit brengt geen verandering teweeg in de verhuisplannen. Er zijn voor 
hen immers allerlei andere redenen om te verhuizen behalve de kwaliteit van de huidige 
flat: andere samenstelling van het huishouden, verandering van werk en dergelijke. In 
termen van verhuurbaarheid kan men derhalve niet van een succes spreken, in termen 
van woonsatisfactie wel. 

Tabel 6.4: Ontwikkeling van het percentage verhuismotieven in verband met vandalisme en 
criminaliteit naar type complex 

Mutatiegraad en leegstand 

63 

voormeting nameting verandering 

- traditioneel, hoogbouw-galerijflat 	 20 	13 	-7 
- traditioneel, middelhoge flat 	 18 	16 	-2 
- nieuwe huishoudens, hoogbouw-galerijflat 	 21 	15 	-6 
- nieuwe huishoudens, middelhoge flat 	 23 	13 	-10 
- nette hoogbouw-galerijflat 	 11 	8 	-3 
- nette middelhoge flat 	 7 	4 	-3 
- jongerenhuisvesting 	 24 	21 	-3 
- ouderenhuisvesting 	 37 	29 	-824  

In bijna alle complexen is de vermindering van de verhuisreden in verband met 
vandalisme en criminaliteit veroorzaakt door een lagere score bij 1vandalismel. Bij de 
jongerenhuisvesting, waar het een belangrijke verhuisreden betreft, zijn de verhuisplannen 
vanwege inbraak en diefstal in en rondom het gebouw sterk verminderd. 

Een hoge mutatiegraad is vooral geconcentreerd in twee typen complexen: de complexen 
jongerenhuisvesting en de nette hoogbouw-galerijflats. In het eerste geval kan men niet 
spreken van een vermindering van het aantal mutaties als gevolg van de huismeester, in 
het tweede geval wellicht wel. 

Bij jongerenhuisvesting is een snelle wisseling van bewoners niet opmerkelijk en zeker 
niet wanneer het complexen betreft die vanwege hun ligging minder aantrekkelijk zijn voor 
jongeren. In twee gevallen (Nijmegen I en Zoetermeer) gaat de hoge mutatiegraad 
gepaard met een hoge mutatieleegstand. Dat is een indicatie van een moeilijke 
verhuurbaarheid van de woningen. 
Bij de nette hoogbouw-galerijflats is er eveneens sprake van een moeilijke verhuurbaar-
heid. Men kan de hoge mutatiegraad immers niet verklaren uit de jonge leeftijd van de 
bewoners, zoals bij de complexen jongerenhuisvesting, of uit een grote mobiliteit van 
huishoudens, zoals bij de nieuwe huishoudens. In twee gevallen, Helmond en Delfzijl, 

24  Vanwege het geringe aantal verhuisgeneigden betreft het hier een veel kleiner aantal respon-
denten dan bij de andere typen. 



bestaat behalve een hoge mutatiegraad tevens structurele leegstand. Hier is sprake van 
eon woningmarktsituatie waarin mensen een relatief grate keuzevrijheid hebben. De 
hoogbouw-galerijflat, die niet meer zo netjes is als voorheen, verkeert dan in een slechte 
concurrentiepositie. 
De intensieve aanpak van de nette hoogbouw-galerijflats heeft effect gehad op de 
ontwikkeling van de mutatiegraad (label 6.5). 

label 6.5: De onhvikkeling van de mutatiegraad voor on tijdens het onderzoek in de 'nette flats' van 
het hoogbouw-galerijtype 

gemiddelde mutatiegraad 
1986 1987 1988 1989 

nette hoogbouw-galerijflats 	 31% 29% 27% 22% 
overige complexen 	 21% 21% 21% 19% 

Naast de hierboven genoemde gevallen is er nog den complex met een hoge mutatie-
leegstand (Sittard) en den complex met structurele leegstand (Hoogvliet). In Hoogvhet is 
bovendien sprake van eon hoge mutatiegraad. Het woningmarktprobleem in Hoogvliet is 
van een andere orde dan de vorige situaties. De wijk Hoogvliet is eon door veel mensen 
laag gewaardeerde woonlocatie te midden van de gespannen woningmarkt van 
Rotterdam. Er zijn relatief weinig mensen die ernaar toe willen, maar voor de huidige 
bewoners is het moeilijk am andere woonruimte te bemachtigen. 

6.4 De invloed van de huismeester 

Een rechtstreekse relatie tussen huismeesterdichtheid en de ontwikkeling van de 
verhuurbaarheid is niet te leggen. Dat is ook niet opmerkelijk. Eerder werd al geconsta-
teerd dat bij een geOscaleerd verhuurprobleem het effect van de huismeester betrekkelijk 
is. Aileen in bepaalde gevallen, waar de problemen nog beheersbaar zijn en er naast het 
aanstellen van de huismeester aanvullende maatregelen worden getroffen (verbeteren van 
waning en woongebouw, verbeteren van de semi-openbare ruimten) is er eon relatie 
tussen huismeesterdichtheid en verhuurbaarheid. Het betreft alleen de mutatiegraad 
(tabel 6.6). De verhuisgeneigdheid ondervindt minder invloed. Ondanks de verbeteringen 
blijven de flats een woonvorm die slechts voor eon beperkte duur geschikt is. Een groat 
deel van de bewoners wil op den duur een andere waning. 

Tabel 6.6: Onrivikkeling van de mutatiegraad, weergegeven in eon index (1988=100) naar 
huismeesterdichtheid 

huismeester- 	 complexen waar goon 	 avenge 
dichtheid 	 geoscaleerde verhuur- 	 complexen 

problemen zijn on woningen, 
gebouwen on semi-openbare 
ruimten zijn verbeterd 

laag 	 104 	 102 
midden 	 82 	 86 
hoog 	 81 	 193  
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6.5 De invloed van het Plan van aanpak 

Ten aanzien van de leegstand geldt ook hier dat een effect van het Plan van aanpak niet 
aan te tonen is. Effecten op de verhuisgeneigdheid beperken zich tot een drietal 
complexen met een zeer intensieve aanpak. Een vergelijkbare situatie doet zich voor als 
bij de tevredenheid. Er was alleen een relatie te leggen tussen mate van intensiteit en 
integraliteit van de aanpak en de tevredenheid in het geval van de extreme situaties. Dat 
geldt ook hier. AIleen bij een zeer intensieve en integrale aanpak neemt de verhuis-
geneigdheid af. 
Er is echter een kanttekening bij te maken. De maatregelen met betrekking tot bewoners 
lijken een vermindering van de verhuisgeneigdheid te bewerkstelligen, hoewel er geen 
sprake is van een wijziging van het verhuisgedrag. Wanneer de verhuurder maatregelen 
treft in de sfeer van woningtoewijzing, een aangepast plaatsingsbeleid, waar nodig 
overgaat tot uitzetting van overlastgevende bewoners en dergelijke komt dat de rust onder 
de bewoners ten goede. Men wil niet meer zo snel weg. Ten aanzien van het feitelijke 
aantal verhuizingen gebeurt er niet zoveel. De mutatiegraad wijzigt zich niet. 
De mutatiegraad wijzigt zich wel als gevolg van andere maatregelen. Met name moeten 
hier de verbeteringen in de woning en het woongebouw en van de semi-openbare 
ruimten worden genoemd. Als deze onderdelen van de woonsituatie worden aangepakt, 
is te constateren dat een groot deel van de bewoners weliswaar nog steeds verhuisplan-
nen heeft, maar de noodzaak tot daadwerkelijk verhuizen doet zich minder vaak voor. 

Samenvattend lijkt het erop dat sociale maatregelen irritaties kunnen wegnemen en 
daarmee het aantal verhuisplannen kunnen verminderen zonder dat dat effect behoeft te 
hebben op de mutatiegraad. Daarentegen kunnen technische maatregelen gericht op 
verhoging van de kwaliteit van het wonen de noodzaak tot daadwerkelijke verhuizing en 
daarmee de mutatiegraad verminderen. De wens om op termijn te verhuizen hoeft er 
echter niet minder op te worden. 

6.6 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is verhuurbaarheid bezien aan de hand van de kenmerken verhuis-
geneigdheid, mutaties en leegstand. De huismeester heeft geen systematische invloed 
gehad op leegstand en mutatiegraad. Bij de nette hoogbouw-galerijflats echter is een 
vermindering van de mutatiegraad tot stand gekomen. In deze complexen is er sprake 
geweest van een moeilijke verhuurbaarheid die door een intensieve aanpak is bestreden. 
De conclusie kan worden getrokken dat de mutatiegraad daalt onder invloed van een 
intensieve aanpak. De mutatiegraad is voorts zo afhankelijk van andere factoren zoals de 
plaatselijke woningmarkt, de veranderingen in de huishoudensamenstelling en dergelijke, 
dat een effect van de huismeester of het Plan van aanpak niet goed meetbaar is. 

De leegstand is niet merkbaar verminderd. De effecten zullen nog moeten blijken. Een 
effect op de verhuisgeneigdheid is te zien wanneer extreme situaties worden vergeleken. 
In complexen waar de meeste energie in is gestoken, is de verhuisgeneigdheid 
afgenomen. In complexen daarentegen waar erg weinig is gebeurd neemt de verhuis-
geneigdheid toe. De samenstelling van de bewoners speelt een rol bij het al dan niet 
terugdringen van de verhuisgeneigdheid. Bij jongerenhuisvesting en bij de woningtypen 
met nieuwe huishoudens, waar sprake is van een grote mobiliteit, neemt de verhuis-
geneigdheid niet af. Bij het type met het traditionele gezin in de hoogbouw-galerijflat, 
waar sprake is van veel gezinnen en een doorgaans lange woonduur, neemt de 
verhuisgeneigdheid wel af. 
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In het algemeen zijn de verhuismotieven in verband met vandalisme en criminaliteit 
afgenomen en de verhuismotieven in verband met de woning toegenomen. Ook de wens 
om in een laagbouw- of koopwoning te wonen is toegenomen. Dat is een gunstige 
ontwikkeling. De 'normale' verhuismotieven die met de woningmarkt te maken hebben 
winnen aan betekenis. De negatieve aspecten die complexen problematisch maken 
verliezen aan betekenis. Deze positieve ontwikkeling wordt ook aangegeven door de 
verhuurders. Ruim de helft van de contactpersonen vindt dat het imago van het complex 
verbeterd is sinds de komst van een huismeester. Ook de acceptatiebereidheid van 
woningzoekenden is volgens enkele verhuurders aan het toenemen. 

Al met al kan niet worden gesteld dat de huismeester een universeel middel is ter 
verbetering van de verhuurbaarheid in problematische woningcomplexen. Zeker niet 
wanneer de problemen geescaleerd zijn. Het is echter wel degelijk mogelijk dat 
verhuurproblemen tot acceptabele proporties worden teruggedrongen. Voorwaarde daarbij 
is een intensieve aanpak. Het type huishoudens is mede bepalend voor de effecten die 
verwacht mogen worden ten aanzien van mutatiegraad en verhuisgeneigdheid. 
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7 Knelpunten en de financiering van de 
huismeester 

7.1 Inleiding 

In de interviews tijdens de nameting is ook ingegaan op eventuele knelpunten in de 
huismeesterprojecten. Of er knelpunten zijn, wordt besproken aan de hand van de 
volgende onderwerpen: de bewoners, het takenpakket, de in- en externe contacten, de 
werkomstandigheden en overige zaken. 
Tevens wordt in dit hoofdstuk een schets gegeven van de stand van zaken rond de 
financiering van alle gesubsidieerde huismeesters. Deze informatie is verkregen door 
middel van een aanvullende enquete onder alle verhuurders die subsidie hebben 
ontvangen in het kader van de stimuleringsregeling. Afgerond wordt met een beperkte 
poging om de kosten en baten van een huismeester in kaart te brengen. 

7.2 Knelpunten 

De 32 contactpersonen en 30 huismeesters is gevraagd of zich knelpunten voordoen bij 
de taakuitoefening door de huismeester. Daartoe zijn de respondenten 20 onderwerpen 
voorgehouden waarbij zich mogelijk problemen kunnen voordoen. De onderwerpen 
kunnen worden gerangschikt onder vijf groepen knelpunten: het takenpakket, de 
werkomstandigheden, de bewoners, de interne contacten en de externe contacten. Verder 
zijn ook andere knelpunten geInventariseerd. In tabel 7.1 wordt het aantal genoemde 
knelpunten voor elk van de onderscheiden groepen weergegeven. 

label 7.1: Het aantal knelpunten bij de taakuitoefening van de huismeester ingedeeld naar groepen 

knelpunt 	 contactpersonen 	huismeesters 

- takenpakket 	 21 	 32 
-werkomstandigheden 	 7 	 19 
- de bewoners 	 35 	 26 
- interne contacten 	 21 	 24 
- externe contacten 	 15 	 15 
-andere knelpunten 	 7 	 7 

totaal 	 106 	 123 

De contactpersonen hebben gemiddeld 3,3 knelpunten genoemd en de huismeesters 4,4. 
Het blijkt dat volgens de contactpersonen zich de meeste knelpunten voordoen ten 
aanzien van de bewoners, 33% van de door hen genoemde knelpunten heeft daarop 
betrekking. Huismeesters noennen ook veelvuldig de bewoners als bron van knelpunten 
bij de taakuitoefening. Oat huismeesters de bewoners wat minder vaak als knelpunt 
noemen heeft wellicht te maken met het feit dat men meer begrip voor deze groep krijgt 
als er dagelijks intensief contact mee bestaat. 
Voor de huismeesters zijn er de meeste knelpunten rond het takenpakket. Uit het rapport 
van Reij uit 1989 blijkt al dat bijna de helft van alle onderzochte huisnneesters aangeeft 
wel eens problemen met het takenpakket (gehad) te hebben (Reij, 1989). 
Als alle antwoorden gezamenlijk worden beschouwd dan betreffen de meeste knelpunten 
de bewoners, vervolgens het takenpakket en daarna de interne contacten. 
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De overige knelpunten worden minder vaak genoemd. In de hiernavolgende paragrafen 
wordt ingegaan op elk van de groepen knelpunten afzonderlijk. Begonnen wordt met de 
groep waaryoor de meeste knelpunten zijn genoemd. 

