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Acht aanbevelingen
voor het verbeteren van
consumenteninvloed op
bouwregelgeving.

Een uitgave van Ieder(in), VACpunt Wonen en de Nederlandse Woonbond

Gebruikers
aan het
stuur!

Gebruikers eisen een sturende rol
Tot op de dag van vandaag wordt gebruikersinbreng bij bouwregelgeving, (ver)bouwprojecten en de inrichting van de openbare
ruimte afgedaan als te duur, lastig, weer een
extra check, een beperking van de ontwerpvrijheid en slechts van belang voor een paar
kritische gebruikers. Vooroordelen die in
stand worden gehouden door een bouwcultuur waarin de gebruiker en diens behoeften ondergeschikt zijn aan de korte termijn
winstmaximalisatie van de ontwikkelaar en
de ontwerpvrijheid die aan de architect wordt
gegund.
Bouwregelgeving is echter slechts een basis
en leidt niet per definitie tot gebruikersvriendelijke woningen, gebouwen en leefomgevingen. Daarvoor wordt van ontwikkelaars,
ontwerpers en bouwers méér gevraagd. De
gebruikersorganisaties Ieder(in), VACpunt
Wonen en de Nederlandse Woonbond eisen:

Deze positie is te verdedigen. De gebruiker
woont immers vele jaren in en maakt deel
uit van die woon- en leefomgeving. Het is de
consument die de rekening betaalt en daarom
ook mag bepalen waarvoor zij betaalt!

Hoe verder?
Om deze structuurwijziging te realiseren is
niet alleen op landelijk, maar ook op lokaal
én individueel niveau een wezenlijke verandering nodig:

Acht aanbevelingen voor een nieuwe structuur
In deze publicatie presenteren wij acht aanbevelingen om tot een structuurverandering
te komen:

Individueel
• Gebruikers kunnen op eenvoudige wijze
hun recht halen zonder dat daarvoor
drempels zijn opgeworpen.
• Gebruikers krijgen middelen en mogelijkheden om de markt van onderop te bewerken met kritische aanbevelingen, waardoor de markt daadwerkelijk vraaggericht
werkt.
• Bij tekortkomingen aan een product en/
of dienst kan de individuele gebruiker de
producent c.q. dienstverlener sanctioneren.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a. een sturende rol voor gebruikers bij zowel
het vooraf bepalen als bij het daadwerkelijk
invulling geven aan bouwregelgeving;
b. een formele positie in het monitoren van
(plannen voor) de nieuwe en bestaande
fysieke woon- en leefomgeving.
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7.
8.

Laat gebruikers de agenda voor elk
bouwoverleg bepalen.
Bouw op lokaal niveau formele
inspraakmomenten in.
Ontwikkel sanctiemogelijkheden bij
falende realisatie.
Benut de ervaringsdeskundigheid van
gebruikers.
Benoem in wet- en regelgeving
essentiële waarden voor gebruikers.
Maak bouwregelgeving transparant en
begrijpelijk.
Ontwikkel instrumenten voor
kwaliteitsborging.
Ontwikkel een platform voor
gebruikers-evaluaties.

Gebruikers aan het stuur

Lokaal
• Aandacht voor gebruikersbelangen wordt
gestimuleerd door middel van lokaal beleid
inzake de woon- en leefomgeving en de
bouwpraktijk.
• Er is een structureel overlegorgaan ingesteld en officieel erkend door de
gemeente, bestaande uit een diversiteit aan
gebruikersorganisaties.
• De inzet van het overlegorgaan wordt
geformaliseerd en zij heeft een agendabepalende én adviserende taak.

Gebruikers aan het stuur

Landelijk
• Naast en als tegenhanger van het Overleg
Platform Bouwregelgeving (OPB) wordt een
nieuw adviesorgaan c.q. platform in het
leven geroepen bestaande uit gebruikersorganisaties.
• Een nader vorm te geven juridischtechnische commissie verzorgt de uitwerking van de door het nieuwe adviesorgaan
gegeven adviezen.
Wij schakelen nu graag door!
Ieder(in), VACpunt Wonen en de Woonbond pakken de handschoen graag op om
bovengenoemde activiteiten, samen met
andere gebruikersorganisaties en marktpartijen, op de agenda te zetten, voor te bereiden
en uit te werken. Zij zien het als niet minder
dan hun plicht om die werkzaamheden te
verrichten en/of voorbereidingen te treffen
waardoor de gebruiker in het centrum komt
van de aansturing van bouwregelgeving en
kwaliteitsbewaking van het gebouwde. Een
vervolg is echter niet mogelijk zonder de
benodigde financiële middelen.
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Waarom
hoort de
gebruiker
aan het
stuur?

