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/t's like descrihing an anion. ft appears simple on the outside, but it's deceptive, for it has many 

layers. lf it's cut apart there are just anionskins left and the original farm has disappeared. IJ 

each layer is described separately, we fase sight of the whole. The layers are transparent so that 

when we look at the whole anion, we see nat just the surface but also sarnething of the interior. 

(Rybczynski, 1986; geciteerd door Moore, 2000) 
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Voorwoord 

Het voorwoord, terugblikken op het afgelopen jaar waarin ik mij heb vastgebeten in de thematiek 

rond de leefbaarheid in buurten en wijken en hoe corporaties hiermee om (moeten) gaan in het 

kader van de afronding van mijn studie Real Estate Management & Development (REMD) aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. 

Een jaar later is één ding mij wel duidelijk geworden: de verbetering dan wel het waarborgen 

van de leefbaarheid in buurten en wijken is een proces van lange adem en vergt het nodige 

doorzettingsvermogen. Nietalleen vanwege de complexiteit van het begrip maarzekerook vanwege de 

vele stakeholders die bij dit proces betrokken zijn en de daarbij behorende verschillende belangen. 

'Doorzettingsvermogen' en 'lange adem' zijn ook de woorden waarmee ik mijn afstudeerproces zou 

willen typeren. Het was niet altijd eenvoudig om de juiste richting te kiezen. Hierbij wil ik een aantal 

mensen bedanken, die mij de inspiratie, moed en het (zelf)vertrouwen hebben gegeven om mijn 

afstudeeronderzoek tot een goed einde te brengen. 

Allereerst wil ik Stichting Bevo Woningbeheer te Gorinchem bedanken voor de mogelijkheid die mij 

geboden is om mijn afstudeeronderzoek binnen hun organisatie te mogen uitvoeren. in het bijzonder 

mevouw ir. T. Otterman en de heer drs. W. Vlierhuis van de afdeling Beleid & Ontwikkeling voor de 

interessante discussies en begeleiding tijdens het onderzoek. 

Daarnaast wil ik de overige collega's van de afdeling Beleid & Ontwikkeling en de overige afdelingen 

bedanken voor de gemoedelijke sfeer waarin ik het afgelopen jaar werkzaam ben geweest. 

Verder wil ik de heer drs. J.J.A.M. Smeets en de heer ir. S.J.E. Maussen MRE zeer bedanken voor de 

kritische noten tijdens de begeleidingssessies en de presentaties. Deze werkten zeer inspirerend en 

hebben mij elke weer een (nieuw) licht doen schijnen op mijn afstudeeronderwerp. 

Tot slot wil ik mijn ouders, familie en mijn vriendin bedanken voor de morele steun en het 

zelfvertrouwen dat zij mij hebben gegeven. Zij hebben mij altijd gesteund en met raad en daad 

bijgestaan. 

Kerkdriel, 2007 Dave Havermans 
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Samenvatti_ng __ 

Leefbaarheid is een hot item gegeven de vele beleidsnotities, artikelen en discussies rond dit thema. 

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen als de individualisering of de multiculturalismering maar 

ook gebeurtenissen als de rellen in de voorsteden van Parijs (najaar 2005) of de rellen in de wijk 

Ondiep in Utrecht begin dit jaar hebben bijgedragen aan het toenemende aantal debatten over de 

leefbaarheidsproblematiek in buurten en wijken. 

Ook binnen Stichting Bevo Woningbeheer te Gorinchem (hierna Bevo) bestaat een toenemende 

aandachtvoor de leefbaarheid in buurten en wijken. Veelal worden pas activiteiten ontplooit wanneer 

de leefbaarheidsproblemen zich reeds hebben geopenbaard. Binnen de organisatie wil men komen 

tot een meer planmatigere, strategische werkwijze bij het nemen van leefbaarheidsinterventies. 

Er is behoefte aan meer duidelijkheid ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden in het 

kader van het prestatieveld leefbaarheid. Daarnaast stellen discussies omtrent het maatschappelijke 

ondernemerschap corporaties voor de taak om te laten zien wat ze doen en hoe ze het doen. 

Tegen deze achtergrond is getracht een beslissingsondersteunend model voor het nemen van 

leefbaarheidsinterventies door corporaties te ontwikkelen welke inzicht tracht te geven hoe 

corporaties invulling kunnen geven aan het prestatieveld leefbaarheid in hun strategisch beleid. 

Leefbaarheid heeft betrekking op de interactie tussen mens en omgeving. Deze interactie kan vanuit 

verschillende oogpunten bekeken worden, vanuit de mens (leefbaarheid), vanuit de omgeving (Quality 

of Life) of vanuit beiden gericht op de toekomst (duurzaamheid). Woningcorporaties hebben vrijwel 

alleen invloed op de prestaties van de omgeving wanneer zij trachten de leefbaarheid in een wijk of 

buurt te verbeteren. De Quality of Life benadering staat dan ook centraal in dit onderzoek. Aan de 

hand van het model van Pacione (2003) is getracht inzicht te verkrijgen in deze benadering. Dit model 

beschrijft een vijftal kerndiscussies voorgesteld als dimensies namelijk: domeinen, schaalniveaus, 

indicatoren, causaliteit en contextafhankelijkheid. 

De dimensie domeinen gaat in op de kenmerken van de mens en omgeving die maken dat een omgeving 

leefbaar is voor de mens. Het gaat hier om kenmerken als kwaliteit van de woning of voorzieningen 

in de buurt maar ook om kenmerken als arbeidsparticipatie, inkomen of gezondheid. De dimensie 

schaalniveaus gaat in op de verschillende schaalniveaus waarop leefbaarheid bekeken kan worden 

(locaal, regionaal of nationaal). Een vraag die bij vele studies naar leefbaarheid naar voren komt, is 

de vraag in hoeverre leefbaarheid door middel van subjectieve of objectieve indicatoren moet (of 
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kan) worden vastgesteld. Dit wordt beschreven in het discussieveld indicatoren. Het discussieveld 

causaliteit gaat in op verschillende discussies rond oorzaak-gevolg relaties. Leefbaarheid is een 

containerbegrip welke beschreven kan worden aan de hand van verschillende aspecten. Onderwerp 

van discussie is in hoeverre deze aspecten als afzonderlijke indicatoren of juist als groepen van 

indicatoren beschouwd moeten worden (determinanten). Daarnaast is er de discussie of causale 

relaties 'bottom-up' of juist 'top-down' verlopen. Het laatste discussieveld, contextafhankelijkheid, 

gaat in op de persoonlijke achtergrond als onderscheidende factor voor de 'fit' tussen mens en 

omgeving. Met andere woorden binnen deze dimensie wordt bekeken in hoeverre sociale groepen 

verschillen in de waardering van de leefbaarheid. 

Om als corporatie invulling te kunnen geven aan het prestatieveld leefbaarheid is het beleidsproces 

rond dit prestatieveld bekeken. Het beleidsproces is het gevolg van de beleidscyclus die een corporatie 

doorloopt. In het onderzoek is voornamelijk ingegaan op de koppeling tussen de beleidsvoorbereiding

/ probleembeschrijvingsfase met de uiteindelijke uitvoeringsfase van de beleidscyclus. Specifiek is 

nader ingezoomd op het beslissingsproces om te komen tot leefbaarheidsinterven ties. Dit proces is 

beschreven aan de hand van het beslissingsmodel van Sirnon (1960, in Hommel & Smeets, 2001). 

Om het werkveld van corporaties in het kader van leefbaarheid af te bakenen, is in het onderzoek 

bekeken welke domeinen en schaalniveaus voor corporaties van belang zijn. Dit is allereerst 

bekeken aan de hand van het wettelijk kader. Hierna is ingegaan op de rol en positie die corporaties 

innemen in de maatschappij. Hierbij zijn verschillende typen corporaties beschreven en is bekeken 

welke domeinen geformuleerd door Felce en Perry (1995) al dan niet tot het werkveld van deze 

typen corporaties behoren. Daarnaast is ingegaan op overige doelstellingen van de organisatie die 

mogelijk een rol spelen bij de bepaling van het werkveld. Ook is ingegaan op de mogelijke lokale 

maatschappelijke opgaven welke invloed heeft op het leefbaarheidsbeleid. 

Om inzichtelijk te maken welke schaalniveaus in het kader van leefbaarheid voor corporaties van 

belang zijn, is nader ingegaan op de verschillende niveaus in het Jokale veld. 

Uiteindelijk is de situatie voor Bevo geschetst. 

Alvorens te kunnen interveniëren, dienen allereerst de probleemgebieden in kaart gebracht 

te worden. In dit onderzoek is eerst ingegaan op het signaleren van leefbaarheidsproblemen. 

Naast de begripsafbakening van het signaleren is ingegaan op de gegevensverzameling. Hierna 

is de probleemsignalering in de praktijk belicht. Hierbij zijn allereerst een aantal bestaande 

leefbaarheidsonderzoeken beschreven. Vervolgens is ingegaan op de huidige gegevensverzameling 

binnen Bevo. Tot slot zijn in dit onderzoek een aantal randvoorwaarden besproken waar een 

signaleringssysteem aan dient te voldoen en is gekomen tot een conceptualisering van een 

signaleringssysteem voor leefbaarheidsproblemen. Hierbij is beschreven hoe het begrip leefbaarheid 

benaderd moet worden. Daarnaast zijn de onderdelen van het conceptueel model geoperationaliseerd 
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aan de hand van verschillende subjectieve en objectieve indicatoren. Ook is ingegaan op het meenemen 

van de contextafhankelijkheid in het signaleringssysteem. 

Voor het formuleren van aandachtsgebieden in het kader van leefbaarheid is allereerst ingegaan op 

diversevormen van normeringen. Vervolgens is besproken wanneereengebied, wanneerwordtgekeken 

naar de totale leefbaarheidsscore van dit gebied, behoort tot een aandachtsgebied. Aansluitend is 

ingegaan op de specifieke probleemformulering. Hierbij is de multiple-regressie analyse voorgesteld 

als manier om inzicht te geven in domeinen waarin als eerste geïntervenieerd dient te worden. Het 

interveniëren in deze domeinen levert de meeste winst op ten aanzien van de leefbaarheidsscore 

van een gebied. Hierna is ingegaan op de strategievorming. Hierbij is ingegaan op de verschillen 

in beleving van kwaliteit tussen sociale groepen. Voorgesteld is om in het leefbaarheidsbeleid van 

corporaties onderscheid te maken tussen strategieën gericht op basiskwaliteit (needs voor iedereen 

gelijk) en strategieën gericht op contextafhankelijke kwaliteit (preferences verschillend voor sociale 

groepen). Aangezien leefbaarheidsproblemen veelal opdoemen in gebieden waar over het algemeen 

sprake is van bepaakde achterstandssituaties van bewoners is tot slot nader ingegaan op deze 

achterstandsituaties. 

Om inzicht te krijgen in de interventies die ingezet kunnen worden ten aanzien van leefbaarheid is 

in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen beheeractiviteiten en leefbaarheidsinterventies. 

Vervolgens zijn verschillende typen interventies besproken te weten: directe interventies versus 

indirecte interventies en basisinterventies versus contextafhankelijke interventies. Hierna is ingegaan 

op de effecten van leefbaarheidsin terventies in relatie tot de input die geleverd moet worden. Ook is 

inzichtelijkgemaaktwelke interventies in de praktijkworden ingezt. Hierbij is per interventie bekeken 

op welk schaalniveau de interventie plaatsvindt, op welke domeinen de interventie betrekking heeft, 

welke stakeholders mogelijk betrokken zijn en wat de te verwachtten effecten van de interventie 

zijn. Daarnaast is het afwegingsproces besproken om te komen tot leefbaarheidsinterven ties welke 

uiteindelijk ingezet kunnen worden. Tot slot is in het kort ingegaan op het meten van de effectiviteit 

van de interventies. 

Leefbaarheid is een beleidsveld waar een breed waaier van stakeholders actief is met verschillende 

taken en verantwoordelijkheden. Hierbij lopen de belangen veelal uiteen. Voor het verkrijgen van 

een optimale leefbaarheid met een gedeelde verantwoordelijkheid geldt dat samenwerking één van 

de belangrijkste succesfactoren is. In dit onderzoek zijn allereerst de verschillende stakeholders 

in het kader van leefbaarheid onderscheiden. Hierbij is per stakeholder besproken wat de taken 

en verantwoordelijkheden zijn in relatie met de domeinen zoals geformuleerd door Felce en 

Perry (1995). Vervolgens is ingegaan op verschillende vormen van samenwerking alsmede welke 

stakeholders voor corporaties de belangrijkste partners vormen. Tot slot is ingegaan op succes- en 

faalfactoren bij samenwerking ten behoeve van het waarborgen en verstevigen van de leefbaarheid 
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in buurten en wijken. 

Aan de hand van de eerder besproken aspecten is uiteindelijk het beslissingsondersteunend model 

ontwikkeld. 

Het beslissingsondersteunend model is in dit onderzoek getoetst aan de hand van twee case studies. 

Voor de eerste case study zijn de databestanden van het Ieefbaarheidsonderzoek van de Gemeente 

Gorinchem welke in 2001 heeft plaatsgevonden opnieuw geanalyseerd. Hierbij stond de wijk 

Haarwijk in Gorinchem centraal. Gezien beperkingen van de dataset is hier alleen de vraag getoetst in 

hoeverre verschillen in behoeften tussen sociale groepen doorklinken in de tevredenheid met diverse 

leefbaarheidsaspecten. Om de verschillen tussen groepen in tevredenheid met hun woonomgeving 

aan te kunnen tonen, zijn zogenaamde variantieanalyses uitgevoerd. Hierin zijn volgende 

contextafhankelijke variabelen meegenomen: gezinssituatie, leeftijdsklasse en levenscyclus. 

In de tweede casestudy zijn de data van een onderzoek uit 2006 uitgevoerd door Stichting Interface 

in de gemeenten Helmond en Mierlo opnieuw geanalyseerd. In deze case zijn de stappen uit het 

beslissingsondersteunend model getoetst. Allereerst zijn de gemiddelde leefbaarheidsscores van de 

verschillendewijken naastelkaar gezet. Vervolgens is factoranalyse toegepastorn hetaantal indicatoren 

te reduceren tot een aantal (hoofd)leefbaarheidsaspecten. Vervolgens is met behulp van multiple 

regressie-analyse bekeken in welke mate de tevredenheid over deze aspecten bijdraagt aan de totale 

leefbaarheidsscore per wijk. Gezien het beperkt aantal cases, zijn de meergezinswoningen in deze 

en verdere analyses buitenbeschouwing gelaten. Hierna is nader ingegaan op eventuele verschillen 

tussen sociale groepen in de mate van tevredenheid met de verschillende Ieefbaarheidsapecten in 

de wijk 't Hout in Helmond. Hierbij zijn de volgende contextafhankelijke variabelen meegenomen: 

huishoudenssamenstelling, opleidingsniveau, werkenden/niet werkenden en inkomen. Tot slot is 

bekeken welke gevolgen de resultaten zouden kunnen hebben voor het leefbaarheidsbeleid van een 

corporatie. 

Om te komen tot een goed leefbaarheidsbeleid zal Bevo diverse keuzes moeten maken. Er zijn 

nog diverse aanbevelingen die aanleiding geven voor nader onderzoek. Getracht is om in dit 

onderzoek een handvat te bieden aan corporaties zodat zij een kwaliteitssprong kunnen maken in de 

beleidsontwikkeling ten aanzien van het prestatieveld leefbaarheid. 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterven ties 

lnhoudsongaye_ 

Voorwoord 

Samenvatting 

1 Inleiding 

1.1. Aanleiding onderzoek 

1.2. Probleem- en doelstellingen onderzoek 
1.2.1 Doelstelling onderzoek 
1.2.2 Probleemstelling onderzoek 

1.3. Belang van het onderzoek 

1.4. Onderzoeksopzet 

1.5. Verwachtte onderzoeksresultaten 

1.6. Opbouw rapportage 

2 Leefbaarheid; een theoretisch kader 

2.1. Historische context 

2.2. Benaderingen van het begrip 
2.2.1 Interactie mens & omgeving 
2.2.2 Leefbaarheid, Quality of Life & Duurzaamheid 
2.2.3 Overige benaderingen 

2.2.4 Benadering vanuit de corporatie 

2.3. Definiëring van het begrip 
2.3.1 Domeinen 
2.3.2 Schaalniveaus 
2.3.3 Indicator type 
2.3.4 Causaliteit 
2.3.5 Context-afhankelijkheid (social groups) 

2.4. Resumerend 

1 

1 

3 
3 
3 

4 

4 

4 

5 

7 

7 

9 
10 
10 
11 

11 

11 
12 
14 
15 
17 
19 

20 



Inhoudsopgave 

3 Beleid en leefbaarheid 23 

3.1. De beleidscyclus 23 

3.2. Het beslissingsproces 24 

3.3. Vormgeving leefbaarheidsbeleid 25 

3.4. Resumerend 27 

4 De maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden 29 

4.1. Het wettelijke kader 29 
4.1.1 Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 29 
4.1.2 Betekenis van het prestatieveld 31 
4.1.3 De toekomst van de sociale huursector 31 
4.1.4 Afbakening leefbaarheid vanuit wettelijk kader 32 

4.2. De missie en visie van de organisatie 32 
4.2.1 Rollen en positie in de maatschappij 32 
4.2.2 Corporatie typen en het werlveld 34 

4.2.3 Overige doelstellingen 34 

4.3. Leefbaarheid en schaalniveau 35 
4.3.1 Niveaus 35 
4.3.2 Privé, semi-openbaar & openbare ruimte 35 
4.3.3 Schaalniveau en leefbaarheidsbeleid 36 

4.4. Betekenis voor Bevo 36 
4.4.1 Domeinen 36 
4.4.2 Schaalniveaus 37 

4.5. Resumerend 38 

5 Signalering leefbaarheidsproblematiek 41 

5.1. Het signaleringssysteem als onderdeel van beleid 41 
5.1.1 Definitie 41 
5.1.2 Leefbaarheidssignalering in beleidscyclus 41 
5.1.3 Gegevensverzameling 42 

5.2. Probleemsignalering in de praktijk 43 
5.2.1 Bestaande leefbaarheidsonderzoeken 43 
5.2.2 Signalering Bevo 43 

5.3. Conceptualisering signalering leefbaarheidsproblematiek 45 
5.3.1 Causaliteit 45 
5.3.2 Contextafhankelijkheid 45 
5.3.3 Indicatoren 46 
5.3.4 Het conceptueel model 46 

5.4. Resumerend 47 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterventies 

6 Vertaling naar beleid 51 

6.1. Probleemherkenning en -formulering 51 
6.1.1 Normeringen S1 
6.1.2 Formulering aandachtsgebieden S2 
6.1.2 Specifieke probleemformulering S3 

6.2. Strategievorming 53 
6.2.1 Beleving en kwaliteit S4 
6.2.2 Basiskwaliteit ss 
6.2.2 Contextafhankelijke kwaliteit ss 
6.2.4 Implicaties voor de organisatie ss 

6.3. Achterstandssituaties 56 

6.4. Resumerend 56 

7 Leefbaarheidsinterven ties 59 

7.1. Beheer en leefbaarheid 59 

7.2. Typen leefbaarheidsinterventies 60 
7.2.1 Directe interventies versus indirecte interventies 61 
7.2.2 Basisinterventies versus contextafhankelijke interventies 61 

7.3. Effecten leefbaarheidsinterventies 62 

7.4 Leefbaarheidsinterventies 63 
7.4.1 Interventies in de praktijk 63 
7.3.2 Choiceproces interventies 64 
7.3.2 Effectiviteit van de interventie 6S 

7.5 Resumerend 65 

8 Stakeholders in het proces 69 

8.1. De stakeholders 69 
8.2.1 Bewoners( organisaties) 70 
8.2.2 Gemeente +verschillende diensten 71 
8.2.3 Politie 72 
8.2.4 Welzijnsorganisaties 72 
8.2.5 Zorginstellingen 73 
8.2.6 Andere corporaties 73 
8.2.7 Overige stakeholders 73 

8.2. Samenwerking 73 

8.2.1 Strategische sourcing 74 
8.2.2 Het netwerk 74 

8.3. Samenwerkingsvormen corporatie, bewoners en gemeente 75 

8.4. Succes- en faalfactoren 76 

8.5. Resumerend 77 



Inhoudsopgave 

9 Het beslissingsmodel 79 

9.1. Afbakening leefbaarheid. 79 

9.2. Signalering leefbaarheidsproblematiek 80 

9.3. Probleemherkenning en -formulering 81 

9.4. Vertaling naar beleid 82 

9.5. Leefbaarheidsinterven ties 83 

9.6. Het beslissingsondersteunend model 84 

10 Case studies 87 

10.1. Analysetechnieken 87 
10.1.1 Factoranalyse 88 
10.1.2 Stepwise multiple regressie-analyse 89 
1 0.1.3 Variantieanalyse 90 

10.2. Case Gorinchem, Haarwijk 91 
10.2.1 Achtergrond onderzoek 91 
10.2.2 Kanttekeningen ten aanzien van dataset 93 
10.2.3 Opzet case 93 
10.2.4 Resultaten 94 
10.3.5 Conclusies case 101 

10.3. Case Helmond, 't Hout 102 
10.3.1 Achtergrond onderzoek 102 
10.3.2 Kanttekeningen ten aanzien van dataset 103 
10.3.3 Opzet case 103 
10.3.4 Resultaten 105 
10.3.5 Conclusies case 112 

10.4. Resumerend 113 

11 Conclusies en aanbevelingen 115 

11.1. Conclusies en aanbevelingen 115 

11.2. Beperkingen onderzoek 121 

11.3. Aanbevelingen toekomstige onderzoeken 121 

11.4. Tot slot 122 

Literatuurlijst 

Bijlagen 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterventies 

1 Inleiding_ 

In de hiernavolgende onderzoeksopzet wordt allereerst ingegaan op de aanleiding en de doel- en 

probleemstelling van dit onderzoek. Tevens wordt in het kort ingegaan op de meerwaarde van dit 

onderzoek. Vervolgens worden de onderzoeksmethode en de fasering van het onderzoek besproken. 

Hierna worden de verwachte onderzoeksresultaten beschreven. Tot slot van dit hoofdstuk wordt de 

opbouw van het rapport behandeld. 

1.1. Aanleiding onderzoek 

Het begrip leefbaarheid is niet nieuw. Het begrip vormt al lange tijd onderwerp voor diverse studies. 

Waar het begrip in de 19e en begin 20e eeuw voornamelijk een biologische perspectief had in de 

vorm van de bestrijding van ziekte en epidemieën ten gevolge van de slechte situatie van de arbeiders, 

wordt leefbaarheid tegenwoordig voornamelijk bekeken vanuit sociaal-economisch perspectief. 

Leefbaarheid is 'hot' getuige de vele beleidsnotities, artikelen en discussies over dit thema. Diverse 

maatschappelijke ontwikkelingen als de individualisering of de multiculturalisering maar ook 

gebeurtenissen als de rellen in de voorsteden van Parijs (najaar van 2005) of de rellen in de wijk 

Ondiep in Utrecht begin dit jaar hebben bijgedragen aan het toenemend aantal debatten over de 

leefbaarheidsproblematiek in buurten en wijken. 

Ook binnen de sociale huursectorwordt meeren meer aandacht besteed aan de leefbaarheid in buurten 

en wijken. Woningcorporaties zijn als maatschappelijk ondernemers (een van de) verantwoordelijke 

organisaties om in te spelen op leefbaarheid in buurten en wijken. Hetwettelijke kader hiervoorwordt 

gevormd door het prestatieveld 'leefbaarheid' welke sinds 1997 als vijfde prestatieveld is opgenomen 

in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Dit houdt in dat een toegelaten instelling "bijdraagt 

aan de leefbaarheid in de buurten en wijken waar haar woongelegenheden gelegen zijn". In het kader 

van leefbaarheid is in het BBSH een verruiming van het toegestane werkgebied (de volkshuisvesting 

red.) opgenomen; ook andere werkzaamheden mogen verricht worden "die ten goede komen aan het 

woongenot in een buurt of wijken" (Ministerie van VROM, 2005). 

Enerzijds gaat deze verplichting om te investeren in de leefbaarheid van de fysieke omgeving uit 

van het maatschappelijke belang: het investeren in betere huisvesting en omgevingskwaliteit leidt 

volgens sommige redeneringen tot een vergroting van het draagvlak voor buurtbetrokkenheid. 
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Hoofdstuk 1; Inleiding 

Anderzijds gaat de verplichting in op het veronderstelde eigenbelang van de corporatie: een dergelijke 

investering heeft ook invloed op de waarde(stijging) van het onroerend goed (WRR, 2005). 

Vraag rijst wat het prestatieveld leefbaarheid nu betekent voor de taken en verantwoordelijkheden 

van woningcorporaties. In het BBSH wordt dit slechts ten dele omschreven. Met de invoering van het 

prestatieveld werd interpretatie van de regelgeving en toezicht op de naleving ervan gecompliceerder 

(Conijn, 2005). In het Toezichtverslag 1997 van het ministerie van VROM werd reeds opgemerkt 

dat leefbaarheid voor veel toegelaten instellingen "een moeilijk definieerbaar en niet duidelijk af te 

bakenen begrip" was. 

In de bestaande literatuur over het onderwerp bestaat eveneens geen overeenstemming voor wat 

betreft de definitie en perspectief van het begrip leefbaarheid. Juist de complexiteit van het begrip 

wordt keer op keer benadrukt (Leidelmeijer & Van Kamp, 2003). Zo heeft leefbaarheid voor iedere 

persoon een andere betekenis. Met andere woorden leefbaarheid is contextafhankelijk 

Het ontbreken van een duidelijke afbakening van het begrip leefbaarheid en de ontwikkeling van een 

verbreding van de taken binnen de sociale huursector hebben tot een vergroting van de raakvlakken 

met andere beleidssectoren geleid (SCP, 2002). Hierdoor zijn de scheidslijnen van de taken en 

verantwoordelijkheden van woningcorporaties metandere (verantwoordelijke) organisaties diffuser 

geworden. In de praktijk heeft dit tot zeer veel verschillende activiteiten geleid die corporaties 

inzetten om de leefbaarheid in sommige wijken en buurten te verbeteren. Sommige corporaties gaan 

verder dan anderen door bijvoorbeeld te fungeren als arbeidsbureau voor werkeloze huurders (zie 

afbeelding 1.1). 

Afbeelding 1.1. Leefbaarheidsin terventies door corporaties 
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Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterventies 

Stichting Bevo Woningbeheer te Gorinchem (hierna Bevo) is momenteel een visie aan het ontwikkelen 

ten behoeve van het prestatieveld leefbaarheid. Weliswaar worden momenteel maatregelen 

genomen in het kader van het prestatieveld, maar dit gebeurt veelal pas wanneer problemen zich 

reeds hebben geopenbaard. Binnen Bevo wil men komen tot een meer planmatigere, strategische 

werkwijze bij het nemen van leefbaarheidsinterventies. Centraal staat hierbij ondermeer hoe het 

complexe begrip leefbaarheid nu vanuit een corporatie moet worden benaderd in termen van taken 

en verantwoordelijkheden. Ook de vraag hoe het prestatieveld nu in het strategische beleid vorm 

moet krijgen komt bij de visieontwikkeling naar voren. 

Dit onderzoek vormt een bijdrage aan deze visieontwikkeling van Bevo. Ten einde het prestatieveld 

te kunnen implementeren in het beleid zal getracht worden een model te ontwikkelen voor 

beslissingsondersteuning bij de keuze van leefbaarheidsinterventies. 