7.3 De bewoners 

Mogelijke knelpunten betreffende de bewoners zijn aan de hand van vier onderwerpen 
verzameld. In tabel 7.2 zijn de aantallen contactpersonen en huismeesters genoemd 
waarbij zich een dergelijk probleem voordoet. 

Tabel 7.2: Het aantal contactpersonen en huismeesters dat met een bepaald knelpunt betreffende 
de bewoners wordt geconfronteerd 

knelpunt 	 contactpersonen huismeester 

-betrokkenheid bewoners 	 14 	 13 
- specifieke probleemgroepen 	 12 	 9 
- vertrouwen bij bewoners 	 4 	 3 
- bedreigingen 	 5 	 1 

De le geringe betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen woonsituatie vormt het 
belangrijkste knelpunt. De kwaliteit van het woon- en leefklimaat in het complex wordt in 
belangrijke mate bepaald door de betrokkenheid daarbij van de bewoners. 
Een symptoom van een geringe betrokkenheid zijn de voortdurende vervuiling en overlast 
waarop door zes contactpersonen en zeven huismeesters wordt gewezen. In dit verband 
wijzen we nog eens op de resultaten uit hoofdstuk 3. Ondanks de verbeteringen die zijn 
opgetreden, klaagt nog steeds een mime meerderheid van de bewoners over vervuiling. 
Ook blijkt maar een op de drie bewoners zelf op te treden wanneer zij geconfronteerd 
worden met veryuiling. De voorbeelden die de contactpersonen noemen zijn vrij algemeen 
en luiden: 'bewoners letten niet op orde en netheid' en 'men verandert niet en blijft 
vervuilen'. De huismeesters geven meer concrete voorbeelden: Vuilcontainers blijven vaak 
leeg terwin het vuil eromheen ligt', 'bewoners willen het wel schoon, maar ze vinden wel 
dal een wider dat moet doen' en 'men gooit nog steeds rommel over het balkonhek, 
neemt winkelwagentjes mee en gooit van alles achteloos neer'. 
Een wider gevolg van geringe betrokkenheid is dat bewoners niet actief bij het beheer 
betrokken willen worden. Hierop wordt door vier contactpersonen en een huismeester 
gewezen. Enkele uitspraken: 'bewoners zijn niet geinteresseerd, het is niet gelukt een 
bewonerscommissie op te zetten', ondanks een actieve bewonerswerkgroep blijft het 
overgrote deel van de bewoners apatisch' en 'men identificeert zich niet echt met de 
woonsituatie'. 
Beperkte betrokkenheid blijkt volgens vijf huismeesters eveneens uit het feit dat de 
bewoners zich niet eenvoudig laten opvoeden tot een aanvaardbaar woongedrag. Een 
wider vaak genoemd knelpunt betreffende de bewoners is het voorkomen van specifieke 
probleemgroepen. Hierbij wordt door de respondenten het meest gewezen op de 
aanwezigheid van drugsgebruikers en drugsdealers, in totaal door negen respondenten. 
Deze groep vereist steeds veel zorg en veroorzaakt meestal oak uiteenlopende vormen 
van overlast zoals vervuiling, geluidhinder, prostitutie en rondhangen. 
Vervolgens worth door vhf respondenten gewezen op de aanwezigheid van etnische 
minderheden met wie door taalproblemen, selectief luisteren en andere normen en 
waarden problemen bestaan. 
De knelpunten betreffende het ontbreken van vertrouwen bij bewoners hebben volgens 
de respondenten steeds betrekking op individuele bewoners, hetzij kleine groepjes 
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bewoners. Het zijn doorgaans bewoners die zelf problemen veroorzaken. Opvallend is dat 
twee contactpersonen melden dat het vertrouwen alleen in het geding is bij enkele 
bewoners die actief participeren in een bewonerswerkgroep. Dit heeft als achtergrond dat 
deze bewoners om puur financiele redenen kritisch staan ten opzichte van de huismees-
ter. 

7.4 Het takenpakket 

De mogelijke knelpunten aangaande het takenpakket van de huismeester zijn verzameld 
aan de hand van zes onderwerpen. De mate waarin zich hierbij problemen voordoen is 
in tabel 7.3 aangegeven. 

Tabel 7.3: Het aantal contactpersonen en huismeesters dat met een bepaald knelpunt betreffende 
het takenpakket wordt geconfronteerd 

knelpunt 	 contactpersonen huismeesters 

- uitvoeren van schoonmaakwerk 	 5 	 8 
- onderhouden van bewonerscontacten 	 5 	 5 
-uitvoeren technische taak 	 4 	 5 
- combinatie verschillende taken 	 2 	 6 
- uitvoeren toezicht en controle 	 3 	 4 
-uitvoeren algemene werkzaamheden 	 2 	 4 

De meeste knelpunten bij het takenpakket van de huismeester hangen samen met het 
uitvoeren van schoonmaakwerk. Vooral veel huismeesters maken hiervan melding. Als 
grootste bezwaar wordt door zeven respondenten genoemd dat de huismeester te veel 
tijd bezig is met het bestrijden van vervuiling. .Enkele opmerkingen zijn: 'de omvang van 
deze taak is meer dan verwacht', 'de omvang van het werk neemt niet af, wat tevoren wel 
verwacht werd' en 'er blijft onvoldoende tijd over voor het verrichten van andere 
noodzakelijke taken'. Daarnaast noemen drie huisnneesters dat zij te veel tijd moeten 
steken in het controleren van het schoonnnaakbedrijf dat geneigd is zich makkelijk van de 
taak af te nnaken. 
Ook ten aanzien van het onderhouden van bewonerscontacten doen zich volgens tien 
respondenten knelpunten voor. Zo wordt door twee huismeesters genoemd dat er niets 
geregeld is voor een eerste contact met een nieuwe bewoner. Veel nieuwe bewoners 
herken je in dat geval laat en in sommige gevallen (bij voorbeeld in geval van tweever-
dieners) ziet de huismeester de bewoners nooit. Twee contactpersonen noemen de 
moeizame communicatie tussen huismeester en leden van een etnische minderheid. De 
taal is een probleem en soms zijn deze bewoners zeer vasthoudend om de huismeester 
zaken te laten regelen die niet tot zijn takenpakket behoren. 
De knelpunten bij de uitvoering van de technische taak hebben volgens zes respondenten 
betrekking op het feit dat deze taak niet of onvoldoende deel uitmaakt van het werkpakket 
van de huismeester. In een aantal gevallen wordt dit veroorzaakt door het teveel aan 
schoonmaakwerk. In enkele gevallen wordt genoemd dat de service aan bewoners ermee 
gediend is als de huismeester bepaalde onderhoudstaken zou nnogen oppakken. 

Knelpunten in het combineren van de verschillende taken worden vooral door de 
huismeesters genoemd. Ook hier wordt er een aantal malen op gewezen dat noodzake-
lijke sociale en technische taken onvoldoende kunnen worden verricht door het teveel aan 
schoonmaakwerk. 
Een ander probleem bij het takenpakket is het uitvoeren van controle en toezicht. Een 
contactpersoon zegt: 'op het moment dat de huismeester weg is wordt daar misbruik van 
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gemaakt'. Twee huismeesters zeggen: 'eigenlijk zou je daarmee 24 uur per dag bezig 
moeten zijn' en 'het is voor mij onzeker of ik door de woningbouwvereniging wordt gedekt 
als ik tegen bepaalde bewoners optreedt zoals ik denk dal het moet'. 
Ten slotte zijn er nog knelpunten genoemd bij de algemene werkzaamheden van de 
huismeester. Hier is een aantal malen gewezen op zaken die de organisatie en 
procedures betreffen. Er gaat te veel tijd verloren of de huismeester heeft geen zicht op 
de afhandeling van klachten. 

7.5 Interne contacten 

Knelpunten bij de inteme contacten zijn aan de hand van drie onderwerpen verzameld. 
In label 7.4 is aangegeven hoe vaak de verschillende knelpunten zijn genoemd. 

label 7.4: Het aantal contactpersonen en huismeesters dat met een bepaald knelpunt betreffende 
de interne contacten wordt geconfronteerd 

knelpunt 	 contactpersonen huismeester 

- afbakening bevoegdheden 	 5 	 11 
- werkoverleg en begeleiding 	 9 	 6 
-communicatie met de organisatie 	 7 	 7 

Een aantal knelpunten bij de interne contacten wordt genoemd bij het afbakenen van de 
bevoegdheden. Daarbij noemen zeven respondenten dat er onduidelijkheden zijn over de 
vraag wanneer en hoe de huismeester mag ingrijpen bij overlast door bewoners. Enkele 
huismeesters: Pik zou meer sanctiemogelijkheden willen hebben bij slecht bewoners-
gedrag', 'ik aanvaard de mu j toegemeten bevoegdheden maar ik ervaar onvoldoende steun 
van de organisatie bij problemen die hieruit voortvloeien' en een uitspraak van een 
contactpersoon 'de huismeester wil zelf het drugsprobleem oplossen maar daarover 
bestaan afspraken met de politie'. Andere knelpunten betreffen de onduidelijkheid en de 
verschillen van inzicht over de vraag of de huismeester bepaalde taken mag uitvoeren. 
Een huismeester zegt: 'mag ik met een bewoner naar de specialist als familie en 
instanties het laten afweten?' en een contactpersoon: 'door zijn enthousiasme heeft de 
huismeester moeite zich te houden aan zijn takenpakket'. 
De knelpunten betreffende werkoverleg en begeleiding kennen voor huismeesters en 
contactpersonen een opvallende gelijkenis: het is er te weinig of het is niet intensief 
genoeg. Dat wordt door acht respondenten genoemd. 
Enkele uitspraken van huismeesters: 'men laat mij te veel zwemmen, er is een houding 
van "bekijk het maar" waardoor ik een tijdje ziek ben geweest', 'het initiatief voor contact 
ligt bij mij en niet bij de organisatie' en enkele uitspraken van contactpersonen 'de 
huismeester verkeert volgens mu j als begeleider toch wel in een isolement' en 'ik zou 
graag meer tijd aan de begeleiding besteden maar het ontbreekt me aan tijd'. Een 
huismeester maakt melding dat er te weinig wordt gedaan met door hem aangedragen 
problemen die verholpen moeten worden. 
Ten stone zijn er ook knelpunten genoemd bij de communicatie tussen de organisatie en 
de huismeester. Hierbij wordt het vaakst gewezen op de verschillen in werkwijze of 
benadering; zes huismeesters en twee contactpersonen geven dit aan. 
Enkele uitspraken van huismeesters: 'binnen de organisatie heerst te veel een 
hokjesgeest', 'bewoners met sociale problemen verwijs ik door naar het woonmaatschap-
pelijk werk, maar daar neemt men een te afwachtende houding aan' en 'er wordt niet altijd 
alert gereageerd op door mij gemelde onderwerpen'. Enkele citaten van contactpersonen: 
'er bestaat wel eens een misverstand met de huismeester over de procedures die andere 
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medewerkers moeten volgen', 'de huismeester denkt vaak als een bewoner en beoordeelt 
de organisatie als zodanig' en 'vooral rond sociale problemen bestaat soms verschil van 
inzicht, de organisatie gaat ervan uit dat de bewoners zelf het initiatief nemen'. 
Door twee contactpersonen en een huismeester wordt erop gewezen dat de communica-
tie minder goed verloopt door de fysieke scheiding tussen het kantoor van de organisatie 
en de huismeester. 

7.6 Externe contacten 

Eventuele knelpunten over externe contacten van de huismeester zijn verzameld aan de 
hand van vier onderwerpen. De mate waarin zich hierbij problemen voordoen is in 
tabel 7.5 aangegeven. 