Niet volgen, maar leiden
Gebruikers(organisaties) vinden dat de
gebruiker een sturende rol moet hebben bij
zowel de aansturing als de beoordeling en het
daadwerkelijk invullen van bouwregelgeving.
Professionals in de bouwsector delen deze
overtuiging, zo blijkt uit het onderzoek dat
aan dit rapport ten grondslag ligt. De bouwkolom moet niet langer domineren, maar
dienen.
Waarom moet een dergelijke structuurverandering tot stand komen? Waarom is het van
belang dat er helderheid komt over de positie,
rol en perspectieven van de gebruikers en dat
hun positie versterkt en geborgd wordt?
Marktfalen
Wonen is een levensvoorwaarde. In een vrije
consumentenmarkt staat de keuzevrijheid
van de consument borg voor een evenwichtige
verhouding tussen vraag en aanbod van
woningen. Gedurende de naoorlogse wederopbouwperiode was de schaarste echter zo
groot dat er geen sprake was van een vrije
bouw- en woningmarkt. Overheid en bouwsector bepaalden en de consument speelde
geen enkele rol. Door aanhoudende schaarste
van woningen en nieuwbouwlocaties bleef
deze situatie bestaan. Nu de nieuwbouwgolf

Inhoudsopgave

is uitgewerkt, de bouwproductie verschuift
naar de bestaande woningvoorraad en de
overheid zoekt naar een nieuw stelsel, is het
de hoogste tijd om naar een nieuw evenwicht
op de bouw- en woningmarkt te streven.
Met een centrale rol voor de consument c.q.
gebruiker.
Dominantere positie voor gebruiker
Sinds decennia wordt op alle fronten meer
waarde gehecht aan de inbreng van de bedrijfstak Bouw dan aan die van gebruikers
en de organisaties die hen vertegenwoordigen. Het aanbod bepaalt te vaak de vraag.
Anno 2014 kunnen we er – als gevolg van
maatschappelijke en economische ontwikkelingen - niet meer omheen dat het belang van
de gebruiker steeds meer herkend en erkend
wordt. De gebruiker is voor zijn functioneren
(mede) afhankelijk van de gebruiksmogelijkheden en de kwaliteit van de woning en
de leefomgeving. Bovendien betaalt hij direct
én indirect de rekening voor alles wat wordt
gebouwd, gebruikt en beheerd. Hij heeft dus
recht op kwaliteit.
Gebruikers zijn mondiger geworden, weten
beter wat ze willen en zijn welvarender. De
huidige marginale positie van de gebruiker
die slechts incidenteel invloed kan uitoefenen,

Waarom hoort de gebruiker aan het stuur?

past daar niet meer bij. Daarom is er een
nieuwe structuur nodig. Zodat de gebruiker
structureel een dominante positie heeft bij
zowel het bepalen van wet- en regelgeving
als de daadwerkelijke invulling daarvan. Met
andere woorden: de vraag en wens van de
gebruiker moet leidend worden, terwijl de
wet en de markt juist moeten volgen. Daar
waar de gebruiker onvoldoende bagage heeft
om de relevante vragen te stellen, moet deze
positie ingevuld worden door partijen die hem
vertegenwoordigen.
Niet de slager…
In de ideale situatie heeft de consument geen
omkijken meer naar de kwaliteit van het
opgeleverde: opdrachtnemers, uitvoerders,
installateurs, aannemers enzovoorts voeren
opdrachten en werkzaamheden zódanig uit
dat de (voor de doelgroep) beste kwaliteit
wordt nagestreefd. Een instrument voor
kwaliteitsborging, waarbij de geleverde
kwaliteit na realisatie wordt getoetst, is
daarbij zeer behulpzaam. Door gebruikersorganisaties bij de ontwikkeling van een
dergelijk instrument te betrekken, is de
uitspraak ‘slager keurt zijn eigen vlees’ niet
langer van toepassing.
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Begripsbepaling

