
‘Met het PKVW kweek je veel goodwill’
Wonen Vierlingsbeek zet vol in op Politiekeurmerk Veilig Wonen

Met een bestand van zo’n 500 woningen behoort Wonen 
Vierlingsbeek tot een van de kleinere corporaties in Nederland. 
De corporatie is actief in zes kerkdorpen gelegen tussen 
Boxmeer en Venray. Het personeelsbestand bestaat uit 
slechts 3,6 fte. Gerard Willems is als technisch medewerker 
in dienst bij de corporatie. “De mooiste baan die er is”, 
lacht hij. “Als technisch opzichter zorg ik ervoor dat een 
kapotte deurklink wordt vervangen, maar ik begeleid ook 
onze nieuwbouwprojecten van het eerste ontwerp tot de 
uiteindelijke oplevering. Daarnaast valt het groot en klein 
onderhoud onder mijn verantwoordelijkheid.” 

Kleinschaligheid 
Ingeklemd tussen twee grote corporaties (in Boxmeer en 
Venray), maakte Wonen Vierlingsbeek de keuze om zelfstandig 
te blijven. De kleinschaligheid ziet Willems vooral als een 
voordeel. “De organisatielijnen zijn kort en we staan dicht bij 
onze huurders. Medewerkers die bij grote corporaties mijn 
functie vervullen, staan waarschijnlijk niet eens in direct 
contact met hen. Ik zie onze huurders, ik ken ze en zij kennen 
mij. Dat zal zeker van invloed zijn op bepaalde keuzes.” De 
kleinschaligheid bevalt niet alleen de corporatie zelf. “Ook onze 
huurders waarderen het directe contact. De Aedes-benchmark 
bevestigt dat.” De Aedes-score maakt sinds kort de prestaties 
van woningcorporaties inzichtelijk én onderling vergelijkbaar. In 
totaal werkten 319 woningcorporaties mee aan de benchmark; 
97,5 procent van het totale aantal. “Huurders beoordeelden 
Wonen Vierlingsbeek gemiddeld met een 7,9. Daarmee behoort 
de corporatie tot de top 3 van woningcorporaties met minder 
dan 1000 verhuureenheden. Het landelijk gemiddelde komt uit 
op een ruime 7”, weet Willems.

Volkshuisvesting in de sociale sector omvat meer dan het aanbieden van goede en betaalbare huurwoningen. Woningcorporatie 
Wonen Vierlingsbeek acht leefbaarheid en veiligheid zeker zo belangrijk. Een Brabants schoolvoorbeeld van waarin een kleine 
corporatie groot kan zijn…
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Veilige woonplek 
Hij wijdt het hoge cijfer aan het laagdrempelige karakter 
van Wonen Vierlingsbeek. “Als corporatie willen we open 
en toegankelijk zijn en vooral dicht bij de bewoners staan. 
Volkshuisvesting omvat wat ons betreft  meer dan het 
aanbieden en onderhouden van goede en betaalbare huur-
woningen in de sociale sector. Het bieden van een veilige 
woonplek zien wij tevens als een kerntaak.” Het voorkomen 
van inbraken hoort daarbij. “Uiteraard vinden ook in deze regio 
inbraken plaats. Vooral sinds de oplevering van de snelweg A73 
is het aantal inbraken toegenomen.” Door deze snelweg, die 
dwars door het corporatiegebied heenloopt, hebben inbrekers 
een veel snellere vluchtweg. In een mum van tijd zitten ze in 
Limburg, Gelderland of Duitsland. “Gelukkig maken we in onze 
woningen niet veel inbraken mee. Waarschijnlijk dankzij het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).” 

PKVW
Het PKVW deed zo’n vijftien jaar geleden zijn intrede bij 
Wonen Vierlingsbeek. “In Boxmeer werd destijds een gebied 
ontwikkeld dat van de gemeente aan de eisen van het PKVW 
moest voldoen. Toen hebben wij ons de vraag gesteld of het 
PKVW ook niet iets zou zijn voor onze nieuwbouwprojecten.” 
Bij wijze van proef werd een nieuwbouwproject onder het PKVW 
gebouwd.  In die tijd kreeg je nog advies van de politie zelf. Na 
een voorlichtingsbijeenkomst zijn we er meteen mee aan de 
slag gegaan.” Inmiddels heeft de corporatie de PKVW-kennis 
zelf in huis. Willems volgde hiervoor een cursus tot PKVW-
preventieadviseur; een opleiding van twee keer drie dagen. 
“Hierdoor kan ik bij renovatie en nieuwbouw onze aannemers  
informeren over de eisen en aanbevelingen van het PKVW, zodat 
ze ervoor kunnen zorgen dat de projecten het PKVW-certificaat 
krijgen. ”

Veilige woningen én omgeving
Alle nieuwbouw van Wonen Vierlingsbeek wordt gebouwd 
conform de eisen van het politiekeurmerk. Een paar 
jaar geleden leverde de corporatie in het centrum van 