1.2. Probleem- en doelstellingen onderzoek 

1.2.1 Doelstelling onderzoek 

Doelstelling van het onderzoek is als volgt gedefinieerd: 

'Hetontwikkelen van een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterven ties 

opdat dit als middel in het strategische beleid van Bevo ten aanzien van het prestatieveld Leefbaarheid 

kan worden ingezeL' 

1.2.2 Probleemstelling onderzoek 

In dit onderzoek wordt allereerst de volgende onderzoeksvraag gehanteerd: 

'Op welke manier kan een beslissingsondersteunend model worden ontwikkeld voor het nemen van 

leefbaarheidsinterven ties zodat dit in het scrate9isch beleid van Bevo kan worden in9ezet?' 

Deze hoofdvraag is opgedeeld in de hiernavolgende deelvragen: 

• Wat moet onder leefbaarheid worden verstaan?; 

• Hoe beïnvloeden de maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden van Bevo de keuze voor 

leefbaarheidsinterventies?; 

• Hoe kan leefbaarheid in wijken en buurten gemeten worden?; 

• Hoe kan het strategisch beleid ten aanzien van leefbaarheid worden vormgegeven?; 

• Welke leefbaarheidsinterventies kunnen door corporaties worden ingezet?; 

• Welke stakeholders zijn bij het proces betrokken?; 

• Hoe dient het beslissingsondersteunend model vormgegeven te worden? 
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Hoofdstuk 1; Inleiding 

Daarnaast wordt in dit onderzoek getracht antwoord te krijgen op de volgende vraag: 

'In hoeverre is leefbaarheid contextaflwnkelijk en dient dit meegenomen te worden in de ontwikkeling 

van het beleid van corporaLies ten aanzien van leefbaarheid?' 

1.3. Belang van het onderzoek 

Zoals in de aanleiding naar voren kwam, is er verschil in opvatting over de specifieke taken en 

verantwoordelijkheden ten aanzien van het prestatieveld leefbaarheid bij woningcorporaties. Er is 

behoefte aan meer duidelijkheid binnen de sociale huursector omtrent dit prestatieveld.Hierbij is het 

van belang meer handen en voeten te geven aan het begrip leefbaarheid. Daarnaast stellen discussies 

omtrent het maatschappelijk ondernemerschap corporaties voor de taak te laten zien wat ze doen 

en hoe ze het doen. Met andere woorden of ze hun maatschappelijk vermogen op de meest effectieve 

en efficiënte manier inzetten (Deuten & De Kam, 2005). Hiervoor dienen zij een duidelijk beleid te 

formuleren over hun maatschappelijke prestaties. Daarnaast is vanuit beleidsmakers en ontwerpers 

onder andere behoefte aan instrumenten en methoden welke effecten van het leefbaarheidbeleid in 

kaart kunnen brengen (Pacione, 2003; Leidelmeijer & Van Kamp, 2003). 

1.4. Onderzoeksopzet 

Het onderzoek kan in een aantal delen worden onderverdeeld (zie figuur 1.1). Allereerst wordt het 

Figuur 1.1. Onderzoeksopzet 

In kadering 

I 
Theoretisch kader (hfst 2) I 

. Beleid en leefbaarheid (hfst 3) , 

Leefbaarheid melen (hfst 5) 

Vertaling naar beleid (hfst 6) 

Leefbaarheidsinlervenlies (hfst 7) 

Slakeholders (hfst 8) 

Conclusies en aanbevelingen (hfst 11) 

terugkoppeling 

begrip leefbaarheid nader gedefinieërd. De inkadering dient als uitgangspunt voor de rest van het 

onderzoek. In de daaropvolgende hoofdstukken worden de aspecten behandeld welke als input 

dienen voor het beslissingsinstrument. Hierna vindt de daadwerkelijke modelontwikkeling plaats. 

Tot slot wordt het model getoetst aan de hand van een casestudie en worden aansluitend conclusies 

en aanbevelingen aan het onderzoek verbonden. 

1.5. Verwachtte onderzoeksresultaten 

Uiteindelijk moet het onderzoek resulteren in een beslissingsondersteunend model. Aan de hand 

van de gestelde onderzoeksvragen zullen conclusies aan het onderzoek verbonden worden. Hierbij 
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Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterventies 

zal bekeken worden in hoeverre het onderzoek de vraagstellingen zoals in §1.2.2. gesteld, zijn 

beantwoord. Aansluitend worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het strategisch beleid van 

Bevo in het kader van leefbaarheid alsmede ten aanzien eventuele vervolg onderzoek. 

1.6. Opbouw rapportage 

De opbouw van de rapportage volgt de onderdelen uit de onderzoeksopzet. 

In hoofdstuk 2 wordt het begrip Leefbaarheid nader beschouwd. Naast de historische context van 

het begrip wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op verschillende benaderingen van het begrip. 

Daarnaast wordt het model van Pacione geïntroduceerd welke als leidraad voor dit onderzoek 

dient. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de beleidscyclus en hoe beleid ten aanzien van 

leefbaarheid vorm gegeven kan worden. 

Hoofdstuk 4 heeft betrekking op de maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden van 

corporaties in relatie tot het prestatieveld leefbaarheid. Hierbij wordt ingegaan op de taken en 

verantwoordelijkheden welke voortvloeien uit het wettelijke kader en welke voortvloeien uit de 

missie en visie van de corporatie. 

lnhoofdstukSwordthetmeten van leefbaarheid in buurtenen wijken behandeld. Naastcriteria vooreen 

signaleringssysteem voor leefbaarheid in buurten en wijken worden een aantal bestaande methoden 

besproken. Uiteindelijk wordt gekomen tot een signaleringssysteem binnen dit onderzoek. 

Oevertalingvan signalering naar specifieke strategieën wordt beschreven in hoofdstuk6. Hierbij komen 

ondermeer de formulering van de aandachtsgebieden en specifieke problemen en vertaling naar 

beleid aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan vormen van kwaliteit die de woonomgeving 

moet bieden voor de bewoners ten aanzien van leefbaarheid. 

Hoofdstuk 7 beschrijft welke leefbaarheidsinterventies corporaties in kunnen zetten. Naast een 

inventarisatie van mogelijke leefbaarheidsinterventies, wordt ingegaan op eventuele effecten van 

leefbaarheidsinterventies op de leefbaarheid in een gebied alsmede welke afwegingen gemaakt 

dienen te worden om te komen tot de interventie(s) die ingezet worden. 

De stakeholders en hun rol in het beleidsproces worden in hoofdstuk 8 behandeld. Naast een 

beschrijving van de belangrijkste stakeholders in het kader van leefbaarheid, wordt in dit hoofdstuk 

aandacht besteed aan de samenwerking tussen corporaties en stakeholders en de taken en 

verantwoordelijkheden van elke partij. 

De uiteindelijke modelontwikkeling vindt plaats in hoofdstuk 9. Hierbij dienen de in de voorgaande 

hoofdstukken besproken aspect als input. 

Na de modelontwikkeling wordt in hoofdstuk 10 door middel van een tweetal case studies het 

beslissingsondersteunend model getoetst 

In hoofdstuk 11 en tevens laatste hoofdstuk van dit rapport worden de conclusies en aanbevelingen 

behandeld. 
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2 _l,eetbaarheid;~en theoretisch kader 

Het definiëren van leefbaarheid heeft in het verleden geleid tot diverse debatten en discussies. 

De meningen zijn nogal verdeeld wat betreft de inhoud van het begrip. Daarom is het van belang 

het begrip een duidelijk kader te geven. Allereerst wordt in dit hoofdstuk de historische context 

besproken. Om te bekijken hoe !eetbaarheid vanuit corporaties en dus Bevo bekeken moet worden, 

worden hierna verschillende benaderingen van het begrip beschreven. Vervolgens wordt verder 

op de meest relevante benadering ingegaan. Dit zal aan de hand van het model van Pacione (2003) 

worden beschreven. 

2.1. Historische context 

Het begrip !eetbaarheid is niet nieuw. Het begrip vormt al lange tijd onderwerp voor diverse studies. 

In deze paragraaf wordt in het kort ingegaan op de historische context. 

Het begrip !eetbaarheid kenmerkt zich door een aantal verschuivingen door de tijd voor wat betreft 

de definitie en de benadering van het begrip (zie figuur 2.1). Waar in de 19e en begin 20e eeuw 

Figuur 2.1. Betekenis begrip leefbaarheid door de tijd 
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Bron: naar Leidelmeijer & Van Kamp, 2003 
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tijdens de industrialisatie meer aandacht ontstond voor de slechte leefsituatie van de arbeiders, werd 

leefbaarheid in de jaren '90 van de vorige eeuw voornamelijk aan de hand van fysiekruimtelijke en 

sociaal-economisch aspecten en veiligheid bekeken (Leidelmeijer & Van Kamp, 2003). Voor wat 

betreft de toenemende aandacht van het begrip leefbaarheid in de jaren '90 verwijzen Leidelmeijer 

en Van Kamp naar het Grotestedenbeleid van de Nederlandse overheid waarin veel aandacht voor het 

onderwerp bestaat. Ook in de Nota Stedelijke Vernieuwing van het Ministerie van VROM vond een 

verschuiving plaats van het traditionele perspectiefvan de volkshuisvesting naar de woonomgeving. 

Deze verschuiving had als gevolg een meer subjectieve benadering van het wonen. Deze ontwikkeling 

leidde vervolgens weer tot een benadering van het begrip leefbaarheid als satisfactie van de bewoner 

met de woonomgeving (Leidelmeijer & Van Kamp, 2003). 

Het opnemen van het prestatieveld 'leefbaarheid' in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 

in 1997 als vijfde prestatieveld voor woningcorporaties kan eveneens in het licht van de hernieuwde 

aandacht ten aanzien van de leefbaarheid in buurten en wijken geplaatst worden. Mede door de 

bruteringsopera tie werd vanuit de overheid nagedacht over de hernieuwde positie en het werkgebied 

van de corporaties. In 19951 werd door de toenmalige staatssecretaris van VROM in een brief aan 

de Tweede Kamer betoogd om "te stimuleren dat corporaties als beheerders van een belangrijk deel 

van de fysieke omgeving, hun aandeelleveren in het bevorderen van de leefbaarheid van buurten en 

wijken." In de brief werd echter wel voorop gesteld dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 

leefbaarheid bij de gemeente ligt, maar dat corporaties grote invloed kunnen uitoefenen op buurten 

en wijken. Zij hebben daar een direct belang bij en kunnen daar dan ook als sociale verhuurders 

maatschappelijk op worden aangesproken. 

Specifieke taken en verantwoordelijkheden die de staatssecretaris daarbij van corporaties verwachtte 

waren onder andere: 

• Overleggen met betrokken partijen bij leefbaarheidsproblemen, het meewerken aan oplossingen 

en zelfhet initiatiefnemen om deze te ontplooien; 

• In de fasering en planning van hun investeringsbeleid nadrukkelijk ook overwegingen van 

leefbaarheid betrekken; 

• Binnen de kaders van het BBSH een beleid voeren gericht op de realisering van gedifferentieerde 

woonmilieus; 

• Bijdragen aan het bevorderen van de veiligheid in huis en in de directe omgeving. 

Naast deze werkzaamheden werden door de staatssecretaris ook een aantal randvoorwaarden 

gesteld waaronder: 

• De activiteiten dienen een directe relatie te hebben met de volkshuisvesting en het wonen 

(inclusief veiligheid van de woning en de directe woonomgeving); 

• Corporaties mogen geen taken verrichten op het terrein van de maatschappelijke zorgverlening 

(i.v.m. ouderdom, ziekte, psychische problemen). Zij mogen wel faciliteren, bijvoorbeeld 

'Tweede Kamer, vergaderjaar 1995·1996, 24 508, nr1 
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door te zorgen voor de huisvesting; 

• Corporaties mogen zich in beginsel niet bezighouden met activiteiten die duidelijk tot de 

verantwoordelijkheid van een ander behoren, maar zij kunnen andere partijen uiteraard wel 

aanspreken op hun verantwoordelijkheden. 

Uiteindelijk is het prestatieveld Leefbaarheid met de voorgestelde randvoorwaarden opgenomen in 

artikel12a van het BBSH. 

De afgelopen jaren staat leefbaarheid nog meer in de belangstelling getuige bijvoorbeeld het recentelijk 

opnemen van leefbaarheid als prestatieveld in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) en het instellen van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WW!) in het nieuwe 

kabinet begin dit jaar. 

Huidige benaderingen van het begrip leefbaarheid grijpen terug op de 'social indicators-stroming' 

en de 'satisfactie-stroming' uit de jaren '70. In de eerste stroming beschrijft men de leefbaarheid 

in een gebied aan de hand van objective indicatoren. In de satisfactie-stroming beschrijft men de 

leefbaarheid aan de hand van subjectieve indicatoren. Op basis van de tevredenheid van bewoners 

wordt de leefbaarheid in een gebied gemeten. Belangrijke discussie bij de benaderingen is in hoeverre 

het begrip objectief dan wel subjectief benaderd moet worden. 

2.2. Benaderingen van het begrip 

Zoals in de inleiding van dit rapport reeds naar voren is gekomen, bestaat geen eenduidigheid omtrent 

het begrip leefbaarheid (De Hart et al. 2002; Hortulanus, 1992; Leidelmeijer & Van Kamp, 2003). In 

hun rapport merken Leidelmeijer en Van Kamp (2003) op dat binnen de literatuur verschillende 

standpunten te onderscheiden zijn waar het gaat om het definiëren van het begrip leefbaarheid. 

Sommige auteurs gaan uit van een begrip in ontwikkeling. Anderen vragen zich af of een eenduidige 

begrips-en operationele definitie van (omgevings)kwaliteit wel nodig is. Zij zijn van mening dat het 

begrip dient te werken voor het doel dat voor ogen is. Weer anderen auteurs zijn van mening dat het 

gewoonweg onmogelijk is om een definitie te geven voor dergelijk soort begrippen die recht doet aan 

zowel de onderscheiden aspecten van deze begrippen als het begrip als geheel. 

Het voert binnen dit onderzoek te ver om alle definities, benaderingen en modellen van het begrip 

leefbaarheid uitvoerig te discussiëren2
• Daarom is gekozen op basis van de bestaande literatuur in 

het kort de voor dit onderzoek meest interessante perspectieven van het begrip leefbaarheid te 

behandelen. 

2 Voor een uitgebreid literatuuroverzicht ten aanzien van leefbaarheidsdefinities zie Leidelmeijer & Van Kamp (2003) 
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2.2.1 Interactie mens & omgeving 

Hoewel verschillende benamingen in de literatuur voorkomen, vertonen de verschillende 

leefbaarheidbegrippen raakvlakken: ze geven allen op enige wijze invulling aan de wijze waarop 

mens en omgeving zich tot elkaar verhouden (Leidelmeijer & Van Kamp, 2003). Omgeving moet 

hierbij zeer breed worden opgevat. Het betreft de interactie tussen de mens en de fysieke, sociale, 

economische en culturele omgeving. 

2.2.2 Leefbaarheid, Quality of Life & Duurzaamheid 

Leidelmeijer en Van Kamp (2003) komen tot een aantal 'hoofdbegrippen' (zie figuur 2.2). 

De volgende begrippen worden onderscheiden: 

• Leefbaarheid (livability) 

• Omgevingskwaliteit j (environmental) Quality 

ofLife 

• Duurzaamheid (sustainability). 

Het begrip leefbaarheid heeft als object 

de omgeving. De omgeving wordt vanuit het 

perspectiefvan de mens bekeken (de mens bepaalt 

of de omgeving leefbaar is of niet) Concreet 

betekent dit dat wordt bekeken in hoeverre de 

omgeving aansluit bij de voorwaarden die het 

menselijk leven stelt. 

Bij Quality of Life wordt juist vanuit het perspectief 

van de omgeving gekeken naar de kwaliteit van 

Figuur 2.2. Leefbaarheidsbegrippen in relatie 
tot mens en omgeving 

Uv.at: .ty. 
Qua ty c' plaoe 

Su.s:a'nability 

Qua ty c' iif.e 
Sacsf.Klion 

Human 

Environment 

Bron: Leidelmeijer & Van Kamp, 2003 

leven van de mens. De mens is hierbij het object. Het begrip gaat in op in hoeverre de omgeving 

bijdraagt aan de mate waarin de verschillende kenmerken van het leven passen bij iemands leven 

(Leidelmeijer en Van Kamp, 2003). In de theorie wordt benadrukt dat de eigenschappen van personen 

en de omgeving gezamenlijk beschouwd moeten worden (Deuten en Pauwels, 2003). Belangrijk bij 

de Quality of Jife benadering is dat er een aantal basis buurtkenmerken aanwezig zijn waar mensen 

niet geneigd zijn zich aan te passen. Het betreft hier niet alleen kenmerken als de kwaliteit van de 

woningen, de woonomgeving en de publieke voorzieningen. Ook onderhoud en beheer en hetgebruik 

dat bewoners van de buurt maken wordt belangrijk geacht. Ook het uiterlijk van de buurt en vooral 

het gedrag van medebewoners maakt in de ogen van de bewoners deel uit van het leefklimaat van de 

buurt (Hortulanus, 1995). 

Duurzaamheid (of sustainability) heeft eveneens betrekking op de afstemming tussen mens en 

omgeving. Hierbij is de toekomst het object van studie en wordt bekeken vanuit de interactie tussen 

mens en omgeving. Gestreefd wordt naar een optimale afstemming tussen de menselijke wensen 

en behoeften enerzijds en de omgeving anderzijds welke in de toekomst ook gehandhaafd kan 
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worden. Veelal heeft het begrip duurzaamheid te maken met milieu en ecologische aspecten van de 

omgeving. 

2.2.3 Overige benaderingen 

Naast de hiervoor besproken benaderingen onderscheidt Hortulanus (1998) nog twee benaderingen 

te weten de community benadering en de reputatiebenadering. In de eerste benadering stond lange 

tijd de buurt als een kleine maatschappij centraal. Gedachte hierachter is dat bewoners een aantal 

aspecten gemeenschappelijk hebben zoals het delen van een bepaalde geschiedenis, het hebben van 

relaties met buren, hethanteren van overeenkomstige waarden en hethebben van gemeenschappelijke 

belangen. Hierbij vond een analyse plaats van de sociale verhoudingen in een buurt en werd de buurt 

opgevat als een min of meer sociaal-ruimtelijke eenheid. Echter door de huidige modernisering van 

de maatschappij waaronder de individualisering en de grotere mobiliteit heeft de buurt een minder 

belangrijke plaats in het leven van de mens gekregen. In de huidige belangstelling voor community 

benadering wordt de betekenis van de buurt vooral gezocht in een confrontatie van maatschappelijke 

ontwikkelingen met de concrete leefwereld van de burger (Hortulanus, 1995). 

Het uitgangspunt van de reputatiebenadering is de relatie tussen sociaal-economische verschillen in 

de samenleving en de daarmee verbonden maatschappelijke prestige. Belangrijk vertrekpunt hierbij 

is dat de behoefte van bewoners aan een woonsituatie overeenstemt met de feitelijke status dan wel 

met de statusaspiraties die men wenst. Hierbij beoordeeld men de eigen buurt door deze met andere 

buurten te vergelijken waarvoor men zich in principe interesseert en waar gelijksoortige mensen 

wonen (Hortulanus, 1995). 

2.2.4 Benadering vanuit de corporatie 

Woningcorporaties en dus ook Bevo hebben vrijwel alleen invloed op de prestaties van de omgeving 

wanneer zij trachten de leefbaarheid in een wijk of buurt te verbeteren. Het is de taak van de 

corporatie om de woonomgeving zo in te richten dat voor haar huurders een zo prettige mogelijke 

ofwelleefbare woonomgeving wordt gerealiseerd. Binnen dit onderzoek zal daarom de Quality ofLife 

benadering worden gehanteerd. Quality of life gaat in op de relatie tussen mens en omgeving. Hierbij 

staat de mate waarin aan de behoeften van de mens wordt tegemoet gekomen door de prestaties uit 

de omgeving centraal. 

In de volgende paragraaf wordt verder op deze benadering ingegaan. 

2.3. Definiëring van het begrip 

Een interessante benadering voor wat betreft het definiëren van het begrip leefbaarheid is die van 

Pacione (2003). Interessant omdat alle kerndiscussies bij de definiëring van het begrip leefbaarheid 

onderling met elkaar in relatie worden gebracht. Pacione identificeert een vijftal kerndiscussies (zie 
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Figuur Z.3. Discussievelden begrip leefbaarheid 
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figuur 2.3) welke voorgesteld kunnen worden als dimensies te weten: 

Domeinen (level of specificity); 

• Schaalniveaus (geographical scale); 

• Indicator type (objectivejsubjective); 

• Causaliteit ( causality); 

• Context afhankelijkheid (context dependency) 

Social Groups 
by 

Class 
Age 

Gender 
Ethnicity 
L•festyle 

etc. 

Belangrijk standpunt van de auteur hierbij is dat de ene benadering van het begrip leefbaarheid niet 

noodzakelijkerwijs beter is dan de andere. Afhankelijk van het specifieke onderwerp van studie zal 

de ene benadering meer uitkomst bieden dan de andere. 

Hierna worden deze discussievelden nader beschreven. 

2.3.1 Domeinen 

Het discussieveld 'domeinen' gaat in op welk kenmerken van de mens maar vooral van de omgeving 

bepalen of een omgeving leefbaar is of niet (Leidelmeijer & Van Kamp, 2003). Het kan hier gaan 

om kenmerken als kwaliteit van de woning, voorzieningen in de buurt, maar ook kenmerken 

als arbeidsparticipatie, inkomen of gezondheid. Op deze domeinen richten diverse organisaties 

waaronder corporaties en gemeenten hun beleidsinterven ties (Klarenbeek, 2007). 

Door Pacione (2002) wordt het bepalen van de domeinen geduid als de zoektocht naar 'the 

composition of life quality'. 

Relevante domeinen 

Welke domeinen van belang zijn, is afhankelijk van het aandachtsgebied van leefbaarheid en dient 

per studie en analyse bekeken te worden (Leidelmeijer & Van Kamp, 2003; Pacione, 2003). Pacione 

(2003) merkt hierover op " .. . the set of indicators must be braad enough to inc/ude all the most life 
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Figuur 2.4. Levensdomeinen 

Bron: Fe/ce & Perry, 1995 bewerkt 

concerns ofthe popu/ation whose wel/ being is being investigated." (p. 23). 

Over het algemeen komen in de literatuur sociale, fysieke en economische aspecten steeds weer terug 

wanneer getracht wordt het begrip leefbaarheid te beschrijven (zie ondermeer Camagni et al, 1998; 

Shafer et al., 2000; Sirgy & Cornwell, 2002). 

Leidelmeijer en Van Kamp (2003) komen tot elf domeinen die betrekking hebben op de interactie 

tussen mens en omgeving namelijk: 'persoonlijke kenmerken', 'leefstijl', 'cultuur', 'gemeenschap', 

'veiligheid & geborgenheid', 'natuurlijke omgeving', 'natuurlijke hulpbronnen', 'gebouwde omgeving', 

'toegankelijkheid (publieke) diensten', 'economie' en 'lichamelijk welzijn'. 

Felce en Perry (1995) komen baserend op een aantal door hen geselecteerde bronnen tot een 

vijftal (hoofd)levensdomeinen welke volgens hen relevant zijn voor het begrip leefbaarheid (zie 

figuur 2.4). Binnen de genoemde hoofddomeinen kunnen verschillende levensdomeinen worden 

onderscheiden. 

Hagerty et al. (2001) komen tot soortgelijke domeinen te weten: 'relaties met familie en vrienden', 

'emotionele welbevinden', 'materiele welbevinden', 'lichamelijk welzijn', 'werk en productive activity', 

'betorkkenheid bij de lokale gemeenschap' and 'persoonlijke veiligheid'. Ten aanzien van deze domeinen 

merken zij nog een aantal dingen op. Allereerst is het volgens de auteurs mogelijk dat naast de zeven 

algemene domeinen er nog andere 'supplementaire domeinen' zijn die voor sommige groepen meer 

van belang zijn dan voor anderen. 'Vrije tijd' is bijvoorbeeld een domein welke voor ontwikkelde 

landen meer betekenis heeft voor de leefbaarheid in het land dan voor ontwikkelingslanden. In alle 
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gevallen dient vastgesteld te worden in hoeverre het supplementaire domein een unieke bijdrage 

heeft naast de reeds genoemde algemene domeinen. Vervolgens stellen Hagerty et al. dat het niet 

ondenkbaar is dat de invloed per domein op het concept leefbaarheid verschilt per groep. Voor 

sommige mensen is persoonlijke veiligheid belangrijker dan voor andere groepen mensen3. 

Onderzoeken specifiek gericht op leefbaarheid in buurten en wijken plaatsen het begrip leefbaarheid 

eveneens in het interactieveld van fysieke (o.a. kwaliteit woningen, woonomgeving), sociale (o.a. 

sociale samenhang. interacties) en veiligheidsaspecten (o.a. overlast, criminaliteit) (Hart et al., 2002 

& Ministerie van VROM, 2004). Ook in de leefbaarheidsmonitor (LEMON) 4 komen deze aspecten 

naar voren (Rigo, 2001, 2002, 2004, 2005). In LEMON is het themaveld 'dissatisfiersjongenoegens' 

toegevoegd. Dit zijn aspecten die vooral storend werken op de beleving van leefbaarheid. Deze 

aspecten worden slechts opgemerkt als ze er wél zijn en ze dragen daarmee negatief bij aan de 

leefbaarheid van de wijk. 

Interactie tussen domeinen 

Veranderingen binnen het ene levensdomein kunnen invloed hebben op een ander levensdomein. 

Wanneer bijvoorbeeld de huishoudensituatie verandert ten gevolge van de komst van kinderen is het 

niet ondenkbaar dat dit invloed heeft op het domein veiligheid. Er zullen hogere eisen worden gesteld 

aan de buurt zodat de kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien (Van Aken et al., 2006). 

2.3.2 Schaalniveaus 

Leefbaarheid kan op verschillende schaalniveaus worden bekeken waarbij het individu of een 

huishouden als laagste schaalniveau kan worden aangemerkt (Pacione, 2003). Pacione onderscheidt 

drie niveaus te weten nationaal, regionaal en locaal. Belangrijk voor het bepalen op welk schaalniveau 

leefbaarheid wordt gekeken is de relevantie. Naarmate men leefbaarheid op een hoger schaalniveau 

benadert (bijvoorbeeld een land), krijgt de leefbaarheidsscore minder betekenis. Gevaar van een 

analyse op een dergelijke grote schaal is dat er geen aandacht wordt geschonken aan de velen 

verschillen op lager gelegen schalen. Wanneer leefbaarheid op een lagere schaal beschouwd wordt, 

kunnen niet alleen uitspraken worden gedaan over een individueelleven ook is het mogelijk dat een 

individu aangeeft in welke mate hij of zij de omgeving waarin hij/zij leeft, leefbaar is. 

Verder dient in ogenschouw genomen te worden in hoeverre ontwikkelingen op het ene niveau 

doorwerken in andere schaalniveaus. Hulsbergen (1992) merkt hierover op dat de problemen van 

verschillende schaalniveaus verschillend moeten worden begrepen. Als de afhankelijkheid van mensen 

slechts bepaald wordt door de directe omgeving (bijvoorbeeld te weinige buurtvoorzieningen), dan 

is de steun op locaal niveau voldoende, maar bij kwetsbaarheid in samenhang met bijvoorbeeld 

structurele werkeloosheid, kan het nodig zijn om verbanden te leggen met de regio. 