De pas afgestudeerde ict-er die zijn eerste
woning huurt, de senior in scootmobiel die
met kleindochter de eendjes gaat voeren,
de tweeverdieners die hun oude boerderijtje gaan verbouwen… Jong, oud, dik, dun,
huurder of koper, milieubewust of juist niet,
draagkrachtig of met een kleine beurs, met
of zonder witte stok, rolstoel, kleine kinderen,
koffers… Dé Nederlander bestaat niet. Het
ligt dan ook voor de hand dat de vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen
ieder een eigen geluid vertolken. De Consumentenbond komt op voor de consument in
het algemeen, Ieder(in) voor mensen met
een beperking, de Woonbond voor huurders,
Vereniging Eigen Huis voor woningeigenaren,
VACpunt Wonen voor de gebruikskwaliteit van
wonen en leefomgeving en daarmee voor de
bouw- en woonconsument in het algemeen,
MKB Nederland voor de ondernemer in het
midden- en kleinbedrijf, VvE Belang voor
VvE’s en appartementseigenaren, enzovoorts.
Belangen en perspectieven kunnen in beginsel verschillen en zelfs strijdig zijn. Zo ook
de invulling van de begrippen gebruiker en
kwaliteit.
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Wat is een gebruiker?
Bewoner, huurder, koper, woonconsument,
bouwconsument, gebruiker van de woon- en
leefomgeving… Er zijn veel termen om alle
(categorieën) mensen die wonen te benoemen. In deze publicatie hanteren wij de term
gebruiker van de woon-, werk- en leefomgeving. De gebruiker kan zowel een huurder als
koper zijn, is altijd een bewoner, consumeert
een woongoed, is wellicht aan het bouwen
of verbouwen, is op sommige momenten
gebruiker van een werkplek of ontspanningsgelegenheid en altijd gebruiker van de
omgeving waarin hij zich bevindt. Zowel direct
als indirect is het de gebruiker die betaalt
voor het gebouwde en de gebouwde omgeving. Hij is dus ook te allen tijde consument.
En wie betaalt, heeft recht om te bepalen.
Wat is kwaliteit?
Kwaliteit is voor iedereen belangrijk, maar
wordt door verschillende groepen mensen
anders gedefinieerd. Onze samenleving
bestaat uit een diversiteit aan mensen met
uiteenlopende belangen, mogelijkheden en
beperkingen. Dé gebruiker bestaat niet. Maar
iedereen woont. En iedereen maakt gebruik
van de openbare ruimte. Iedereen is wel eens

Begripsbepaling

ergens te gast, gaat naar school of werk,
bezoekt een winkel, theater of kroeg of is
zomaar onderweg. En iedereen doet dat naar
eigen mogelijkheden en beperkingen (fysiek
of financieel).
Uitgangspunt is dat de woning en de omgeving ondersteunend zijn aan de activiteiten die mensen daar uitvoeren. Met andere
woorden, zij moeten voldoende gebruikskwaliteit bezitten. Woning en woonomgeving
moeten ruimte bieden aan de activiteiten van
mensen in verschillende levensfasen en met
verschillende behoeften, zodat ieder mens
een zelfstandig bestaan kan opbouwen en
voldoende mogelijkheden heeft tot ontplooiing en maatschappelijke participatie.

Ook voor de leefomgeving zijn deze aspecten
van belang. Gelijkwaardige deelname aan
het maatschappelijk leven houdt in dat de
hele fysieke leefomgeving gebruikersvriendelijk moet zijn. De gebruikseigenschappen
van de openbare buitenruimte, gebouwen en
woningen zijn hiervoor allesbepalend. Die
eigenschappen worden bepaald door vele
details. Een detail dat voor de één wellicht
niet belangrijk is, is dat voor een ander wel.
En een enkel detail kan bepalend zijn voor
deelname of uitsluiting.

Het ideaal is woningen te ontwerpen die
aangepast kunnen worden aan verschillende
levensfasen en/of doelgroepen. Ze moeten
praktisch bruikbaar, toegankelijk, veilig,
gezond en comfortabel, duurzaam en onderhoudsvriendelijk zijn. Om ook de betaalbaarheid beheersbaar te houden, zullen er pragmatische keuzes gemaakt moeten worden
vanuit de prioriteiten van de gebruiker.

Begripsbepaling
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#1: De agenda

Laat gebruikers de agenda bepalen.