Tabel 7.5: Het aantal contactpersonen en huismeesters dat met een bepaald knelpunt betreffende 
de externe contacten wordt geconfronteerd 

knelpunt 	 contactpersonen huismeester 

- samenwerking met politie 	 7 	 6 
- samenwerking met gemeente 	 6 	 5 
- samenwerking met schoonmaakbedrijf 	 1 	 4 
- samenwerking met andere instanties 	 1 	 0 

De meeste knelpunten bij de externe contacten hebben betrekking op de samenwerking 
tussen de huismeester en de politie. Er zijn vijf huismeesters en vier contactpersonen die 
hierbij wijzen op de te gemakzuchtige houding en de trage reactie van de politie. Enkele 
uitspraken van huismeesters: 'de politie treedt niet als politie op, maar de groep 
Marokkaanse bewoners om wie het hier gaat moet je streng en rechtvaardig benaderen 
want dat past bij hun cultuur', 'de wijkagent neemt het veal te gemakkelijk op' en 'de 
politie komt op verzoek wel langs maar doet vervolgens niets'. 
Ook over de samenwerking met de gemeentelijke diensten bestaan de nodige problemen. 
Het betreft vooral het schoonhouden van de woonomgeving en het ophalen van het 
huisvuil. 
Volgens een huismeester en een contactpersoon is het ophalen van het huisvuil niet 
frequent en niet volledig genoeg. Enkele citaten van huismeesters over het schoonhouden 
van de omgeving: 'de gemeente laat het vooral afweten voor wat betreft het zwerfvuil, 
'omdat ik de omgeving noodgedwongen oak aandacht geef heeft de gemeente nog 
sterker de neiging zich daarvan terug te trekken' en 'er is te weinig aandacht voor het 
schoonhouden van de omgeving'. 
De knelpunten betreffende de samenwerking met de schoonmaakbedrijven hebben 
betrekking op het niet goed schoonmaken van de algemene ruimten en de noodzaak dat 
de huismeester deze werkzaamheden extra scherp moet controleren. 

7.7 De werkomstandigheden 

De knelpunten bij de werkomstandigheden van de huismeester zijn verzameld aan de 
hand van drie onderwerpen. In tabel 7.6 is aangegeven in welke mate zich daarbij 
problemen voordoen. 
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Tabel 7.6: Het aantal contactpersonen en huismeesters dat met een bepaald knelpunt betreffende 
de werkomstandigheden wordt geconfronteerd 

knelpunt 	 contactpersonen huismeester 

- tijdstip waarop werkzaarn 	 4 	 12 
-grootte van het complex 	 3 	 5 
- woonadres huismeester 	 0 	 2 

De meeste knelpunten zijn genoemd bij de tijdstippen waarop de huismeester werkzaam 
is. Hierbij is het opvallend dat veel meer huismeesters dan contactpersonen dit knelpunt 
noemen. De opmerkingen van de huismeesters geven aan dat veel problemen in het 
complex plaatsvinden als de huismeester niet aanwezig is. Enkele uitspraken van 
huismeesters: 'het zou beter zijn als er ook 's avonds controle is', 'noodgedwongen bop 
ik regelmatig buiten werktijd toch even door het complex', 'veel rottigheid vindt in de 
avonden plaats' en 'vemielingen door rondhangende jongeren vindt 's avonds plaats en 
dat is een probleem want de bewoners voelen zich daardoor onveilig'. Enkele huismees-
ters zeggen in dit verband dat zij liever zo nu en dan eens buiten werktijd naar het 
complex toegaan dan dat zij permanent 's avonds dienst hebben. De contactpersonen 
lijken wat minder zwaar te tillen aan dit gegeven: 'de problemen worden niet opgelost als 
de huismeester ook 's avonds gaat werken' en 'hij moet het maar voor lief nemen 
's ochtens wat rommel van de vorige avond of van het weekend op le ruimen'. Met 
dergelijke reacties benadrukken de contactpersonen dat de verhuurder de huismeester 
bepaald niet wensen te dwingen om in de avond en in het weekend te werken. 
Contactpersonen vinden over het algemeen de functie van huismeester al belastend 
genoeg voor de betrokkene. 
Het knelpunt complexgrootte heeft vooral betrekking op het teveel aan woningen dat de 
huismeester moet verzorgen. Vhf respondenten noemen dit. Dit kan verschillende 
achtergronden hebben zoals blijkt uit een aantal uitspraken van huismeesters: 'de 400 
woningen in mijn complex is me te veel, daardoor staat de controletaak onder druk', smijn 
complex is op zich niet te groot, maar ik moet ook wat doen in een ander complex en dat 
gaat ten koste van de gang van zaken in mijn eigen complex' en 'door het vele 
schoonmaakwerk dat ik moet doen is mijn complex wet erg groot'. 
Verder noemen twee huismeesters dat de complexgrootte een probleem is door de 
verspreide ligging van de gebouwen en een contactpersoon geeft aan dat het complex 
eigenlijk le klein is om een huismeester te laten functioneren. In dat laatste complex 
wonen veel bewoners die hele dagen afwezig zijn en die dus weinig merken van de 
huismeester waardoor de te berekenen servicekosten problematisch liggen. 
Twee huismeesters die in het complex zelf wonen geven aan dat zij nooit loskomen van 
het werk en de daarbij voorkomende problemen: 'als je vakantie hebt kun je niet 
thuisblijven', Ije wordt er vaak emotioneel bij betrokken en je hebt te weinig privacy'. 

7.8 Andere knelpunten 

De respondenten hebben ook kunnen aangeven of er nog andere problemen zijn rond het 
functioneren van de huismeesters. Er zijn 14 respondenten die zo'n overig knelpunt 
noemen. De genoemde knelpunten open zeer uiteen. Zo vindt een huismeester dat hij 
een laag salaris heeft in vergelijking met andere functionarissen binnen de organisatie, 
een huismeester vindt dat hij slecht bereikbaar is voor de bewoners en de organisatie en 
pleit voor een portofoon, een huismeester wenst meer contacten met collega-huismees-
ters, een huismeester wijst op de algemene technische achteruitgang van de buurt wat 
het effect van zijn werk belemmert en eon huismeester meldt een grote onrust onder de 
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bewoners omdat er een publieke discussie plaatsvindt over de vraag of het complex al 
dan niet moet worden gesloopt. Ook contactpersonen noemen uiteenlopende knelpunten: 
een contactpersoon zegt dat het binnen de gemeente onvoldoende bekend is dat er een 
huismeester in het complex werkt. Een contactpersoon zegt dat de huismeester in een 
uitgestrekt woningcomplex een kantoortje heeft dat niet door alle bewoners te vinden is. 
Een contactpersoon noemt de strijd die is ontstaan tussen de verhuurder en een 
bewonersorganisatie over de financiering van de huismeester en over het al dan niet 
aanblijven van de huismeester in het complex. Een contactpersoon stelt dat ook 
problematische bewoners aan woonruimte geholpen moeten worden en dat dit soms tot 
onbegrip bij de huismeester leidt en een contactpersoon vindt het een probleem dat de 
huismeester in zijn werk onvoldoende de hoofdtaken van de bijtaken kan onderscheiden. 

7.9 De financiering van de huismeester 

Het aanvullende onderzoek 

In een eerdere fase van het evaluatie-onderzoek is gewezen op de problemen rond de 
financiering van de huismeester. Veel contactpersonen hadden de indruk dat de 
bereidheid van de bewoners om het huurdersaandeel te betalen gering is (Hesseling, e.a., 
1990). Ook andere onderzoekers hebben deze problematiek gesignaleerd (Wassenberg 
en Elsinga, 1990). 
Naarmate het evaluatie-onderzoek vorderde, ontstond er meer behoefte aan een 
totaalbeeld van de wijze waarop de aanstelling en financiering van de gesubsidieerde 
huismeesters zijn geregeld. Om deze reden is in de zomer van 1990 een aanvullend 
onderzoek uitgevoerd (Zeilstra e.a., 1991). Centraal stond de vraag in hoeverre de 
financiering een knelpunt is bij het omzetten van de huismeesterfunctie van een tijdelijke 
in een permanente aanstelling. Alle verhuurders die een of meerdere gesubsidieerde 
huismeester(s) in dienst hebben, zijn benaderd met een schriftelijke vragenlijst. Aan het 
onderzoek is uiteindelijk deelgenomen door 75 verhuurders met in totaal 129 gesubsi-
dieerde huisnneesters in dienst. Dit komt neer op een respons van 86%. 

Permanent versus tijdelijk 

De stimuleringsregeling beoogt, naast het terugdringen van de problematiek, tevens het 
aantal huismeesters structureel uit te breiden. Het is gebleken dat in de sociale huursector 
naast de stimuleringshuismeesters ruim 700 huismeesters al langer werkzaam zijn (Reij, 
1989). De aanstelling van circa 150 huismeesters is daarmee substantieel te noemen. 
Het blijkt dat ten tijde van het aanvullende onderzoek 60% van deze gesubsidieerde 
huismeesters een vaste aanstelling heeft. De overige 40% werkte (nog) in een tijdelijk 
dienstverband. Uit het evaluatie-onderzoek is gebleken dat in de zomer van 1989 nog 
maar een kwart van de huismeesters een permanente aanstelling had. Het kan daarom 
aangenomen worden dat naarmate huismeesters langer in dienst zijn, het aantal 
permanente aanstellingen toeneemt. 
Deze veronderstelling wordt bevestigd in het aanvullende onderzoek. Van de huismees-
ters die in 1988 zijn aangesteld heeft bijna 65% een vaste aanstelling. Van de in 1989 
aangestelde huismeesters ligt dit aanzienlijk lager, ruim 40% heeft een vaste aanstelling. 
De huismeesters die in 1987 in dienst zijn getreden hebben bijna allemaal een vast 
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dienstverband. Op dat moment was de stimuleringsregeling echter nog niet ingevoerd 25 . 
Hierdoor zal bij aanvang al een beslissing zijn genomen over het dienstverband en de 
wijze van financiering. 
Tijd blijkt dus een belangrijke factor te zijn bij het aantal permanente versus tijdelijke 
aanstellingen. Dit is een gunstige ontwikkeling. Net  structureel uitbreiden van het aantal 
huismeesters Hjkt hiermee ruimschoots gehaald te worden. Niettemin blijkt uit een 
vergelijkend intemationaal onderzoek dat het percentage flats waar eon huismeester is 
aangesteld elders in Europa en de VS tweemaal zo hoog is als in Nederland (Van Dijk 
e.a., 1990). In dit opzicht is de situatie in Nederland nog niet optimaal te noemen. 

Het al dan niet hebben van eon vaste aanstelling is niet of nauwelijks afhankelijk van 
enkele andere onderzochte factoren. Zo blijkt medio 1990 dat de aard van de aanstelling 
gedeeltelijk samenhangt met de financiele positie van de verhuurder. Met name bij 
verhuurders met eon financieel gezonde positie worden de meeste permanente 
aanstellingen aangetroffen. Het aandeel permanente aanstellingen is voorts evengroot bij 
verhuurders met eon financieel sterke of zwakke positie 26 . 
Het aandeel permanente aanstellingen hangt niet samen met het aandeel bewoners in 
het complex dat individuele huursubsidie ontvangt, met eventueel vooraf gevoerd overleg 
met de bewoners over eon aanstelling en evenmin met het felt of de bewoners wel of niet 
bijdragen in de huismeesterkosten. 
Er is wel eon verband met het voomemen van de verhuurders ook zonder subsidie een 
huismeester aan to stellen. Ongeveer de helft van de verhuurders zou namelijk ook 
zonder de regaling de huismeester hebben aangesteld (het gaat om 54 huismeesters). 
Dit betreft voomamelijk verhuurders die al eerdere ervaringen hebben met - ongesubsi-
dieerde - huismeesters. Bij deze verhuurders heeft ruim drie kwart van de huismeesters 
een vast dienstverband. Bij de verhuurders die de aanstelling afhankelijk stelden van de 
regeling, heeft minder dan de helft van de huismeesters eon permanente aansteling. 

De financiering 

De stimuleringsregeling is gebaseerd op eon geleidelijk aflopende subsidie. Deze 
aflopende schaal is ingebouwd om te bewerkstelligen dat verhuurders en huurders 
zouden kunnen wennen aan het zelf financieren van de huismeester. Een belangrijke 
vraag is dan op welke wijze de verdeling van de kosten tussen huurder en verhuurder is 
geregeld. 
Uit de resultaten van het aanvullende onderzoek blijkt dat bij 43% van de huismeesters 
alle bewoners eon bijdrage leveren, terwijI bij 15% van de huismeesters eon deel van de 
bewoners bijdraagt in de kosten. Opmerkelijk is dat in maar liefst 42% van de gevallen 
de bewoners nog helemaal niet voor deze diensten betalen. Uit eerder onderzoek onder 
huismeesters in de sociale huursector blijkt dat dit landelijk 10% is (Reij, 1989). Niettemin 
is eerder gebleken dat de aard van de aanstelling niet samenhangt met het al dan niet 
bijdragen van (een gedeelte van) de bewoners. 
In het tussenverslag (Hesseling e.a., 1990) is het belang benadrukt van eon goed ovedeg 
tussen de bewoners en de verhuurder, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium. De 

25  Van de 129 in dit onderzoek betrokken huismeesters zijn or 17 al in 1987 in dienst getreden. 
Voor doze huismeesters kon In 1988 alsnog eon bijdrage op voet van de regaling worden ver-
kregen. 