'Dit wordt ook wel 'context afhankelijkheid' genoemd. In paragraaf 2.3.5 wordt hier nader op ingezoomd. 

'Deze monitor is ontwikkeld voor de overkoepelende organisatie van woningcorporaties Aedes (voorheen NWR). 
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2.3.3 Indicator type 

Een vraag die bij vele studies naar leefbaarheid naar voren komt, is in hoeverre het subjectief of 

objectief moet (of kan) worden vastgesteld. Objectieve indicatoren voor Quality of Life dienen om de 

omgeving waarin mensen leven en werken te beschrijven. Ze hebben betrekking op onderwerpen 

als de mate van f het niveau van zorgvoorzieningen, criminaliteit, educatie, leisure faciliteiten en 

huisvesting. Subjectieve indicatoren daarentegen zijn bedoeld om te meten hoe mensen hun omgeving 

en de condities om hun heen ervaren en evalueren (Pacione, 2003). Per slot van rekening weten 

mensen zelf het beste wat voor hun leefbaar of onleefbaar is. 

Objectief vs. subjectief 

Belangrijke overweging bij de keuze tussen objectieve of subjectieve indicatoren is het doel van de 

analyse. Dit wordt onder andere benadrukt door Cicerchia (1996). Zij stelt dat een indicatorsysteem 

gericht moet zijn op doelen. Leidelmeijer & Van Kamp (2003) komen tot een aantal redenen om 

Tabe/2.1. Redenen gebruik objectieve/subjectieve indicatoren 

Objectieve indicatoren 

Bij niet waarneembare en/ of waardeerbare 
omgevingsaspecten 

Subjectieve indicatoren 

Inzicht verkrijgen welzijn en tevredenheid van 
mensen 

Aanknopingspunten voor beleid meestal op basis van 
Inzicht verkrijgen wat mensen belangrijk vinden 

objectieve condicties 

Mogelijk relevant als bevestiging van subjectieve 
oordelen 

Bron: Leidelmeijer & Van Kamp, 2003 

Bijdrage betrokkenheid mensen en vergroten 
draagvlak beleid 

subjectieve dan wel objectieve indicatoren te gebruiken (zie tabel 2.1.). 

Over het algemeen is men van mening dat objectieve en subjectieve indicatoren naast elkaar 

gebruikt dienen te worden. Wanneer leefbaarheid alleen aan de hand van of objectieve of subjectieve 

indicatoren wordt bekeken, is het niet mogelijk om een totaalbeeld te krijgen van de relatie tussen 

mens en omgeving (Leidelmeijer & Van Kamp, 2003; Camstra et al, 1996.; Orantman et al., 1995). 

Groot nadeel van het naast elkaar gebruiken van objectieve en subjectieve gegevens is dat het een 

zeer omvangrijk en tijdrovend onderzoek tot gevolg heeft (Van der Burg, 2006). 

Operationalisatie 

Subjectieve methoden maken een groot deel uit van bestaande signaleringsmethoden voor de 

leefbaarheid in buurten of wijken. Zoals eerder gezegd wordt de leefbaarheid dan beschreven door 

vast te leggen hoe mensen diverse persoonlijke en omgevingskenmerken (domeinen) combineren 

tot een algemeen gevoel van welbevinden (Pacione, 2003). Pacione beschrijft hiervoor een drietal 

modellen. Het meest simpele model meet de algemene satisfactie aan de hand van de gewogen som 
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van alle verschillende satisfacties met betrekking tot de verschillen domeinen. In een ander model 

wordt gebruik gemaakt van de behoefte piramide van Maslow. Hierbij wordt uitgegaan van het feit 

dat sommige behoeften ('needs') meer de basisbehoeften zijn dan anderen en dat tot het moment dat 

deze behoeften redelijkerwijs vervuld zijn andere behoeften weinig effect hebben op de algemene 

satisfactie. In de praktijk wordt voornamelijk een simpele lineaire model gehanteerd waarbij vanuit 

wordt gegaan dat individuen tot een algemene satisfactie komen door hun positieve en negatieve 

ervaringen omtrent specifieke levensbehoeften op te tellen en afte wegen. Tijdens dit proces kunnen 

dus positieve ervaringen in het ene levensdomein de negatieve ervaringen met andere domeinen 

compenseren. Om dit effect zoveel mogelijk uit te sluiten stelt Pacione een zogeheten step-wise 

multiple regressie analyse voor om de bijdrage van elk domein te bepalen. 

Als alternatief voor de subjectieve benadering noemen Leidelmeijer & Van Kamp (2003) het meten 

van gedrag ('stated preferences') of juist de gevolgen van dat gedrag ('revealed preferences'). Bij de 

eerste benadering wordt in kaart gebracht wat de potentiële wensen van mensen zijn. Bij 'revealed 

preferences' wordt bekeken wat daadwerkelijk door mensen wordt gedaan. Nadeel van 'stated 

preferences' is onder andere dat het realiteitsgehalte van wensen en oordelen onderdruk kan komen 

te staan. Mensen kunnen meer wensen dan in realiteit mogelijk is. Daarnaast formuleren mensen 

alleen wensen waarmee men mee bekend is. Nadeel van 'revealed preferen ces' is juist het omgekeerde 

en wel dat het "wordt beïnvloed door de beperkingen in de realiteit en daardoor een onvoldoende scherp 

inzicht geeft in wat mensen willen of nastreven" (Leidelmeijer & Van Kamp, 2003, p. 76) . Aangezien 

deze twee subjectieve benaderingen moeilijkheden opleveren bij het operationaliseren worden ze in 

dit onderzoek niet verder meegenomen. 

Naast de subjectieve methoden wordt leefbaarheid ook wel geoperationaliseerd door inventarisatie 

van objectieve omgevingskenmerken (objectieve benadering). Te denken valt dan aan het meten van 

criminaliteitscijfers of het aandeel meergezinswoningen in een gebied. 

Storingselementen 

Wanneer objectieve en subjectieve indicatoren naast elkaar worden gebruikt, zijn er een aantal 

factoren die de relatie tussen deze indicatoren verstoren. Allereerst hebben individuele ervaringen 

invloed op de perceptie van een specifiek domein. Wanneer bijvoorbeeld iemand te maken heeft gehad 

met criminaliteit in zijn woonomgeving dan zal deze de criminaliteit in de buurt anders beoordelen 

dan iemand uit dezelfde buurt die geen negatieve ervaringen heeft (Pacione, 2003; Slot & De Rooij, 

2003). Daarnaast kan de (culturele) achtergrond van mensen invloed hebben op de beoordelingen 

van de kwaliteit van leven. Andere storingsaspecten betreffen de aspiraties en verwachtingen van een 

individu. Ditwordt door Pacione (2003) als mogelijke verklaring gezien voor de relatiefhoge satisfactie 

over de Quality of Life van mensen die objectief gezien in een arme positie zitten. Ook kan het zich 

neerleggen bij een bepaalde situatie invloed hebben op de relatie tussen objectieve en subjectieve 

indicatoren. Dit verklaart volgens Pacione (2003) het feit dat mensen die gevangen zitten een slechte 
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situatie toch een relatief hoge mate van satisfactie hebben met hun omstandigheden. Hortulanus 

(1995) spreekt in deze gevallen van 'aanpassing'. Wanneer daarentegen naar objectieve maatstaven de 

buurt goed is terwijl subjectieve waarderingen van bewoners dit niet beamen, spreekt hij van 'protest'. 

Tot slot kan sprake zijn van zogenaamde' mental maps'. Wanneer bijvoorbeeld de tevredenheid in de 

buurt wordt gemeten, kan de buurt in de beleving van de bewoners (subjectief) kleiner zijn dan de 

buurt volgens geografische ligging (objectief). Deze beleving kan zelfs per bewoner verschillend zijn. 

Leidelmeijer & Van Kamp (2003) pleitten in leefbaarheidsonderzoek dan ook voor het afbakenen 

van het gebied waarover respondenten moeten oordelen zodat kan worden aangenomen dat de 

leefbaarheidsscore van verschillende mensen betrekking hebben op hetzelfde gebied. 

2.3.4 Causaliteit 

Binnen de literatuur vinden verschillende discussies plaats ten aanzien van het discussieveld. Hierna 

zullen deze discussies in het kort beschreven worden. 

Transacties mens en omgeving 

Aangezien het begrip leefbaarheid te maken heeft 

met de combinatie van mens en omgeving is 

het beschrijven van oorzaakgevolg relaties zeer 

complex. 

Mens en omgeving vormen geen statische eenheid, 

maar zijn onderdeel van een transactioneel proces 

(zie figuur 2.5). In dit proces beïnvloedt de mens 

de omgeving en visa versa. Tijdens het proces 

neemt de mens waar, beoordeelt de situatie en past 

zijn gedrag hierop aan. De 'fit' kan op een bepaald 

moment in evenwichtssituatie zijn. Dit evenwicht 

kan verstoord worden door veranderingen in het 

leven van de mens of door veranderingen in de 

Figuur Z.S. Leefbaarheid; een transactioneel 
proces 
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Bron: Leidelmeijer & Van Kamp, 2003 
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omgeving. De veranderde situatie wordt door de mens geëvalueerd en indien nodig worden bepaalde 

( coping)activiteiten ondernomen om te zorgen voor een nieuwe 'fit. De 'fit' is dus "de uitkomst van een 

proces waarbij een persoon zijn verhouding ten opzichte van de omgeving evalueert en daarin (al dan 

niet bewust) zoekt naar een situatie waarin de omgeving bij zijn 'needs' en 'desires' past''. (Leidelmeijer 

& Van Kamp, 2003, p. 73). 

Binnen leefbaarheidonderzoeken wordt van dit proces een momentopname gemaakt. Hierbij is het 

vaak ingewikkeld om te bepalen welke aspecten, elkaar nu werkelijk beïnvloeden. (Leidelmeijer & 

Van Kamp, 2003; Deuten & Pauwels, 2004). 
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Het concept leefbaarheid 

Een andere discussie betreft een terminologische. Leefbaarheid kan niet rechtstreeks waargenomen 

worden. Het is eerder een containerbegrip welke beschreven kan worden aan de hand van 

verschillende aspecten (Leidelmeijer & Van Kamp, 2003). Onderwerp van discussie in diverse studies 

is in hoeverre deze aspecten nu als afzonderlijke indicatoren of juist als groepen van indicatoren 

(determinanten) beschouwd moeten worden. Een voorbeeld hiervan is de 'sociale samenhang' in 

een wijk. Dit wordt gezien als één van de aspecten die de leefbaarheid in een gebied beschrijven. 

Verondersteld kan worden dat dit aspect zelfweer beschreven wordt door indicatoren als 'het aantal 

onderlinge contacten van bewoners in een buurt' en 'de aanwezigheid van een buurtcentrum'. 

In sommige gevallen hangen de determinanten onderling ook weer met elkaar samen. Het is soms niet 

mogelijk om dergelijke invloeden te corrigeren, omdat niet alle interveniërende factoren bekend zijn. 

Maar zelfs wanneer deze wel bekend zijn, dan nog zijn niet alle statistische technieken toereikend. 

Deze factoren laten zich namelijk moeilijk scheiden. Een voorbeeld die Leidelmeijer & Van Kamp 

(2003) aanhalen is de relatie tussen 'eigendomsverhouding van woningen' en de 'betrokkenheid van 

mensen met hun buurt'. Deze relatie is moeilijk vast te stellen omdat mensen met een koopwoning 

meer verdienen, vaak in een andere levensfase zitten en in andere buurten wonen. 

Tevens bestaan er interactievariabelen die invloed uit oefenen op de relatie tussen een determinant of 

indicator en de afhankelijke variabele leefbaarheid (bijvoorbeeld huishoudenkenmerken of etniciteit) 

wat het concept leefbaarheid eveneens extra complex maakt (zie§ 2.3.5 Context afhankelijkheid). 

Wanneer indicatoren nu worden gebruikt om rechtstreeks leefbaarheid te beschrijven dan is 

causaliteit over het algemeen geen onderwerp. Deze benadering wordt ook wel aangeduid als 

normatief. Op basis van verschillende kenmerken (zoals voorzieningenniveau, onderwijsparticipatie 

etc.) van een situatie wordt beoordeeld of de leefbaarheid in een gebied goed of slecht is. Wanneer 

de indicatoren betrekking hebben op determinanten dan zijn causale relaties belangrijk om in 

ogenschouw te nemen. Dit is meestal het geval wanneer sprake is van percepties of oordelen van 

mensen (Leidelmeijer & Van Kamp, 2003). Dit wordt ook wel subjectieve benadering genoemd (zie 

ook in paragraaf over indicator type). 

Top-down vs. bottorn-up 

Tot slot is er de discussie of causale relaties 'bottom-up' of juist 'top-down' verlopen. Hierbij staat de 

vraag centraal of subjectieve welbevinden wordt beïnvloed door oordelen over specifieke variabelen 

van het welbevinden van mensen (top-down) of het subjectieve welbevinden juist afzonderlijke 

tevredenheidoordelen beïnvloed of dat beide mogelijk is (bottom-up) (Leidelmeijer & Van Kamp, 

2003; Cramer et al., 2004; Heady et al., 1990). Om een concreet voorbeeld te noemen de correlatie 

tussen de tevredenheid met het huwelijk en de algehele tevredenheid met het leven wordt mogelijk 

deels door de invloed van het huwelijk op de tevredenheid met het leven, deels door de invloed van 
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de tevredenheid met het leven op de tevredenheid met het huwelijk worden beschreven. Met andere 

woorden er kan verondersteld worden dat mensen die tevreden zijn met hun huwelijk daardoor ook 

meer tevreden zijn met het leven maar er kan ook verondersteld worden dat tevredenheid met het 

gehele leven zich vertaald in de tevredenheid met het huwelijk (Heady et al., 1990). Hoewel resultaten 

in het onderzoek van Heady et al. licht wijzen op de voorkeur voor een top-down benadering is volgens 

de auteurs voorzichtigheid geboden bij het trekken van conclusies. Vooralsnog kunnen volgens hen 

beide routes gehanteerd worden. Ook Leidelmeijer & Van Kamp (2003) komen tot deze conclusie. 

2.3.5 Contextafhankelijkheid 

Naast de hiervoor beschreven dimensies voegt Pacione (2003) nog een vijfde dimensie toe namelijk 

die van 'contextafhankelijkheid'. Aangezien de indicatoren voor leefbaarheid voor een deel worden 

bepaald door wat mensen belangrijk vinden (subjectieve benadering), wordt de persoonlijke 

achtergrond als onderscheidende factor voor de 'fit' tussen mens en omgeving. 

Onderscheidende factor 

Sociale groepen kunnen op vele manieren worden onderscheiden bijvoorbeeld op basis van ldasse, 

leeftijd, leefstijl, geslacht, etniciteit etc. (Pacione, 2003) Dit heeft tot gevolg dat niet elke omgeving 

even geschikt is voor iedereen. Cicerchia (1996) merkt hierover op dat men zich tegenwoordig meer 

en meer bewust is van het feit dat er meer is dan een kwaliteitvan leven welke geldig is voor allemaal. 

Het verschil in waardering van de leefbaarheid door groepen met verschillende achtergrond/context 

komt ook naar voren in het onderzoek vanSmeetsen Carton (2003) in de gemeente Waalwijk. In dit 

onderzoek komt naar voren dat het percentage werkzoekenden samen gaat met minder positieve 

beoordeling van leefbaarheid en veiligheid. 

In het verlengde van de subjectieve benaderingen kunnen een drietal theorieën5 worden 

onderscheiden. Allereerst de 'comparison theory'. Deze theorie gaat ervan uit dat tevredenheid van 

mensen ontstaat doordat mensen hun huidige situatie vergelijken met een standaard situatie. De 

standaard situatie is relatief en ontstaat door de vergelijking van de situaties van anderen of door 

een vergelijking met eerdere ervaringen of verwachtingen (Leidelmeijer & Van Kamp, 2003; Cramer 

et al., 2004; Veenhoven, 1996). Deze theorie vormt ook het uitgangspunt van de reputatiebenadering 

zoals beschreven in§ 2.2.3. 

In de '/iveability theory' wordt ervan uit gegaan dat de subjectieve waardering van mensen wordt 

bepaald door objectief vaststelbare kwaliteiten. 

De laatste theorie is de zogenaamde 'folklore theorie'. Uitgangspuntvan deze theorie is dattevredenheid 

vooral een kwestie van de volksaard is en dus weinig te maken heeft met de feitelijke situatie. 

'Needs' & 'desires' 

Volgens Leidelmeijer & Van Kamp (2003) lijkt het waarschijnlijk dat waar echte verschillen zich 

5 Leidelmeijer & Van Kamp (2003) merken hierbij op dat het lijkt te gaan om een schijncontrast en dat de theorieën in 

principe tegelijkertijd geldig kunnen zijn 
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voordoen in de omstandigheden waarin mensen leven, ook echte en relevante verschillen kunnen 

worden gemeten in tevredenheid. In het verlengde hiervan geven de auteurs aan dat het denkbaar is 

dat het niveau waarop behoeften worden bevredigd er toe doet. Zij geven aan dat er waarschijnlijk een 

beperkt aantal basale kenmerken is dat voor iedereen van toepassing is (zogenaamde 'needs'). Deze 

hebben betrekking op de meer basale (levens)behoeften van de mens en gelden als randvoorwaarden 

voor een gezond leven. Daarnaast is er een (veel grotere) groep kenmerken waarvan de waarde per 

persoon (of groep) kan verschillen (zogenaamde 'desires'). 

Ook Driessen en Beereboom (1983) en Batelaan et al. (1976) delen deze opvatting. Zij gaan uitvan de 

Maslow's behoeftetheorie. Het menselijk woongedrag is mede het resultaat van een wisselwerking 

tussen bewoner en gebouwde omgeving en is gericht op bevrediging van behoeften, ofwel het 

handhaven van bepaalde bevredigende situaties. Realisatie van een behoefte kan alleen plaatsvinden 

wanneer de voorgaande(n) behoefte(n) bevredigd zijn. Wanneer niet kan worden voldoen aan de 

behoefte(n) kunnen er klachten ontstaan zowel op lichamelijk, geestelijk of sociaal vlak met een 

mogelijke terugval naar een lager gelegen behoefte. Ook Hortulanus (1995) merkt op dat sommige 

buurtkenmerken in de ogen van bewoners onmisbaar zijn voor een goed leefklimaat. Met andere 

woorden deze kenmerken vervullen de basisbehoeften van bewoners. 

Voor het bepalen van 'desires' is het belangrijk om karakteristieken van individuen of groepen in 

kaart te brengen. 

2.4. Resumerend 

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het begrip leefbaarheid een uiterst complex begrip 

is. Leefbaarheid heeft betrekking op de interactie tussen mens en omgeving. In dit onderzoek wordt 

leefbaarheid benaderd als de mate waarin menselijke behoeften worden bevredigd door van de 

omgeving. In dit onderzoek staan dus de prestaties van de omgeving (de fysieke, sociale, economische 

en culturele omgeving) centraal. Immers een woningcorporatie en dus Bevo heeft vrijwel alleen 

invloed op de prestaties van de omgeving en niet tot nauwelijks op de mens. 

Het begrip leefbaarheid is bekeken aan de hand van de vijf discussievelden van Pacione (2003). Het 

discussieveld 'domeinen' gaat in op welke kenmerken van mens en omgeving bepalen of een omgeving 

leefbaar is of niet. Het kan hier gaan om kenmerken als kwaliteit van de woning, voorzieningen in 

de buurt, maar ook kenmerken als arbeidsparticipatie, inkomen of gezondheid. Welke domeinen van 

belang zijn, is afhankelijk van de studie en situatie waarin het begrip leefbaarheid bekeken wordt. 

Daarnaast staat binnen deze dimensie de discussie van de interactie tussen domeinen centraal. 

Veranderingen binnen een domein kunnen invloed hebben op een ander domein. 

Het tweede discussieveld heeft betrekking op het schaalniveau waarop leefbaarheid bekeken moet 

worden. Belangrijk punt bij het bepalen van het schaalniveau waarop leefbaarheid bekeken wordt, is 

de relevantie van het schaal niveau. Aangezien de beleving van mensen verschilt, is het bekijken van 

20 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leetbaarheidsinterventies 

leefbaarheid op een zeer hoog schaalniveau weinig zinvol. 

Het discussieveld 'indicatoren' gaat in op het beschrijven van leefbaarheid aan de hand van objectieve 

dan wel subjectieve indicatoren. Voor het beschrijven van het begrip dienen zowel objectieve (mate 

van criminaliteit, geregistreerde klachten, aantal voorzieningen e.d.) als subjectieve (beleving van 

mensen) indicatoren meegenomen te worden. Hierbij dient zoveel mogelijk rekening gehouden te 

worden met mogelijke storingselementen tussen objectieve en subjectieve indicatoren. 

Het vierde discussieveld beschrijft de oorzaak gevolg relaties met betrekking tot het totstandkomen 

van het concept leefbaarheid ('causaliteit'). Leefbaarheid is een containerbegrip en wordt beschreven 

aan de hand van verschillende domeinen. Het laatste discussieveld betreft 'context afhankelijkheid'. 

Aangezien leefbaarheid ook wordt bepaald door de oordelen van mensen dient rekening gehouden 

te worden met de persoonlijke achtergrond van mensen. Immers niet iedere omgeving is geschikt is 

voor iedereen. Dit kan zich vertalen in verschil in tevredenheid van verschillende sociale groepen in 

dezelfde woonomgeving. Belangrijk is het bepalen welke behoeften met betrekking tot leefbaarheid 