O

ntwikkel een systeem waarbij gebruikers en de organisaties die hen vertegenwoordigen voor elk relevant overleg
over bouwregelgeving de uitgangspunten en
voorwaarden en daarmee de agenda bepalen.
Waarom?
Regelgeving wordt vooral bepaald en opgesteld
door professionals. De gebruiker wordt daar
niet bij betrokken, maar wordt wel geconfronteerd met de gevolgen van wet- en regelgeving. Ze moeten ‘het ermee doen’. Maar het is
de gebruiker die het gebouwde moet kunnen
gebruiken. Het is de consument die - direct of
indirect - de rekening betaalt. Deze constatering legitimeert invloed van gebruikers, aansturing en beoordeling van de voor hen van
belang zijnde regelgeving en samenspraak met
professionals die regels opstellen.
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Hoe?
Die invloed betekent actieve betrokkenheid.
Niet zozeer bij de juridische en (bouw)technische uitwerking – dat kan ook niet van
gebruikers worden verwacht. Maar wél sturing
op de agenda en de beoordeling c.q. toetsing
van de uiteindelijke prestaties en kwaliteit.
Op lokaal niveau ligt het voor de hand om de
uiteenlopende belangen te bundelen in een
door de lokale overheid formeel te installeren
‘adviesorgaan gebruiker’. Dit gebruikersoverleg
moet betrokken worden bij het monitoren van
lokale bestemmings- en (ver)bouwplannen
voor de woon- en leefomgeving. Het adviesorgaan moet zelfstandig en deskundig kunnen
opereren en mogelijkheden hebben voor actieve
wederzijdse uitwisseling met adviesorganen in
andere gemeenten en op landelijk niveau. Voor
concrete projecten kunnen bestaande organisaties en diverse participatievormen ingezet
worden.

#1: De agenda

Voor individuele gebruikers kan het lastig zijn
de rol van adviseur te vervullen. Zij hebben
immers een achterstand in kennis en ervaring.
Gebruikers worden vertegenwoordigd door
lokale deskundigen en vrijwilligers die binnen
landelijke gebruikersorganisaties zorgen voor
voeding van onderop en die namens hen de
agenda kunnen helpen bepalen.
Op landelijk niveau zijn gebruikersorganisaties
via het OPB betrokken bij de ontwikkeling en
herziening van bouwregelgeving. De gebruikersorganisaties ervaren, na aanvankelijke successen, de invloed tegenwoordig als bijzonder
pover. De gelegenheid voor fundamentele
uitwisseling van argumenten wordt gemist. De
onevenwichtige samenstelling van het platform
is hier debet aan: ten opzichte van gebruikersorganisaties zijn aanbiedende partijen ver in
de meerderheid. Deze verhouding moet
fundamenteel herzien worden. Wij geven
de voorkeur aan een nieuw op te richten
adviesorgaan naast en als tegenhanger van het

#1: De agenda

huidige OPB. Het adviesorgaan moet bestaan
uit gebruikers(organisaties) die consumenteninvloed aan de voorkant van het proces borgen.
Een nader vorm te geven juridisch-technische
commissie verzorgt de uitwerking van de
adviezen.
Voor welke uitwerking ook gekozen wordt, van
belang is altijd dat gebruikersorganisaties de
kans krijgen elk hun eigen geluid te vertolken.
Voor evenwichtige regelgeving is het van belang
dat iedere gebruikerscategorie in gelijke mate
haar agenda in prestatie-eisen, uitgangspunten
en voorwaarden verwoordt. Én dat het resultaat van de regelgeving gezamenlijk door de
organisaties kan worden geaccepteerd. Dat is
democratie.
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#2 De monitoring

Bouw op lokaal niveau formele inspraakmomenten in.

W

ijs in lokale procedures formele
momenten aan waarop gebruikers
en/of lokale gebruikersorganisaties (plannen voor) de woon- en leefomgeving
beoordelen; creëer mogelijkheden om deze
beoordeling vervolgens te delen met wet- en
regelgevers, beleidsmakers, de bouwkolom
en de landelijke koepels van gebruikers.
Waarom?
Volgens de (concept) Omgevingswet – in het
bijzonder artikel 18 – hebben lokale overheden de taak om de (kwaliteit van de) openbare ruimte en de gebouw- en woningvoorraad consequent te monitoren op effecten
voor de (lokale) samenleving. Monitoring is
echter niet alleen achteraf, maar ook tijdens
en vóór het bouwproces van belang. Omdat een bruikbare, toegankelijke en veilige
woon- en leefomgeving voor de gebruiker
zo belangrijk is, ligt het voor de hand om
gebruikers(organisaties) bij de monitoring te
betrekken. Zij zijn met hun ervaringsdeskundigheid een onmisbare kennisbron.
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Hoe?
Het is nu (nog) niet verplicht om de
gebruikers(organisaties) in dit proces te
betrekken. Verplichte betrokkenheid is echter
in het belang van zowel de gebruiker als van
de bouwkolom. Gebruikersgerichte monitoring wordt gegarandeerd door het formeel
vastleggen van inbreng van gebruikers, het
instellen van een raadplegingplicht en het
vastleggen van het instemmingsrecht. Dit
kan worden uitgewerkt naar analogie van de
Overlegwet huurder-verhuurder.