26  Van de betrokken verhuurders heeft 34% eon financieel zwakke positie (ABA tot 50%), 30% 
kan worden aangemerkt als financieel gezond (ABR tussen 50% en 75%) en 36% valt onder 
de categorie met eon financieel sterke positie, namelijk eon ABR boven de 75%-grens. 
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achtergrond hiervan is het gesignaleerde probleem rond de verdeling van de huismees-
terkosten tussen verhuurder en huurders. Het aanvullende onderzoek wijst uit dat in die 
gevallen waarin vooraf overleg is gevoerd over de kostenverdeling veel vaker (een 
gedeelte van) de bewoners een bijdrage !evert in de kosten. Vooroverleg is derhalve 
belangrijk om tot een regeling van het kostenvraagstuk te komen. 

Bij 75 van de 129 in het onderzoek betrokken huismeesters wordt dus door de bewoners 
een bijdrage geleverd. Het gemiddelde bedrag dat de bewoners voor een huismeester 
betalen bedraagt f 11,19 per maand27 . In ruim drie kwart van de gevallen is de 
bewonersbijdrage maximaal f 15,-- per maand. Een zeer gering deel van de bewoners 
betaalt meer dan f 21,-- per maand (zie label 7.7). 

label 7.7: Bedrag dat bij de bewoners voor de huismeester in rekening wordt gebracht en de wijze 
waarop dit heeft plaatsgevonden 

- verhoging servicekosten 	 10 	21 	4 	3 	4 	42 
- verschuiving binnen servicekosten 	 6 	5 	4 	2 	3 	20 
- beide 	 3 	1 	4 	3 	2 	13 

totaal 

In overeenstemming met de bevindingen van Reij (1989) blijkt dat in kleine complexen de 
bewoners relatief meer bijdragen in de kosten van de huismeester dan in de grote 
complexen. Bijdragen van meer dan f 20,-- komen alleen voor bij kleinere complexen. 
Overigens blijkt uit tabel 7.7 dat bij 42 van deze 75 huismeesters de bewonersbijdrage 
tot stand is gekomen door een verhoging van de servicekosten. Bij 20 huismeesters door 
een verschuiving binnen het servicekostenpakket en in 13 gevallen door een combinatie 
van beide elementen. Verschuivingen binnen de servicekosten zijn mogelijk wanneer 
diensten die eerst door anderen werden verricht, door de huismeesters zijn overgenomen 
(zoals schoonmaakwerkzaamheden). 
Ook door de betrokken verhuurders wordt voor het overgrote deel uiteraard een forse 
bijdrage in de loonkosten van de huismeester geleverd. In zes gevallen betaalt de 
verhuurder niet mee. Voor de overige 123 huismeesters is de gemiddelde bijdrage van 
de verhuurder bijna f 2.695,-- per maand. 

De financiering en de aanstelling in de toekomst 

1-5 6-10 11-15 16-20 21 en meer totaal 

19 	27 	12 	8 	9 	75 

Het blijkt dat in een groot aantal gevallen de bewoners nog in het geheel niet bijdragen 
in de kosten van de huismeester. Daarom is tevens nagegaan in het aanvullende 
onderzoek hoe de verhuurders de financiering in de toekomst denken te regelen. 
Ruim twee derde van de verhuurders bij wie de huismeester al een permanente 
aanstelling heeft, geeft aan dat de wijze van financiering in de (nabije) toekomst nog dient 
te veranderen. Ruim de helft van deze verhuurders geeft aan dat die verandering moet 
plaatsvinden na vermindering of beeindiging van de subsidie. Hierbij wordt vooral gedacht 
aan een verhoging van of een verschuiving binnen de servicekosten. 

27  Dit bedrag ligt iets lager dan het landelijke gemiddelde in de sociale huursector. In 1988 be-
droeg de post huismeester binnen de servicekosten landelijk gezien gemiddeld f 13,50 per 
maand (Reij, 1989: P.  52). 
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Andere maatregelen die vrij vaak worden genoemd zijn dat alle bewoners van het 
complex op den duur moeten gaan bijdragen (daar waar nu een gedeelte bijdraagt) en 
een (grotere) bijdrage van de verhuurder. 

Bijna alle verhuurders met een tijdelijk aangestelde huismeester hebben medio 1990 nog 
geen definitieve beslissing genomen over een vaste aanstelling. Bovendien dient voor 
86% van de tijdelijke huismeesters de financiering nog definitief geregeld te worden. Een 
percentage dat aanzienlijk hoger ligt dan bij de verhuurders bij wie de huismeester al een 
vaste aanstelling heeft. De wijze waarop de financiering dient te veranderen komt 
grotendeels overeen met de eerder genoemde mogelijkheden bij de huismeesters met 
een vaste aanstelling. 
Uit de eerder besproken resultaten van het aanvullende onderzoek blijkt dat de aard van 
de aanstelling medio 1990 niet afhangt van het al dan niet bijdragen van de bewoners in 
de kosten. Desondanks laten veel verhuurders van de tijdelijke huismeesters de 
permanente aanstelling van de huismeester mede afhangen van de financiering. In 17% 
van de gevallen hangt deze beslissing uitsluitend af van de financiering. In ruim de helft 
van de gevallen wordt een combinatie van de financiering en de behaalde resultaten 
genoemd. 
Tevens is aan deze verhuurders gevraagd, indien de wijze van financiering dient te 
veranderen of zij problemen verwachten met de betalingsbereidheid van de bewoners. 
Bijna 85% beantwoordt deze vraag bevestigend, waarvan de helft verwacht dat dit zeker 
het geval is. De tijd zal moeten leren wat voor consequenties dit heeft voor het 
uiteindelijke aantal vaste aanstellingen van de huismeesters die aangesteld zijn in het 
kader van de regeling. 

7.10 Kosten en baten 

Het vraagstuk van de financiering van de huismeester roept vaak de vraag op welke 
kosten en baten verbonden zijn met de inzet van een huismeester. Een kosten-
batenanalyse vormt een moeilijke ondememing en vereist een specifiek daarop afgestemd 
onderzoek (Eindrapport, 1986). Niettemin wordt als afsluiting van dit hoofdstuk een 
beperkte poging ondemomen. 
Een huismeester blijkt het meest effect te hebben in een woningcomplex met beperkte 
problemen (als preventieve maatregel). Verder treden de sterkste effecten op indien de 
huismeester een beperkt aantal woningen beheert (een hoge huismeesterdichtheid). Deze 
kosten-batenanalyse heeft betrekking op deze optimale uitgangspositie voor huismees-
ters, als preventieve aanpak en met een hoge dichtheid. 
Zijn er grotere criminaliteits- en verhuurbaarheidsproblemen dan dienen er aanvullende 
kosten gemaakt te worden om een zelfde effect te bereiken. Hierbij moet vooral gedacht 
worden aan het verminderen van de toegankelijkheid van het gebouw of de gebouwen 
en aan het verbeteren van de semi-openbare ruimten binnen het gebouw. Functioneert 
de huismeester in een lage dichtheid dan kunnen er (aanzienlijk) minder baten worden 
verwacht. 

De kosten 

De kosten die voor een huismeester worden gemaakt bestaan globaal gezien uit 
loonkosten en overhead (kantoortje, telefoon- en materiaalkosten). Als uitgangspunt voor 
de brutoloonkosten van een huismeester met een volledige werktijd wordt f 50.000,-- per 
jaar genomen. De overheadkosten worden buiten beschouwing gelaten. Het uitgangspunt 
voor de complexgrootte is 150 woningen. 
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De vraag wie (bewoners of verhuurder) welke kosten moet betalen is vaak niet eenvoudig 
te beantwoorden. Voor de kostenverdeling is in principe doorslaggevend voor wie de 
huismeester zijn werkzaamheden verricht. Voor de toebedeling van de kosten is 
uitgegaan van de volgende verdeelsleutel (Reij, 1989: pp. 49-66 en Vroege e.a., 1990: 
pp. 61-66). Schoonmaakkosten worden voor 100% betaald door de bewoners. Voor 
onderhoud en reparaties gaan we uit van een kostenverdeling van 25% voor de bewoner 
en 75% voor de verhuurder. Het uitvoeren van toezicht en controle wordt evenredig 
verdeeld over bewoners en verhuurder. Bewonerscontacten en de algemene werkzaam-
heden komen ten slotte volledig voor rekening van de verhuurder. 
Wanneer we uitgaan van de tijdsbesteding bij een hoge huismeesterdichtheid (zie 
tabel 2.1 in hoofdstuk 2) dan resulteert dat in de kostenverdeling van tabel 7.8. 

Tabel 7.8: Verdeling van de huismeesterkosten tussen verhuurder en bewoners gebaseerd op het 
takenpakket bij een hoge huismeesterdichtheid 

taak 

onderhoud en reparatie 	 17% 	 13% 	 4% 
schoonmaakwerkzaamheden 	 40% 	 0% 	40% 
toezicht en controle 	 22% 	 11% 	11% 
bewonerscontacten 	 12% 	 12% 	 0% 
algemeen 	 9% 	 9% 	 0% 

totaal 	 100% 	 45% 	55% 

De loonkosten voor de huismeester bedragen f 333,-- per woning per jaar. De bewoner 
betaalt 55% van deze huismeesterkosten hetgeen overeenkomt met f 15,25 of f 183,-- 
per jaar. De verhuurder betaalt 45% van deze kosten, ofwel f 150,-- per jaar. 
Het bewonersaandeel is afhankelijk van het inkomen, subsidiabel tot een maximum van 
f 25,-- per maand in het kader van de individuele huursubsidie. In dit geval dus f 15,25 
per maand per woning. Uit het aanvullende onderzoek blijkt dat gemiddeld 40% van de 
huishoudens in een complex huursubsidie ontvangt (Zeilstra en Hesseling, 1990: p. 7). 
Wanneer hiermee rekening wordt gehouden dan bedragen de kosten voor de overheid 
(Ministerie van VROM) f 6,-- per maand per woning. 

De baten 

Bij het bepalen van de baten kan een onderscheid worden gemaakt tussen materiele 
baten (waaraan een financieel voordeel is verbonden) en immateridle baten (zonder een 
direct aanwijsbaar financieel voordeel). Deze laatste baten zijn allerlei voordelen voor de 
organisatie, de bewoners, de publieke opinie en de overheid. In tegenstelling tot de 
kosten van een huismeester zijn de materidle baten niet goed kwantificeerbaar. De 
meeste gegevens ontbreken daarvoor. De aanwezigheid van de verschillende baten wordt 
daarom op indicatieve wijze aangeduid in tabel 7.9 door een kruisje. Deze baten zijn 
gebaseerd op de effecten op basis van de eerder beschreven uitgangspunten (een 
preventieve aanpak en een hoge huismeesterdichtheid). Het een en ander wordt kort 
toegelicht. 

77 

tijdsbesteding 	aandeel 	aandeel 
verhuurder bewoners 



label 7.9: Baten van de inzet van een huismeester voor de verhuurder, de bewoners en de 
overheid 

materieel immaterieel 

voor de verhuurder  
- minder onderhoudsklachten 
- minder sociale klachten 
- minder vetvuiling 
- minder vernieling en bekladding 
- toename tevredenheid bewoners 
- afname verhuisgeneigdheid bewoners 
- afname mutatiegraad 
- beter imago woningcomplex 

voor de bewoner  
- minder overlast van medebewoners 
- kleinere kans op gebouwendelicten 
- grotere tevredenheid met de woonsituatie 
- eventuele setvicekostenbesparing door vervanging 
schoonmaakbedrijf door huismeester 

- eventuele bijdrage in de huismeesterkosten via IHS 

voor de overheid  
- besparing op onderhoud van de directe woonomgeving 
- beter imago van het woningcomplex binnen de gemeente 
- minder uitgaven voor andere maatregelen 

78 

De inzet van eon huismeester betekent eon afname van vervuiling, vernieling en 
bekladding. De financiele baten van minder vervuiling zijn onbekend. Vervuiling vormt 
echter eon versterkend onderdeel van verpaupering en venial (Ministerie van VROM, 
1989a; Van Bennekom, 1989). Dit houdt in dat vervuiling zowel direct als indirect 
materiele schade berokkent. Uit ondermek blijkt dat voor na-oorlogse woningcomplexen 
de hersteluitgaven als gevolg van vandalisme per woning circa f 27,-- per jaar zijn (Van 
Woos en Lammertink, 1984). Eon afnarne van het vandalisme !evert dus duidelijke 
financiele baton op voor de verhuurder. Eon afname van de technische on sociale 
klachten on eon toename van het aantal tevreden bewoners betekent dat de organisatie 
minder belast wordt. Dit kunnen we beschouwen als baton voor de verhuurder. Eon dating 
van de mutatiegraad vertaalt zich in duidelijke financiele baton voor de verhuurder. Eon 
afname van het aantal verhuizingen betekent minder mutatie-onderhoud op jaarbasis. 
Eon beter imago van het complex houdt doorgaans eon grotere acceptatiebereidheid van 
woningzoekenden in. De duur van de mutatieleegstand on de huurderving kunnen 
daardoor afnemen. 