voor alle individuen en groepen hetzelfde zijn en welke behoeften kunnen variëren. 
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3 Beleid en leefbaarheid 
~~~--------------

Zoals in de inleiding reeds naar voren is gekomen, worden door Bevo menig initiatieven ontplooit in 

het kader van het prestatieveld leefbaarheid. Hierbij is echter nog weinig sprake van samenhangend 

beleid. Wanneer hier een duidelijk beleidsproces aan ten grondslag ligt, word t het mogelijk om vanuit 

het beleid te sturen op leefbaarheid. Het beleidsproces is het gevolg van een beleidscyclus die een 

corporatie doorloopt. 

In dit hoofdstuk staat het beleidsproces ten aanzien van het prestatieveld leefbaarheid centraal. Hierbij 

wordt allereerst ingegaan op de beleidscyclus. Daarnaast wordt bekeken hoe het beleidsproces ten 

aanzien van leefbaarheid vormgegeven kan worden. 

3.1. De beleidscyclus 

De beleidscyclus wordt door een aantal fasen onderscheiden (zie figuur 3.1.). Allereerst vindt de 

beleidsvoorbereiding en probleem beschrijving plaats. Hierbij wordt onder andere bekeken welke 

doelstellingen nagestreefd (moeten) worden en op welke manier de gestelde doelen bereikt kunnen 

worden. Hierna vindt de uitvoering van het beleid plaats. Vervolgens worden in de cyclus de resultaten 

van het uitgevoerde beleid geëvalueerd. Centraal hierbij staat in hoeverre het ingezette beleid het 

gewenste resultaat heeft bereikt. Tot slot 

vindt aan de hand van de uitkomsten van 

de evaluatie eventuele bijsturing van het 

beleid plaats waarna de beleidscyclus zich 

herhaalt (Van der Burg, 2006; Hartman & 

Tops, 2005; Smeets & Nuyten, 1992). 

Ten aanzien van de uitvoeringsfase in de 

beleidscyc\us merken Hartman & Tops op 

Figuur 3.1. Beleidscyclus 

. ~ BiJsturing ............. ..... . . 

" ", 

evaluatie ... BeleklavOOlbenlidI"ll1 
inplenwltatia pro/IIIembeIdIrljvlng 

l-
......... """".... Ullvoeri"ll ....... " . . " .. ... ' 

dat "uitvoering een minder mechanisch en volg tijdelijk proces is dan in dit 'fasenmodel' (de beleidscyclus 

red.) wordt gesuggereerd. Uitvoering is geen geprogrammeerd proces, maar een proces van interactie." 

(2005, p. 16). 

In dit proces moetvoortdurend worden ingespeeld op posities en verhoudingen in specifieke situaties. 

In dit licht kan volgens de auteurs onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds 'beleidssturing' 
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Figuur 3.2. Beleidssturing vs. Frontlijnsturing 

Evaluatie na 
implementatie 

l-.. 

.... Bijsturing 

FronUIJn 

....................... '" 
BeleidsvOOltMtreldlng , 
probleembelchrijYlng 

~ y Frontlijnsturing .... ....~ejdssruring 
UilYoertng ......... . 

en anderzijds 'frontlijnsturing' (zie figuur 

3.2.). Bij de eerste vorm van sturing worden 

uitvoeringsprocessen bekeken vanuit het 

beleid. Bij frontlijnsturing wordt uitgegaan 

van 'het werk zelf' op de publieke werkvloer 

van de stad. De relatie met de burger staat 

hierbij centraal. Het gaat volgens Hartman 

& Tops dan "om de operationele kwaliteit 

door middel van concrete acties op een 

moment dat het er ook werkelijk tot doet" (2005, p. 21). Beide vormen zijn complementair aan 

elkaar. Beleidssturing is onmisbaar om de frontlijnactiviteiten in een breder kader te plaatsen en om 

verantwoording mogelijk te maken. Frontlijnsturing is volgens de auteurs nodig om "het vermogen 

tot precieze actie en situationele intelligentie te ontwikkelen." (2005, p. 21). 

Voor het ontwikkelen van een visie voor Bevo ten aanzien van leefbaarheid is het onderscheid tussen 

de hiervoor beschreven vormen van sturing van belang. Beleid is nodig om leefbaarheidsproblemen 

op hogere schaalniveaus gestructureerd aan te pakken. Echter gaat het bij leefbaarheid juist ook om 

in te spelen op kleinschalige problemen zoals burenconflicten. Gerichte en directe interventies zijn 

hierbij dan eerder gewenst in plaats van het maken van beleidsstrategieën. 

3.2. Het beslissingsproces 

Voorafgaand aan het uiteindelijk inzetten van leefbaarheidsinterventies vindt een beslissingsproces 

plaats. Ten behoeve van dit proces zijn in de loop der jaren veel signaleringssystemen ontwikkeld 

welke inzicht trachten te geven in de problemen van de verschillende wijken en buurten. Bij de 

meeste signaleringssystemen betreft het een beschrijvende vorm van informatieweergave. Echter de 

informatie die wordt aangeboden, is veelal te weinig gestructureerd om er concrete beslissingen mee 

af te leiden. Hoewel men een indruk heeft in welke deelgebieden, welke problemen spelen, blijft het 

nog altijd de essentiële taak van menselijke experts om (Hommel & Smeets, 200l) : 

• Prioriteiten toe te kennen 

• Causale verbanden te leggen tussen kwaliteiten van een gebied 

• Oplossingsmaatregelen te bedenken 

• Een keuze te maken uit een breed scala mogelijke beheermaatregelen. 

Arentze e.a. (1996 in Hommel & Smeets, 2001) spreken ten aanzien van beslissingsondersteunende 

voorzieningen op het gebied van ruimtelijke planning over een onvoldoende ondersteuning van 

de strategische en tactische besluitvorming. Belangrijk is dat een besluitvormingsproces ten 

grondslag ligt aan de beheeropgaven. Een dergelijke proces kan worden beschreven aan de hand 

van het algemeen beslissingsmodel van Simon (zie figuur 3.3). In dit model kunnen een drietal fasen 
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worden onderscheiden namelijk intelligence, design en choice (Hommel & Smeets, 2001). In de eerst 

fase vindt de probleemherkenning plaats. Wanneer een probleem herkend is, dient dit specifieker 

geformuleerd te worden. Belangrijkste doel in deze fase is het verkrijgen van meer inzicht en het 

nagaan of er mogelijkheden aanwezig zijn om het verschil tussen de bestaande en gewenste toestand 

te verkleinen. Probleemherkenning en probleemformulering 

vormen in de intelligence-fase het noodzakelijke uitgangspunt 

voor het verdere beslissingsproces. In de design-fase staat het 

formuleren van alternatieve oplossingen, als ook de analyse 

van deze oplossingen centraal. Met behulp van verschillende 

methoden en technieken worden mogelijke acties voorgesteld en 

geanalyseerd op hun effecten. Wanneer geen reële oplossingen te 

bedenken zijn, dient de probleemformulering in de intelligence

fase te worden aangepast. In de laatste fase de choice-fase 

dient uit de verschillende alternatieven een definitieve keuze 

te worden gemaakt. Ook hier kan blijken dat geen van de 

ontwikkelde alternatieven het probleem bevredigend oplossen. 

Er moet dan een stap terug worden gedaan naar de design-fase 

waarin nieuwe alternatieven moeten worden ontwikkeld. 

Figuur 3.3. Het beslissingsproces 

Bron: Simon, 1960 in Hommel & Smeets, 
2001 

Over het algemeen wordt veel aandacht besteed aan de intelligence-fase. Het ondersteunen van 

de designfase brengt daarentegen problemen met zich mee. In de beheeropgave bestaat geen 

volledig inzicht in de complexe samenhang van de onderdelen in de gebouwde omgeving waarmee 

de waarschijnlijke effecten van uit te voeren maatregelen kunnen worden ingeschat. Gezien de 

complexiteit ervan geldt dit zeker voor het oplossen van leefbaarheidsvraagstukken. 

Naast rationele overwegingen spelen ook minder objectieve aspecten, zoals bijvoorbeeld diverse 

organisatorische afwegingen en de belangen en voorkeuren van bewoners. Er is daardoor volgens 

Hommel & Smeets (2001) veeleer sprake van het zoeken naar beslissingen dan van het maken van 

beslissingen. 

3.3. Vormgeving leetbaarheidsbeleid 

In dit onderzoek wordt ingegaan op de koppeling tussen de beleidsvoorbereiding-j 

probleembeschrijvingsfase met de uiteindelijke uitvoeringsfase. Specifiek wordt in dit onderzoek 

bekeken hoe het beslissingsproces met betrekking tot het leefbaarheidsbeleid van Bevo vormgegeven 

kan worden. Hierbij zal dus geconcentreerd worden op de beleidssturing. Getracht wordt om bij de 

invulling van dit proces rekening te houden met de overige fasen. Dit betekent dat het ingezette beleid 
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Figuur 3.4. Beleidsproces leefbaarheidsbeleid 

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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achteraf geëvalueerd moet kunnen worden. 

In figuur 3.4. is het proces weergegeven om tot een beleid te komen ten aanzien van het prestatieveld 

leefbaarheid. Hierbij is een koppeling gemaakt tussen de beleidscyclus en het model van Pacione 

welke in het vorige hoofdstuk is geïntroduceerd. 

Gezien de complexiteitvan leefbaarheid dientallereersteen afbakening van het begrip plaats te vinden. 

Dit is afhankelijk van de maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden van de corporatie. Wanneer 

het werkveld helder geformuleerd is, dient de huidige situatie voor wat betreft de leefbaarheid in 

buurten en wijken geïnventariseerd te worden. Hiertoe dient de leefbaarheid gemeten te worden. De 

resultaten worden hierna geëvalueerd en bekeken wat de gewenste leefbaarheid in een gebied zou 

moeten zijn. Dit gebeurt aan de hand van het formuleren van verschillende strategieën. Vervolgens 

wordt bekeken welke middelen daartoe kunnen worden ingezet. Met andere woorden er dient 

antwoord gegeven te worden op de vraag welke interventies het meest geschikt zijn. Na een afweging 

vindt de uiteindelijke keuze voor interventie plaats en kan uitvoering aan het beleid worden gegeven. 

Om uitvoering te kunnen geven aan de interventies is het in kaart brengen van de stakeholders 

van belang. Immers wanneer het gaat om de leefbaarheid in een bepaald gebied zijn vele partijen 

betrokken. Dit maakt dat samenwerking ten aanzien van het inhoud geven en uitvoering geven aan 

leefbaarheidsinterventies essentieel is. Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren is gekomen, is het 

van belang om rekening te houden met de contextafhankelijkheid van leefbaarheid. Leefbaarheid 

heeft voor iedere individu of (sociale) groep een andere betekenis. Dit kan invloed hebben op het 
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beleid dat ten aanzien van leefbaarheid wordt ingezet. 

3.4. Resumerend 

Hoewel door Bevo al verschillende initiatieven worden ontplooit in het kader van het prestatieveld 

leefbaarheid, is nog weinig sprake van samenhangend beleid. Wanneer een beleid ten grondslag 

ligt aan de leefbaarheidsinitiatieven kan beter gestuurd worden op de leefbaarheid in een gebied. 

Het beleidsproces met betrekking tot leefbaarheid bestaat uit een aantal fasen. Allereerst dient 

een duidelijke afbakening van het begrip leefbaarheid plaats te vinden. Vervolgens dienen de 

uitgangssituatie en de gewenste situatie in beeld gebracht te worden. Dit leidt tot de keuze tot welke 

leefbaarheidsin terventies ingezet dienen te worden en welke stakeholders betokken zijn. Uiteindelijk 

resulteert het beleidsproces in de daadwerkelijke uitvoering van het beleid ofwel het inzetten van 

de leefbaarheidsinterventies al dan niet in samenwerking met stakeholders. Hierbij dient rekening 

gehouden te worden met de contextafhankelijkheid. 
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4 De maatscha_pp_~lijke taken en 
verantwooráeliJkheden...,..__ 

Zoals in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen, kan leefbaarheid aan de hand van een groot aantal 

kenmerken van zowel de omgeving als van de mens beschreven worden (zogeheten 'domeinen'). Als 

corporatie heeft Bevo in het kader van het prestatieveld leefbaarheid op slechts enkele domeinen 

invloed. Deze werkzaamheden dienen binnen het gebied van de volkshuisvesting te vallen. 

Gezien het beperkte werkveld van Bevo en de complexiteit en veelomvattendheid van het begrip 

dient het begrip leefbaarheid allereerst te worden afgebakend. In dit hoofdstuk wordt dit nader 

beschreven. 

Het werkveld in het kader van leefbaarheid wordt allereerst bepaald door het wettelijk kader waar 

binnen corporaties opereren. Hier wordt in de eerste paragraaf op ingegaan. Naast het wettelijk kader 

is de eigen misie en visie van de organisatie van invloed op de invulling van het werkveld. Dit zal in 

paragraaf 4.2 worden besproken. Hierbij komen ondermeer de rol en positie van de corporatie in de 

maatschappij naar voren. Ook wordt ingegaan op welke overige doelstellingen van een organisatie 

mogelijk van invloed zijn op de invulling van het leefbaarheidsbeleid. Tot slot wordt bekeken wat dit 

alles voor betekenis heeft voor Bevo en vindt een afbakening plaats ten aanzien van het werkveld van 

Bevo in het kader van de leefbaarheid. 

4.1. Het wettelijke kader 

Ten aanzien van het prestatieveld leefbaarheid vormt het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 

het belangrijkste limitatieve kader waar binnen woningcorporaties moeten opereren. Deze zal hierna 

verder worden toegelicht. 

4.1.1 Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 

Woningcorporaties zijn door de Kroon toegelaten instellingen. De basis wordt gevormd door de 

Woningwet uit 1901. Belangrijke voorwaarde voor toegelaten instellingen is dat zij hun middelen 

aanwenden ten behoeve van de verbetering van de volkshuisvesting (Van der Schaar, 2006). 

Op basis van de Woningwet is in de grondwet het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 

opgenomen. Hierin zijn een zestal verantwoordingsvelden omschreven waar binnen de corporaties 

dienen te opreren. Het BBSH vormt dus de juridische basis voor het functioneren van corporaties. 

29 



Hoofdstuk 4; De maatschappelijke missie 

Tekstkader 4.1. BBSH 

§ 2a. Leefbaarheid 

Artikel12a 
1. De toegelaten instelling draagt bij aan de leefbaarheid in de buurten en wijken waar haar 

woongelegenheden gelegen zijn. 
2. Ter uitvoering van het eerste lid kan de toegelaten instelling, naast de werkzaamheden, genoemd in de 

artikelen 11, tweede 
lid, en 12b, tweede lid, uitsluitend overgaan tot: 
a. het bouwen, verwerven, bezwaren en slopen van andere gebouwen dan woongelegenheden; 
b. het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan andere gebouwen dan 

woongelegenheden; 
c. het in stand houden en verbeteren van de omgeving buiten de directe nabijheid van 

woongelegenheden; 
d. het verhuren van andere gebouwen dan woongelegenheden; 
e. het vervreemden van andere gebouwen dan woongelegenheden; 
f. het verrichten van andere werkzaamheden die ten goede komen aan het woongenot in een buurt of 

wijken. 
g. werkzaamheden die noodzakerlijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de werkzaamheden, 

genoemd in de onderdelen a tot en met f. 
3. De toegelaten instellingverricht werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen a tot en met g van het 

tweede lid slechts, indien zij zich daarbij de uitvoering van het eerste lis als enige of voornaamste doel 
stelt. 

Bron: VROM, 2005 

Leefbaarheid is het vijfde prestatievelden in het BBSH. Activiteiten die tot dit prestatieveld behoren, 

zijn in het besluit opgenomen (zie tekstkader 4.1). 

Zoals in het eerste lid naar voren komt, dienen de inspanningen van de toegelaten instelling in het 

kader van leefbaarheid gericht op de buurten en wijken in de gemeenten waar zij statutair werkzaam 

is. Hierbij is het uitgangspunt dat de activiteiten plaats vinden in samenhang met het dagelijks beheer 

en de omgeving daarvan of het bouwen of verwerven van nieuwe woongelegenheden. 

Voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 12a lid 2 kan gedacht worden aan het participeren in 

buurt-beheerbedrijven of het bevorderen dat er een wijkkantoor of buurtmeldpunt wordt opgezet. 

De werkzaamheden zoals omschreven in artikel 12a mogen alleen uitgevoerd worden wanneer het 

bijdragen aan de leefbaarheid in buurten en wijken waar haar woongelegenheden gelegen zijn als 

enigste of voornaamste doel wordt gesteld. 

Naast het hiervoor beschreven prestatieveld is het zesde verantwoordingsveld 'Wonen en 

Welzijn' in het BBSH opgenomen. Hierbij wordt van de corporaties verwacht dat zij een bijdrage 

leveren aan de beschikbaarheid van een, op de behoefte van bijzondere doelgroepen toegesneden, 

gedifferentieerd aanbod van woningen en (woon)gebouwen, arrangementen en informatie

communicatietechnologische toepassingen op het gebied van wonen, zorg- en dienstverlening, 

alsmede aan de totstandkoming van een gebouwde omgeving die ook geschikt is voor of speciaal 

rekening houdt met de vraag van de bijzondere doelgroep. Hiermee wordt getracht het zelfstandig 

wonen van deze doelgroep zoveel mogelijk te bevorderen. 

30 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterventies 

4.1.2 Betekenis van het prestatieveld 

Het prestatieveld !eetbaarheid in ogenschouwnemend, kan geconcludeerd worden dat met 

name in de fysieke omgeving, de woning en de (direct aangrenzende) woonomgeving, taken en 

verantwoordelijkheden van corporaties liggen. Echter door het opnemen van de zinsnede "andere 

gebouwen dan woongelegenheden" en de artikelen 12a lid 2 sub c "het instandhouden en verbeteren 

van de omgeving buiten de directe nabijheid van woongelegenheden" en sub f "het verrichten van andere 

werk2aamheden die ten goede komen aan het woongenot in een buurt of wijken" laat de wetgever 

ruimte open. Dit roept een aantal vragen op. Om wat voor soort andere gebouwen gaat het hier dan? 

Hoe ver reikt dan de omgeving buiten de directe nabijheid? Wat moet nu onder woongenot worden 

verstaan en welke werkzaamheden mogen worden ingezet om dit te vergroten? 

Het BBSH laat het aan de corporaties zelf over hoe ver zij hier in gaan. Hierdoor ontstaat een 

verbreding van het werkveld van corporaties. Naast de fysieke omgeving bestaat de mogelijkheid 

werkzaamheden gerelateerd aan sociale domeinen te verrichten om de !eetbaarheid te vergroten. 

Wel geldt dat wanneer derden exclusief ergens verantwoordelijk zijn en daaraan ook daadwerkelijk 

inhoud geven, de toegelaten instellingen terughoudend dienen te zijn. 

4.1.3 De toekomst van de sociale huursector 

Momenteel staat de toekomst van de sociale huursector ter discussie. Naar aanleiding van de 

discussies omtrent de toekomst van woningcorporaties geeft de Minister van VROM voor wat betreft 

de werkvelden aan dat corporaties allereerst zorg moeten dragen voor een goede huisvesting van 

huishoudens met lagere inkomens die niet zelfstandig in een passende huisvesting kunnen voorzien6• 

Tevens moeten zij passende huisvesting bieden voor groepen met specifieke woonbehoeften. 

Daarnaast behoort tot de missie de aanpak van wijken, met name door herstructurering en 

woningbouw, maar ook door meer sociale activiteiten. Hierbij dragen corporaties zorg voor een 

kwalitatiefbreed spectrum aan fysieke woonvormen. 

Een andere belangrijke activiteit van corporaties is het, samen met gemeenten, faciliteren van 

initiatieven van bewoners in wijken en dorpen om de !eetbaarheid op peil te houden of te verbeteren. 

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om wijkinitiatieven als buurtpreventie of sociale buurtactiviteiten. 

Daarnaast dient de corporatie zelf initiatieven te ontplooien. 

Bij een wijkaanpak kan het ook gaan om het realiseren van maatschappelijk vastgoed, zoals in de 

sfeer van onderwijs of zorg. Het kan ook gaan om vastgoed voor winkel- en bedrijfsruimten met een 

wijkgeboden functie. De wijkgeboden functie is een belangrijke toetsingscriteria voor corporaties. De 

werkelijke exploitatie van diensten als zorg, welzijn, onderwijs en bestrijding van criminaliteit zijn 

voorbehouden aan andere partijen. Maar op fysiekniveau is het corporaties toegestaan huisvesting 

voor dergelijke diensten te creëren. 

6 TK 2005·2006 29453 nr. 30 
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4.1.4 Afbakening leefbaarheid vanuit wettelijk kader 

Wanneer vanuit het wettelijk kader de domeinen gedefinieërd door Felce en Perry (1995) (zie § 

2.3.1.) worden bezien, kan geconcludeerd worden dat corporaties primair verantwoordelijk zijn 

voor de woningkwaliteit van haar woongelegenheden. Daarnaast is het corporaties toegestaan in 

te spelen op het domein buurt (voorzieningen) door het bouwen/slopen dan wel beheren van andere 

gebouwen dan haar woongelegenheden. Verder wordt ruimte open gelaten voor andere activiteiten 

welke ten goede komen aan het woongenot. Dit betekent dat ook andere domeinen tot het werkveld 

van de corporatie behoren. Dit kan per corporatie maar ook per situatie verschillen en is ondermeer 

afhankelijk van de missie en visie van de organisatie (zie volgende paragraaf). 

Op welke schaalniveau(s) de leefbaarheidsmaatregelen zich op moeten richten, wordt in het BBSH 

eveneens niet duidelijk omschreven. Hoewel in eerste instantie de activiteiten plaats dienen te vinden 

daar waar de woongelegenheden van de toegelaten instelling gelegen zijn, kunnen de activiteiten ook 

plaatsen vinden buiten de directe nabijheid van de woongelegenheden van de toegelaten instelling. 

In paragraaf 4.4 wordt nader op verschillende schaalniveaus ingegaan. 

4.2. De missie en visie van de organisatie 

Zoals in de vorige paragraaf naar voren is gekomen, laat het BBSH ruimte open voor wat betreft de 

specifieke invulling van het prestatieveld leefbaarheid. Deze invulling verschilt per corporatie en 

vindt ondermeer plaats op basis van de eigen visie van de organisatie over haar de rol en de positie 

in de maatschappij. In deze paragraafwordt hier nader bij stilgestaan. 

4.2.1 Rollen en positie in de maatschappij 

Zoals reeds naar voren is gekomen, staat de afgelopen jaren de positie van de sociale huursector 

ter discussie. Sinds de verzelfstandiging in 1995 zijn corporaties private instellingen die op 

non profit basis werken. De corporaties bevinden zich dus in een hybride positie tussen staat en 

markt (Van der Schaar, 2006). Corporaties kunnen als maatschappelijke ondernemers worden 

aangemerkt. In de ontwikkeling als maatschappelijke onderneming staat de vraag centraal welk 

verschil men als organisatie in de maatschappij kan maken (Deuten & De Kam, 2005). Hierbij 

staan een aantal vragen centraal als "Wat is mijn belangrijkste drijfveer: geld verdienen, de klant 

bedienen of de samenleving dienen?" " Hoe breed definieer ik mijn domein: woningen verhuren 

en beheren of mensen plezierig laten wonen en (samen)leven?" en "Wat zie ik daarbij als mijn 

belangrijkste aangrijpingspunt en product: stenen, gebieden of mensen?' (Doevendans, 2006). 

De opvatting voor wat betreft de rol en de positie in de maatschappij verschilt per corporatie. 

Dit is afhankelijk van het type corporatie. Binnen de sociale huursector kunnen verschillende 

typen corporaties worden onderscheiden. Het SEV heeft hiervoor een matrix ontwikkeld waarbij 
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verschillende typen corporaties worden afgezet tegen het rendement (financieel of maatschappelijk) 

en hun taakopvatting (smal en gericht op vastgoed of breed en gericht op mensen) (zie figuur 4.1) 

(Deuten & De Kam, 2005). 

Op dit moment bevinden de meeste corporaties 

zich dicht bij het ideaaltype 'klantencorporatie'. Dit Figuur 4.1 Corporatie typen 

type meet zijn succes af aan klanttevredenheid. 

Hiervoor biedt de corporatie woondiensten. 

De 'vastgoedonderneming' is een bouwende 

en beherende woningcorporatie. Er wordt 

voornamelijk gestuurd en verantwoord op basis 

van bouwproductie, omvang van de (sociale) 

voorraad en het (minimaal noodzakelijke) 

financieel noodzakelijke resultaat (financiële 

continuïteit). De 'wijkregisseur' stuurt op en 

legt verantwoording af over mate waarin 

de gewenste leefbaarheid, vitaliteit en 

waardeontwikkeling in de wijk wordt bereikt. 

Het type 'emancipatiemachine' richt zich meer 

op de emancipatie van individuen en groepen 

Financieel economisch 
rendement 

e vastgoed· 
ondememmg 

e "' tencorporatie 

Smal: Breed: 
vastgoed------+------- mensen 

e wii'reg1sseur 

e voorzenmgen
:orporat'e 

Maatschappelijk 
rendement 

Bron: Deuten & De Kam, 2005 

• emancipatie· 
!l'achine 

met achterstanden en legt daarvoor verbindingen tussen leren, werken en wonen en bemoeit zich 

actief met de scholing en arbeidsparticipatie. De 'voorzieningencorporatie' hecht veel waarde aan 

het ontwikkelen en exploiteren van maatschappelijk vastgoed (voor onderwijs, zorg, welzijn ed.). De 

corporatie legt verantwoording af over de mate waarin dit wordt bereikt (Bobbe & Reimerink, 2006; 

Doevendans, 2006). 

Welke rol een corporatie zich toekent, wordt voor een groot deel bepaald door de lokale 

maatschappelijke opgave(n). Een plattelandscorporatie of een corporatie in een welvarende gemeente 

heeft met andere vraagstukken te maken dan een collega corporatie met veel bezit in kwetsbare 

buurten in (middel)grote steden (zie figuur 4.2) (Vulperhorst, 2007). 

De verwachting is dat in de toekomst de differentiatie in identiteiten verder toenemen. 

Woningcorporatie zullen verschillen in de maatschappelijke thema's en issues die ze tot hun domein 

rekenen. Ook zullen ze verschillen in de rollen die ze oppakken: vastgoed enjof diensten leveren, 

organiseren en financieren (Doevendans, 2006). 

Ten aanzien van de SEV-matrix merkt Doevendans op dat de vastgoedonderneming niet binnen het 

concept van maatschappelijk ondernemer past. Dit concept richt zich namelijk op het genereren van 

maatschappelijk rendement. Daarnaast past dit type niet bij het begrip van de woningcorporatie 
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Figuur 4.2 Profiel woningcorporaties & lokale opgave 
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als toegelaten instelling. Volgens Doevendans dient een echte vastgoedonderneming uit te treden, 

zogenaamde 'opting out' naar de markt. 

Daarnaast merkt hij op dat "ook een verregaande vermaatschappelijking richting 'emancipatiemachine' 

of 'samenlevingsontwikkelaar' vraagt om een uittreden uit de volkshuisvesting naar de samenleving, 

een soort van 'maatschappelijke opting in:" (Doevendans, 2006, p. 71). 

4.2.2 Corporatie typen en het werkveld 

Aangezien verschillende typen corporaties onderscheiden kunnen worden, verschilt per type 

corporatie ook welke kenmerken van de omgeving (domeinen) tot het werkveld behoren 

In bijlage I is getracht per type corporatie inzicht te geven welke domeinen zoals geformuleerd door 

Fe lee & Perry (1995) tot het werkveld van de corporatie behoren. 

Te zien is dat een corporatie als vastgoedonderneming, een beperkter werkveld heeft en zich 

voornamelijk concentreert op de fysieke omgevingskenmerken zoals woningkwaliteit Wanneer 

interventies nodig zijn op het sociale vlak wordt door dit type corporatie samenwerking gezocht. 

Wanneer een corporatie zich echter meer als emancipatiemachine opstelt, opereert de corporatie 

naast de fysieke omgeving (veel) meer in het sociale veld opereren. Dit type corporatie zal in mindere 

mate samenwerking zoeken met andere partijen gezien het grote werkveld. Echter juist door de brede 

taakopvatting ontstaan veel raakvlakken met andere beleidssectoren waardoor meer samenwerking 