#2: De monitoring

Idealiter vindt monitoring op verschillende
momenten en op verschillende niveaus
plaats, waardoor de kennis op lokaal én nationaal niveau bruikbaar is. Het netwerk van
vrijwilligers van de gebruikersorganisaties
en particuliere bewoners (zowel eigenaarbewoners als huurders) geven woon- en
gebruikservaringen door aan de landelijke
koepelorganisaties. Dit wordt gestroomlijnd
en doorgespeeld aan partijen in de bouwkolom die zich bezighouden met wet- en
regelgeving en de uitvoering hiervan.

#2: De monitoring

Het is aan te bevelen dat niet alleen de
ervaringsdeskundigheid uit handboeken als
de WoonKwaliteitWijzer en het Handboek voor
Toegankelijkheid wordt ingebracht (zie ook
‘Instrumenten’, pagina 22), maar dat gebruikers ook daadwerkelijk deelnemen in lokale
overleggen en ontwerpopgaven. Dergelijke
lokale inbreng dient structureel te worden
en niet af te hangen van welwillendheid van
andere partijen. Dit werkt bijvoorbeeld goed
bij co-creatie. Hierbij wordt op lokaal niveau
in brede samenstelling meegedacht over een
bouwplan; de ervaringsdeskundigheid van
gebruikers en lokale en landelijke gebruikersorganisaties wordt hierbij meegenomen.
Tevens worden er garanties afgegeven waardoor een correcte uitvoering wordt geborgd.
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# 3: De sancties

Ontwikkel sanctiemogelijkheden bij falende realisatie.

W

anneer bouwvoorschriften en de
daarin verankerde gebruikersbelangen niet worden nageleefd,
moeten gebruikers mogelijkheden hebben
voor sanctionering.
Waarom?
Het Bouwbesluit beschrijft de ondergrens
voor kwaliteit die de samenleving van bouwwerken verlangt. Het overtreden van de
regels is in principe niet mogelijk, omdat pas
een bouwvergunning wordt verleend als de
lokale overheid de bouwplannen vóóraf op de
regelgeving heeft getoetst én goedgekeurd.
De minister is overigens voornemens dit
stelsel te wijzigen: de toets vooraf wordt
vervangen door toetsing achteraf.
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In de praktijk komt het voor dat een bouwvergunning is verleend zónder dat alle
voorschriften zijn getoetst, of dat afwijkingen
door de vingers zijn gezien. De ‘ambtelijke
vergunningverlener’ is niet aansprakelijk: hij
opereert immers in naam van de samenleving. De bewoner wordt van het kastje naar de
muur gestuurd en wat blijft is een bouwwerk
dat minder bruikbaar, veilig of gezond is dan
waar de samenleving ‘recht’ op had.
Overigens hebben bouwvoorschriften (in enge
zin) betrekking op brandveiligheid, toegankelijkheid en gezondheid. Naleving van die
bouwvoorschriften leidt niet per definitie tot
bruikbare en comfortabele woningen en leefomgevingen. Een gebruiker kan ook daarna
nog klachten hebben en waar kan hij dan
terecht?

#3: De sancties

Wij concluderen dat in de huidige én de toekomstige vorm van vergunningverlening en
kwaliteitsborging een prikkel ontbreekt om
de bouwregels na te leven. De ‘bouwwereld’
pakt de kwaliteitsbewaking niet zelf op. Dit
schept ruimte om het korte termijnbelang
van bouwers zwaarder te laten wegen dan
het lange termijnbelang van de gebruiker en
daarmee de bouw- en woonkwaliteit in brede
zin.

#3: De sancties

Hoe?
Wettelijke kwaliteitsborging met heldere
aansprakelijkheden en concrete mogelijkheden voor sancties is noodzakelijk. Dit gaat
verder dan de nu voorgestelde wetswijzigingen; deze behelzen enerzijds een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging voor het bouwen
en anderzijds wijzigingen in het Burgerlijk
Wetboek om de positie van de bouwconsument te versterken. De enige doeltreffende en
bevredigende sanctie is dat een overtreder tot
herstellende maatregelen wordt gedwongen
die leiden tot de overeengekomen kwaliteit.
En indien nodig zelfs tot sloop.
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# 4: De
gebruikerservaring

Benut de ervaringsdeskundigheid van gebruikers.