‘Gelukkig maken we niet veel inbraken 
mee. Waarschijnlijk dankzij het PKVW’
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Vierlingsbeek een groot nieuwbouwproject op. Het ging 
om een gezondheidscentrum, tien huurappartementen, vijf 
starterswoningen, twee halfvrijstaande woningen en zes 
koopappartementen. Niet alleen de woningen zijn gebouwd 
volgens de eisen van het PKVW, voor de omgeving werd 
eveneens het politiekeurmerk aangevraagd. “Dat betekent dat 
ook de omgeving aan bepaalde voorwaarden moet voldoen”, 
legt Willems uit. “Denk aan verlichting van de achterpaden 
en de mogelijkheid om veilig te kunnen parkeren.” Willems is 
de afgelopen jaren veel belang gaan hechten aan het PKVW. 
“Met het keurmerk pak je zaken preventief aan. Je voorkomt 
er inbraken mee. Van de 495 eenheden die we verhuren, 
hebben er inmiddels 149 een certificaat.” Dat aantal zal in de 
toekomst alleen maar stijgen, omdat de corporatie bij renovatie 
van bestaande woningen ook kijkt of het PKVW kan worden 
behaald. “Eventuele extra kosten vormen niet de belangrijkste 
overweging om dat wel of niet te doen.  Die keuze maken we 
veelal op ons gevoel. Onze directeur zit een kamer verder. Ik 
leg de argumenten op tafel en vervolgens nemen we, meestal 
binnen een halfuur, een besluit.”

Communicatie richting bewoners
Woonveiligheid is ook in de communicatie richting 
bewoners een terugkerend thema. “Bij groot onderhoud 
organiseren we voorafgaand aan de werkzaamheden altijd 
een informatieavond.”  Tijdens deze bijeenkomsten staat de 
corporatie altijd even stil bij het PKVW. “We leggen uit wat 
het is, waarom we het belangrijk vinden en welk voordeel het 
de huurders oplevert. Als we verteld hebben wat wij doen om 
de veiligheid te verhogen, vragen we ook aandacht voor de 
eigen rol die bewoners hebben bij woonveiligheid. Want wij 
kunnen wel een mooie driepuntssluiting op de deur monteren, 
als die vervolgens niet op slot wordt gedraaid, heb je daar 
niets aan. En als wij rookmelders installeren is het van belang 
dat de huurders op tijd de batterijen vervangen. Die eigen 
verantwoordelijkheid vinden we belangrijk. Maar daar kun je 
alleen op wijzen als je zelf ook je zaakjes goed op orde hebt.”

Herkeuring
Het PKVW is volgens Willems een sterk merk. “Dat blijkt wel 
aan de korting die verzekeraars geven. Dat doen ze alleen 
omdat ze weten dat de kans op een inbraak door het PKVW echt 
flink wordt verlaagd.” Daar speelt de tienjaarlijkse herkeuring 
volgens Willems ook een belangrijke rol bij. “Woningen die 
het PKVW-certificaat hebben behaald, worden elke 10 jaar nog 
eens tegen het licht gehouden. Een goede zaak. De techniek 
staat niet stil, en dat geldt ook voor de technieken die inbrekers 
hanteren. Ik vind het dus prima dat woningen worden gecheckt 

om na te gaan of ze nog veilig zijn. Zelf moet ik elke twee jaar 
naar de verplichte PKVW-opfriscursus. Puur om mijn kennis 
van de laatste PKVW-eisen bij te spijkeren. Want we willen 
natuurlijk wel dat alles up-to-date is als we woningen voor het 
PKVW laten inspecteren.”

Inspectie
De opleveringsinspectie wordt uitgevoerd door een inspectie-
instelling. Dit gebeurt kort na de oplevering van de woningen.  
Aan de hand van een toetslijst en het handboek PKVW wordt 
beoordeeld of aan alle relevante eisen is voldaan. Van de 
inspectie wordt een uitgebreid rapport opgesteld waarin de 
eventuele omissies worden aangegeven. Tevens wordt een 
conclusie getrokken. “Als alles in orde is, ontvangen we een 
PKVW-certificaat. De samenwerking met de inspectie-instelling, 
in ons geval R2B, is perfect. Als ik tegen een PKVW-gerelateerde 
vraag aanloop, kan ik altijd even bellen. Dat werkt erg prettig. 
Zij helpen mij, zodat ik onze huurders weer kan helpen.”

Willems  is van mening dat een corporatie vooral moet 
kijken naar de mensen die de huurprijs moeten opbrengen: 
de huurders. “Natuurlijk kijken wij bij het PKVW ook naar 
de kosten. Iets extra’s kost altijd geld. Maar bij nieuwbouw-
projecten is de investering in het PKVW peanuts. Dat geldt 
eigenlijk ook voor het meeste groot onderhoud. Laatst moesten 
we 95 woningen herkeuren. Als gevolg van de nieuwe eisen 
moesten er rookmelders en trekcilinders worden geïnstalleerd. 
Dat doen we dan. Voor een paar tientjes per woning kan je veel 
ellende voor je huurder voorkomen. Het is een service die we 
graag willen bieden. Dus als het even kan, doen we dat.”

Profileren
De kosten voor het PKVW worden niet doorberekend in de huur. 
“Dat zou een beetje flauw zijn. Dan neem je het voordeel dat 
huurders hebben van de lagere verzekeringspremie, weer weg. 
Wij zien het behalen van het keurmerk als regulier onderhoud. 
Het is bovendien een mooie manier om ons te profileren. Je 
laat zien dat je een stapje extra wilt zetten voor je huurders. De 
goodwill die dat uiteindelijk oplevert, is ons veel waard.”

‘Voor een paar tientjes per woning kan je 
veel ellende voor huurders voorkomen’

‘De kosten voor PKVW worden niet 
doorberekend in de huur’