juist weer noodzakelijk wordt. 

4.2.3 Overige doelstellingen 

Zoals eerder naar voren is gekomen, bevinden corporaties in een spanningsveld. Enerzijds hebben 

zij als non profit organisatie maatschappelijke doelstellingen (waaronder het inspelen op de 

leefbaarheid) anderzijds hebben zij als private instellingen ook financiële doelstellingen (waaronder 

het waarborgen van de financiële continuïteit). 

7 De definitie van maatschappelijke ondernemers is identiek aan de definitie van de wijkregisseur zoals het SEV hanteert. 
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Dit kan van invloed zijn op het beleid dat ten aanzien van het prestatieveld leefbaarheid wordt 

uitgevoerd. Immers om beleid uit te kunnen voeren, zullen financiële middelen moeten worden 

aangewend. Hierbij staat centraal in welke mate men bereid is om te investeren in leefbaarheid (dit 

is nauw verwant aan de positionering van de corporatie in de maatschappij) en op welke wijze men 

tracht het leefbaarheidsbeleid te financieren (uit eigen financiële middelen of doorberekenen aan 

de huurder). Dit kan zijn weerslag hebben op welke domeinen men inspeelt (uitsluitend op woning 

kwaliteit of ook inspelen op sociale domeinen). 

Daarnaast spelen diverse organisatorische afwegingen een rol bij de inkleding van het 

leefbaarheidsbeleid door corporaties. De organisatiestructuur heeft invloed op de uitvoering van het 

beleid. Ook heeft de omvang van de organisatie invloed op het beleid. Immers een kleine organisatie 

zal eerder kiezen voor het uitbesteden of het uitstellen van Jeefbaarheidsinterventies. 

4.3. Leefbaarheid en schaalniveau 

Zoals in paragraaf 2.3.2. naar voren is gekomen, neemt de betekenis van het begrip af naarmate 

op een hoger schaalniveau over leefbaarheid wordt gesproken. Voor toegelaten instellingen is de 

schaalverdeling volgens Pacione (2003) namelijk nationaal, regionaal en locaal te globaal. In deze 

paragraafwordt nader ingegaan op de schaalniveaus welke relevant zijn voor corporaties. 

4.3.1 Niveaus 

Smeets (2001a) onderscheidt bij het begrip stedelijke beheer verschillende relevante niveaus 

namelijk: object, straat, buurt, wijk en stad (zie figuur 4.3). Binnen het niveau object kan 

daarnaast een onderscheid worden gemaakt tussen de woning en het woongebouw (bijvoorbeeld 

appartementencomplex/flat) of achtergebied (bij bijvoorbeeld eengezinswoningen). Daarnaast kan 

nog een niveau worden onderscheiden waarop beheer plaats kan vinden namelijk complexniveau. Dit 

niveau bestaat uit een aantal (vaak zelfde type) objecten 
Figuur4.3 Schaalniveaus in lokale veld 

in een bepaald gebied. De grootte van het gebied kan 

per complex verschillen en varieert van straatniveau tot 

buurtniveau. 

4.3.2 Privé, semi-openbaar & openbare ruimte 

Naast het hiervoor gemaakt onderscheid in niveaus kan 

wanneer naar de woning wordt gekeken in relatie tot de 

buurt een onderscheid gemaakt worden tussen privé, 

semi-openbare en openbare ruimte (Smeets, 2001a) (zie 

figuur 4.2). De privé-ruimte verwijst naar de besloten 

wereld, de 'intieme levenssfeer' van de huishoudens. 

woongebouw/ 
achtergebied 

woning 

openbaar 
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De semi-openbare ruimte is alleen toegankelijk voor gebruikers van een bepaald woongebouw of 

wooncomplex. In dit semi-publieke domein treden deze gebruikers in interactie met elkaar, waarbij 

gedragscodes gelden die door het collectief van gebruikers of de beheerder bepaald zijn. De semi

openbare ruimtes als hallen, trappen en gangen hangen samen met de bouwvorm en bouwtype. De 

openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk. Hier is in principe interactie mogelijk tussen alle leden 

van de samenleving. In dit publieke domein gelden gedragscodes die door de samenleving als geheel 

bepaald zijn. 

4.3.3 Schaalniveau en leetbaarheidsbeleid 

Over welk schaalniveau het leefbaarheidsbeleid zich uitstrekt, wordt allereerst bepaald door het 

domein waarin de problemen zich voordoen. Wanneer problemen betrekking hebben op bijvoorbeeld 

interacties tussen bewoners onderling dan is het leefbaarheidsbeleid op een lager schaalniveau 

gericht. Echter wanneer de problemen zich meer voor doen op domeinen als werk of educatie 

dient op een hoger schaalniveau gestuurd te worden. Dit maakt dat flexibiliteit tussen verschillende 

schaalniveaus noodzakelijk is. Zeker ook gezien het feit dat domeinen onderling relaties met elkaar 

hebben. Hierdoor kunnen problemen op bijvoorbeeld een hoger schaalniveau indirect invloed hebben 

op lagere schaalniveaus. 

Naast de grootte en de aard van de problemen wordt het schaalniveau van het beleid bepaald door 

de eigendom van een corporaties in een gebied. Immers zal niet tot nauwelijks in de leefbaarheid 

van een gebied worden geïnvesteerd wanneer een corporatie geen of slechts weinig bezit heeft in het 

desbetreffende gebied. 

4.4. Betekenis voor Bevo 

Aan de hand van het voorgaande wordt in deze paragraafbekeken welke domeinen en schaalniveaus 

tot het werkveld van Bevo behoren. 

4.4.1 Domeinen 

Zoals in de vorige paragrafen naar voren is gekomen, wordt het werkveld voornamelijk bepaald door 

het wettelijk kader en de missie en visie van de organisatie. Vanuit het wettelijk kader behoort Bevo 

te opereren in de domeinen woningkwaliteit en buurt. 

Welke (overige) domeinen nog meer tot het werkveld behoren, wordt ingegeven door de missie en 

visie van de organisatie. Deze verschilt per type corporatie en is afhankelijk van de lokale opgave. 

In het ontwikkelingstraject naar een nieuwe beleidsnotitie is naar voren gekomen dat Bevo zich op 

dit moment ziet als een 'k/antencorporatie' en voor ogen heeft dit in de toekomst te zullen blijven. Dit 

betekent dat het succes wordt afgemeten aan de tevredenheid van de klant. Hierbij is men van mening 
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dat de gemeente de eerste verantwoordelijkheid dient te nemen ten aanzien van het waarborgen dan 

wel versterken van de leefbaarheid in buurten en wijken. 

De lokale opgave in Gorinchem is een andere dan van steden in de Randstad. De gemeente Gorinchem 

kan gezien worden als een spil tussen de randstad en het rivierenland en heeft een regiofunctie wat 

betreft het voorzieningenaanbod. De Jeefbaarheidsproblemen spelen zich in (slechts) een klein aantal 

gebieden af. Gezien de aard en de omvang van de leefbaarheidsproblematiek in Gorinchem zal Bevo 

niet snel als emancipatiemachine opereren. 

Gezien het voorgaande kunnen een aantal domeinen worden onderscheiden die in de meeste gevallen 

tot het werkveld van Bevo behoren namelijk: 

• Woningkwaliteit 

• Buurt (voorzieningen, fysieke kwaliteit e.d.) 

• Veiligheid en overlast 

• Interpersoonlijke relaties (met buren) 

• Betrokkenheid gemeenschap 

Hierbij heeft het domein 'interpersoonlijke relaties' voornamelijk betrekking op de relaties met 

(directe) buren omdat deze interacties voor een groot deel van invloed zijn op de tevredenheid met 

de woonomgeving. 

Wel moet worden opgemerkt dat hoewel deze domeinen tot het werkveld Bevo dit nog niet betekent 

dat andere domeinen uitgesloten moeten worden. Sommige situaties vragen om interventies in 

andere domeinen dan het oorspronkelijk beoogde werkveld. Vulperhorst (2007) merkt hierover op: 

"De breedte van de taakvulling van corporaties is cumulatief De ene keuze ontslaat je soms juist wel, 

maar anderzijds niet van een andere taak." Met name in gebieden waar Bevo relatiefveel woningbezit 

heeft, dient Bevo in sommige gevallen te opereren als wijkregisseur. 

Aangezien de leefbaarheidsproblematiek zich vaak uitstrekt over meerdere beleidsvelden dan alleen 

de kwaliteit van het vastgoed, is samenwerking met andere partijen noodzakelijk. Hier wordt in 

hoofdstuk 8 'Stakeholders' bij stilgestaan. 

4.4.2 Schaalniveaus 

Het schaalniveau waarop de leefbaarheidsproblematiek wordt bekeken, is, naast de grootte en de aard 

van de problemen, afhankelijk van de woningvoorraad van de corporatie in een gebied. Ook het feit 

dat problemen zich voornamelijk voor doen in de semi-openbare en openbare ruimte speelt hierbij 

een rol. De leefbaarheidsproblematiek wordt door Bevo voornamelijk op micro-niveau bekekeken. 
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Sturing van beleid vindt over het algemeen plaats op buurt-/complexniveau engebouwniveau. 

Hierbij geldt dat niet alleen de schaalniveaus afzonderlijk bekeken worden, maar dat rekening wordt 

gehouden met hogere en lagere schaalniveaus. Bij het bekijken van bijvoorbeeld de voorzieningen 

in een buurt kan haast niet worden ontkomen om ook naar de wijk als geheel te kijken. Daarnaast 

kunnen effecten van een bepaald leefbaarheidsprobleem door werken in andere niveaus. Wanneer 

bijvoorbeeld de werkgelegenheid in een stad daalt, kan dit resulteren in meer werkeloosheid wat zich 

weer kan uiten in ontevredenheid over de leefbaarheid in de buurt (zie Smeets & Carton, 2003). 

Wanneer de leefbaarheidsproblematiek niet alleen op een lager schaalniveau wordt bekeken, maar 

deze in een groter kader worden geplaatst, is het mogelijk om tot structurele oplossingen te komen. 

Samenwerking met stakeholders is onontbeerlijk om problemen op hogere schaalniveaus op te 

lossen. Wanneer bijvoorbeeld wordt samengewerkt met gemeente en andere corporatie(s) kunnen 

problemen op wijkniveau worden aangepakt. 

4.5. Resumerend 

Het werkveld in het kader van leefbaarheid wordt allereerst gevormd door het wettelijk kader in de 

vorm van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Corporaties zijn primair verantwoordelijk 

voor de woningkwaliteitvan haar woongelegenheden. In het kader van het prestatieveld leefbaarheid 

is een verruiming van werkzaamheden toegestaan zoals het faciliteren van initiatieven van bewoners, 

het zelf ontplooien van (sociale) activiteiten. Daarnaast is het toegestaan om maatschappelijk 

vastgoed of ander vastgoed te ontwikkelen. Dit laatste is alleen toegestaan wanneer het vastgoed 

een wijkgeboden functie heeft. Andere werkzaamheden zijn toegestaan ter bevorderingen van het 

woongenot zolang deze het terrein van andere partijen niet doorkruisen. 

Wat het werkveld van de corporatie in het kader van leefbaarheid is voor een groot deel afhankelijk 

van de missie en visie van de organisatie. De missie en visie wordt bepaald door de rol en positie 

in de maatschappij en de overige doelstellingen (organisatorische, financiële doelstellingen) 

van de organisatie. Voor een klantencorporatie als Bevo behoren 'woningkwaliteit', 'buurt {fysieke 

voorzieningen)', 'veiligheid en overlast', 'interpersoonlijke relaties' en 'betrokkenheid gemeenschap' 

tot het werkveld. Hierbij moet worden opgemerkt dat sommige situaties vragen om interventies in 

overige domeinen. Met name in gebieden waar Bevo relatief veel woningbezit heeft, dient Bevo in 

sommige gevallen te opereren als wijkregisseur. 

Voor wat betreft schaalniveaus zijn de belangrijkste niveaus buurt-/complexniveau en gebouwniveau. 

Hierbij geldt dat wanneer Bevo samenwerkt met andere partijen meerdere schaalniveaus bereikt 

kunnen worden. Ook geldt dat wanneer Bevo in relatief veel eigendom in een gebied heeft, Bevo ook 

meer invloed in het gebied kan uitoefenen. 
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5 Signalering leefbaarheidsproblematiek 

In hoofdstuk 3 zijn de fasen van het beslissingsproces besproken. In dit hoofdstuk wordt nader 

ingegaan op het eerste deel van de intelligence-fase. Voorafgaand aan de specifieke formulering 

van de probleemgebieden dient de huidige leefbaarheid in een gebied in beeld gebracht te worden. 

Belangrijk hierbij is inzichtelijk te maken op welke domeinen en schaalniveaus de problemen zich 

voordoen. Daarnaast is het van belang inzicht te krijgen in de ontwikkelingen ten aanzien van 

leefbaarheid in de tijd. Op basis van deze ontwikkelingen kan een inschatting gemaakt worden 

in hoeverre de genomen maatregelen hun vruchten hebben afgeworpen en of eventueel andere 

interventiestrategieën genomen moeten worden. 

Allereerst wordt ingegaan op de definitie van een signaleringssysteem en de plaatsing van een 

signaleringssysteem ten aanzien van de leefbaarheidsproblemen in buurten en wijken in de 

beleidscyclus. Vervolgens wordt stilgestaan bij verschillende huidige leefbaarheidsonderzoeken en de 

huidige probleemsignalering bij Bevo. Tots I otvind t de conceptual isering voor een signaleringssysteem 

voor leefbaarheidsproblematiek in buurten en wijken plaats. 

5.1. Het signaleringssysteem als onderdeel van beleid 

5.1.1 Definitie 

Een signaleringssysteem kenmerkt zich als een informatiesysteem dat actuele signalen geeft over 

ontwikkelingen in een gebied die een mogelijke bedreiging zijn voor de leefsituatie en woonsituatie. 

De vraag welke informatie relevant is, is mede afhankelijk van de maatstaven en doelstellingen van 

de organisatie (Smeets & Nuyten, 1992). Een informatiesysteem kan gedefinieerd worden als een 

afgebakend geheel van mensen, middelen en procedures voor het vastleggen, opslaan, verwerken 

en transporteren van informatie ten behoeve van een bepaald doel (VNG, 1984 in Smeets & Nuyten, 

1992). 

5.1.2 Signaleringssysteem in de beleidscyclus 

Binnen het leefbaarheidsbeleid heeft een signaleringssysteem verschillende doelen. Allereerst heeft 

een dergelijk systeem tot doel de leefbaarheid in wijken en buurten te meten zodat (indien nodig) 

strategieën geformuleerd kunnen worden tot bevordering van de leefbaarheid in buurten en wijken. 
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Daarnaast kan een signaleringssysteem tot doel hebben de effecten van de leefbaarheidsinterventies 

inzichtelijk te maken door de ontwikkelingen van leefbaarheid in een gebied in de tijd inzichtelijk 

te maken. Zo kan leefbaarheidsbeleid worden bijgesteld. Hierbij dienen een aantal kanttekeningen 

gemaakt te worden. Allereerst is het causale verband tussen de ingezette leefbaarheidsinterven tie en 

de uiteindelijke verbetering (of verslechtering) van de leefbaarheid in gebied moeilijk aan te tonen. 

Gezien de complexiteit van leefbaarheid kunnen ook andere factoren een rol spelen. Daarnaast 

geldt dat om de effectiviteit van de interventie te kunnen meten vooraf meetbare doelstellingen 

geformuleerd moeten worden en dient een nulmeting plaats te vinden (Van der Burg, 2006). 

Van der Burg (2006) voegt naast de hiervoor genoemde doelen nog toe dat het meten van leefbaarheid 

ook als doel benchmarking kan hebben. Centraal hierbij staat hoe de leefbaarheid in een gebied zich 

verhoudt tot andere gebieden. Tevens kan de output van de signalering volgens haar dienen als 

communicatiemiddel met belanghebbenden. 

5.1.3 Gegevensverzameling 

Diverse bronnen kunnen als input dienen voor de gegevens van een signaleringssysteem. Globaal 

kan een onderscheid gemaakt worden tussen een drietal hoofdgroepen (Smeets & Nuyten, 1992): 

• databestanden; 

• sleutelfiguren; 

• bewoners/gebruikers; 

"Bij databestanden gaat het om cijfermatige informatie inzake statische meetbare variabelen" (p. B 4-

1-10). Het gaat hier om informatie bijvoorbeeld uit woningcartotheken, het gemeentelijk kadastraal 

systeem of afkomstig uit de database van politie. Deze gegevens zijn geschikt voor het genereren van 

gegevens over de objectieve indicatoren. Knelpuntvan deze informatie is veelal dat het oorspronkelijk 

een ander doel had met als gevolg dat de gegevens niet toereikend zijn voor het signaleringssysteem. 

Daarnaast kunnen instanties mogelijk geen medewerking verlenen voor het geven van de informatie 

of kunnen zij de gegevens niet binnen het gestelde termijn leveren. 

Sleutelfiguren zijn personen die uit hoofde van hun beroep in staat worden geacht een 

kwaliteitsoordeel te geven over het kwalitatief functioneren van een bepaald gebied. Het gaat hier 

om de expertise van onder andere medewerkers van de corporatie, ambtenaren, vertegenwoordigers 

van bewonersorganisaties etc. Gezien de frequente omgang van deze sleutelfiguren met de bewoners 

hebben zij een inzicht in de waardering van de woning en de woonomgeving. Wel merken Smeets 

& Nuyten op dat de veronderstelde kennis van de sleutelfiguur nauw verbonden is met zijn of haar 

werkveld. Daarnaast kunnen de sleutelfiguren verschillende referenties hanteren wat de vergelijking 

van hun waarderingen bemoeilijkt. Tot slot merken de auteurs op dat de mening van de sleutelfiguren 

op een aantal punten afwijken van de meningen van de bewoners. Zij bevelen het raadplegen van 

bewoners als extra bron dan ook aan. 
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Naast de hiervoor besproken bronnen kan de bewoner/ gebruikerals bron vooreen signaleringssysteem 

gebruikt worden. Door middel van vaste contactpunten, spreekuren, buurtbijeenkomsten en 

klachtenregistratie kan een beeld worden gekregen over de waardering van de bewoners over de 

woning en de woonomgeving. Daarnaast kan met uitgebreide surveyonderzoeken onder bewoners 

van een buurt een goed beeld worden verkregen over de waardering van de buurt. Voor dit soort 

onderzoeken geldt wel dat ze zeer arbeidsintensief zijn. 

Gezien het voorgaande pleittenSmeetsen Nuyten om de bronnen complementair te gebruiken. 

5.2. Probleemsignalering in de praktijk 

In de praktijk worden reeds veel onderzoeken gehanteerd om de leefbaarheid in een gebied in kaart 

te brengen. In deze paragraaf wordt allereerst beschreven in hoeverre de bestaande onderzoeken 

aanknopingspunten bieden voor het signaleringssysteem in het beslissingsondersteunend model. 

Vervolgens wordt bekeken hoe de leefbaarheid op dit moment door Bevo in kaart wordt gebracht. 

5.2.1 Bestaande leefbaarheidsonderzoeken 

In het verleden hebben veel (verschillende) onderzoeken plaatsgevonden om inzicht te verkrijgen 

in de leefbaarheid van buurten en wijken. Hoewel het accent soms verschilt, is het merendeel van 

de onderzoek in gestoken vanuit een subjectieve benadering. Met andere woorden veelal is aan 

bewoners gevraagd naar hun oordeel over de leefbaarheid. In bijlage (11) zijn een aantal van deze 

onderzoeken op een rij gezet. 

Van alle beschreven onderzoeken biedt het onderzoekopzet van stichting Interface "Wonen in 

Waalwijk" de meeste aanknopingspunten voor hetsignaleringssysteem in ditonderzoek Ditonderzoek 

wordt periodiek gehouden en gaat in op alle relevante domeinen aanbod. Op deze wijze kunnen door 

de tijd ontwikkelingen inzichtelijk worden gemaakt. Ook kunnen gebieden met elkaar vergeleken 

worden. Tevens wordt aandacht besteed aan de bijdrage van de factoren aan de leefbaarheid in een 

gebied. Dit geeft richting aan de interventies. Wanneer als eerst ingezet wordt op de factor welke het 

zwaarste meeweegt in de beoordeling van leefbaarheid, zal relatief snel verbetering optreden in de 

leefbaarheid van een gebied. Daarnaast wordt rekening gehouden met zowel subjectieve als (voor 

een deel) objectieve aspecten en worden contextafhankelijke aspecten in kaart gebracht (waaronder 

inkomen en arbeidsparticipatie). 

5.2.2 Signalering Bevo 

In het huidige beleid wordt door middel van een aantal informatiebronnen door Bevo een inschatting 

gemaakt over de leefbaarheid in buurten en wijken te weten: 

• Aantal overlastzaken; dit zijn zaken welke zijn voorgelegd aan de coördinator Wijkbeheer. Voor 

deze zaken wisten de wijkbeheerders geen oplossing te realiseren. 
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• Klachtenmeldingen van bewoners; naast telefonische meldingen worden door sommige 

bewoners in de zogenaamde 'Wijk van de Week' meldingen gemaakt van diverse problemen 

• Wijkbeheerders Bevo; in de wijken die binnen de sociale vernieuwing bijzondere aandacht 

verdienen, zijn wijkbeheerders actief. De wijkbeheerders beschikken over een eigen kantoor in 

de wijk of buurt die door hen wordt beheerd. Hier wordt door wijkbeheerders wekelijks 

spreekuur gehouden voor bewoners. Daarnaast houden zij diverse visuele controlerondes. 

• Woonconsulenten Bevo; de woonconsulenten hebben regelmatig concact met bewoners ondermeer 

bij klachtenafhandeling hierdoor hebben zij een goede indruk van de leefbaarheidsproblematiek 

in Gorinchem. 

• Vaklieden Bevo; aangezien deze werknemers veel contacten hebben met bewoners, signaleren zij 

ook als eerste eventuele probleemsituaties. 

• Overleg Huurdersvereniging Bevo; dit overleg vindt viermaal per jaar plaats. Tijdens dit overleg 

wordt ook indien nodig aandacht besteed aan de leefbaarheid in wijken en buurten. 

• Overleg klankbordgroep; aan de klankbordgroep nemen de volgende partijen deel: bewoners, 

gemeente, politie, corporaties, zorggroep Rivas, sociale dienst, gemeentelijke kredietbank, politie, 

Leger des Heils en de verslavingszorg. Binnen dit overleg komen diverse leefbaarheidsaspecten 

naar voren. Het overleg vindt halfjaarlijks plaats. 

• Overleg zorgnetwerk; het zorgnetwerk bestaat uit de corporaties, de GGD en zorginstelling De 

Grote Rivieren. Eens in de zes weken vindt dit overleg plaats. 

De gegevens welke op dit moment binnen Bevo gebruikt worden, zijn niet toereikend om als input 

te dienen voor het signaleringssysteem. Hoewel op veel verschillende manieren informatie wordt 

verkregen omtrent de leefbaarheid in de buurten en wijken van Gorinchem, geeft deze signalering 

voornamelijk richting voor frontlijnsturing. Het heeft meer betrekking op het direct bestrijden van 

problemen. Zoals eerder gezegd is het binnen leefbaarheidsbeleid van belang dat de leefbaarheid 

van gebieden naast elkaar in kaart worden gebracht. Hierbij dienen niet alleen objectieve aspecten 

in beeld gebracht te worden zoals aantal overlastmeldingen, maar zeker ook de waardering van 

bewoners. Immers het is belangrijk dat bewoners in een prettige en veilige omgeving wonen. Een 

ander belangrijk aspect is dat ontwikkelingen ten aanzien van leefbaarheid in de tijd inzichtelijk 

gemaakt moeten worden. Op deze wijze kan een inschatting gemaakt worden in hoeverre buurten 

al dan niet in een negatieve spiraal zijn terecht gekomen wanneer het gaat om de leefbaarheid en 

in hoeverre reeds ingezet beleid gewenst resultaat heeft bereikt. Hiertoe dient de leefbaarheid in 

buurten en wijken geanalyseerd worden aan de hand van de geformuleerde domeinen. Op basis van 

de huidige gegevens is dit niet mogelijk. 
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5.3. Conceptualisering signalering leetbaarheidsproblematiek 

Alvorens een conceptueel model voor het leefbaarheidssignaleringssysteem ontwikkeld kan 

worden, worden hierna allereerst een aantal uitgangspunten voor dit model beschreven. Deze 

uitgangspunten zijn geformuleerd op basis van een aantal randvoorwaarden voor het meten van 

leefbaarheid (zie bijlage lil) . Hierna wordt het conceptueel model gepresenteerd. Dit model zal 

vorm moeten krijgen in het uiteindelijke beslissingsondersteunend model. 

5.3.1 Causaliteit 

In het conceptueel model dient leefbaarheid beschreven te worden aan de hand van een overall getal 

welke opgedeeld kan worden in verschillende componenten ( = domeinen) (zie bijlage lil criteria 

14). Er wordt dus een 'bottum-up' benadering gehanteerd (zie paragraaf 2.3.4). De veronderstelling 

dat de wegingen voor het combineren van domeinen zeer variëren tussen mensen wordt hierbij 

ondervangen door de contextafhankelijkheid mee te nemen (zie hiernavolgende subparagraaf). 

Ander belangrijkaspect in oorzaakgevolg relaties binnen ditonderzoek naar leefbaarheidsinterventies 

zijn de effecten die optreden positief dan wel negatief nadat een bepaalde interventie is genomen. 

Hier zal in hoofdstuk 7 verder op worden ingegaan. 

5.3 .2 Contextafhankelijkheid 

Zoals in § 2.3.5 naar voren is gekomen, verschilt de context per sociale groep met als gevolg dat 

niet elke omgeving geschikt is voor iedereen. Ten einde specifieke behoeften in kaart te brengen 

voor verschillende bewonerscategorieën wordt in de sociologische en sociaal-geografische 

onderzoekstraditie veelal gebruik gemaakt van zogenaamde sociaal-structurele variabelen. De 

veronderstelling is dathiermee een verklaring kan worden gegeven voor de verschillen in opvattingen, 

oordelen en feitelijke gedrag van mensen. De variabelen die over het algemeen worden meegenomen 

zijn: sociaal-economische status/sociale klasse, etniciteit, leeftijd, de huishoudenssituatie en 

het al of niet eigenaar zijn van een woning. Deze factoren zijn bepalend voor de voorkeuren en 

de keuzemogelijkheden van bewoners (Hortulanus, 1995). Ten aanzien van het gebruik van deze 

variabelen merkt Hortulanus echter op dat deze factoren de tevredenheid met bepaalde buurten 

niet voldoende verklaren. Uit verschillende vergelijkende onderzoeken blijken dat buurtkenmerken 

doorslaggevender zijn. Hij merkt hierover op "De aversie tegen buurten, waarvan de bevolking over 

lage inkomens beschikt en waarin vooral bewoners uit etnische minderheidsgroepen woonachtig zijn, 

zijn dan niet zozeer het resultaat van klasse- of rasgebonden oordelen, maar hebben te maken met de 

buurtkenmerken (aard van de voorzieningen, sociaal leefklimaat, kwaliteit van de gebouwde omgeving, 

het onderhoud e.d.) die met deze bewonerscategorieën geassocieerd worden." 
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Gezien het voorgaande zullen de volgende karakteristieken worden meegenomen om verschillen 

tussen groepen voor wat betreft de waardering van de leefbaarheid in kaart te brengen: 

• Culturele achtergrond 

• Inkomen en werk 

• Opleidingsniveau 

• Huishoudensamenstelling 

5.3.3 Indicatoren 

Binnen het beslissingsondersteunend model geven de indicatoren in het signaleringssysteem richting 

aan de interventies die uiteindelijk worden ingezet. In het conceptueel model dient leefbaarheid 

beschreven te worden aan de hand van enerzijds subjectieve indicatoren (oordelen van mensen over 

de verschillende leefbaarheidsaspecten) en anderzijds aan de hand van normatieve indicatoren of 

objectieve indicatoren (zoals registratie van klachten etc.). Welke subjectieve en objectieve indicatoren 

gekozen (moeten) worden, hangt allereerst af van welke domeinen in het leefbaarheidsonderzoek 

betrokken zijn. Daarnaast spelen de beschikbaarheid en de hanteerbaarheid van de gegevens een 

rol in de keuze van indicatoren. De indicatoren dienen zo gekozen te worden dat de gegevens welke 

betrekking hierop hebben (relatief eenvoudig) voorhanden zijn. Daarnaast dienen zeer grote sets 

indicatoren voorkomen te worden met het oog op hanteerbaarheid van het signaleringssysteem. 

Per domein is een set indicatoren samengesteld. Hiertoe is allereerst een inventarisatie gemaakt van 

leefbaarheidsindicatoren welke in bestaande onderzoeken zijn gehanteerd (zie bijlage IV). Daarnaast 

zijn gesprekken gevoerd met sleutelfiguren binnen Bevo. Uiteindelijk is aan de hand van de criteria 

uit bijlage lil een selectie gemaakt uit de geïnventariseerde indicatoren (bijlage V) . De indicatoren 