Z

org dat het belang van de ervaringsdeskundigheid van gebruikers en de op
die deskundigheid gebaseerde richtlijnen tussen de oren van betrokken bouwprofessionals komt.
Waarom?
Iedereen woont en iedereen maakt gebruik
van de woon- en leefomgeving. Dat maakt elk
mens tot ervaringsdeskundige: de collega
die in een rolstoel haar hondje uitlaat, de
pensionado’s die uit voorzorg verhuizen naar
een gelijkvloers appartement, de treinende
beleidsadviseur op weg naar zijn volgende
afspraak… Bouwprofessionals zijn zich daar
niet automatisch van bewust en maken
onvoldoende gebruik van die ervaringsdeskundigheid. Ze bepalen en bouwen vóór,
in plaats van mét, de gebruiker. Terwijl
de gebruiker betaalt, en dus zou moeten
bepalen.
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Hoe?
Corporatiemedewerkers, ontwikkelaars,
beleidsbepalers en andere betrokkenen
moeten bewúst leren kijken, door de bril
van de gebruiker. Daarvoor is nodig dat
ze aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid en de bereidheid om bruikbare
gebouwen neer te zetten. Zodat ook iemand
met COPD gezond en comfortabel kan wonen
en werken...

#4: De gebruikerservaring

Gebruikersorganisaties hebben in de afgelopen decennia dankzij hun landelijke netwerk
een enorme hoeveelheid ervaringsdeskundigheid verzameld over het gebruik van de
woning, woongebouwen en de woon- en leefomgeving. Het zijn ervaringen van gebruikers
in al hun diversiteit; in de praktijk ervaren
zij wat beter zou moeten en hoe het beter
kan. Die ervaringsdeskundigheid is vertaald
in richtlijnen voor woningen, gebouwen en
de openbare buitenruimte. Het verzamelen
van ervaringen, het vertalen in richtlijnen

#3: De gebruikerservaring

en tools en het delen ervan is een ongoing
proces; ervaringen zijn immers afhankelijk
van de context en maatschappelijke veranderingen. Formaliseer deze processtap in
een adviesorgaan, waardoor ervaringskennis
beter benut wordt en onderdeel wordt van het
bouwproces. Zo wordt consumenteninvloed
geborgd.
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# 5: De wet- en
regelgeving

# 6: De
transparantie

Benoem in wet- en regelgeving essentiële
waarden voor gebruikers.

Maak bouwregelgeving transparant en begrijpelijk.

E

B

ssentiële waarden als bruikbaarheid, comfort, gezondheid, veiligheid,
toegankelijkheid, duurzaamheid en
onderhoudsvriendelijkheid moeten in wet- en
regelgeving expliciet benoemd worden.
Waarom?
Regie op het eigen leven, zelf kunnen bepalen waar en hoe je woont, werkt en sociale
activiteiten onderneemt, vraagt van woningen
en werkplekken dat ze eenvoudig kunnen
worden aangepast aan individuele behoeften.
Voor de openbare ruimte en gebouwen betekent deze keuzevrijheid dat ze op voorhand
voor iedereen bruikbaar, veilig en gezond zijn.
Gebruikersorganisaties constateren dat er
slechts beperkt aandacht is voor gebruikskwaliteit in brede zin bij (herinrichtings)plannen voor de omgeving en voor nieuw-
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bouw- en renovatieplannen voor gebouwen en
woningen. In de huidige bouwpraktijk en
-regelgeving wordt toegankelijkheid (in enge
zin) vaak exclusief als essentiële omgevingswaarde genoemd: het aan een rolstoelgebruiker toegang verlenen tot een (gedeelte
van een) gebouw. Gelijkwaardige deelname
vraagt echter veel méér dan dat.
Hoe?
Bij (de ontwikkeling van een nieuw stelsel
voor) bouwregelgeving en de uitwerking
daarvan moeten de basisbehoeften van
álle gebruikers van woningen en woonomgeving centraal staan: bruikbaarheid,
comfort, gezondheid, sociale, fysieke en
verkeersveiligheid, toegankelijkheid,
duurzaamheid in de brede zin en onderhoudsvriendelijkheid binnen een betaalbaar
kader.

#5: De wet- en regelgeving

ouwregelgeving en de toelichting daarop moet transparant, dat wil zeggen
toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen – van aannemers tot
zzp-ers en van burgers tot bouwleken die het
gebruikersbelang vertegenwoordigen.
Waarom?
Elke burger wordt geacht de wet te kennen
en kan aansprakelijk gesteld worden als hij
zich daar niet aan houdt. Alleen al om die
reden heeft de burger het wettelijk recht op
transparante, leesbare en toegankelijke c.q.
eenvoudig verkrijgbare wet- en regelgeving.
Maar ook voor gebruikersinvloed op bouwregelgeving is transparantie, een leesbare
versie van de bouwregelgeving én een voor
iedereen gelijke interpretatie van die regelgeving een belangrijke voorwaarde. De
inhoud van de regelgeving, zoals de Omgevingswet en het huidige Bouwbesluit, is voor
gebruikers niet te doorgronden. Sterker nog,
ook voor de bouwprofessional is het Bouwbesluit vaak onleesbaar en onbegrijpelijk.
Terwijl juist deze bouwregelgeving is bedoeld

