
WERKBOEK
PREVALUEREN

Evalueren aan het eind 
van een project? 

Nee, aan het begin! 
En natuurlijk aan het eind. 
Maar ook aan het begin! 

Prevalueren dus.

in 7 simpele stappen
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Helaas! Die bestaat niet. 

Er is wel een flatgebouw vol met voorbeelden van succesvolle en 
van minder succesvolle renovaties waar je van kunt leren. 

Gebruik de waardevolle kennis van eerdere projecten!

Organiseer een prevaluatie over lopende en afgeronde projecten. 
Wat ging er goed? Wat ging er mis en waarom? Hoe kun je deze 
tips in jouw renovatieproject gebruiken? 
 
Met dit werkboek organiseer je op een leuk en makkelijke manier 
in slecht zeven stappen een prevaluatie.

Kan ik niet gewoon Jantje of Pietje bellen, waarom zoiets 
organiseren? 
Met dit werkboek geef je structuur aan de prevaluatie. Bij een 
belletje is de kans groot dat je onderwerpen vergeet of het even 
vluchtig tussendoor wordt gedaan. Daarnaast is het efficiënt omdat 
je binnen je projectteam voorkomt dat er meerdere losse 
initiatieven zijn of herhaalde telefoontjes nodig zijn.  

Bonus
Het is meteen een leuke vorm van teambuilding!

De Gouden Formule 
voor een soepel renovatie-
project met bewoners
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Het is de beste raadgever over hoe een 
renovatie met bewoners in de praktijk kan 
verlopen! 
 
Als er iets is dat wij hebben geleerd in vijfentwintig jaar ervaring 
met renovatieprojecten: de kans dat het anders loopt dan bedacht 
is vele malen groter dan de kans dat alles volgens plan verloopt. 

Het is geen vraag of er een keer iets fout gaat.... 
Keukens die te laat geleverd worden, een winter met vorst, een 
politieke switch, een draagvlakmeting die niet gehaald wordt. 

Je kunt er soms weinig aan doen, maar je kunt je er wel op 
voorbereiden 
Door te prevalueren bedenk je vooraf wat de juiste keuzes zijn als 
zich onverwachte situaties voordoen. 

Prevalueer en pas de lessen uit het verleden toe op jouw 
renovatieproject.

We wensen je een leuk en soepel project, succes!
Laura en Yvette, Bureau Bewonerszaken

Wat is de waarde van 
prevalueren?
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Omschrijf de 
kenmerken 
van jouw 
renovatieproject

STAP 1
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STAP 1
Wat zijn de kenmerken van jouw 
renovatieproject?

Beantwoord de volgende vragen:

Hoe groot is het project (hoeveel woningen), waar ligt het?

Is er al een bewonerscommissie of een projectgebonden klankbordgroep? 
Hoe is de relatie hiermee?

Wat zijn de beoogde ambities voor het project? 
Denk aan: kwaliteitsniveau, energiezuinigheid, toegankelijkheid, veiligheid, 

verdichting, etc.

Welke woningtypes zijn het (galerijflat, portiekflat, eengezinswoning of een 
combi)? 
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Als er al een voorkeursscenario bepaald is, om welk type renovatie gaat het dan? 
Is het met behoud of zonder behoud van huurcontract (sloop valt onder deze 
laatste categorie)?

Welke onderhoudswerkzaamheden of woningverbeteringen heb je (op hoofdlijnen) 
in gedachten?

Is er al een voorkeurscenario voor een aanpak bepaald of begin je het project van 
scratch en moet de eerste fase van het project bijdragen aan het maken van een 
keuze?

Wat weet je over de historie van onderhoud? Is er informatie die handig is om 
te weten? 
Denk aan: vorige renovatie - hoe is dat gegaan, terugkerende klachten, etc.
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Bepaal 
het doel van je 
prevaluatie

STAP 2

9



Omschrijf wat je wilt bereiken met de prevaluatie 
Hoe smal of breed wil je het maken? 

• Wil je leren van ervaringen van anderen, om jouw eigen voorbereiding  
en het verloop van een renovatie met bewoners te optimaliseren? 

• Trek je het breder en ben je op zoek naar een meer gestandaardiseerde 
werkwijze voor alle renovatieprojecten van jouw woningcorporatie of 
huurdersorganisatie? 