uit het leefbaarheidsonderzoek in 2002 van de gemeente Gorinchem zijn op voorhand meegenomen. 

Zo kunnen (voor een deel) ontwikkelingen ten aanzien van de leefbaarheid in Gorinchem van de 

afgelopen 4 jaar inzichtelijk gemaakt worden. 

Zoals reeds naar voren is gekomen, wordt gepleit voor het gebruik van zowel subjectieve alsobjectieve 

indicatoren om leefbaarheid te meten. Getracht is om per subjectieve indicator een objectieve 

tegenhanger te formuleren (zie bijlage V). Op deze wijze is het mogelijk verbanden te leggen tussen 

objectieve gegevens en leefbaarheidsgevoelens en kunnen de eventuele storingselementen worden 

meegenomen (zie §2.3.3) . 

5.3.4 Het conceptueel model 

Zoals in §2.2 reeds is beschreven, gaat het begrip leefbaarheid in dit onderzoek in op de relatie tussen 

mens en omgeving. Hierbij staat de mate waarin prestaties van de omgeving tegemoet komen aan 

de behoeften van de mens centraal. Om de verschillende dimensies van het begrip leefbaarheid 

inzichtelijk te maken is een conceptueel model weergegeven in figuur 5.1. 

In dit onderzoek wordt verondersteld dat de tevredenheid van bewoners met de verschillende 
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Figuur 5.1 Conceptueel modelleefbaarheid 
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(levens)domeinen uiteindelijk bijdraagt tot de overall tevredenheid met de leefbaarheid in de 

woonomgeving. De beoordeling van de verschillende levensdomeinen komt tot stand doordat 

bewoners de objectieve omgevingskenmerken beoordelen vanuit een bepaalde persoonlijke context. 

Daarnaast kan leefbaarheid beschreven worden aan de hand van objectieve indicatoren. Wanneer 

objectieve indicatoren verschillen van subjectieve indicatoren is sprake van 'aanpassing' dan wel 

'protest' en dienen andere domeinen bekeken te worden dan die reeds beschouwd zijn. 

5.4. Resumerend 
In dit hoofdstuk is bekeken hoe een signaleringssysteem voor leefbaarheidsproblemen er uit dient 

te zien. Hiertoe is allereerst gekeken naar de definitie van een signaleringssysteem en de positie 

van een Jeefbaarheidssignaleringssysteem in de beleidscyclus. Allereerst heeft een dergelijk 

signaleringssysteem tot doel om de grootte en de aard van leefbaarheidsproblemen in kaart te 

brengen. Daarnaast kunnen door middel van leefbaarheidssignalering effecten van beleid worden 

gemeten zodat bekeken kan worden in hoeverre het ingezette leefbaarheidsbeleid het gewenste 

effect heeft bereikt. 

Wanneer naar de verschillende leefbaarheidsonderzoeken in de praktijk wordt gekeken, kan worden 

geconcludeerd dat in deze onderzoeken leefbaarheid over het algmeen subjectief wordt benaderd. 

Voor dit onderzoek biedt de opzet van het onderzoek uitgevoerd door Stichting Interface in Waalwijk 

de meeste aanknopingspunten. 

Wanneer naar de informatievoorziening van Bevo wordt gekeken is te zien dat de meeste informatie 

wordt verkregen door inzichten van sleutelfiguren en aantal overlast- en klachten meldingen. Deze 

gegevens zijn niet toereikend om te dienen als input voor het signaleringssysteem in dit onderzoek. 

Aan de hand van de randvoorwaarden gesteld in hoofdstuk 2 zijn diverse criteria geformuleerd waar 

een signaleringssysteem aan dient te voldoen. Met betrekking tot het discussieveld domeinen dient 
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het signaleringssysteem inzicht te geven in de voor corporaties relevante levensdomeinen. Samen 

dienen deze domeinen de leefbaarheid in een gebied te beschrijven. Hierbij dient elke domein een 

uniek deel van de leefbaarheid te verklaren 

Hetsignaleringssysteem dientenerzijds subjectieve en anderzijds objectieve indicatoren te gebruiken. 

Op deze wijze kunnen eventuele storingsfactoren tussen objectieve en subjectieve indicatoren in 

beeld worden gebracht. Hierbij moet een afweging worden gemaakt tussen het gebruik van algemene 

of specifieke indicatoren. Enerzijds moet het signaleringssysteem voldoende informatie geven om 

richting te kunnen geven aan de interventies anderzijds moeten de gegevens relatief snel en eenvoudig 

beschikbaar zijn. 

Wat betreft oorzaak-gevolg relaties dient het signaleringssysteem inzicht te geven in de ontwikkelingen 

in de tijd. Dit impliceert dat de gegevens continuïteitswaarde moeten hebben. De ontwikkelingen 

dienen gerapporteerd te worden aan de hand van een overall getal, maar moet ook opgedeeld 

worden in diverse componenten. Op deze wijze kan een duidelijk beeld worden gegeven over de 

ontwikkelingen ten aanzien van de leefbaarheid in een gebied. Met andere woorden het dient als 

communicatiemiddel met de verschillende stakeholders (bv. bewoners en gemeente). 

Aangezien iedere sociale groep waardeert de leefbaarheid van de omgeving weer anders, moet het 

signaleringssysteem rekening houden met contextafhankelijke aspecten. 

Tot slot is aan de hand van deze criteria een conceptueel model opgesteld waarin wordt beschreven hoe 

het begrip leefbaarheid wordt benaderd. De onderdelen van het conceptueel model zijn hierna aan de 

hand van verschillende indicatoren geoperationaliseerd zowellangs subjectieve als langs objectieve 

lijn. In dit onderzoek wordt verondersteld dat de tevredenheid van bewoners met de leefbaarheid in 

de woonomgeving tot stand komt door de beoordeling van de verschillende levensdomeinen vanuit 

een persoonlijke context. 

48 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinter-venties 

49 



Hoofdstuk 5; Leefbaarheid meten 

50 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterventies 

6_ Vertalin__g_naar b.eleid 

Wanneer de leefbaarheid in de buurten en wijken gemeten is, dient bekeken te worden wat de 

gewenste situatie is voor deze gebieden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het tweede deel in de 

intelligence-fase namelijk de probleemherkenning en -formulering en aansluitend de formulering 

van mogelijke strategieën. In dit hoofdstuk staan een drietal vragen centraal namelijk: Wat zijn de 

aandachtsgebieden? In welke domeinen binnen deze gebieden doen zich de problemen voor? en Hoe 

vertaalt dit zich in het leetbaarheidsbeleid? 

Allereerst wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het formuleren van de aandachtsgebieden. Vervolgens 

wordt beschreven hoe binnen deze aandachtsgebieden een prioritering kan worden aangebracht van 

domeinen waarin als eerste geïntervenieerd dient te worden. Vervolgens wordt ingegaan op vertaling 

van de probleemformulering naar beleid. Hierbij wordt ondermeer ingegaan op de basiskwaliteit en 

de contextafhankelijke kwaliteit van een gebied. Tot slot wordt in het kort ingegaan op in hoeverre in 

het beleid rekening gehouden dient te worden met achterstandssituaties van bewoners. 

6.1. Probleemherkenning en -formulering 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de probleemherkenning en -formulering. Ten einde 

aandachtsgebieden te kunnen formuleren, wordt allereerst ingegaan op diverse typen normeringen. 

Hierna wordt nader ingegaan op basis van welke criteria uiteindelijk de aandachtsgebieden worden 

geformuleerd. Tot slot wordt stilgestaan bij de specifieke probleemformulering. Met andere woorden 

in welke domeinen als eerst geïntervenieerd dient te worden. 

6.1.1 Normeringen 

Normeringen en maatstaven kunnen globaal in een drietal typen worden ingedeeld (Smeets & 

Nuyten, 1992). Allereerst de historische norm (het gemiddelde). Dit is een statistische norm waarbij 

men impliciet er van uit gaat dat het 'gemiddelde' ook het gewenste is. Een afwijking van het 

gemiddelde wordt als 'verval' gezien. De streefnorm (het gewenste) veronderstelt het formuleren 

van doelstellingen op zowel stedelijk als wijkniveau bijvoorbeeld ten aanzien van de kwaliteit van 

het woon- en leefmilieu. Als laatste kan de grensnorm (het minimum) onderscheiden worden. Deze 

norm legt de ondergrens van de toelaatbare variatie vast. Evenals bij de streefnorm impliceert dit 
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Figuur 6.1. Normering /eefbaarheidsscore 
woonomgeving 

type norm een visie bijvoorbaald een minimaal 

toelaatbare kwaliteit welke een gebied dient te 

leveren. 

t 

10,0 

9,0 

8,0 -------------------------- -· ~==~ 
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1,0 

gebieden --+ 

Het is wenselijk om per wijk verschillende 

streefnormen te hanteren voor wat betreft de 

waardering van leefbaarheid. Over het algemeen 

is het ambitieniveau per wijk verschillend. 

Immers in een wijk met overwegend veel 

koopwoningen of nieuwbouwwoningen zullen 

de normen ten aanzien van de leefbaarheid hoger 

liggen dan in een wijk met alleen huurwoningen 

of met een oude woningvoorraad. Uiteraard 

kunnen corporaties in de laatst genoemde wijken zeer hoge ambitieniveaus hebben, echter of deze 

ambities daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden is de vraag. Waarschijnlijk zal men tevreden 

moeten zijn met een lager cijfer. 

Ten aanzien van de leefbaarheid in buurten en wijken zijn in figuur 6.1 de voor dit onderzoek 

gehanteerde normen gepresenteerd. De minimumnorm geldt voor alle gebieden en kan dus worden 

aangeduid als de basiskwaliteit van een gebied. 

6.1.2 Formulering aandachtsgebieden 

Gezien het voorgaande worden de aandachtsgebieden op basis van de volgende criteria 

gedefinieërd: 

a) Hoogte van de leefbaarheidsscore in een gebied t.o.v. streefnorm; 

b) Ontwikkeling leefbaarheidsscore in de tijd; 

Ad a) Wanneer alle gebieden boven de basisnorm (6,0) scoren, kan enerzijds gekozen worden 

om het ambitieniveau te verhogen anderzijds kan men trachten de scoren in de gebieden 

te handhaven. 

Ad b) Dit is echter relatief en het hangt per situatie af of een gebied daadwerkelijk ook als 

aandachtsgebied wordt gekenmerkt. Een gebied waar de leefbaarheidsscore gedaald is 

van een 7,3 naar 7,1 zal minder snel als aandachtsgebied worden bestempeld dan een 

gebied waar de leefbaarheidsscore is gedaald van een 5,1 naar een 4,9. 

Daarnaast kunnen nog een aantal andere factoren een rol spelen in de selectie van het aantal 
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aandachtsgebieden zoals financiële overwegingen. Beperkte financiële middelen zullen over het 

algemeen leiden tot alleen noodzakelijke ingrepen ofwel maatregelen in wijken die onder de 6,0 

scoren. Wijken meteen hoogambitieniveau (wijken metoverwegend koopwoningen/nieuwbouwijken 

of gemengde wijken) worden dan in de regel dan buitenbeschouwing gelaten. 

Gezien het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de uiteindelijke formulering van de 

aandachtsgebieden af zal hangen van de expertise welke men in de praktijk heeft (zie paragraaf 3.2). 

Voor de keuze van de aandachtsgebieden dienen de hiervoor besproken aspecten te za men worden 

bekeken en afgewogen. 

6.1.3 Specifieke probleemformulering 

Wanneer de probleemherkenning heeft plaatsgevonden, vindt de probleemformulering plaats. 

Dit betekent dat wanneer de aandachtsgebieden zijn vastgesteld, nader op deze gebieden moet 

worden ingezoomd. Belangrijk hierbij is het bepalen van de mate van bijdrage van domein aan 

de leefbaarheidsscore (figuur 6.2). Zo wordt 

inzichtelijk welke leefbaarheidsas peeten 

door bewoners werkelijk belangrijk worden 

gevonden. Inspelen op het aspect met de 

grootste bijdrage aan de leefbaarheidsscore zal 

het meeste effect hebben op de leefbaarheid in 

een gebied. Pacione (2003) stelt een stepwise 

multiple regressie voor om de bijdrage van elk 

domein aan de totale Ieefbaarheidsscore te 

bepalen8
• 

Figuur 6.2. Bijdrage domeinen aan leefbaarheid 

Totaal score 

~ 

Het feit dat leefbaarheid door individuen/sociale groepen verschillend beoordeeld wordt 

( contextafhankelijk is), impliceert dat ook bij de specifieke probleemformulering hier rekening 

meegehouden moet worden. Verondersteld kan worden dat de verschillen in behoeften tussen sociale 

groepen zich uit in verschil in tevredenheid over de leefbaarheid van de woonomgeving. Wanneer 

duidelijke verschillen voor doen in waardering over de leefbaarheid in een gebied kan dit al dan niet 

worden meegenomen in het leefbaarheidsbeleid en uiteindelijk bij het inzetten van interventies. Om 

deze verschillen aan te tonen, kunnen zogenaamde variantie-analyses worden uitgevoerd9• 

6.2. Strategievorming 

Hierna wordt ingegaan op de vertaling van de probleemformulering naar het beleid door middel 

van het ontwikkelen van diverse strategieën. Hierbij wordt nader ingegaan op strategieën gericht op 

de basiskwaliteit en strategieën gericht op zogenaamde contextafhankelijke kwaliteit. In hoofdstuk 

2 is reeds de opmerking gemaakt dat leefbaarheid contextafhankelijk is. Met andere woorden per 

groep of individu wordt leefbaarheid verschillend gewaardeerd. Bodd & Hofman (1999) merken 

' ln hoofdstuk 10 wordt deze methode nader uitgelegd. 

9 ln hoofdstuk 10 wordt dit nader uitgelegd. 
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hierover op dat "het lijkt dat iedereen een andere opvatting heeft over leefbaarheid in de buurt en 

er een ander belang bij heeft". (p. 6). Ook Hooimeijer (in Van de Veerdonk, 2000) signaleert dat in 

de belevingswaarde van woongebieden veel contrasten tussen individuen bestaan: eigenheid versus 

diversiteit, actief versus passief, afstand kunnen nemen versus ontmoetingen kunnen aangaan etc. 

6.2.1 Beleving en kwaliteit 

Bodd en Hofman (1999) maken een onderscheid in drie gradaties met betrekking tot de kwaliteit 

van de leefbaarheid in een gebied in relatie tot de behoeften van bewoners (zie figuur 6.3). 

Figuur 6.3. Gradaties in kwaliteit van de woonomgeving 

'Individuele kwaliteit' 

'Context afhankelijke kwaliteit' 

'Basiskwaliteit' 

Bron: vrij naar Bodd & Hofman 

Allereerst dient te worden ingespeeld op de 'needs' van bewoners. Dit zijn behoeften welke voor 

iedereen gelden. Hiertoe worden Ieefbaarheidsmaatregelen als het opruimen van veel hondenpoep, 

de aanpak van tochtige woningen en het tegengaan van diefstal uit de kelderflats door alle bewoners 

verwelkomt. 

Wanneer het gaat om zaken als sleutelen aan auto's op de parkeerplaatsen, spelen en klauteren in 

bomen van het buurtpark, lawaai en muziek van jongeren op het schoolplein is meer verscheidenheid 

in behoeften en preferenties en wordt het moeilijker om één algehele woonkwaliteit te creëren. Voor 

sommige buurtbewoners geeft dit gedrag overlast en draagt het niet bij tot het welzijn. Voor anderen 

is het uitgerekend welzijnsbevorderend: eigen inkomen en zingeving, creativiteit en spelontwikkeling, 

culturele ontwikkeling en zelfontdekking. Het gaat hier dus om 'preferences'. 

Wanneer volgens Bodd en Hofman men tot slot niet alleen het 'onwelzijn' wil tegengaan maar het 

'sociale welzijn' van bewoners wil bevorderen, zal nog moeilijker zijn beleid te maken. Voor de ene 

bewoner bepaalt de buurt voor een groot deel zijn leven. Een tweede heeft alleen maar een huis in de 

straat, maar dat huis had wat hem betreft overal mogen staan. Het gaat hier eveneens om 'preferences' 

zij het dat deze betrekking hebben op het individu en niet op een sociale groep. 

De auteurs pleiten voor "een nieuw perspectief waarin de variëteit aan behoeften van bewoners 

de leidraad zijn, waar diversiteit de onvoorspelbare kracht van wijken kan zijn, maar waar al die 
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verschillende bewoners wel een 'thuis zijn-gevoel hebben:" (p. 5). Ook Hooijmeijer (in van de Veerdonk, 

2000) stelt dat "indien op buurtniveau tegemoet wordtgekomen aan deze variatie in behoeften vanzelf 

de gewenste differentiatie in buurten en wijken ontstaat die deze wijken minder kwetsbaar maakt 

voor toekomstige maatschappelijke veranderingen." (p. ) Met andere woorden Hooimeijer pleit voor 

homogeniteit op buurtniveau en heterogeniteit op wijkniveau. 

Ten aanzien van de kwaliteit van de leefbaarheid in een gebied dienen corporaties onderscheid te 

maken tussen een enerzijds een basiskwaliteit en anderzijds een contextafhankelijke kwaliteit. Het 

is vrijwel onmogelijk als corporatie te sturen op een individuele kwaliteit gezien de uiteenlopende 

behoeften van individuen. 

Hierna wordt nader op de basiskwaliteit en contextafhankelijke kwaliteit van de woonomgeving 

ingegaan. 

6.2.2 Basiskwaliteit 

Onder de basiskwaliteit kan worden verstaan de minimale kwaliteitsnorm waaraan de leefbaarheid 

van de woonomgeving dient te voldoen. Verondersteld wordt dat deze kwaliteit geldig is voor alle 

mensen. Wanneer deze basisvoorzieningen afwezig zijn worden ze geprefereerd boven alle andere 

aspecten van het leefmilieu en in dat geval is de tevredenheid met hele leefmilieu gering. Voor 

alle bewoners welke basisvoorzieningen missen, geldt dat dit als het belangrijkste tekort in hun 

leefmilieu en het genoegen dat beleefd kan worden aan andere voorzieningen is verstoord. Daarom 

kan afwezigheid van basisvoorzieningen niet gecompenseerd worden door ruime aanwezigheid van 

andere dan deze basisvoorzieningen (Driessen en Beereboom , 1989). 

Het zijn veelal de zwakste buurten waar door corporaties fors in de basiskwaliteit geïnvesteerd dient 

te worden. 

6.2.3 Contextafhankelijke kwaliteit 

Zoals naar voren is gekomen, dient tegemoet te worden gekomen aan de verschillende behoeften van 

mensen ten aanzien van de kwaliteit van de woonomgeving. Zo ontstaan niet alleen voor meerdere 

groepen aantrekkelijke woonmilieus ook zal dit tot een verbetering van het imago van de wijk leiden 

alsmede de plaats die bewoners zichzelftoekenen (VROM-raad, 2006). 

Om te kunnen sturen op de contextafhankelijkheid is het belangrijk te weten welke 

leefbaarheidsaspecten verschillend door groepen worden gewaardeerd. Wanneer de bijdrage van een 

aspect aan de totale leefbaarheid in een gebied groot is en groepen waarderen dit aspect verschillend 

dan dient een afweging gemaakt te worden of en zo ja voor welke groep extra meerwaarde van de 

woonomgeving gecreëerd wordt. 

ss 



Hoofdstuk 6; Vertaling naar beleid 

6.2.4 Implicaties voor de organisatie 

Het sturen op contextafhankelijkheid heeft een aantal belangrijke implicaties voor de organisatie. 

Allereerst vergt het nog meer afstemming met andere partijen zoals gemeente, andere corporaties 

dan momenteel het geval is. Daarnaast vraagt het om duidelijke, integrale visie ten aanzien van een 

wijk en de woonmilieus die men daar wil creëren. Ook zal nog meer participatie met bewoners 

plaatsvinden om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van hen. 

6.3. Achterstandssituaties 

Hoewel het eerder tot het werkveld van de corporatie als emancipatiemachine behoort en niet tot 

het werkveld van de klantencorporatie, is het belangrijk toch stil te staan bij het tegengaan van 

achterstandssituaties van bewoners. Leefbaarheidsproblemen doemen veelal op in wijken waar in 

meer of mindere mate sprake van achterstand is. Het probleem van de achterstandswijken is volgens 

Van de Veerdonk (2000) veeleer te wijten aan de achterstandssituatie van de bewoners van deze 

wijken dan het bij elkaar wonen van deze mensen. Duyvendak en Smit (in Van de Veerdonk, 2000) 

merken op dat bewoners door het hebben van een achterstandssituatie hun woonvragen niet kunnen 

verwezenlijken. 

De achterstandssituatie van bewoners kan resulteren in ontevredenheid met de leefbaarheid in een 

buurt of wijk. Dit komt ondermeer naar voren in een onderzoek in de gemeente Waalwijk waarbij 

werkelozen de leefbaarheid in hun buurt significant lager waardeerden dan werkenden (Smeets 

& Carton, 2003). Bodd en Hofman (1999) merken op dat simpele buurtirritaties over hondenpoep 

veel meer onderliggende aanleidingen kunnen hebben. Het inzetten van een breed scala aan 

schoonmaakacties, hondenuitlaatroutes en waarschuwende teksten in wijkkranten leidt nog niet tot 

het oplossen van de onderliggende ergernissen. 

In de vertaling naar het leefbaarheidsbeleid is het van belang rekening te houden met het 

feit dat de oorzaak van sommige leefbaarheidsproblemen veeleer te maken hebben met de 

achterstandssituatie van bewoners. Interventies zullen dan eerder moeten richten op het tegengaan 

van achterstandssituaties. De (economische en sociale) omgeving schept de mogelijkheden en de 

beperkingen bij het realiseren van de ambities van bewoners. Voor een klantencorporatie betekent dit 

een intensievere samenwerking met partijen zoals gemeenten, arbeidsbureaus, welzijnsorganisatie 

ed. waarbij verbindingen tussen leren, werken en wonen worden gelegd. 

6.4. Resumerend 

In de intelligence-fase van het beslissingsproces staat de probleemherkenning en -formulering. Voor 

de formulering van aandachtsgebieden is het van belang inzicht te krijgen in hoeverre de bestaande 

situatie met betrekking tot de leefbaarheid in een wijkafwijktvan de gewenste situatie. Voor wat betreft 

de gewenste situatie ten aanzien van de leefbaarheid in een gebied is het wenselijk om verschillende 

streefnormen te hanteren. De streefnorm is ondermeer afhankelijk van het ambitieniveau per wijk. 
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In dit onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen gebieden met overwegend koopwoningen 

(streefnorm 8,0), gebieden met overwegend huurwoningen (streefnorm 6,0) en gebieden waar dit 

gemengd is (streefnorm 7,0). Voor corporaties is voornamelijk het tweede en laatste type gebied 

van belang. Welke gebieden uiteindelijk de aandacht verdienen, is afhankelijk van de hoogte van de 

leefbaarheidsscore ten opzichte van de streefnorm en de ontwikkeling van de leefbaarheidsscore in 

de tijd. Daarnaast kunnen nog andere factoren een rol spelen in de selectie van het aantal gebieden 

waaronder financiële overwegingen. 

Voor de specifieke probleemformulering is het van belang in kaart te brengen welke aspecten de 

grootste bijdrage leveren aan de leefbaarheidsscore in een gebied. Het inspelen op deze aspecten zal 

uiteindelijk het meeste effect hebben op de leefbaarheid in een gebied. 

Aangezien leefbaarheid verschillend gewaardeerd wordt per groep dient hier rekening mee 

gehouden te bij het fannuleren van concrete strategieën voor de aandachtsgebieden. Ten aanzien van 

leefbaarheid kunnen corporaties enerzijds sturen op alleen de basiskwaliteit of daarnaast ook sturen 

op de contextafhankelijke kwaliteit. Onder de eerste wordt verstaan het plegen interventies welke 

de minimale kwaliteitsnorm ten aanzien van de leefbaarheid in een gebied kunnen waarborgen. 

Deze kwaliteit is voor iedereen hetzelfde. De interventies zijn gericht op een schone, hele en 

veilige woonomgeving. Het sturen op de contextafhankelijke kwaliteit gaat in op het inspelen op 

de verschillende behoeften van mensen. Hierbij wordt op buurtniveau getracht tegemoet te komen 

aan de variatie in behoeften van mensen door voor sommige groepen extra meerwaarde voor de 

omgeving te creëren. Om gericht op de behoeften in te kunnen spelen is participatie met bewoners 

noodzakelijk 

In de vertaling naar beleid is het van belang rekening te houden met het feit dat de oorzaak van 

sommige leefbaarheidsproblemen veeleer te maken hebben met de achterstandssituatie van 

bewoners. Om als klantencorporatie hier op in te spelen is een intensievere samenwerking met 

partijen zoals gemeenten, arbeidsbureaus, welzijnsorganisaties ed. noodzakelijk. 
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7 . Leefb_aarheidsinterventie_S_ 

Vele initiatieven worden genomen om de leefbaarheid in buurten en wijken te verbeteren. Zoals Power 

(1997) opmerkt, heeft lokaal management hierbij een belangrijke rol in het tegengaan van het verval 

van buurten (in Beekhoven et. al, 2005). Woningcorporaties vervullen dan ook een belangrijke rol 

bij het inspelen op de leefbaarheid in buurten en wijken. Hiertoe kunnen diverse beheerstrategieën 

gehanteerd worden. 

In dit hoofdstuk staan de beheerstrategieën in het kader van het prestatieveld leefbaarheid centraal. 

Allereerst wordt in het kort het begrip beheer en beheeractiviteiten in het kader van leefbaarheid 

nader toegelicht. Zoals in hoofdstuk 3 naar voren is gekomen, wordt hierbij geconcentreerd op sturing 

vanuit beleid. Hierna wordt ingegaan op verschillende type interventies. Vervolgens wordt ingegaan 

op de effecten van leefbaarheidsinterventies voor de leefbaarheid in buurten en wijken. Daarna 

vindt een inventarisatie plaats van beschikbare leefbaarheidsinterven ties en wordt het keuzeproces 

beschreven om te komen tot uiteindelijke interventies. Tot slot wordt ingegaan op de effectiviteit van 

leefbaarheidsinterven ties. 

7.1. Beheer en leefbaarheid 

Wijkbeheer of stedelijk beheer kan gedefinieerd worden als "het geheel van activiteiten (van de 

overheid, beheerders en gebruikers) nodig voor de instandhouding enjof aanpassing van de kwaliteit 

van een gebied, in het lichtvan de functie waarvoor dit is, respectievelijk wordt bestemd". Het strategisch 

beheer richt zich op aspecten welke een langere tijdshorizon en een grotere reikwijdte hebben. Deze 

aspecten hebben een meer structurele betekenis voor de toekomst van de wijk (Hoenderdos, 1989; 

Smeets, 2001). 

Beheeractiviteiten in het kader van het prestatieveld leefbaarheid hebben een tweeledige functie. 

Allereerst dragen deze bij aan de continuïteit van de verhuurbaarheid van de woningen in een gebied 

(woningen als 'kapitaalgoed'). Immers de woningen die in schone, prettige, veilige buurten zijn 

gelegen, zullen makkelijker te verhuren zijn dan woningen in gebieden waar dit niet het geval is. 

Daarnaast dragen dergelijke activiteiten bij aan het creëren van een prettige en veilige woonomgeving 

voor de huurders (woningen als 'gebruiksgoed'). 

Smeets (2001) onderscheidt twee vormen van stedelijk beheer namelijk: 
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• Curatief beheer met als doel problemen op te lossen. Vaak wordt ook gesproken van 

probleemgericht beheer. 

• Preventief beheer waarmee men beoogt problemen te voorkomen. Bij recent vernieuwde 

gebieden waar met beheer opnieuw intredend verval voorkomen dient te worden spreekt men 

ook wel van nazorg. 

Koopman (2006) maakt onderscheid tussen beheer en interventies (zie figuur 7.1). Als de leefbaarheid 

onder druk staat zal in een relatief kort tijdsbestek een forse inspanning geleverd moeten worden. 

Hierna kan de inzet van middelen worden afgebouwd naar het lagere beheersniveau, mits de situatie 

natuurlijk normaliseert. 

Dit onderzoek beperkt zich tot de interventies die genomen kunnen worden om leefbaarheid in onder 

Figuur 7.1. Beheer vs Interventies 

beheerfi!Silll beheerlase U beheertase lil 

Bron: Koopman, 2006 

druk staande gebieden te verbeteren. 

7.2. Typen leefbaarheidsinterventies 

Interventies gericht op leefbare buurten is geen nieuw verschijnsel. In de eerste helft van de vorige 

eeuwwaren de interventies voornamelijkgerichtop hetverbeteren van de fysieke leefomstandigheden 

én op het disciplineren van bewoners. In de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw lag de nadruk meer 