#6: De transparantie

ter bescherming van de gebruikers en het
daartoe borgen van een minimum kwaliteit,
die de samenleving in het algemeen en ieder
individu in het bijzonder ten goede komt.
Hoe?
Gebruikersinbreng – gehonoreerd of niet –
is alleen mogelijk wanneer bouwregels
worden verwoord in een taal die iedere
burger begrijpt. Tevens moeten bouwregels
voor burgers eenvoudig toegankelijk en
beschikbaar zijn. Dit zijn de eerste stappen
die moeten worden gezet wil consumenteninvloed op bouwregelgeving realiteit worden.
Gebruikers(organisaties) moeten in panels
kunnen meedenken over en schrijven aan
wetsteksten. Daarnaast moeten er lekenversies van diverse wet- en regelgeving
ontwikkeld worden. Gemeenten hebben nu
vaak nog een loket waar gebruikers terecht
kunnen om plannen in te zien en waar ze een
toelichting op de wet- en regelgeving kunnen
vragen. Ook bij de invoering van een nieuw
stelsel moeten woonconsumenten deze
mogelijkheid hebben.
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# 7: De
instrumenten

Ontwikkel instrumenten voor kwaliteitsborging.

O

m na te gaan of het te realiseren en
gerealiseerde voldoet aan de vooraf
gestelde eisen is het noodzakelijk
dat in samenspraak met gebruikers instrumenten c.q. middelen voor kwaliteitsborging
ontwikkeld worden.
Waarom?
Beoordelingen van de eigenschappen van
een product en/of een proces hebben tot
doel vast te stellen of er een gerechtvaardigd
vertrouwen bestaat dat het onderwerp van
beoordeling aan de vooraf gestelde eisen
voldoet. Met andere woorden: krijgt de
gebruiker de kwaliteit die is beloofd en
waarvoor hij betaalt?
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We leven in een tijd waarin de gebruiker
aan de knoppen hoort te draaien en mede
een waarde moet kunnen geven aan het
kwaliteitsbegrip. Toch maken consumentenbelangen, -wensen en -criteria tot op heden
geen onderdeel uit van de instrumenten c.q.
middelen ter beoordeling van de kwaliteit van
gerealiseerde bouwprojecten. Dat kan anders
en dat moet anders.
Hoe?
Vanuit het oogpunt van totaalkwaliteit is het
essentieel dat er een wijze van beoordeling
ontwikkeld wordt waarbij alle functies van een
gebouw en de omgeving op alle momenten
– van de ontwerpfase tot gebruiksfase – aan
bod komen. Idealiter wordt de beoordeling
ingericht mét, of zelfs door, de gebruiker. Dit
is essentieel voor de kwaliteit van dergelijke
instrumenten én voor het vertrouwen dat de
gebruiker erin heeft.

#7: De instrumenten

Om dit te realiseren moet aan de volgende
voorwaarden worden voldaan:
• de kwaliteit van de ontwikkelde instrumenten
is aan gebruikerswensen getoetst;
• instrumenten worden door de markt en
de gebruikers samen ontwikkeld, waarbij
gebruikers de agenda bepalen; gebruikersorganisaties leveren hieraan een bijdrage
door een functioneel eisenpakket neer te
leggen en de wensen van gebruikers in te
brengen;
• de belangen en kwaliteiten voor de gebruiker
worden door deze instrumenten voldoende
geborgd.

#7: De instrumenten

Een stelsel van kwaliteitsborging kan alleen dan
goed (dat wil zeggen deskundig en onafhankelijk) werken als gebruikers(organisaties) zitting
hebben in een (nog op te zetten) controlerende
instantie. Een dergelijke instantie moet toezien
op de uitvoering van de kwaliteitsborging (o.a.
door het toekennen van certificaten) en de
communicatie hieromtrent.
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# 8: Het platform

Ontwikkel een (online) platform voor
gebruikersevaluaties.