Landelijke cijfers over de schade door inbraak uit berging of diefstal uit pestbus zijn niet 
bekend. Op basis van eon onderzoek in Utrecht kan echter de schade door inbraak in de 
berging berekend worden. Gemiddeld bedraagt de waarde van de ontvreemde goederen 
f 531,-- per berging (Van Dijk on Hi!horst, 1990: pp. 41-44). De inzet van eon 
huismeester betekent dat de kans om slachtoffer to worden van inbraak in de berging 
duidelijk afneemt. Er kan dus geconcludeerd worden dat de financiele schade zal 
afnemen voor de bewoners. Vervanging van het schoonmaakbedrijf door de huismeester 
kan eon verlaging van de kosten inhouden voor de bewoners. De huismeester dient dan 
wel goedkoper to werken. 



Als bepaalde taken worden overgenomen door de huismeester dan kunnen zij in 
aanmerking komen voor subsidie via de individuele huursubsidie. Voor de bewoners die 
huursubsidie ontvangen kan dat soms een daling van de woonlasten inhouden. 
Een nettere woonomgeving betekent naar alle waarschijnlijkheid dat de onderhoudskosten 
voor de (genneentelijke) overheid afnemen. Complexen of buurten die in verval raken 
konnen vaak negatief in de publiciteit. De preventieve inzet van een huismeester kan dit 
voorkomen. Dit kan eveneens als een voordeel gezien worden. Er zijn diverse 
maatregelen denkbaar om de exploitatieproblemen in na-oorlogse woningcomplexen te 
bestrijden. Sommige maatregelen komen in aanmerking voor subsidie (Ministerie van 
VROM, 1989b). Het voorkomen van verval betekent wellicht een minder groot beroep op 
deze specifieke subsidies in de toekomst. Dit zal op termijn een beperking van de 
uitgaven voor de overheid inhouden. 

7.11 Samenvatting 

De knelpunten in de huismeesterprojecten zijn geInventariseerd in • gesprekken met de 
corporaties en de huismeesters zelf, aan de hand van een groot aantal punten. Deze 
punten zijn in zes groepen gerubriceerd: het takenpakket, de werkomstandigheden, de 
bewoners, de interne contacten, de externe contacten en de overige knelpunten. 
Naar de mening van de contactpersonen doen zich• de meeste knelpunten bij de 
taakuitoefening van de huismeester voor ten aanzien van de bewoners. De huismeesters 
zelf noemen hun takenpakket als meest voorkomende knelpunt. 
De meeste knelpunten worden genoennd bij de betrokkenheid van bewoners en de 
aanwezigheid van specifieke probleemgroepen. Ook tijdens de tussenmeting kwamen 
deze punten al duidelijk naar voren. Geklaagd wordt over het geringe verantwoordelijk-
heidsgevoel van veel bewoners voor een nette en rustige woonbuurt en over de zo 
beperkte belangstelling om bij het beheer van hun woonsituatie betrokken te worden. 
Daarnaast wijzen de respondenten op bepaalde categorieen bewoners die elk op hun 
eigen wijze het functioneren van huismeesters bemoeilijken, zoals drugsgebruikers en 
bewoners van niet-Nederlandse afkomst. 
Verder blijken voor de huismeester zelf veel knelpunten samen te hangen met het 
schoonmaakwerk. Dit wordt veroorzaakt doordat dit werk meer tijd vergt dan was 
verwacht of doordat de omvang van dit werk niet echt afneemt. Daardoor komen andere 
noodzakelijk geachte taken onvoldoende uit de veil. In de vorige hoofdstukken is in het 
algemeen geconstateerd dat de meeste effecten zijn behaald in de kleinere complexen. 
Tevens hebben we gezien dat een hogere huismeesterdichtheid een groter accent op 
schoonmaken inhoudt. Er is dus met andere woorden een spanning tussen wat wenselijk 
is om de leefbaarheid te bevorderen en de arbeidssatisfactie van de huismeester. Dit is 
een punt dat de nodige aandacht verdient. 
Ook bij de afbakening van bevoegdheden bestaan er naar de mening van de huismees-
ters knelpunten. Vooral de onduidelijkheid wanneer en op welke wijze hij kan ingrijpen bij 
overlast door bewoners wordt regelmatig door de huismeesters genoemd. 
De begeleiding vanuit de organisatie en de communicatie met de huismeester is ook 
volgens de contactpersoon voor verbetering vatbaar. Dit bleek ook al tijdens de 
tussenmeting een punt van aandacht. 
Een knelpunt dat door huismeesters ook regelmatig wordt genoemd is het tijdstip waarop 
men binnen het complex werkt. De meeste huismeesters werken uitsluitend tijdens 
kantoortijd, terwijI de problemen vaak 's avonds, 's nachts of in het weekend worden 
veroorzaakt. Veel huismeesters beseffen dat zij hierdoor de situatie in het complex 
moeilijk onder controle zullen krijgen. Een nnogelijkheid om hieraan tegemoet te komen 
vormt het instellen van een werkrooster waardoor de huismeester ook 's avonds en/of in 
het weekend werkzaam is. De huismeesters en contactpersonen houden overigens zelf 
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geen pleidooi voor zo'n werkrooster. Men aanvaardt de huidige situatie eerder als een 
gegeven waarmee men in het dagelijkse werk mee heeft leren omgaan. Een andere 
mogelijkheid vormt het huisvesten van de huismeester in het complex. Gelet op de 
mening van de verhuurder en de huismeesters zelf is er enige terughoudendheid op haar 
plaats alvorens wordt besloten om de huismeester in het complex zelf te laten wonen. 
Zeker in situaties waarbij de betrokkenheid van bewoners bij de woonsituatie klein is en 
daar waar specifieke probleemgroepen in het complex gehuisvest zijn, verdient het geen 
aanbeveling een huismeester in het complex te laten wonen. 
Enkele verhuurders en huismeesters maken melding van knelpunten in de samenwerking 
met politie en gemeentelijke diensten. De politie wordt in deze gevallen een gemakzuch-
tige houding en eon trage reactie verweten, tenvijI de gemeente wordt verweten dat zj 
zich onttrekt aan haar verantwoordelijkheden om de woonomgeving to onderhouden of 
dat men de afvoer van huisvuil onvoldoende heeft geregeld. 

Er is onder alle verhuurders een aanvullend onderzoek gehouden om de stand van zaken 
rond de financiering van de huismeester in kaart te brengen. Het blijkt dat medio 1990 
60% van de gesubsidieerde huismeesters eon vaste aanstelling heeft gekregen. 
Naarmate de huismeesters !anger in dienst zijn, neemt het aantal permanente 
aanstellingen toe. Dit is eon gunstige ontwikkeling. Net  aantal vaste aanstellingen hangt 
niet of nauwelijks samen met enkele andere onderzochte factoren. 
In eon aanzienlijk aantal gevallen dragen de bewoners (nog) niets bij in de kosten voor 
de huismeester. Opnieuw blijkt dat de bewoners vaker meebetalen aan de huismeester 
als er van tevoren overleg gevoerd is over de kostenverdeling. In eon groot aantal 
gevallen dient, zowel bij de huismeesters met een vaste als een tijdelijke aanstelling, de 
wijze van financiering nog definitief geregeld te worden. Voor veel verhuurders van de 
tijdelijke huismeesters hangt de beslissing tot eon permanente aanstelling mede af van 
de financiering. Deze verhuurders verwachten eveneens problemen met de betalings-
bereidheid van de bewoners. Ook de behaalde resultaten zullen echter eon belangrijke 
rol spelen. 
Tot slot is in het hoofdstuk een beperkte poging ondemomen om de kosten en baton van 
eon huismeester in kaart te brengen. 
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Bijlage 1: Verantwoording van de steekproeven 

De complexen 

In het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling huismeesters zijn 229 aanvragen ingediend. De 
Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit heeft 154 aanvragen gehonoreerd. Uit de 
aanvragen bleek dat deze 154 huismeesters werkten of zouden gaan werken in 131 complexen. In 
verband met de mogelijkheid tot een voormeting vormden als uitgangspunt voor de steekproef de 
complexen waar de huismeesters medio zomer 1988 nog aangesteld moesten worden. Het ging 
daarbij om 83 complexen. Een complex, met meer dan 800 woningen, is bij voorbaat voor selectie 
uitgesloten. 
In verband met de restricties in tijd en geld is gekozen voor een steekproef van 30 complexen. De 
keuze van de complexen heeft plaatsgevonden door middel van een 'quota steekproet. Een quota 
steekproef houdt in dat de doelpopulatie in eon aantal strata wordt verdeeld. Uit elk stratum worden 
vervolgens willekeurig een aantal eenheden getrokken zodat de steekproef opgebouwd wordt uit een 
aantal voor de populatie typerend geachte eenheden (Van der Ende en Verhoef, 1973: P.  296 e.v.). 
De strata zijn gebaseerd op de variabelen huismeesterdichtheid (in 1988 gedefinieerd als het aantal 
woningen per full-time huismeester), omvang beheerprobleem (leegstandpercentage in 1987) en 
woonadres huismeester (in- of uitwonend). De gegevens zijn gehaald uit de schriftelijke aanvragen 
voor de subsidie. Verder is als uitgangspunt gehanteerd dat complexen waar intensief onderzoek 
plaatsvond of net had plaatsgevonden het liefst niet meegenomen zouden worden. 

In eerste instantie zijn 30 onderzoeks- en 10 reservecomplexen (in verband met de verwachte 
uitval) geselecteerd. Op basis van eon (telefonische en persoonlijke) informatieronde in juni, 
augustus en september 1988 zijn uiteindelijk 29 complexen voor het daadwerkelijke onderzoek 
overgebleven. In deze complexen zijn 32 huismeesters gaan werken. In het najaar van 1988 zijn 
tevens drie vergelijkingscomplexen (in Den Haag, Nijmegen en Utrecht) gekozen. In Duivendrecht 
heeft het huismeesterproject langdurig stilgestaan door ziekte en afkeuring van de huismeester. Het 
evaluatie-onderzoek in dit complex is daarom na de voormeting beeindigd. In Helmond is eon van 
de twee huismeesters halverwege het project met zijn werkzaamheden gestopt. Het een en ander 
houdt in dat het evaluatie-onderzoek betrekking heeft op 28 complexen en 30 huismeesters. 

In het tussenrapport is onderzocht of de complexen enigszins model staan voor de hele populatie 
(alle complexen waar een huismeester is aangesteld). Het bleek dat op basis van huismeesterdicht-
heid en leegstand de complexen in de steekproef een redelijke afspiegeling vormen van de populatie 
in 1988 (Hesseling e.a., 1990: p. 61). Wel zijn de wat grotere complexen in het onderzoek 
ondervertegenwoordigd. 

De bewoners 

Het bewonersonderzoek heeft twee keer plaatsgevonden. De voormeting aan het einde van 1988 
en de nameting in januari/februari 1990. De doelgroep waaruit de steekproef voor het bewoners-
onderzoek is getrokken omvat alle bewoners die ten minste achttien jaar of ouder waren. De 
steekproefomvang varieert per complex. In de complexen met minder dan 100 woningen is in iedere 
woning eon bewoner benaderd. In complexen met 101 tot en met 400 woningen bedraagt het aantal 
respondenten 120. Ten slotte is in de complexen met moor dan 401 woningen een steekproef 
getrokken van 240 bewoners. 
Doze bewoners zijn als volgt benaderd. Ten eerste zijn per complex alle huisadressen van de 
bewoners in kaart gebracht. Ten tweede is per complex eon steekproef getrokken van het benodigde 
aantal huisadressen. In de complexen met minder dan 100 woningen zijn dus alle woningen 
meegenomen. De huisadressen in de nameting waren gelijk aan die van de voormeting. Ten derde 
zijn de bewoners van doze woningen 'persoonlijk' benaderd met het verzoek aan het onderzoek mee 
te werken. 
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Per woning diende eon bewoner van achttien jaar of ouder eon vragenlijst in te vullen. A's or meer 
personen in de woning woonden die achttien jaw of ouder waren dan diende die persoon de 
vragenlijst in to vullen die het eerste jarig was na 1 januari van het desbetreffende jaar. Indien van 
toepassing is in de nameting 'expliciet' gevraagd of de bewoner die ook in de voormeting de lijst had 
ingevuld dit weer wilde doen. Hiermee is tevens getracht eon 'panelopzet te realiseren (zie 
bijlage 8). Ter controle zijn enkele vragen opgenomen in de enquete. De bewoner kreeg vervolgens 
enkele dagen de tijd om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst word vervolgens weer persoonlijk 
opgehaald door medewerkers aan het onderzoek. De oorspronkelijke vragenlijst was eerst in eon 
pilot-study onder 51 respondenten in twee complexen in Utrecht uitgetest en daar waar nodig 
aangepast. 

In de voormeting zijn de vragenlijsten verwerkt van 2.817 respondenten in 28 complexen met een 
huismeester ends drie vergelijkingscomplexen 28. Over de nettosteekproef van 4.019 komt dit neon 
op eon respons van 70%. De respons per complex varieert van 48% tot 90%. In de nameting zijn 
de vragenlijsten verwerkt van 2.771 respondenten. Uitgaande van dezelfde steekproefomvang 
betekent dit eon respons van 69%. De respons per complex varieert tussen de 40% en de 96%. 
In tabel B1.1 is de respons in percentages en On absolute aantallen) per complex en per meting 
vermeld29 . 