op een verhoging van de technische kwaliteit. In de afgelopen decennia staan het woongedrag en de 

sociale verhoudingen van bewoners weer op de voorgrond (Hortulanus, 1998). Nog steeds blijken 

buurten te bestaan waar de leefbaarheid onder druk staat. Niet alle problemen zijn te herleiden toteen 

evenwichtige bevolkingsopbouw en ruimtelijk-technische volkomenheden. Naast oude problemen 

openbaren zich ook nieuwe problemen in het leefklimaat. Onveiligheid, burenoverlast, spanningen 
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tussen bewonersgroepen, verwaarlozing van de openbare ruimte zijn voorbeelden hiervan en wijzen 

op sociale kenmerken van buurten als belangrijke factoren voor leefbaarheid (Hortulanus, 1998). 

7.2.1 Directe interventies verus indirecte interventies 

Volgens Hortulanus (1998) kunnen een tweetal typen interventies worden onderscheiden. De 

directe interventies zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid via interventies in de directe 

woonomgeving. Deze interventies zijn vooral gericht op de faciliteiten die een buurt biedt zoals de 

kwaliteit, het onderhoud en beheer van de woningvoorraad, de voorzieningen, versterken van de 

visuele uitstraling e.d. Daarnaast kunnen deze maatregelen gericht zijn op de sociale verhoudingen 

in de buurt bijvoorbeeld het beïnvloeden van woongedrag of het versterken van burenzorg en 

burenrelaties ed. 

Indirecte interventieszijn primairnietgericht op het behouden dan wel verstevigen van de leefbaarheid 

in een gebied. Deze interventies zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid via interventies in 

de algehele leefsituatie of het algehele welzijn van bewoners van een bepaald gebied. Met andere 

woorden deze interventies zijn gericht op het wegnemen van achterstandssituaties van bewoners. 

Verwacht wordt dat deze interventies een positieve spin-off hebben op de leefbaarheid. 

Over het algemeen zullen de interventies welke Bevo als klantencorporatie inzet voornamelijk directe 

interventies betreffen. 

7.2.2. Basis interventies verus contextafhankelijke interventies 

In hoofdstuk 6 is naar voorgekomen dat een onderscheid gemaakt kan worden tussen enerzijds 

basiskwaliteit en anderzijds contextafhankelijke kwaliteit. Hierbij is gesteld dat aan de verschillende 

behoeften van bewoners tegemoet gekomen dient te worden. Wanneer de bijdrage van een 

leefbaarheidsaspeet (bijvoorbeeld relaties met buren) aan de totale waardering van de leefbaarheid 

groot is en er doen zich significante verschillen tussen groepen in de waardering van dit aspect voor, 

kan verondersteld worden dat rekening gehouden moet worden met de verschillende behoeften van 

groepen. 

Het voorgaande impliceert dat dit onderscheid gemaakt dient te worden tussen enerzijds interventies 

welke tegemoetkomen aan de algemene basisbehoeften (zogenaamde basisinterven ties) en anderzijds 

interventies welke tegemoet komen aan de verschillen in behoeften van bewoners (zogenaamde 

contextafhankelijke interventies). 

Het sturen op de basiskwaliteit zalleiden tot generieke ingrepen gericht op een schone, heel en veilige 

woonomgeving. 

Met de contextafhankelijke interventies wordt getracht tegemoet te komen aan de verschillende 

behoeften van mensen door het creëren van gemengde wijken. Maatregelen voor het creëren van 

gemengde wijken rijken verder dan alleen het woningaanbod. Zoals de VROM-raad (2006) in hun 

rapport concluderen "Woningaanbod is niet het enige instrument om menging en ontmoeting te 
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realiseren. Eerder is gewezen op de noodzaak van goede en aantrekkelijke ontmoetingsruimten en 

voorzieningen meteen stedelijk bereik" ( p. 82). Daarnaast kan het creëren van goede sociale structuren 

in de wijk bijdrage aan de differentiatie in type woonmilieus. Hoewel dit niet de primaire taak van de 

corporatie is, kan een corporatie hieraan wel bijdrage. Om in te spelen op de verschillende behoeften 

zullen de interventies die daartoe worden ingezet veelal gericht zijn op participatie met bewoners. 

7.3. Effecten leefbaarheidsinterventies 

Belangrijk bij de keuze voor interventies is wat het uiteindelijke effect van de maatregel zal zijn op de 

leefbaarheid in een buurt of wijk Hortulanus (1998) merkt hierover op dat niet zondermeer vanuit 

kan worden gegaan dat beheeractiviteiten van eenzelfde aard in elke buurt dezelfde effecten heeft. 

Met andere woorden wat is het maatschappelijk rendement van de investering in de leefbaarheid. In 

deze paragraafwordt hier nader op ingegaan. 

Als maatschappelijk ondernemer is het belangrijk voor corporaties zicht te hebben op enerzijds de 

maatschappelijke prestaties zoals het bevorderen van leefbaarheid in wijken en buurten en anderzijds 

de investeringen die nodig zijn om deze prestaties te realiseren. Met andere woorden het inzichtelijk 

maken van het zogenaamde maatschappelijk rendement (Deuten & De Kam, 2005). 

Belangrijke begrippen voor het bepalen van het maatschappelijke rendement zijn 'input', 'output' en 

'outcome' (zie figuur 7.2). 

De 'input' heeft betrekking op hetaantal beschikbare middelen die een corporatie ter beschikking heeft 

staan voor de ontplooiing van de activiteiten. Hierbij gaat het naast financiële om organisatorische en 

Figuur 7.2. Het maatschappelijk rendement 

Input I 
'bronnen' 

activiteiten & interventies 

- Geld 
-Materieel 
- Ptlf$Oileel 
- Goodv.ill 

Bron: Deuten & De Kam, 2005 

Output I 
'productie' 

doorweoong 

Outcome I 
'effecten' 

Sll!atie output t=O 

Situatie outpll( t+ 1 

materiële middelen (bijvoorbeeld het aanbrengen van verlichting bij achterpaden). 

Afhankelijk van het typen corporatie zal men de input welke geleverd moet worden insourcen (zelf 

doen) dan wel outsoureen (aan andere partijen overlaten). 

De 'output' betreft de tastbare resultaten die de corporatie via haar activiteiten kan bewerkstelligen 

(bijvoorbeeld minder donkere gebieden). De 'outcome' gaat meer in op het uiteindelijke effect op de 

maatschappij of op de mensen (afname van het onveiligheidsgevoel) (Deuten & De Kam, 2005). 
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Binnen het begrip outcome kan onderscheid gemaakt worden in effecten die direct gerelateerd 

zijn aan de output de zogenaamde 'Jst• orde effecten' en effecten die indirect gerelateerd zijn aan de 

output de 'nd• orde effecten'. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen effecten die direct het 

gevolg zijn van de output en effecten die het gevolg zijn van externe factoren. Een ander belangrijk 

onderscheid wordt gemaakt tussen bedoelde maatschappelijke effecten en maatschappelijke effecten 

die onveiWacht optreden. Tot slot wordt binnen het begrip outcome een onderscheid gemaakt tussen 

positieve effecten en negatieve effecten. Niet alle outcome hoeft per slot van rekening positief te 

zijn. 

Zoals in hoofdstuk 2 reeds naar voren is gekomen, zijn oorzaak-gevolg relaties voor wat betreft de 

leefbaarheid in een gebied moeilijk te meten. Interventies op het ene schaalniveau kunnen zowel 

positieve als negatieve gevolgen hebben voor andere schaalniveaus. Eveneens geldt dat interventies 

in het ene domein gevolgen kunnen hebben voor een ander domein. Daarnaast worden in sommige 

gevallen verschillende interventies gelijktijdig ingezet hetzij door de corporatie hetzij door andere 

stakeholders. In deze gevallen wordt het zeer moeilijk om de veranderingen in leefbaarheid in 

een gebied toe te wijzen als effecten van een van deze interventies. Het voorgaande geeft weer dat 

corporaties feitelijk alleen zicht hebben op 1 ''"orde effecten van ingezette leefbaarheidsinterventies 

en dus ook alleen op deze effecten (indien nodig) kunnen sturen. 

7.4 Leefbaarheidsinterventies 

Zoals reeds gesteld worden in de praktijk uiteenlopende interventies ingezet in het kader van het 

prestatieveld leefbaarheid. In deze paragraafwordt allereerst ingegaan op Ieefbaarheidsinterventies 

welke momenteel in de praktijk worden ingezet. Vervolgens wordt besproken welke afwegingen 

gemaakt moeten worden in de keuze van mogelijke interventies. 

7.4.1 Interventies in de praktijk 

Om inzichtelijk te maken welke interventies in de praktijk worden ingezet, is aan de hand van de 

literatuur een overzicht gemaakt van verschillende maatregelen welke ingezet worden (zie bijlage X). 

Per interventie is hierbij bekeken op welk schaalniveau de interventie plaatsvindt, op welke domeinen 

de interventie betrekking heeft, welke stakeholders mogelijk betrokken zijn en wat de te verwachtten 

effecten van de interventie zijn. In figuur 7.3 is voor de interventie buurtbewoners-toezichthouders 

in beeld gebracht wat het maatschappelijk rendement is. 

Allereerst kan uit het overzicht worden geconcludeerd dat een zeer breed scala maatregelen 

genomen kunnen worden ten einde de leefbaarheid in buurten of wijken te waarborgen dan wel te 

verstevigen. Globaal gesproken worden over twee groepen interventies namelijk: fysieke ingrepen 

(bijvoorbeeld de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed) en sociale ingrepen (zoals het inzetten 

van een huismeester). Verder zijn in het overzicht vrijwel alleen de directe interventies meegenomen 
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Figuur 7.3. Effecten interventie "bewoners als toezichthouders" 
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wordt vergroot 

Betrokkenheid gemeenschap 

aangezien Bevo als klantencorporatie niet tot nauwelijks intervenieërt in de algehele leefsituatie 

(bijvoorbeeld opzetten van arbeidsbemiddeling voor werkeloze huurders). Daarnaast is te zien dat 

veel interventies effect hebben op meerdere domeinen. Om de leefbaarheid in buurten en wijken 

te waarborgen wordt over het algemeen verschillende interventies gelijktijdig ingezet. Smeets en 

Carton (2003) komen in hun rapport tot eenzelfde conclusie. In gebieden waar men integraal te werk 

is gegaan bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid, bleken de resultaten positief. 

7 .4.2 Chokeproces interventies 

Welke interventie(s) uiteindelijke genomen moeten worden, is per situatie verschillend. Dit is 

allereerst afhankelijk van op welk(e) domein(en) en schaalniveau(s) de problemen zich voordoen 

en in het verlengde hiervan welke doelstellingen gehaald willen worden in het aandachtsgebied. Met 

andere woorden dit is afhankelijk van de gewenste situatie die men wil creëren. 

Figuur 7.4. Afwegingsproces interventies 
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In figuur 7.4 is getracht het afwegingsproces ten aanzien van de keuze voor bepaalde interventies 

inzichtelijk te maken. Vanuit de doelstellingen die men voor ogen heeft, wordt per interventie 

bekeken welke effecten en tastbare resultaten het oplevert wanneer de interventie wordt ingezet. 

Daarnaast dient bekeken te worden welke input geleverd moet worden en welke stakeholders bij het 

inzetten van de interventie betrokken zijn. Hierna vindt de afweging plaats of een interventie tot een 

mogelijke interventie behoort of niet. Tot slot kunnen alle mogelijke interventies naast elkaar worden 

gelegd en wordt bekeken welke interventie uiteindelijk wordt ingezet. 

7.4.3 Effectiviteit van de interventie 

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre de verwachtte effecten ook daadwerkelijk optreden na hetinzetten 

van de leefbaarheidsinterventie, dient de interventie na implementatie te worden gemonitoord. 

In de literatuur is vooralsnog nog geen systematisch onderzoek voorhanden dat specifiek is gericht 

op het vergelijken van de effectiviteit van sociale en fysieke aanpak (Gruis, 2006). 

Akkerman (2005 in Gruis, 2006) beoordeelt de (kosten)effectiviteit aan de hand van een drietal 

vragen: 

• Worden de beleidsdoelstellingen gehaald? 

• Is het behalen van de beleidsdoelen terug te voeren op de effecten van de maatregelen? 

• Wegen de behaalde doelen op tegen de gemaakte kosten voor de inzet van de maatregelen? 

Of de doelstellingen in het kader van leefbaarheid gehaald zijn, kan worden gemonitoord aan de 

hand van de leefbaarheidsscore in een gebied. Met behulp van een voor en nameting is het (voor een 

deel) mogelijk om de effectiviteit van leefbaarheidsinterventies in kaart te brengen. Hierbij moet 

een kanttekeningen geplaatst worden. Gezien de complexiteit van het begrip leefbaarheid zijn de 

effecten nooit zuiver terug te voeren op de ingezette maatregelen. Door diverse interne en externe 

factoren kan de leefbaarheid in een gebied ook veranderen. In de beoordeling van de effectiviteit van 

de interventies dienen deze factoren zoveel mogelijk worden meegenomen. 

Wanneer de effectiviteit van de interventie achteraf wordt gemeten, kan bekeken worden of dit 

overeenkomt met de verwachtte effectiviteit van de interventie. Wanneer dit niet overeenkomt, 

dienen de verwachtingen te worden bijgesteld, zodat dit meegenomen kan worden in toekomstige 

afwegingsprocessen. 

7.5. Resumerend 

Beheeractiviteiten in het kader van het prestatieveld leefbaarheid hebben een tweeledige functie. 

Enerzijds dragen zij bij aan de continuïteitvan de verhuurbaarheid van de woningen, anderzijds dragen 

de activiteiten bij aan een prettige en veilige woonomgeving. Ten aanzien van de beheeractiviteiten 

kan onderscheid gemaakt worden tussen beheer en interventies. Interventies zijn noodzakelijk in 
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gebieden waar de leefbaarheid onderdruk staat en in kort tijdsbestek forse inspanning geleverd moet 

worden. Bevo als klantencorporatie zal voornamelijk directe interventies inzetten in het kader van 

het prestatieveld leefbaarheid. Deze interventies zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid via 

interventies in de directe woonomgeving en niet gericht op ingrepen in de algehele leefsituatie van 

bewoners zoals bij indirecte interventies het geval is. 

Het feit dat onderscheid gemaakt kan worden tussen een basis- en contextafhankelijke kwaliteit dat 

een gebied dient te leveren, impliceert dat dit zich ook vertaalt naar de interventies die ingezet worden. 

De zogenaamde basisinterventies zijn ingrepen gericht op een schone, heel en veilige woonomgeving. 

Contextafhankelijke interventies zijn interventies welke gericht zijn op het tegemoet komen aan de 

verschillen in behoeften van bewoners. Om op de verschillende behoeften van bewoners in te kunnen 

spelen zullen deze interventies veelal gericht zijn op de participatie met bewoners. 

Wanneer de huidige leefbaarheidsinterventies in de praktijk bekeken worden, is te zien dat een 

verscheidenheid aan interventies worden ingezet. Het betreffen hier hoofdzakelijk fysieke ingrepen 

en sociale ingrepen. Over het algemeen geldt dat leefbaarheidsinterventies kunnen gevolgen hebben 

voor meerdere domeinen en schaalniveaus. Dit maakt dat corporaties alleen duidelijk zicht kunnen 

krijgen op 1 ste orde effecten en daar indien nodig ook alleen op kunnen sturen. 

Welke interventie uiteindelijk wordt ingezet, is afhankelijk van het maatschappelijk rendement van 

de interventie. Aan de hand van de gewenste situatie voor een gebied dient allereerst bekeken te 

worden wat voor effect een interventie op de leefbaarheid heeft. Vervolgens dient voor de interventie 

inzichtelijk te worden gemaakt wat het tastbaar resultaat is, welke input daarvoor geleverd moet 

worden (in termen van geld, personeel, materieel, goodwill ed.) en welke stakeholders erbij betrokken 

zijn. Na een afweging word(t)(en) de uiteindelijke interventie(s) gekozen. Hierbij geldt dat wanneer 

interventies integraal worden ingezet (al dan niet tezamen met andere stakeholders) dit een positief 

effect heeft op de leefbaarheid in een gebied. 

Na implementatie van de interventie dient deze te worden gemonitoord. Zo kan de effectiviteit van 

de interventie in beeld gebracht worden. Daarnaast kan bekeken worden of dit overeenkomt met de 

verwachte effecten. Wanneer dit niet overeenkomt dient dit te worden meegenomen in toekomstige 

afwegingen bij de keuze voor de leefbaarheidsinterventie. 

Wel moet worden opgemerkt dat gezien de complexiteit van leefbaarheid de effecten niet altijd één 

op één terug te voeren op de Jeefbaarheidsinterventie die ingezet is. Deze aspecten dienen worden 

meegenomen wanneer de effectiviteit van de interventie wordt geanalyseerd. 
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8_ Stakeholders in h.et proces_ 

Leefbaarheid is een integrale woonomgevingsbenadering. Bij leefbaarheid geldt, nog meer dan bij 

andere beleidsvelden, dat een brede waaier van stakeholders te onderscheiden zijn. Enerzijds wordt 

dit veroorzaakt doordat leefbaarheid voornamelijk op buurtniveau wordt bekeken. Waar op object of 

complexniveau nog sprake is van een enkele eigenaar, is op buurtniveau sprake van een verzameling 

beheerders met elk hun eigen interpretatie van wat goed onderhoud of adequate aanpassing is. 

Daarnaast lopen op buurtniveau vele belangen door elkaar heen (Hylkcama-Vlieg, 1986 in Smeets, 

2001b). 

Anderzijds krijgen corporaties in het kader van leefbaarheid te maken met domeinen waarop 

traditioneel ook andere partijen, zoals gemeente en de politie, hun werkterrein en hun 

verantwoordelijkheden hebben. Voor het verkrijgen van een optimale leefbaarheid met een gedeelde 

verantwoordelijkheid tussen stakeholders geldt dus dat samenwerking één van de belangrijkste 

succesfactoren is. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de stakeholders bij het waarborgen en verstevigen van 

de leefbaarheid in buurten en wijken. Allereerst wordt bekeken welke samenwerkingsmotieven en 

-vormen gedefinieerd kunnen worden. Vervolgens worden de stakeholders in kaart gebracht en hun 

taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het behouden dan wel verstevigen van leefbaarheid. 

Aansluitend wordt het netwerk van de corporaties in het kader van het prestatieveld leefbaarheid 

gevisualiseerd en mogelijke samenwerkingsvormen gepresenteerd. Ook zal worden stilgestaan bij 

het betrekken van stakeholders in het beslissingsproces. Tot slot wordt in het kort stilgestaan bij 

enkele succes- en faalfactoren van samenwerking in het kader van leefbaarheid. 

8.1. De stakeholders 

Stakeholders van corporaties zijn alle partijen, individuen, groepen en organisaties waarvan rechten 

en belangen in het geding zijn, zodanig dat deze partijen er aanspraak op kunnen maken dat in de 

bestuurlijke besluitvormingsprocessen hun rechten en belangen in beeld worden gebracht. 

De samenstelling van de partijen verschilt per situatie. Dit is allereerst afhankelijk van de aard van 

de leefbaarheidsproblemen (welke domeinen staan onder druk), de omvang van de problemen (op 

welke schaalniveaus hebben de problemen betrekking) en de taken en verantwoordelijkheden van 
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de verschillende partijen (wat is het werkveld). 

Niet alleen verschilt de samenstelling van de partijen per situatie ook kunnen partijen verschillende 

rollen hebben in het samenwerkingsverband. Waar bijvoorbeeld in sommige situaties de corporatie 

een regierol voert, bekleedt de corporatie in andere situaties de rol van vastgoedleverancier. 

Ten aanzien van het bevorderen of het versterken van de leefbaarheid kunnen de volgende actoren 

worden onderscheiden (Hoenderdos, 1989; Hortulanus, 1998; Camstra et al., 1996 ): 

• Bewoners I Bewonersorganisaties 

• Gemeente+ verschillende diensten (gemeentelijke krediet bank, sociale dienst, GGD) 

• Politie 

• Welzijnsorganisaties (zoals Sociaal-maatschappelijk werk en buurtopbouwwerk (waaronder 

jongerenwerk), Leger des Heils ed.) 

• Zorginstellingen (GGZ, RIAGG, thuiszorg, verzorgingshuizen ed.) 

• Andere corporaties 

• Overige stakeholders (zoals particuliere verhuurders, eigenaren, onderwijsinstellingen, 

middenstanders, arbeidsbureaus, schoonmaakbedrijven e.d.) 

Hierna worden de verschillende stakeholders nader besproken. 

8.1.1 Bewoners(organisaties) 

Wanneer het gaat om leefbaarheid in de buurt kunnen bewoners verschillende rollen vervullen: die 

van consument staat centraal, maar daarnaast kunnen zij ook medebeheerder, opdrachtgever, en 

soms cliënt (bijvoorbeeld als veroorzaker van leefbaarheidsproblemen) zijn (Hortulanus, 1998). 

Daarnaast is men de laatste decennia tot de slotsom gekomen dat de bewoners zelf een belangrijke 

rol spelen in het creëren van een leefbare omgeving. Bussing en de Boer (1998) merken hierover 

op "De bewoners worden gezien als 'eigenaars' van hun buurt, zonder wie er geen enkel plan van de 

grond kan komen. Zij zijn niet langer de consumenten van voorzieningen en van overheidsbeleid maar 

de producenten van een leefbare buurt." (p. D 13-10). De bewoners vormen als coproducent van hun 

eigen leefbaarheid een onmisbare partner. Het betrekken van bewoners bij het Jeefbaarheidsbeleid 

heeft niet alleen invloed op de 'draagvlak'. Ook zijn zij belangrijk voor het signaleren van problemen 

(Ministerie van VROM, 1999). De basis voor leefbaarheidsinterventies moet gevonden worden in de 

capaciteiten van de buurt, de vermogens van de bewoners en hun organisaties. De bewoners moeten 

als volwaardige partner worden aangesproken, mét de daarbij behorende rechten en verplichtingen. 

Ook in het rapport van de WRR (2005) wordt de buurt gezien als object én aangrijpingspunt van 

beleid. Ook Smeets en Carton (2003) merken op dat een groot potentieel blijkt in de wijken zelf 

te liggen. Bewoners voelen zich betrokken bij de buurt. Met name het grote vertrouwen dat men 

heeft in samenwerkingsverbanden van bewoners (zoals de bewonerscomités) bieden volgens hen 
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kansen voor de toekomst. Het ontwikkelen van gedifferentieerde netwerken lijkt een succesfactor in 

de toekomst. 

De VROM-raad (2006) plaats echter een aantal kanttekeningen bij het beroep op burgerschap. 

Allereerst kan dit het gevoel bij bewoners oproepen dat men het maar uit moet zoeken. Daarnaast 

kunnen er te hoge verwachtingen bestaan ten aanzien van het probleemoplossend vermogen van 

de buurt en bewoners. Structurele oorzaken van problemen liggen vaak op een hoger schaalniveau 

waardoor het niet in het vermogen van de bewoners ligt om de problemen op te lossen. Tot slot 

merkt de VROM-raad op dat in wijken waar onder andere ernstige overlast wordt ervaren, het voor 

individuele bewoners lastig, niet lonend of zelfs gevaarlijk is om anderen op onfatsoenlijk gedrag aan 

te spreken. Voordat er sprake is van actief werkend burgerschap dienen eerst fysieke maatregelen 

genomen te worden in de zwakste buurten gericht op schoon, heel, veilig, et cetera (WRR, 2005). 

Kortom bewoners hebben in meer of mindere mate invloed op een breed scala domeinen. 

Wanneer naar het werkveld van de klantencorporatie in relatie tot de verantwoordelijkheden van 

bewoners kunnen 3 typen domeinen worden onderscheiden namelijk: 

• Domeinen waar bewoners medeverantwoordelijk voor zijn. Dit zijn 'relaties met 

(buurt)bewoners' en 'betrokkenheid bij de buurt' (bijvoorbeeld bewoners aanspreken op 

gedrag of zelf initiatieven ontplooien die de sociale cohesie vergroten) ; 

• Domeinen waar bewoners ten dele invloed en verantwoordelijk voor zijn. In dit geval is dat 

'veiligheid en overlast' (bijvoorbeeld sociale controle, buurtwachten) en 'woningkwaliteit'; 

• Domeinen waar zij niet tot nauwelijks verantwoordelijk voor zijn zoals en 'Buurt (fysieke 

voorzieningen)'. 

8.1.2 Gemeente+ verschillende diensten 

Voor de lokale overheid is een centrale en actieve rol weggelegd wanneer het gaat om de leefbaarheid 

in buurten en wijken. Immers het is de lokale overheden aan gelegen om haar bewoners een prettige 

leefomgeving te bieden. De lokale overheid krijgt verschillende rollen toebedeeld. Niet alleen is de 

lokale overheid aanjager en facilitator, ook voert zij de regie over verschillende initiatieven in het 

kader van leefbaarheid in de wijk. Hierbij dienen zij de samenhang te bevorderen met betrekking 

tot de verschillende initiatieven (Bussing & De Boer, 1989). Ook kunnen zij de rol hebben van 

opdrachtgever, toetser, bemiddelaar of uitvoerder (Hortulanus, 1998). 

De lokale overheid levert de voorzieningen en diensten om leefbaarheid in een gebieden te 

behouden dan wel te verstevigen zoals aanleg en onderhoud van het straatmeubilair, bestrating 

en parkeervoorzieningen, verlichting, verhogen van de verkeersveiligheid, zorgdragen voor het 
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voorzieningenniveau, ontwikkelen, inzetten en ondersteunen van programma's (op het gebied van 

scholing, werk, maatschappelijke integratie, gezondheid e.d.) voor bepaalde doelgroepen, instellen 

van toezicht in de vorm van stadswachten of surveillanten (Handel et al., 2001). 

De gemeente is de grootste samenwerkingspartoer en wordt met name betrokken bij de aanpak van 

de woonomgeving, het vergroten van de veiligheid het tegengaan van overlast (Camstra et al., 1996). 

De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de gemeente en de corporatie lijkt in sommige 

gemeenten een heikel punt te zijn (Ministerie van VROM, 1999). 

8.1.3 Politie 

De taken en verantwoordelijkheden van de politie liggen specifiek in het domein 'veiligheid en 

overlast'. De kerntaken van de politie zijn (Politie, 2006): 

• Opsporing van strafbare feiten en gedragingen; 

• Handhaving van de openbare orde; 

• Noodhulpverlening. 

• Dienstverlening en service; 

• Andere organisaties adviseren over veiligheid. 

Hiertoe voeren zij onder andere preventieve surveillances uit, geven zij voorlichting aan bewoners, 

leveren zij assistentie op verzoek en leveren zij hun bijdrage aan het politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Daarnaast zijn zij een aanspreekpunt voor bewoners (Handel et al., 2001; Bussing & De Boer, 1989). 

8.1.4 Welzijnsorganisaties 

Welzijnsinstellingen zijn het meest in beeld bij maatregelen gericht op de sociale structuur en de 

onderlinge betrokkenheid van bewoners ('interpersoonlijke relaties' en 'betrokkenheid bij de buurt') 

(Camstra et al., 1996). Organisaties gelieerd aan het welzijnswerk hebben een rol bij activiteiten 

gericht op individuele zelfredzaamheid en sociale redzaamheid. Ook bieden zij voortrajecten richting 

regulier werk, bijvoorbeeld hulpverleningstrajecten zoals schuldhulpverlening en diverse cursussen. 

Deze organisaties kunnen ook een belangrijke rol vervullen bij activiteiten waarin de verbinding 

gelegd wordt met de WMO. Het gaat hier bijvoorbeeld om het betrekken van uitkeringsgerechtigden 

bij wijkplatforms, hen een rol te geven in de sociale structuur van de wijk (Erp & & D'Havé, 2005) . 

Vanuit welzijnsorganisaties worden veelal huisbezoeken gedaan. Deze bezoeken leveren vaak een 

schat aan informatie op over behoeftes en wensen van klanten. Welzijnsorganisaties hebben dan ook 

een signalerende rol. 
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8.1.5 Zorginstellingen 

Hoewel zorginstellingen bijdragen aan voldoende medische voorzieningen in wijken en buurten 