• Wil je de relatie tussen de woningcorporatie en de               
huurdersorganisatie versterken of verbeteren?

Dit wil ik bereiken met de prevaluatie:

STAP 2
Waarom doe je aan prevaluatie?
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Uit de praktijk

Sociaal projectleider

“Tijdens de eerste bijeenkomst met de net opgerichte klankbordgroep 
kwam ik er achter dat er bij de vorige renovatie een hoop zaken niet 
goed waren gegaan. Wisselende projectleiders, een aannemer waar 
klachten over waren. Ook gaf de corporatie de jaren erna niet thuis bij 
terugkerende klachten.
 
In het gesprek werd meteen duidelijk dat we met tien-nul achter 
stonden. Het was handig geweest als ik daar zelf al achter was gekomen 
door te prevalueren.”

Voorzitter huurdersbelangenvereniging

“We hebben met de corporatie en de gemeente lokale afspraken 
gemaakt over ingrijpende onderhoudsprojecten. We vinden het 
belangrijk dat er per project wordt geëvalueerd of er is gewerkt zoals we 
van te voren met elkaar hadden bedacht. 

We vinden het zeker ook belangrijk om te borgen dat er per project 
vanaf het begin met deze afspraken wordt gewerkt. We zouden het 
zeker fijn vinden als een projectteam de moeite neemt voor een 
zorgvuldige voorbereiding en lessen uit het verleden meeneemt.”
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Ga op zoek naar 
vergelijkbare 
renovatieprojecten

STAP 3
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STAP 3
Welke renovatieprojecten 
kies je uit?

Stel aan collega’s of anderen uit je netwerk de vraag:
Dit zijn de kenmerken van mijn project, ken jij recente projecten (al dan niet 
afgerond) die vergelijkbaar zijn?

Ik heb de volgende vergelijkbare projecten als optie:
Tip: kijk ook buiten je organisatie.

Ik kies deze projecten hiervan voor mijn prevaluatie:
Kies er maximaal drie.
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Bepaal de 
doelgroep van je 
prevaluatie

STAP 4
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STAP 4
Wie wil je betrekken bij de 
prevaluatie?

Je kunt ervoor kiezen om met een grote groep te evalueren, of je kunt het ook 
smal houden. Op basis van je omschreven doel (stap 2), de tijd die je hebt, de 
grootte van je organisatie en de ervaring met renovaties bepaal je wie je wilt 
betrekken:

• Collega’s die renovatieprojecten begeleiden
• Collega’s van andere afdelingen, zoals bijvoorbeeld wijkbeheer of verhuur
• Medewerkers van andere woningcorporaties in de regio 
• Leden van de overkoepelende huurdersorganisatie, bewonerscommissies of 

klankbordgroepen

Hoe diverser de groep mensen die je spreekt, hoe groter de kans dat je een 
volledig beeld krijgt van de dingen die goed en fout zijn gegaan in eerdere 
projecten. 

Ik denk aan de volgende personen:
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Meer weten over wet- en regelgeving 
bij verschillende typen renovatie

of over 
wat wij voor jouw project kunnen betekenen? 

Kijk dan op onze website

www.bureaubewonerszaken.nl
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Omschrijf de 
waarde
voor de deelnemers 
aan de prevaluatie

STAP 5
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STAP 5
What’s in it for me?

Als je mensen wilt verleiden om tijd te investeren in jouw
prevaluatie, helpt het om hen mee te laten delen in de resultaten. 
Zodat zij er ook iets aan hebben voor hun toekomstige projecten. 

Bedenk daarom van te voren hoe je de resultaten verwerkt. 

• Maak je een verslag? 
• Of een filmpje? 
• Een infographic? 
• Is er iemand die ter plaatse de gesprekken visualiseert? 

Er zijn zoveel mogelijkheden. Dus bedenk wat een goede 
terugkoppeling is, die compact, helder en informatief is.

Ik ga op de volgende manier terugkoppelen:
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Bepaal het middel van 
je prevaluatie

STAP 6
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Kies een middel voor je prevaluatie dat passend is bij je doel 
(stap 2) en de doelgroep (stap 4). 