Dit aantal wijkt at van de gegevens in het tussenrapport (Hesseling e.a., 1990: p. 62). Dit komt 
omdat de drie vergelijkingscomplexen nu wel in de rapportage zijn meegenomen. Verder zijn 
de gegevens van Duivendrecht buiten beschouwing gelaten. 

29  Voor alle tabellen op complexniveau geldt dat de drie huismeestercomplexen en hun vergelij-
kingscomplexen zijn onderstreept. Het toevoegsel (v) houdt in dat het om het vergerijkings-
complex gaat. 
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Tabel B1.1: De respons per complex en per meting 

Amsterdam 	 82% (98) 78% (93) 	-4% 
Arnhem 	 84% (110) 76% (100) 	-8% 
Delft I 	 79% (95) 60% (72) 	-19% 
Delft II 	 90% (108) 87% (104) 	-3% 
Delfzip 	 72% (86) 67% (80) 	-5% 
Den Haag I 	 63% (75) 61% (73) 	-2% 
Den Haag II 	 75% (62) 77% (64) 	2% 
Den Haag III (v) 	 67% (58) 87% (75) 	20% 
Gouda 	 48% (57) 40% (48) 	-8% 
Groningen 	 78% (93) 75% (90) 	-3% 
Helmond 	 73% (87) 73% (87) 	0% 
Hoogezand 	 84% (79) 89% (84) 	5% 
Hoogvliet 	 78% (93) 61% (73) 	-17% 
Hoorn 	 78% (94) 77% (92) 	-1% 
Krimpen aid Ussel 	 48% (57) 68% (80) 	20% 
Leeuwarden 	 70% (84) 80% (97) 	10% 
Leiden 	 53% (64) 96% (115) 	43% 
Nijmegen I 	 69% (83) 56% (67) 	-13% 
Nijmegen II 	 79% (95) 73% (88) 	-6% 
Nijmegen III (v) 	 75% (108) 54% (78) 	-21% 
Oosterhout 	 73% (174) 67% (161) 	-5% 
Rosmalen 	 80% (96) 67% (80) 	-13% 
Sittard 	 56% (67) 78% (94) 	23% 
Soest 	 82% (98) 69% (83) 	-13% 
Tilburg 	 78% (63) 75% (62) 	-3% 
Utrecht I 	 59% (142) 61% (146) 	2% 
Utrecht II 	 62% (149) 65% (156) 	3% 
Utrecht III (v) 	 62% (148) 	48% (116) 	-13% 
Waalwijk 	 74% (60) 95% (77) 	21% 
Zoetermeer 	 69% (44) 64% (41) 	-5% 
Zwol le 	 75% (90) 79% (95) 	4% 

alle complexen 	 70% (2.817) 69%(2.771) 	-1% 

Uit deze tabel blijkt dat in sommige complexen de respons in de nameting aanzienlijk verschilt ten 
opzichte van de voormeting. Een verslechtering van de respons zien we vooral in de complexen: 
Delft I, Hoogvliet, Nijmegen I, Nijmegen III (v), Rosmalen, Soest en Utrecht III (v). Een verbetering 
van de respons treffen we aan in de complexen: Den Haag III (v), Krimpen aid Ussel, Leeuwarden, 
Leiden, Sittard en Waalwijk. Op zich vormen deze veranderingen geen groot probleem voor een 
vergelijking in de tijd. Het belangrijkst is dat de non-respons niet selectief is en dat de respondenten 
een afspiegeling vormen van de populatie. 
Uit de indrukken van de medewerkers blijkt dat de non-respons in alle complexen het gevolg is van 
ten eerste taalproblemen en ten tweede van de afwezigheid van de bewoners. Expliciete 
weigeringen zijn niet zo vaak voorgekomen. Het voorgaande houdt onder andere in dat mensen met 
lees- en schrijfproblemen (zeer oude mensen en buitenlanders) zeer waarschijnlijk in de 
steekproeven zijn ondervertegenwoordigd. 
In het tussenrapport is onderzocht of de steekproefverdeling op de variabelen sekse en leeftijd 
overeenkomt met de populatieverdeling per complex. Hierbij is uitgegaan van de voormeting en van 
gegevens van de Burgelijke Stand van de gemeenten waarin de complexen liggen. Op enkele 
uitzonderingen na blijkt dat de steekproefverdeling niet significant afweek van de populatieverdeling. 
Hieruit is de conclusie getrokken dat de respondenten in de voormeting eon afspiegeling vormen 
van alle bewoners ouder dan 18 jaar op basis van sekse on leeftijd (Hesseling e.a., 1990: 
pp. 62-63). 
Voor de gegevens van de nameting is deze analyse uit kostenoverwegingen achterwege gebleven. 
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Wel zijn de steekproefverdelingen van enkele 'achtergrondvariabelen (zoals sekse en leeftijd) 
vergeleken. Op zich hoeven doze verdelingen niet overeen to komen. Door geboorte, sterfte en 
verhuizingen kan de bewonerssamenstelling van complexen langzaam veranderen. Gegeven de 
periode tussen de voormeting en de nameting (ruim eon jaw) zal de bewonerssamenstelling 
waarschijnlijk nlet veel veranderd zijn. Uit de gegevens in tabel B1.2 blijkt dat daze assumptie klopt. 

Tabel B1.2: SteekproeNerdeling van enkele variabelen in de voor- en nameting voor de 31 
complexen 

voormeting 	nameting 

sekse: 
mannen 	 49% 	50% 
vrouwen 	 51% 	50% 

leeftijd: 
18-29 jaar 	 44% 	43% 
30-64 jaar 	 46% 	47% 
65 jaar en ouder 	 11% 	11% 

opleiding: 
lager ondenvijs 	 20% 	18% 
LBO/MAVO 	 38% 	36% 
MBO/VWO 	 27% 	29% 
HBO 	 11% 	12% 
universiteit 	 5% 	5% 

huishoudentype: 
alleenstaand 	 41% 	41% 
samenwonend 	 25% 	26% 
eenoudergezin 	 12% 	11% 
twee-oudergezin 	 17% 	17% 
anders 	 5% 	5% 

land van herkomst: 
Nederland 	 81% 	79% 
overige 	 19% 	21% 

Samenvattend blijkt uit de gegevens in doze bijlage ten eerste dat de onderzoekscomplexen model 
staan voor alle complexen waar eon huismeester is gaan werken In het kader van de regeling. Ten 
tweede vormen de respondenten in zowel de voor- als de nameting eon goede afspiegeling op 
basis van sekse en leeftijd van alle bewoners ouder dan 18 jaar in de desbetreffende complexen. 
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Bijlage 2: Tabellen bij hoofdstuk 2 

Tabel B2.1: Enkele sociale en fysieke kenmerken van de acht typen complexen op basis van de 
voormeting (eind 1988) 

II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 

perc. 18-29 jaar 	 35 	24 60 	59 	31 	36 	78 
perc. 29-64 jaar 	 53 	68 39 	37 	61 	48 	19 	13 
perc. 65-plussers 	 12 	9 	1 	3 	8 	16 	2 	as 

perc. huishoudens met kinderen 	55 	60 27 	26 	27 	15 	2 	2 

perc. niet-Nederlandse afkomst 	36 	18 	25 	12 	13 	12 	14 	,17 

perc. woonduur <5 jaar 	 56 	59 89 	77 	68 	75 	89 	58 

perc. lagere opleiding 	 83 	60 	42 	44 	46 	56 	50 	94 

gemiddeld aantal woningen 	 441 	166 193 	311 	217 	293 	135 	120 

gemiddeld aantal gebouwen 	 10 	2 	4 	3 	6 	5 	3 	1 

gemiddeld aantal woonlagen 	 4 	7 	4 	9 	4 	8 	4 	5 

gemiddelde brutohuur + servicekosten 
per maand (per 01-07-88) 	 331 	557 439 	511 	607 	503 	303 	517 

aantal complexen per groep 	 4 	2 	4 	4 	4 	5 	4 	1 

I 	middelhoge flats met traditionele gezinnen 
II 	hoogbouw-galerijflats met traditionele gezinnen 
III middelhoge flats met nieuwe huishoudens 
IV hoogbouw-galerijflats met nieuwe huishoudens 
V nette middelhoge flats 
VI nette hoogbouw-galerijflats 
VII jongerenhuisvesting 
VIII ouderenhuisvesting 
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Tabel B2.2: lnhoud takenpakket en de frequentie waarmee deze taken uitgeoefend worden door 
de 30 huismeesters 

taak geen 1 tot 5 keer minder dan 1 
teak per week • keer per week 

- advies bij inplaatsing bewoners 	 23 	2 	5 , 
- opvangen kandidaat-bewoners 	 15 	2 	13 
- opvangen nieuwe bewoners 	 6 	7 	17 

- Inspectie na mutatie 	 22 	5 	3 
- mutatie-onderhoud 	 18 	4 	8 
- klachtenonderhoud 	 11 	16 	 3 
-kleine reparaties voor bewoners 	 5 	17 	 8 
- inspectie aJgemene ruimten 	 0 	28 	 2 
- reparatie algemene ruimten 	 2 	24 	 4 

- verwijderen huisvull 	 11 	19 	 0 
- schoonmaak algemene ruimten 	 4 	24 	3 
- schoonmaak omgeving 	 3 	23 	 4 
- verwijderen graffiti 	 5 	5 	20 
- toezicht schoonmaak derden 	 8 	17 	5 

- toezicht op regels 	 0 	28 	 2 
-de ronde doen in complex 	 0 	30 	 0 
- spreekuur 	 8 	22 	 0 
- huisbezoek 	 1 	22 	 7 
- hulp bij persoonlijke problemen 	 2 	15 	13 
- bemiddelen bij problemen tussen bewoners 	 5 	10 	15 

- contact bewonerscommissie 	 5 	9 	16 
- problemen samen oplossen met de politie 	 4 	7 	19 
- problemen samen oplossen met de gemeente 	 7 	4 	19 
- voorlichting geven over inbraakpreventie 	 12 	3 	15 
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Bijlage 3: Tabel bij hoofdstuk 3 

label B3.1: Percentage toename of afname (-) ten opzichte van de voormeting van het percentage 
respondenten dat aangeeft dat frequent vervuiling, vandalisme en overlast plaatsvindt 
in en rondom het complex • 

vervuiling bekladding vernieling overlast drugs 

Amsterdam 	 -15* 	-37* 	-17* 	-17* 	-6 
Arnhem 	 -6 	-7 	-3 	8* 	1 
Delft I 	 5 	-31* 	-11* 	-17* 	-5 
Delft II . 	 -19* 	-10* 	-30* 	2 	-2 
DelfzijI 	 -1 	-7 	-20* 	2 	-4 
Den Haag I 	 -5 	-18* 	-5 	-6 	-13* 
Den Haag ll 	 -3 	-6 	-19* 	-17* 	22* 
Den Haag Ill (v) 	 -40* 	-12* 	-5 	-7 	-5 
Gouda 	 2 	-22* 	1 	2 	-5 
Groningen 	 -14* 	-21* 	-19* 	-3 	2 
Helmond 	 -16* 	-20* 	-14* 	-5 	-5 
Hoogezand 	 12* 	-21* 	-11* 	-10* 	-3 
Hoogvliet 	 5 	-1 	-9 	9 	4 
Hoorn 	 -13* 	-24* 	-33* 	2 	-3 
Krimpen aid kissed 	 0 	-5 	-10 	13* 	7 
Leeuwarden 	 -28* 	-26* 	-48* 	-10* 	-9* 
Leiden 	 -15* 	-39* 	-38* 	-10* 	6 
Nijmegen I 	 5 	0 	-26* 	-20* 	5 
Nijmegen II 	 -18* 	-23* 	-26* 	-26* 	-5 
Nijmegen III (v) 	 -13* 	-32* 	-33* 	0 	-7 
Oosterhout 	 3 	-5 	-12* 	-1 	-6 
Rosmalen 	 -11* 	-5 	0 	-4 	2 
Sittard 	 -30* 	-69* 	-52* 	-25* 	-9 
Soest 	 -25* 	-16* 	-23* 	-22* 	-6 
Tilburg 	 -2 	-10* 	-20* 	3 	-12* 
Utrecht I 	 2 	-17* 	-15* 	3 	-2 
Utrecht II 	 -8* 	2 	-7* 	-2 	-7 
Utrecht III (v) 	 -5 	4 	-1 	-3 	1 
Waalwijk 	 -46* 	-69* 	-23* 	-43* 	-5 
Zoetermeer 	 -17* 	-24* 	-12 	-17* 	-30* 
Zwolle 	 -1 	-16* 	-14* 	-6 	• -11* 

*significant voor p < 0,05 (One sample CHI2  toets) 
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Bijlage 4: Slachtofferenquetes en politiecijfers 