F

aciliteer hiermee voor zowel de gebruikers als de professionele bouwkolom
de beoordeling van en de discussie over
bouwwerkzaamheden, –partijen en
–kwaliteiten.

essentieel voor een goed functionerende
markt. Zij kunnen mede invulling geven aan
de gewenste kwaliteit van het gebouwde en
de omgeving.
Hoe?
Een aanpak die de betrouwbaarheid van
de professional doet toenemen, vergroot
tegelijkertijd de invloed van gebruikers op de
bouwregelgeving. Hiervoor is het noodzakelijk
dat consumenten bouwbedrijven op prijs en
kwaliteit kunnen vergelijken, het opgeleverde
product/proces kunnen beoordelen én hun
oordeel via een online platform kunnen delen.
Hiermee houden zij zowel elkaar als de bouwpartijen op de hoogte van de gewenste en
gerealiseerde (bouw)kwaliteit. Een dergelijke
beoordeling vormt een prikkel voor de markt
om zichzelf te verbeteren. Hierbij is tevens
een rol voor lokale gebruikersorganisaties
denkbaar.

Waarom?
De gebruiker die wil laten (ver)bouwen en/of
gebruik maakt van de woon- en leefomgeving
heeft onvoldoende knowhow van bouwregelgeving. Hij moet afgaan op het oordeel van
de professional. (Ook) vanwege die afhankelijkheid heeft hij slechts beperkt invloed op
de bouwregelgeving. In de huidige praktijk
hebben specialisten en professionals (te)
veel ruimte om voorschriften na te leven. Zij
worden beoordeeld op de kosten en niet op de
mate waarin ze kwaliteit afleveren. Daarmee
wordt de kans op onbetrouwbaar handelen en
het afleveren van niet-deugdelijk werk groter.
Gebruikerswensen en –ervaringen maken
tot op heden geen standaard onderdeel uit
van kwaliteitsverbeteringen van bouwregelgeving, bouwprojecten en bouwprocessen.
Meer sturing hierop door gebruikers is
20

#8: Het platform

#8: Het platform

21

Meer aandacht
voor gebruikersbelangen

Onderwijs
Licht de curricula van vastgoed- en bouwkundeopleidingen door op aandacht voor de
belangen, mogelijkheden en beperkingen van
‘de gebruiker’. Ontwikkel gerichte onderwijsmodules, die de leemtes in de curricula
kunnen vullen. Installeer in het hoger
beroeps- en universitair onderwijs lectoraten
en leerstoelen om het gebruikersbelang en
de ergonomie van de woon- en leefomgeving
in de curricula te integreren.
Instrumenten
Er zijn diverse reeds bestaande en nog te
ontwikkelen instrumenten om gebruikerservaringen te verzamelen en in te brengen en
om kwaliteit te borgen.

Tot slot doen wij enkele suggesties voor het
stimuleren van aandacht voor gebruikersbelangen in lokaal beleid inzake de woon- en
leefomgeving, de bouwpraktijk en, last but
not least, het (bouwkunde)onderwijs.
Proeftuinen
Ontwikkel proeftuinen voor overlegvormen
van lokale gebruikersorganisaties, zoals
lokale Verenigingen van Eigenaren, Huurdersverenigingen, Winkeliersverenigingen, Adviescommissies Wonen en Wmo-raden. Voorzie
hen van inzicht in de huidige bouwregelgeving
en kennis van richtlijnen van de landelijke gebruikersorganisaties, zoals de WoonKwaliteitWijzer van VACpunt Wonen en het Handboek
voor Toegankelijkheid van Ieder(in). Draag
ervaringen met deze proeftuinen uit over alle
gemeenten.
Best practices
Documenteer voorbeelden waarin aandacht
voor de gebruikers en de ervaringsdeskundigheid van gebruikers tot geslaagde bouwprojecten hebben geleid. Verspreid deze ‘best
practices’ binnen de bouwkolom via nieuwsbrieven van de brancheorganisaties van
ontwikkelaars, bouwbedrijven en architecten.
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• Handboek voor Toegankelijkheid (7e druk).
BIM Media, 2013. ISBN 97890-12585-05-7.
• WoonKwaliteitWijzer. VACpunt Wonen,
2014. ISBN 97890-72336-16-3.
• VAC-advies. Advies dat wordt uitgebracht
door een lokale Adviescommissie Wonen.
Meer informatie: www.vacpuntwonen.nl.
• WoonKwaliteitOnderzoek. Onderzoek dat
wordt uitgevoerd door een lokale Adviescommissie Wonen. Meer informatie:
www.vacpuntwonen.nl.
• Www.woningchecklist.nl. Online tool voor
het inventariseren van woonwensen voor
particulieren. In ontwikkeling.
• Www.verbouwervaringen.nl. Online tool
voor het delen van gebruikerservaringen. In
ontwikkeling.
• Draagvlakmeting. Informeren van en
instemming vragen aan huurders voor
woningverbetering. www.wka-centrum.nl.
• Woonlastenwaarborg. Garantie op resultaat
energiebesparende maatregelen.
www.wka-centrum.nl.
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