Je hebt daarin natuurlijk enorm veel opties, maar je kunt 
bijvoorbeeld denken aan:
• 1-op-1 interviews op basis van een vragenlijst die je vooraf maakt
• Een online vragenlijst. Hiermee kun je in korte tijd een groot bereik hebben. 

En door de anonimiteit is het voor sommigen makkelijker om zich uit te 
spreken.                                                       
Heb je hier hulp bij nodig? Wij zetten graag met jou het onderzoek online. 
Kijk op onze website voor meer informatie: www.bureaubewonerszaken.nl 
of bel ons gewoon.

• Een bijeenkomst waar je hele doelgroep tegelijk aan tafel zit en met elkaar 
het gesprek aangaat over verbeterpunten voor toekomstige projecten.

Let bij het bepalen van de middelen ook op de dingen die spelen in een 
organisatie of tussen partijen. 
• Is er sprake van een vingerwijscultuur: kies dan voor een anoniemere opzet. 
• Is er een goede relatie tussen partijen? Dan kan een dialoog heel goed 

werken.

STAP 6
Hoe organiseer je de prevaluatie?
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Ik ga deze middelen gebruiken:
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Organiseer je 
prevaluatie

STAP 7
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STAP 7
Organiseer je prevaluatie

Als je de voorgaande stappen hebt doorlopen …. ja, dan is het zover! 

Het organiseren van de prevaluatie kan beginnen!

Checklist
Bijeenkomst

 c Een aansprekende en enthousiasmerende uitnodiging

 c Een duidelijk en compact programma

 c Weet welke vragen je wilt stellen

 c Een leuke lokatie helpt altijd

 c Zorg voor een goede gespreksleider (die ruimte biedt voor gevoeligheden en 

deze in een goede sfeer kan helpen vertalen naar lessen voor de toekomst)

Online vragenlijst

 c Schrijf een duidelijke toelichting

 c Gebruik heldere vragen, die maar op één manier te interpreteren zijn

 c Kies een makkelijk systeem dat op een laptop, tablet als telefoon leesbaar is.  

Wij kunnen voor jou ook een onderzoek online opzetten. Dan hoef je niet zelf 

het wiel opnieuw uit te vinden. Lees meer op onze website:  

www.bureaubewonerszaken.nl.

Wacht niet te lang met een terugkoppeling, zo laat je aan de deelnemers zien dat 
je hun input hebt gewaardeerd.
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Dit zijn de vragen die ik aan de deelnemers wil stellen. 
(Online of in een bijeenkomst)
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Aanvullende notitieruimte
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Bureau Bewonerszaken is een samenwerking van Yvette Feld en Laura Wille. 
Samen hebben we 25 werkervaring op het gebied van participatie en 
communicatie in renovatie- en sloopprojecten. Dat doen we voor 
woningcorporaties en gemeenten. We doen onderzoek en adviseren in 
uiteenlopende projecten met als raakvlak … bewoners. We voeren onze projecten 
zelfstandig of samen uit voor opdrachtgevers, als externe adviseur of als 
interimmer binnen de organisatie.

 
 
Bureau Bewonerszaken is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en 
actuele informatie, echter kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Bureau 
Bewonerszaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of 
onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Zowel in onze brochures als op onze website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar 
informatie van (niet-) commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. 
Bureau Bewonerszaken is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en 
informatie van derden.
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Wil je meer tips over een goede voorbereiding van je 
renovatieproject?

Lees dan hier onze blog met 5 tips voor de perfecte start 
van jouw renovatieproject.

Veel succes met jouw project! 

En heb je een vraag over prevalueren? Of andere vragen 
over renoveren met bewoners? Mail of bel ons gerust, 
dat vinden we leuk! 

Yvette Feld en Laura Wille

PS. Als je dit een zinvol werkboek vindt, is delen prima. 
Dan wel het liefst door mensen deze link te sturen: 
www.bureaubewonerszaken.nl/werkboek-prevalueren

CONTACT
Yvette Feld en Laura Wille 
www.bureaubewonerszaken.nl
info@bureaubewonerszaken.nl
tel: 06-41282407

LinkedIn
Laura www.linkedin.com/in/laurawille
Yvette www.linkedin.com/in/yvettefeld 