Er zijn verschillende manieren om het wirschfinsel criminaliteit te meten. In het algemeen worden 
de volgende bronnen gehanteerd: slachtofferenquotes, de geregistreerde criminaliteit bij de politie 
en de (eventuele) registraties van andere organisaties (Hesseling, 1986). In het laatste geval kan 
men bij voorbeeld denken aan de vandalismeregistraties van sommige verhuurders of gemeenten. 
In het onderzoek is ten eerste gebruik gemaakt van twee bewonersonderzoeken (met ondere andere 
vragen over slachtofferschap) en ten tweede gegevens over de geregistreerde criminaliteit bij de 
politie. , 
Het is bekend dat de relatie tussen de gegevens over slachtofferschap enerzijds en de geregistreer-
de criminaliteit anderzijds complex is (Skogan, 1975 en Bottoms e.a., 1987). Zo meten slachtoffer-
enquetes bij voorbeeld alleen de delicten van de (steekproef van) respondenten die in het onderzoek 
zijn betrokken. De uitgevoerde bewonersonderzoeken geven daarom geen indicatie van het soort 
on het aantal delicten waarvan niet-bewoners het slachtoffer zijn geworden in of vlakbij het complex. 
De politiecijfers bevatten aan de andere kant de geregistreerde delicten van zowel de bewoners als 
de niet-bewoners. Oak kunnen de politiecijfers de aangiften bevatten van vandalism° aan het 
complex waarvan de verhuurder slachtoffer is geworden. Niet alle delicten waarvan de bewoners 
(en niet-bewoners) on de verhuurders slachtoffer zijn geworden, worden aangegeven en/of 
geregistreerd bij de pofitie. Om de exacts relatie en verhouding tussen de slachtoffergegevens on 
de politiecijfers in kaart to brengen, zouden we eon gedetailleerde 'dark number studio moeten 
uitvoeren. Door de restricties in tijd on geld heeft in het huismeesteronderzoek dit dark number 
onderzoek niet plaatsgevonden. 
De politlecijfers in dit onderzoek zijn daarom hoofdzakelijk gebruikt als eon 'globale' ondersteuning 
van de gegevens over het slachtofferschap van de bewoners. Hierbij is gekozen voor de volgende 
deficten: diefstal uit de woning (inclusief inbraak), diefstal uit de berging (inclusief inbraak), diefstal 
van (brom)fiets, diefstal uit de auto, gewelddelicten (mishandefing, bedreiging, beroving on 
zedenmisdrijven), vandalisme aan de woning on overige vandalisme (fiets, auto on anders). 
Gegevens over het vandalism° aan het gebouw zijn achterwege gelaten. Bij doze delicten is or 
sprake geweest van eon zeer groot registratie-effect door de inzet van de huismeester in eon 
specifiek complex. Zo steeg in dit complex het aantal aangiften van 6 (in 1988) naar 102 (in 1989). 
Inspectie van de aangiften leert dat in 1989 de aangever in bijna alle gevallen de huismeester is 
geweest. In de overige complexen is or eon daring van 73 naar 48 aangiften voor vandalisme aan 
het gebouw. 

Bij de meeste delicten (met uitzondering van inbraak in de waning, inbraak in de berging on 
vandalisme aan de waning) valt in vole gevallen, gegeven de 'Mize van de politieregistratie, niet altijd 
to bepalen wie het slachtoffer is geworden on waar het delict exact heeft plaatsgevonden. Zo is het 
mogelijk dat eon hots is gestolen in dat gedeelte van de straat waar andere gebouwen en/of 
woningen zich bevinden. We hebben or daarom voor gekozen alleen die aangiften to gebruiken in 
hoofdstuk 4 waarvan het exacte huisadres (behorend bij het onderzoekscomplex) bekend is. 
Bij de interpretatie van de politiecijfers is het volgende nog van belang. Uit het onderzoek blijkt dat 
de aangiftebereidheid van de bewoners in het algemeen is toegenomen (zie tabel B4.1). Dit 
verschijnsel treedt vaak op bij experimenten op het gebied van criminaliteitspreventie. Dit heeft 
meestal de volgende consequentie. Wanneer de 'ware maar onbekende' omvang van de criminaliteit 
gelijkblijft, zal de geregistreerde criminaliteit bij de politie stijgen. Hierdoor kan ten onrechte de 
conclusie getrokken worden dat het project goon effect heeft gehad. 
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Tabel B4.1: De aangiftebereidheid van de slachtoffers van 16  delicten in de voor, en de nameting + 

delict 	 voormeting nameting 

- inbraak in woning 	 S 	 78% 	82% 

- inbraak in barging 	 45% 	51% 

- diefstal van fiets 	 51% 	53% 

- diefstal uit auto 	 70% 	66% 

- mishandeling/bedreiging 	 40% 	51% 

- beroving 	 53% 	56% 

- met seksuele bedoelingen betast, geknepen of vastgehouden 	 39% 	54% 

-bekladding woning 	
5 	 8% 	10% 

-vernieling woning 	 17% 	23% 

- vernieling andere zaken 	 21% 	26% 

+ = de gegevens zijn gebaseerd op alle huismeestercomplexen, exclusief Krimpen a/d Ussel, 
Tilburg en Waalwijk. Voor deze complexen zijn geen politiegegevens beschikbaar. 
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tql. I I 

Bijlage 5: Tabellen bij hoofdstuk 4 

label B5.1: Percentage toename of afname (-) ten opzichte van de voormeting van het percentage 
slachtoffers van misdrijven en van het percentage respondenten dat frequent denkt aan 
de mogelijkheid om slachtoffer te worden van een delict 

	

woning- gebouw- overige 	overige denken aan 
delicten delicten vermogens- vernie- slacht- 

	

delicten 	lingen 	offerschap 

Amsterdam 	 -12* 	-5 	0 	-3 	-3 
Arnhem 	 -2 	-1 	-1 	-7 	-3 
Delft I 	 4 	-13* 	-1 	-10* 	-7 
Delft II 	 -6 	-4 	-15  * 	-r 	-iii 
DelfzijI 	 -1 	1 	-4 	-14' 	-5 
Den Haag I 	 r 	r 	r 	0 	-4 
Den Haaq II 	 -r 	-21* 	-2 	3 	1 
Den Haaq III (v) 	 -17 	-29* 	-20* 	-19* 	-26* 
Gouda 	 5 	14* 	10 	-4 	13 
Groningen 	 3 	-7 	-7 	1 	-2 
Helmond 	 -13* 	-3 	-5 	-1 	-8 
Hoogezand 	 -7 	-13" 	-12* 	-3 	-2 
Hoogvliet 	 7 	1 	2 	9* 	6 
Hoorn 	 1 	0 	-6 	-2 	9 
Krimpen aid Ussel 	 9* 	a 	11* 	2 	-8 
Leeuwarden 	 -1 	3 	-1  
Leiden 	 -6 	-23' 	5 	-11* 	-10* 
Nijmegen I 	 -11* 	-15* 	-17* 	-8 	-8 
Nijmegen II 	 o 	-8 	-18* 	-6 	-24* 
Nijmegen III (v) 	 o 	-7 	-9 	1 	-11* 
Oosterhout 	 1 	-8* 	-8* 	-4 	-1 
Rosmalen 	 5 	-4 	4 	-3 	-1 
Sittard 	 -11* 	-10* 	4 	-13* 	-8 
Soest 	 -2 	-6 	-1 	-11* 	-11' 
Tilburg 	 -6 	-27* 	-3 	5 	-7 
Utrecht I 	 1 	-4 	4 	1 	-1 
Utrecht II 	 -6 	-8" 	-9* 	-2 	-6 
Utrecht III (v) 	 -1 	7 	7 	4 	12* 
Waalwijk 	 -5 	4* 	0 	-16* 	-9* 
Zoetermeer 	 -1 	-13* 	-7 	-12* 	-12* 
Zwolle 	 3 	-15* 	-6 	-5 	-1 

significant voor p < 0,05 (One sample CHI 2  toets) 
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Tabel B5.2: De geregistreerde criminaliteit voor 1988 en 1989 in of rondom 25 huismeestercom-
plexen + 

delict 	 1988 	 1989 

diefstal uit woning 	 237 (244) 	189 (197) 
diefstal uit berging 	 169 (183) 	134 (143) 
diefstal uit auto 	 145 (236) 	147 (253)• 
diefstal van (brom)fiets 	 88 (183) 	108 (166) 
geweld 	 34 (50) 	 37 (52) 
vandalisme woning 	 40 (45) 	 24 (26) 
overige vandalisme 	 37 (59) 	 15 (28) 

+ = vermeld is het aantal aangiften waarvan het exacte huisadres bekend is. Tussen haakjes is het 
totale aantal aangiften vermeld dat gevonden is voor de straten waaraan de complexen liggen. 
Gegevens voor Krimpen aid Lissa!, Tilburg en Waalwijk ontbreken. 

Tabel B5.3: De geregistreerde criminaliteit voor 1988 en 1989 in of rondom drie huismeestercom-
plexen en hun vergelijkingscomplexen in Den Haag, Nijmegen en Utrecht + 

huismeester- 	vergelijkings- 
complexen 	complexen 

delict 	 1988 	1989 	1988 	1989 
diefstal uit woning 	 36 (36) 43 (43) 	17 (17) 22 (22) 
diefstal uit berging 	 24 (24) 	5 (5) 	31(31) 17 (19) 
diefstal uit auto 	 25 (47) 28 (56) 	16 (74) 7 (54) 
diefstal van (brom)fiets 	 13 (19) 10 (10) 	12 (14) 10 (14) 
geweld 	 13 (17) 	6 (8) 	5 (7) 	5 (7) 
vandalisme woning 	 10 (10) 8 (8) 	3 (4) 3 (3) 
overige vandalisme 	 2 (5) 	0 (0) 	3 (10) 	1 (5) 

+ = vermeld is het aantal aangiften waarvan het exacte huisadres bekend is. Tussen haakjes is het 
totale aantal aangiften vermeld dat gevonden is voor de straten waaraan de complexen liggen. 
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Bijlage 6: Tabel bij hoofdstuk 5 

label B6.1: Percentage toename of afname (-) ten opzichte van de voormeting van het percentage 
tevreden bewoners voor zeven . onderdelen van de woonsituatie 

woning onder- bewoners- omgeving veilig- orde en ligging 
houd 	gedrag 	 held 	netheid 

Amsterdam 	 3 	-2 	18* 	1 	17* 	44* 	0 
Arnhem 	 -4 	0 	0 	3 	10 	8 	-2 
Delft I 	 -10* 	-3 	4 	-7 	4 	13* 	-2 
Delft II 	 -4 	12* 	9* 	-5 	12* 	40* 	0 
Delfzill 	 4 	4 	2 	3 	-2 	10 	3 
Den Haag I 	 3 	-3 	5 	-11* 	33* 	2 	-8 , 
Den H 	 3 Haag II 	 -5 	 14 	22* 	11 	21* 	0 
Den Haag III (v} 	 9 	-2 	-2 	-1 	-5 	-9 	7 
Gouda 	 1 	2 	-4 	-13 	21* 	0 	-21* 
Groningen 	 4 	16* 	20* 	-2 	-10 	28* 	-7 
Helmond 	 2 	-3 	12 	1 	14* 	-2 	5 
Hoogezand 	 5 	7 	13* 	7 	31* 	1 	5 
Hoogvliet 	 -27* 	-25* 	1 	-13* 	4 	1 	0 
Hoorn 	 -2 	10 	4 	4 	3 	43* 	0 
Krimpen aid LIssel 	 2 	8 	14* 	2 	12* 	22* 	4 
Leeuwarden 	 2 	13* 	29* 	14* 	19* 	57* 	-1 
Leiden 	 -2 	-6 	16* 	-1 	17* 	26* 	0 
Nijmegen I 	 5 	16* 	-5 	6 	24* 	10 	0 
Nijmegen II 	 0 	8 	27* 	18* 	44* 	36* 	2 
Nijmegen Ill (v} 	 -4 	1 	10 	 0 	29* 	16* 	2 
Oosterhout 	 4 	1 	4 	0 	10* 	4 	1 
Rosmalen 	 3 	16* 	10 	16* 	11* 	26* 	3 
Sittard 	 9* 	9 	38* 	3 	30* 	56* 	10* 
Soest 	 1 	16* 	17* 	7 	1 	44* 	-1 
Tilburg 	 -2 	13 	9 	4 	20* 	22* 	-1 
Utrecht I 	 13* 	13* 	-3 	2 	7 	6 	-8 
Utrecht II 	 -5 	-3 	9 	0 	1 	16* 	3 
Utrecht Ill (v) 	 2 	-8 	-8 	-3 	-2 	-3 	-7* 
Waalwijk 	 15* 	22* 	26* 	13* 	35* 	60* 	2 
Zoetermeer 	 15* 	20* 	39* 	9 	33* 	52* 	17* 
Zwolle 	 -3 	21* 	-1 	-3 	30* 	15* 	-1 

*significant voor p < 0,05 (One sample CHI2  toets) 
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Bijlage 7: Tabel bij de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 

Tabel B7.1: Percentage huismeesters (n=30) en contactpersonen (n=32) dat vindt dat de 
aanwezigheid van de huismeester eon positief effect heeft op het desbetreffende 
aspect. 

huismeester contactpersoon 

ja weet niet ja weet niet 

verhuurbaarheid  
-aantal mutaties 	 - 	- 	28 	22 
- kosten mutatie-onderhoud 	 - 	- 	34 	25 
- leegstand 	 - 	- 	16 	16 
-imago binnen gemeente 	 - 	- 	59 	9 
- imago onder woningzoekenden 	 - 	- 	56 	13 
- acceptatiebeleid woningzoekenden 	 - 	- 	44 	19 

klachten  
- technische klachten 	 83 10 	63 	6 
- sociale klachten 	 87 	0 	84 	3 

vervuilinq  
- vervuiling algemene ruimten 	 90 	0 	97 	0 
- vervuiling omgeving 	 87 	3 	91 	3 

vandalisme  
-bekladding gebouw 	 93 	3 	84 	3 
- vernieling gebouw 	 87 10 	88 	3 
- vernieling in omgeving 	 57 	3 	53 	31 

overiqe misdriiven  
- inbraak woning 	 53 10 	19 	31 
- inbraak berging 	 77 	7 	50 	22 
- diefstal (brom)fiets 	 50 	13 	22 	41 
-diefstal uit auto's 	 27 27 	3 	59 
- gewelddelicten 	 23 17 	16 	38 
- brandstichting 	 47 	7 	38 	28 
- drugs(handel, verslaafden) 	 53 	7 	25 	25 

overlast/onveiliqheid  
- prostitutie 	 3 	13 	9 	28 
- alcoholisten (overlast) 	 23 	3 	22 	22 
- (geluids)overlast 	 77 	17 	72 	3 
- ruzie tussen bewoners 	 57 	3 	69 	13 
-rondhangende jongeren 	 70 	0 	81 	3 
- onveiligheidsbeleving 	 77 	3 	78 	9 
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Bijlage 8: De gegevens van het panel 

Inleiding 

Om het effect van de huismeester te bepalen is onder andere gebruik gemaakt van een voor- en 
nameting onder de bewoners. Door de steekproefverdelingen met de antwoorden te vergelijken is 
het dan mogelijk veranderingen in de tijd te signaleren. Zo blijkt uit hoofdstuk 5 dat voor bepaalde 
onderdelen van de woonsituatie (zoals veiligheid, orde en netheid) het aantal tevreden bewoners 
is toegenomen sedert de komst van een huismeester. Doze vergelijking laat echter alleen de 
inetto'veranderingen zien. 
De vraag kan dan gesteld worden hoe daze toename tot stand is gekomen, dat wil zeggen welke 
'bruto'veranderingen hebben plaatsgevonden. Verschillende anhvoorden kunnen dan gegeven 
worden. Zo is het mogelijk dat het aantal bewoners dat tevreden is geworden groter is dan het 
aantal bewoners dat ontevreden is geworden. Netto gezien betekent dit een toename van het aantal 
tevreden bewoners in een complex. Misschien zijn de veranderingen ontstaan door veranderingen 
in de bewonerssamenstelling. Zo is het denkbaar dat de bewoners die ontevreden waren in de 
voormeting zijn verhuisd. De nieuwe bewoners, onmiddellijk geconfronteerd met eon huismeester, 
zijn wellicht wel tevreden. Wederom kan dan een nettotoename van het aantal tevreden bewoners 
geconstateerd worden. 

Indian we zowel de bruto- als de nettoveranderingen in kaart willen brengen dan impliceert dat het 
gebruik van een panelstudie. Eon panelstudie betekent dat dezelfde respondenten op verschillende 
tijdstippen worden benaderd met eon grotendeels gelijke vraagstelling (Albinski, 1981 en 
Hagenaars, 1990). Het onderzoek is er dan op gericht om iedereen die meegedaan heeft in de 
voormeting ook mee te laten doen in de nameting. In het huismeesteronderzoek is niet voor deze 
opzet gekozen. Een panelstudie heeft namefijk ook nadelen. Deze zijn de hoge financiAle kosten 
(qua organisatie en tijdsduur om dezelfde bewoners weer mee to laten doen). het verlies aan 
respondenten in de loop van de tijd (doze panelsterfte kan sons oplopen tot 50% van de 
oorspronkelijke steekproef) en de gebrekkige generaliseerbaarheid wanneer de uitval selectief is. 
Ten slotte bestaat het gevaar van testretest effecten. Wanneer de tijdsduur tussen de verschillende 
metingen zeer kat is, beinvloeden de antwoorden in de eerdere metingen de antwoorden in de 
metingen die daarop volgen. Hierdoor ontstaat eon grote mate van stabiliteit in het antwoordpatroon. 
Dit verschijnsel treedt vooral op bij vragen die betrekking hebben op meningen, houdingen, attitudes 
en dergelijke. 

Met name uit financiAle overwegingen is in het evaJuatie-onderzoek afgezien van Gen 'zuivere' 
panelstudie. Niettemin is de steekproeftrekking dusdanig (zie billage 1) dat eon groot aantal 
bewoners die in de voormeting hebben meegedaan ook de vragenlijst hebben ingevuld in de 
nameting. Op verzoek van de begeleidingscommissie zijn daarom voor deze panelrespondenten 
enkele aanvullende analysen verricht. Deze analysen zijn ten eerste uitgevoerd voor de vragen over 
vervuiling, vandalisme en overlast. Ten tweede met betrekking tot de waardering van de 
woonsituatie. De analysen geven een antwoord op de vraag: welke veranderingen zijn opgetreden 
in de antwoorden van de panelrespondenten op het gebied van vervuiling, vandalisme, overlast en 
de woonwaardering? 

Genera liseerbaarheid 

Een van de problemen van panelstudies vormt het verschijnsel panelsterfte en de daarmee 
samenhangende selectieve uitval. Deze uitval heeft verschillende oorzaken: mensen gaan dood, zij 
verhuizen, weigeren medewerking in de ander° metingen en dergefijke. Wanneer doze uitval 'zuiver 
aan het toeval ligt', dan wordt het panel als eon 'aselecte steekproef van de oorspronkelijke 
steekproef beschouwd (Hagenaars, 1990: p. 249). 
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De resultaten op basis van het panel kunnen dan gegeneraliseerd worden naar de bedoelde 
populatie (bij voorbeeid de complexbewoners). In het algemeen is doze uitval echter selectief. Het 
is daarbm noodzakelijk de omvang en de aard van deze uitval eerst in kaart to brengen. 

Van de oorspronkelijke steekproef van 2.504 respondenten (in de 28 huismeestercomplexen) 
• hebben 1.307 .bewoners (52%) ook de tweede keer de vragenlijst ingevuld. De andere helft van de 
oorspronkelijke steekproef heeft de tweede keer niet meegedaan. Doze bewoners zijn in de 
nameting vervangen door een nieuwe groep respondenten. De vraag is vervolgens in hoeverre de 
1.197 'uitvallers' verschillen van de 1307 panelrespondenten. 
De twee groepen zijn daartoe vergeleken op enkele achtergrondkenmerken, de antwoorden op de 
vragen over vervuiling, vandalisme, overlast, woonwaardering en verhuisgeneigdheid. Het blijkt dat 
de uitvallers niet verschillen van de anderen op basis van sekse, opleiding, huishoudentype en 
nationaliteit. Wel wordt eon duidelijk verschil geconstateerd in leeftijd. De uitvallers zijn jonger dan 
de panelrespondenten. Tussen de twee groepen worden goon verschillen geconstateerd als de 
antwoorden op de vragen over vervuiling, vandalisme en overlast vergeleken worden. Wel zijn kleine 
verschillen aangetroffen in de waardering van de woonsituatie. Met uitzondering van de aspecten 
'omgeving' en 'orde en netheid' wordt onder de uitvallers een kleiner aandeel tevreden bewoners 
aangetroffen dan bij de panelrespondenten. Het grootste verschil tussen de twee groepen wordt 
aangetroffen bij de vraag over verhuisgeneigdheid. Zo blijkt het percentage 'beslist verhuisgeneigd' 
ruim twee keer zo hoog to zijn bij de uitvallers (37%) als bij de panelrespondenten (17%). Eon deel 
van de uitval kan daarom waarschijnlijk toegeschreven worden aan het verhuizen van de 
oorspronkelijke respondent. 
Samenvattend blijkt uit doze analyse dat de panelrespondenten op enkele aspecten afwijken van 
de uitvallers. De 1.307 panelrespondenten zijn wat ouder, iets tevredener over de woonsituatie en 
minder verhuisgeneigd dan de uitvallers op basis van de gegevens uit de voormeting. 

Resultaten 

In dit gedeelte van bijlage 8 wordt eon antwoord gegeven op de vraag welke ontwikkelingen zijn 
opgetreden in de antwoorden van de panelrespondenten. In principe zijn drie soorten veranderingen 
mogelijk. We illustreren dit aan de hand van de waardering van de woonsituatie. Ten eerste is het 
oordeel van de panelrespondenten ongewijzigd. Bewoners die tevreden waren in de voormeting zijn 
ook tevreden in de nameting of men was ontevreden in de voormeting en is dat ook gebleven. Ten 
tweede kan het oordeel verslechterd zijn. Men is van tevreden naar ontevreden gegaan in het 
oordeel over de woonsituatie. Ten derde kunnen de bewoners ontevreden zijn geweest. Sedert de 
inzet van de huismeester is men echter tevreden geworden. Voor het beoordelen van de inzet van 
de huismeester zijn met name de bewoners die veranderd zijn in hun oordeel van belang. De 
veronderstelling is dan dat de groep die van 'negatief naar positief' is gegaan groter is dan de groep 
die van 'positief naar negatief is veranderd. Toetsing van deze veronderstelling is mogelijk door 
gebruik te maken van de 'sign-test' (Siegel en Castellan, 1988). 
In tabel B8.1 presenteren we de resultaten van doze toetsing voor de vragen over vervuiling, 
vandalisme en overlast. 

Tabel B8.1: Soorten veranderingen in de antwoorden van de panelrespondenten op de vragen over 
vervuiling, vandalisme en overlast 

vervuiling 	 71% 	12% 	17%* 
bekladding 	 64% 	11% 	24%* 
vernieling 	 66% 	10% 	24%* 
overlast 	 64% 	16% 	20%* 
drugsoverlast 	 82% 	8% 	10% 

* significant voor p <0,01 (Sign-test) 
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Het bliptt dat de meeste panelrespondenten hun oordeel over de frequentie van vervuiling, 
vandalisme on overlast niet veranderd hebben. Eon hoge mate van stabiliteit in het antwoorden-
patroon wordt vaak aangetroffen in panelstudies (Van Andel, 1987). Voor de overige respondenten 
is de richting van de verandering, met uitzondering van de drugsoverlast, significant. Het percentage 
bewoners dat hun oordeel in positieve zin heeft gewijzigd, is groter dan de groan die van mening 
is dat de situatie is verslechterd. De geconstateerde verbetering is vooral opgetreden bij bekladding 
on vernieling. Doze trend komt overeen met de algemene ontwikkelingen op dit gebied (zie tabel 3.1 
in hoofdstuk 3). 

Eon soortgelijke onrivikkeling treffen we aan bij de vragen over de waardering van de woonsituatie 
(zie tabel B8.2). Eon meerderheid heeft haar oordeel over de woonsituatie niet gewijzigd, met name 
voor de 'woning' on de Iligging'. De grootste veranderingen zijn opgetreden IA de aspecten 
'veiligheld' on 'orde en netheid'. De groep bewoners die deze aspecten positief is gaan waarderen 
is (ruim) twee keer zo groot als de groep die de situatie negatief is gaan waarderen. Er is dus eon 
duidelijke verbetering opgetreden op doze aspecten sedert de komst van son huisrneester. Hoewel 
minder groot kan daze trend ook geconstateerd 'Norden voor het onderhoud on het bewonersgedrag. 

label B8.2: Soorten veranderingen in de antwoorden van de panelrespondenten op de wagon over 
de waardering van de zeven onderdelen van de woonsituatie 

woning 	 60% 	12% 	9%* 
onderhoud 	 76% 	10% 	15%* 
bewonersgedrag 	 73% 	10% 	17%* 
omgeving 	 76% 	13% 	11% 
velligheld 	 66% 	11% 	23%* 
orde on netheid 	 64% 	8% 	28%* 
ligging 	 90% 	5% 	5% 

* significant voor p <0,01 (Sign-test) 

Conclusie 

De helft van de respondenten uit de voormeting heeft in de nameting opnieuw eon vragenftjst 
ingevuld. Hierdoor is or sprake van eon 'panel'. De panelrespondenten blijken op enkele aspecten 
af to wijken van de uitvallers. Ze zijn wat ouder, iets tevredener over de woonsituatie on minder 
verhuisgeneigd op basis van de gegevens uit de voormeting. De veranderingen in de oordelen van 
doze bewoners over de woonsituatie is ats volgt. Ten eerste heeft eon meerderheid van de 
panelrespondenten hat oordeel niet gewijzigd. Dit verschijnsel treedt vaak op in panelstudies. Ten 
tweede is de verandering bij de respondenten die hun oordeel hebben gewijzigd in het algemeen 
in eon positieve richting. Vooral voor bekladding, vernieling, de waardering van de veiligheid on de 
orde on netheid Is de situatie verbeterd volgens de panelrespondenten. 

100 

situatie niet 	situatie 	situatie 
veranderd 	verslechterd verbeterd 
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