(domein Buurt) ligt de directe verantwoordelijkheid van deze instellingen voornamelijk in andere 

domeinen zoals 'gezondheid' en 'zelfredzaamheid'. Ingrepen in deze domeinen hebben indirect invloed 

op domeinen als 'relaties met (buurt)bewoners' en 'veiligheid en overlast'. Immers wanneer mensen 

met een drugsprobleem worden opgevangen, heeft dit indirect tot gevolg dat overlast in de buurt 

verminderd wordt. 

8.1.6 Andere corporaties 

De samenwerking met collega-corporaties is het sterkst bij woonomgevingsmaatregelen en bij 

woningdifferentiatie. Op deze terreinen hebben de maatregelen pas echt effect als alle in de wijk 

betrokken corporaties meedoen. Bij andere maatregelen is het voor corporaties eenvoudiger om zelf 

actie te ondernemen, omdat het gaat om maatregelen aan het eigen bezit zodat samenwerking met 

andere corporaties niet echt nodig is en samenwerking met gemeente of politie meer voor de hand 

ligt (Camstra et al., 1996). Met andere woorden wanneer op een hoog schaalniveau (bijvoorbeeld 

wijk) interventies noodzakelijk zijn, zullen in sommige gevallen samenwerkingsverbanden met 

andere corporaties worden aangegaan. 

8.1. 7 Overige stakeholders 

Naast de hiervoor beschreven stakeholders is nog een breed scala andere actoren betrokken bij de 

leefbaarheid in een gebied. Afhankelijk van de situatie (gebied, schaalniveau, domein) zullen deze 

in meer of mindere mate betrokken zijn voor wat betreft het behouden dan wel verstevigen van de 

leefbaarheid in een gebied. Te denken valt onder andere aan projecten waarbij in samenwerking 

met onderwijsinstellingen getracht wordt hangjongeren van straat te houden of het begeleiden van 

werkeloze huurders in het vinden van een baan. 

8.2. Samenwerking 

Samenwerking kent vele vormen variërend van overleg tot strategische allianties. Hierbij kunnen 

verschillende samenwerkingsmotieven worden onderscheiden namelijk missie gedreven motieven, 

bedrijfsmatige motieven en financiële motieven (Dagge & Smeets, 2003). De eerste groep is gericht 

op een betere dienstverlening aan verschillende soorten huishoudens die tot hun doelgroep behoren 

namelijk mensen die niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. Daarnaast dienen corporaties 

een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid en leefbaarheid van woongebieden. Bedrijfsmatige 

motieven hebben voornamelijk te maken met de verbetering van de bedrijfsvoering van een 

woningcorporatie. Hierbij moet gedacht worden aan het behalen van schaalvoordelen, uitwisseling 

van kennis en expertise om zo risico's bij onderzoek en ontwikkeling te verminderen. Tot slot de 

financiële motieven om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Door samenwerking kunnen financiële 

risico's beter gespreid worden. 
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In het kader van het prestatieveld leefbaarheid spelen voornamelijk missiegedreven motieven een 

rol als reden tot samenwerken. In sommige gevallen spelen ook de andere motieven echter een 

rol. Een woningcorporatie heeft niet alle expertise in huis gezien het beperkte taakveld. Wanneer 

samenwerking wordt gezocht met andere partijen kan op meerdere beleidsterreinen worden 

ingezet. 

8.2.1 Strategische sourcing 

Waar traditioneel binnen organisaties de afweging werd gemaakt tussen 'zelf doen' en 'uitbesteden', 

wordt in toenemende mate ingezet op 'strategische sourcing' (Dogge & Smeets, 2003). Hierbij wordt 

volgens De Man et al. (1997) verwezen naar "een interactie plaats tussen twee of meer aparte, maar 

onderling afhankelijke spelers, waarbij een speler waardetoevoegende vaardigheden aan de ander 

levert in ruil voor een vergoeding in geld of ander'' (in Dogge & Smeets, 2003). Aangezien de eigen 

competenties niet voldoende zijn om alle problemen op te lossen, is het noodzakelijk om aanvullende 

competenties van andere partijen te benutten. Op deze wijze kunnen voor de klant waarden worden 

gecreëerd die alleen niet gerealiseerd hadden kunnen worden. 

Er kunnen verschillende vormen van samenwerking worden onderscheiden. De Man et al. (1997) 

onderscheiden drie vormen te weten strategische leverancier, allianties en netwerken. 

Strategische leveranciers 

Hierbij worden tussen twee partijen een langdurige contractrelatie aangegaan waarbij een partij 

tegen betaling een specifiek product of een bepaalde dienst levert aan een andere partij . Het doel 

van deze vormen van samenwerking is om kosten te en coördinatie beperken. Dit vindt plaats op 

operationeel of tactisch niveau. 

Alliantie 

Bij allianties worden risico's met betrekking tot investering enjof de verwachte opbrengsten van 

samenwerkingsverband door twee partners gedragen. Het doel van deze relatie is een nieuw product, 

markt of proces te ontwikkelen. Allianties worden gecoördineerd op strategisch niveau. 

Netwerk 

Een netwerk wordt gekenmerkt als een relatie tussen drie of meer partners waarbij sprake is van 

afhankelijkheid tussen de betrokken partijen. Het belangrijkste doel is om kennis te combineren, 

zodat complexe oplossingen aan de klanten kunnen worden geboden. 

In de praktijk zijn relaties mengvormen van genoemde typen, die gezamenlijk een netwerk vormen. 

Aedes voegt hier nog een vierde vorm aan toe namelijk het (informeel) overleg (Aedes, 1998). 

Overleg is de meest laagdrempelige vorm en heeft een vrijbl ijvend karakter. Overleg is een van de 
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eerste stappen om te komen tot de andere samenwerkingsvormen en vindt ook tijdens het gehele 

samenwerkingsproces plaats. 

De genoemde samenwerkingsvormen zijn niet statisch maar dynamisch. Dit betekent dat door de 

tijd sprake kan zijn van zogenaamde 'upgrading'. Hierbij wordt van het ene type naar het andere 

overgestapt (bijvoorbeeld van leverancier naar alliantie). 

8.2.2 Het netwerk 

In het kader van leefbaarheid vinden de belangrijkste relaties in netwerkverband plaats. Hoewel 

iedere partij binnen het netwerk haar eigen primaire verantwoordelijkheden heeft, vindt in sommige 

gevallen overlap plaats van het werkveld van partijen. In tabel 8.1. is de mate van samenwerking van 

corporaties met verschillende partijen bij het nemen van verschillende leefbaarheidsmaatregelen 

inzichtelijk gemaakt. Te zien is dat iedere partij in beeld komt op terreinen die men ook intuïtief bij 

deze partij zou plaatsen (Camstra et al., 1996). 

Wanneer nu per domein wordt bekeken welke stakeholders overwegend betrokken zijn, is allereerst 

Tabe/8.1: Mate van samenwerking corporatie en andere stakeholders 

Andere Gemeente Politie Welzijn Bewoners Anderen 
corporaties 

Verbeteren woningen 21% 51% 7% 17% 84% 15% 

Woningdifferentiatie 35% 75% 1% 10% 47% 14% 

Woonomgeving 42% 89% 31% 39% 78% 12% 

Voorzieningenniveau 19% 65% 7% 38% 38% 19% 

Sociale structuur 34% 55% 28% 61% 88% 6% 

Algemeen beheer 33% 59% 32% 32% 62% 9% 

Onveiligheid 27% 64% 85% 35% 67% 5% 

Overlast en vervuiling 32% 75% 69% 42% 68% 10% 

Verkeersoverlast 10% 62% 51% 9% 37% 3% 

Bron: Camstra et al., 1996 

te zien dat de bewoners en de gemeente zeer belangrijke samenwerkingspartners zijn (zie tabel 

8.2). Zij zijn beiden in meer of mindere mate betrokken bij ingrepen de verschillende domeinen. 

De gemeente wordt met name betrokken bij de aanpak van de woonomgeving alsmede het op peil 

houden van het voorzieningeniveau in een buurt of wijk. Daarnaast is de gemeente een belangrijke 

Tabel 8.2: Samenwerking met stakeholders per domein 

Woningkwaliteit Buurt Veiligheid en Interpersoonlijke Betrokkenheid 
overlast relaties gemeenschap 

-Bewoners -Gemeente -Politie I Gemeente - Bewoners -Bewoners 
-Gemeente -Bewoners -Bewoners -Welzijn -Welzijn 

- Gemeente -Gemeente 
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samenwerkingspartner bij het tegengaan van overlast en vervuiling. De politie vormt de belangrijkste 

stakeholder wanneer het gaat om de bestrijding van onveiligheid. De bewoners(organisaties) 

zijn de belangrijkste partijen wanneer het gaat om maatregelen gericht op de sociale structuur 

(interpersoonlijke relaties en betrokkenheid van de buurt) en het verbeteren van de woningen. 

Over het algemeen wordt het zinvol geacht om in een vroeg stadium in het beslissingsproces zoveel 

mogelijk relevante actoren te betrokken. Niet alleen verhoogd het betrekken van stakeholders 

uiteindelijk het draagvlak van het uiteindelijk gevoerde beleid ook schijnt dit te leiden tot betere 

beslissingen (zie ondermeer Bayley & French, 2007 en Vromraad, 1998). 

8.3. Succes- en faalfactoren 

Goede samenwerking hangt sterk af van de betrokkenheid en kwaliteit van de stakeholders. Op het 

eerste gezicht is de bijdrage van alle stakeholders gericht op het behoud of versterking van leefbaarheid. 

Desalniettemin lopen de individuele belangen sterk uiteen (Hortulanus, 1998). Dit brengt met zich 

mee dat ook de betrokkenheid van de verschillende partijen per situatie kan verschillen. Uitermark 

(2003) merkt hierover op dat de belangen van bewoners niet gelijk gesteld kunnen worden aan de 

belangen van degenen die werkelijk invloed kunnen uitoefenen, met name woningcorporaties en 

gemeentelijke overheden. Ook de WRR (2005) komt tot de conclusie dat fundamentele verschillen in 

de cultuur van de verschillende partijen de samenwerking kunnen bemoeilijken. Zij merken op dat 

"In het meest extreme geval kunnen vertegenwoordigers met elkaar praten zonder elkaar te verstaan, 

eenvoudig omdat ze op een andere golflengte zitten." (2005, p. 128). 

Wanneer corporaties hun verantwoordelijkheid nemen op terreinen die traditioneel bij andere 

partijen horen, dan gaan ze er altijd van uit dat er in de nieuwe situatie sprake is van een gedeelde 

verantwoordelijkheid en niet van het compleet overhevelen van taken van de ene naar de andere 

partij (Camstra et al., 1996). Belangrijk probleem bij diverse samenwerkingsvormen is dus de vraag 

wie op de resultaten van de samenwerking aangesproken moet worden (Noordhoek, 2006). 

Ten einde succesvol in te kunnen spelen op de leefbaarheid in een gebied, is een gezamenlijke visie 

tussen de verschillende stakeholders noodzakelijk. Binnen de samenwerking dient duidelijk te zijn 

wie waarvoor verantwoordelijk is en dienen de afzonderlijke investeringen in leefbaarheid van de 

stakeholders op elkaar afgestemd te worden. 

8.4. Resumerend 

Wanneer het gaat om leefbaarheid in buurten en wijken is een breed waaier van stakeholders actief. 

Per situatie verschilt de samenstelling en de verantwoordelijkheid van partijen. Dit is afhankelijk 

van welke domeinen onderdruk staan en op welke schaalniveaus de problemen betrekking hebben. 

Daarnaast kan de rol van andere stakeholders met betrekking tot leefbaarheid invloed op welke 

stakeholders bij het proces betrokken worden. Ook verschilt de betrokkenheid van de partijen per 

situaties. Dit is ondermeer afhankelijk van de verschillende andere belangen van de partijen. 

Wanneer naar corporaties wordt gekeken en de mate van samenwerking met andere partijen in het 
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kader van leefbaarheid dan valt op dat iedere partij in beeld komt op terreinen die men ook intuïtief 

bij deze partij zou plaatsen. Oe gemeente vormt de grootste samenwerkingspartner. Voor de lokale 

overheid is een centrale en actieve rol weggelegd wanneer het gaat om de leefbaarheid in buurten 

en wijken. Hiertoe leveren zij voorzieningen en diensten zoals ondermeer het onderhouden van het 

straatniveau, ontwikkelen van programma's m.b.t. scholing, werk en maatschappelijke integratie. 

Ook de bewoners vormen een onmisbare partner bij het creëren van een leefbare woonomgeving. 

Naast voor het bieden van draagvlak van interventies en het signaleren van problemen zijn zij immers 

coproducent van hun eigen leefbaarheid. 

Hoewel op heteerste gezichtalle bijdrage van de stakeholders gerichtzijn op het behoud of versterking 

van de leefbaarheid in een gebied, lopen de individuele belangen over het algemeen sterk uiteen. Om 

succesvol te kunnen interveniëren in een gebied dient een integrale visie met de stakeholders te 

worden ontwikkeld. Hierbij dient duidelijk te zijn wie waarvoor verantwoordelijk is en dienen de 

interventies van de verschillende partijen op elkaar worden afgestemd. 
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9 Het beslissingsondersteunend model 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de diverse aspecten behandeld welke als input dienen voor het 

beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterventies. In dit hoofdstuk 

staat de modelontwikkeling centraal. Allereerst wordt ter verduidelijking nog in het kort ingegaan 

op verschillende aspecten uit de vorige hoofdstukken welke als input dienen voor het model. Tot slot 

wordt het uiteindelijke model gepresenteerd. 

9.1. Afbakening leefbaarheid 

Zoals in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen, heeft leefbaarheid betrekking op de interactie tussen de 

mens en omgeving. Bevo zal als corporatie leefbaarheid voornamelijk benaderen als de mate waarin 

de menselijke behoeften worden bevredigd door de omgeving. Er kunnen veel kenmerken van de mens 

en omgeving worden onderscheiden welke maken of een omgeving leefbaar is of niet (zogenaamde 

domeinen). Daarnaast kan een onderscheid gemaakt worden in de verschillende schaalniveaus 

waarop men leefbaarheid bekijkt. Om het werkveld ten aanzien van leefbaarheid als corporatie te 

bepalen, dient Bevo allereerst het begrip leefbaarheid in te kaderen (zie afbeelding 9.1). 

Figuur 9.1. Afbakening begrip leefbaarheid 

ll I•J.Iui§!ei§el 

• Rol en positie 
maatschappij 

• lokale opgave 
-overige 

doelstellingen 

Afbakenong werkveld per dometn I sch 

ll 
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Welke domeinen tot het werkveld van Bevo behoren, wordt allereerst bepaald door het wettelijk 

kader in de vorm van het BBSH. Primair is Bevo verantwoordelijk voor de woningkwaliteit van haar 

woongelegenheden. Daarnaast is het toegestaan (fysieke) buurtvoorzieningen te ontwikkelen, en 

te beheren welke tegmoet komen aan de leefbaarheid in een gebied. Ook andere werkzaamheden 

zijn toegestaan welke ten goede komen aan het woongenot in de buurt. Het wettelijk kader laat dus 

ruimte open wat betreft het werkveld in het kader van leefbaarheid. 

Naast het wettelijk kader wordt de invulling van het prestatieveld leefbaarheid bepaald door de 

missie en visie van de organisatie. Dit wordt ondermeer bepaald door de rollen en positie die men 

inneemt in de maatschappij en de lokale maatschappelijke opgave(n). Als klantencorporatie zal Bevo 

de volgende domeinen tot het werkveld rekenen: 

• Woningkwaliteit 

• Buurt (voorzieningen, fysieke kwaliteit e.d.) 

• Veiligheid en overlast 

• Interpersoonlijke relaties (met buren) 

• Betrokkenheid gemeenschap 

Hierbij dienen andere domeinen niet zonder meer buitenbeschouwing te blijven. 

De bepaling van het schaalniveau waarop Bevo de leefbaarheid dient te bekijken, is naast het 

percentage woningbezit in een buurt afhankelijk van de missie en visie van Bevo. In het BBSH vindt 

geen duidelijke afbakening ten aanzien van het schaalniveau plaats. Hoewel in eerste instantie de 

activiteiten plaats moeten vinden in gebieden waar de woongelegenheden van Bevo zijn, kunnen de 

activiteiten ook plaatsvinden buiten de directe nabijheid. Sturing vanuit beleid zal in de regel plaats 

vinden op buurt-/complexniveau en gebouwniveau. 

9.2. Keuze indicatoren 

Na de afbakening wordt de leefbaarheid van een gebied in kaart gebracht. Allereerst dienen de 

indicatoren voor het meten van leefbaarheid gekozen te worden (zie figuur 9.2). 

Figuur 9.2. Keuze indicatoren 

Aan de hand van de domeinen welke tot het werkveld van Bevo behoren, worden de indicatoren 

gekozen die betrekking hebben op deze domeinen (zie bijlage IV en V). Het meten gebeurt enerzijds 

aan de hand van subjectieve waarderingen (oordelen van bewoners) en anderzijds aan de hand van 
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objectieve waarderingen (aantal overlast meldingen ed.). In het beslissingsondersteunend model 

wordt op basis van de subjectieve waarderingen van bewoners gekomen tot de probleemherkenning 

en -formulering. Als klantencorporatie meet Bevo haar succes af aan de tevredenheid van de bewoners 

met de woonomgeving. Uiteindelijk dient een voor de bewoners aantrekkelijke woonomgeving 

gecreeerd te worden. Wanneer de bewoners zeer ontevreden zijn over een bepaald aspect, zal 

hierop door Bevo op geïntervenieerd moeten worden. De objectieve indicatoren dienen als extra 

signaalfunctie. 

9.3. Probleemherkenning en -formulering 

Om de aandachtsgebieden te kunnen formuleren, dient allereerst de leefbaarheidsscores in wijken 

en buurten geïnventariseerd te worden (zie figuur 9.3). De aandachtsgebieden worden op basis van 

een tweetal criteria geformuleerd. Allereerst op basis de hoogte van de totale leefbaarheidsscore in 

een gebied ten opzichte van de streefnorm. Daarnaast wordt op basis van de ontwikkeling van de 

leefbaarheidsscore in de tijd bekeken of een gebied als aandachtsgebied aangemerkt dient te worden. 

Wanneer de leefbaarheidsscores in de gebieden hoger dan wel gelijk zijn aan de streefnormen en 

er zijn geen noemenswaardige negatieve ontwikkelingen van de score in de tijd, dan kan volstaan 

worden met het handhaven van de bestaande leefbaarheid in de wijk. Feitelijk zijn geen interventies 

nodig, maar dient de basiskwaliteit wel gewaarborgd te worden. 

Figuur 9.3. Formulering aandachtsgebieden 

meten leefbaarhe1dsscore 

hoogte score lo v streefnorm 

ontw1kkehng leefbaarhe1dsscore in de liJd 

Aandachtsgebied( en) 

Hierna vindt de specifieke probleemformulering plaats. Hierbij wordt bekeken welk(e) domeinen 

het meeste bijdrage(n) aan de totale leefbaarheidsscore in een gebied (zie figuur 9.4). Interventies in 

domeinen meteen hoge bijdrage aan de leefbaarheid zullen het meeste effect hebben op de leefbaarheid 

in een gebied. De slaagkans om de leefbaarheid in een gebied te verbeteren wordt dus hoger. 

Verder dient te worden bekeken of er verschillen bestaan in de subjectieve en de objectieve 

beoordeling ten aanzien van de leefbaarheid in een gebied. Wanneer er verschillen bestaan kan sprake 

zijn van of 'aanpassing' of van 'protest' door bewoners. Een terugkoppeling naar andere domeinen 
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Figuur 9.4. Formulering probleemdomeinen 

l•l.Jui§!,tq,M 

Probleemdomem( en) 

enjof schaalniveaus is dan noodzakelijk. Mogelijk hebben andere domeinen invloed op de negatieve 

waardering van bewoners over de leefbaarheid in hun woonomgeving (bijvoorbeeld het hebben van 

een slechte gezondheid of de ontevredenheid met het werkeloos zijn). 

Daarnaast dient bekeken te worden in hoeverre er verschillen voor wat betreft de tevredenheid 

met de woonomgeving tussen groepen voor doen in een gebied (zie figuur 9.5). Hiervoor worden 

de contextvariabelen huishoudenssamenstelling, opleidingsniveau, werk, inkomen en etniciteit 

meegenomen. 

Figuur 9.5. Bepaling contextafhankelijkheid 
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9.4. Vertaling naar beleid 

Volgende stap is om de probleemherkenning en -formulering te vertalen naar strategieën ten behoeve 

van de gewenste kwaliteit (zie figuur 9.6). Wanneer geen significante verschillen voor doen tussen 

sociale groepen in de tevredenheid met bepaald domein kan volstaan worden met het sturen op de 

basiskwaliteit. Wanneer wel significante verschillen voor doen, dienen strategieën geformuleerd te 
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Figuur 9.6. Bepaling strategieën tbv. gewenste kwaliteit 

worden welke tegmoet komen aan de verschil in behoeften van bewoners. Om dergelijke strategieën 

te kunnen formuleren zal geparticipeerd moeten worden met de betreffende sociale groep( en) als 

stakeholder. 

9.5. Leetbaarheidsinterventies 

Vanuit de gewenste situatie in een gebied, dient vervolgens bekeken te worden welke interventies 

ingezet kunnen worden (zie figuur 9.7). Om te komen tot mogelijke interventies dient per beschikbare 

interventie bekeken te worden op welke domeinen de interventie effect heeft, wat het tastbaar 

resultaat is en welke input daarvoor geleverd moet worden in termen van geld, personeel, materieel, 

goodwill ed. Hierna vindt de uiteindelijke keuze plaats. Hierbij moet worden opgemerkt dat over het 

algemeen geldt dat wanneer meerdere interventies naast elkaar worden ingezet, dit ten goede komt 

aan de leefbaarheid in een gebied. Uit het model kunnen dus meerdere interventies volgen. 

Figuur 9.7. Keuze interventie 
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9.6. Het beslissingsondersteunend model 

Hierna wordt het uiteindelijke beslissingsondersteunend model weergegeven. 
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10 Case studies 

In het vorige hoofdstuk is een beslissingsondersteunend model ontwikkeld voor het nemen van 

leefbaarheidsinterventies voor stichting Bevo Woningbeheer te Gorinchem. Hierbij is de hypothese 

gesteld met het oog op de verschillen in beleving door individuen of sociale groepen van het begrip 

leefbaarheid (zogenaamde contextafhankelijkheid) dat onderscheid gemaakt moet worden tussen 

twee typen interventies. Enerzijds interventies gericht op het waarborgen/versterken van de 

basiskwaliteit en anderzijds interventies gericht op zogenaamde contextafhankelijke kwaliteit (zie 

hoofdstuk 6). 

In dithoofdstuk wordtaan de hand van een tweetal cases de werkingvan hetbeslissingsondersteunend 

model bekeken alsmede de hypothese getoetst of daadwerkelijk rekening gehouden moet worden 

met de zogenaamde contextafhankelijkheid in het leefbaarheidsbeleid. 

In de eerste case study wordt het databestand van het leefbaarheidsonderzoek in de gemeente 

Gorinchem uit 2001 opnieuw geanalyseerd. Op korte termijn wordt dit onderzoek herhaald. De case 

gaat voornamelijk in op de bepaling van de contextafhankelijkheid uit het beslissingsondersteunend 

model. Hierbij wordt geconcentreerd op de wijk Haarwijk in Gorinchem. 

In de tweede case study wordt de data van een onderzoek van stichting Interface in de gemeenten 

Helmond en Mierlo welke eind 2006 heeft plaatsgevonden, geanalyseerd. Dit onderzoek heeft 

dezelfde opzet als het onderzoek in de gemeente Waalwijk welke in bijlage 11 is beschreven. In deze 

case worden de stappen uit het beslissingsondersteunend model getoetst. In de case study wordt 

geconcentreerd op de wijk 't Hout in Helmond. 

Allereerst zullen de gebruikte analystechnieken belicht worden. Vervolgens worden de twee cases 

behandeld. Tot slot worden conclusies aan de cases verbonden en wordt ingegaan op eventuele 

implicaties voor het beslissingsondersteunend model. 

10.1. Analysetechnieken 

In de cases worden een aantal analysetechnieken gebruikt. Deze zullen hierna in het kort besproken 

worden. 
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10.1.1 Factoranalyse 

In hoofdstuk 5 zijn een groot aantal variabelen geformuleerd welke als indicator voor de leefbaarheid 

in een gebied kunnen dienen (zie bijlage V). In veel gevallen hebben de indicatoren betrekking op 

hetzelfde (hoofd)aspect. Zo hebben bijvoorbeeld de variabele 'bewoners waarmee u de achterpaden 

deelt' en de variabele 'levensstijl van de buurtbewoners' beiden betrekking op interpersoonlijke relaties 

tussen bewoners. Ten einde de lijst van indicatoren voor leefbaarheid in een gebied te reduceren tot 

een aantal (hoofd)aspecten (zogenaamde 'factoren') wordt allereerst een zogenaamde factoranalyse 

uitgevoerd. 

Met factoranalyse wordt bekeken of variabelen veel of weinig met elkaar correleren. Wanneer 

variabelen een hoge correlatie hebben, betekent dit dat zij ongeveer hetzelfde deel van leefbaarheid 

verklaren. 

Een variabele wordt volgens het volgende lineaire model afhankelijk gesteld van de factoren: 

Zk = Ek + b1k x F1 + b2k x F2 + .... + bnk x Fn 

Hierin is: 

Zk 

Ek 

=de z·score' op de variabele (vraag) 

=een niet van de factoren afhankelijk uniek deel van de score op de vraag 

F1, F2, Fn = de z·score op factor 1, 2, n 

b1k,b2k,bnk = regressiecoëfficienten 

De regressiecoëfficienten b1k, b2k en bnk worden de factorladingen genoemd. Zij blijken de 

correlaties te zijn tussen de vraag (Zk, in dit geval leefbaarheid) en de latente variabelen Fl, F2 tot en 

met Fn (bijvoorbeeld 'bereikbaarheid spee/voorzieningen' of 'gedrag directe buurtbewoners'). Voor de 

factorladingen wordt nu onder diverse aannames een zodanige oplossing gezocht, dat factor 1 een zo 

groot mogelijk deel van de gezamenlijke varianties2 van alle toetsscores verklaart. De volgende factor 

(factor 2) is hiervan onafhankelijk en verklaart van de resterende variantie weer een zo groot mogelijk 

deel. Dit gaat zo door tot en met factor n. Ten einde een patroon te ontdekken in de verschillende 

factorladingen worden alle factorladingen ~ 0.30 meegenomen. 

Het aantal factoren dat meegenomen wordt is minimaal 1 en maximaal het aantal variabelen. Om te 

bepalen met hoeveel factoren gewerkt moet worden, dient gekeken te worden naar de hoeveelheid 

verklaarde variantie. Verklaart een factor nog nauwelijks iets van de variantie, dan dient deze niet 

meer mee genomen te worden. 

In de analyses wordt voor zover mogelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds eengezinswoningen 

' Een z·score is de afstand van de huidige waarneming tot het gemiddelde, gedeeld door de standaardafwijking 
' De variantie meet de gemiddelde (gekwadrateerde) afwijking van het gemiddelde. Naarmate scores meer van elkaar en 
daarmee van hun gemiddelde verschillen krijgt de variantie een hogere waarde (De Heus etal., 2003) 
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en anderzijds meergezinswoningen. Reden voor deze differentiatie is dat de semi-openbare ruimten 

van beide typen woningen verschillend zijn. Bij de eengezinswoningen gaat het om achterpaden. Bij 

meergezinswoningen om de gemeenschappelijke ruimten in het woongebouw zoals trappenhuizen, 

galerijen, liften enz. Dit zijn verschillende aspecten en kunnen niet tezamen bekeken worden. 

Ten einde gebieden met elkaar te kunnen vergelijken, worden de factoranalyses uitgevoerd op de 

totale databestanden. Wanneer voor elk gebied afzonderlijk een factoranalyse wordt uitgevoerd, 

bestaat de kans dat factoren per gebied verschillend zijn opgebouwd. 

10.1.2 Stepwise multiple regressie-analyse 

Belangrijk in de specifieke probleemformulering is het bepalen van de mate van bijdrage van een 

factor (of leefbaarheidsaspect) aan de totale leefbaarheidsscore (zie paragraaf 6.2). Wanneer 

een factor in grote mate bijdraagt aan de totale score wordt dit aspect belangrijk gevonden door 

bewoners. Deze bijdrage kan bepaald worden aan de hand van een zogeheten stepwise multiple 

regressie-analyse. Een regressie-analyse wordt gebruikt om een rechtlijnig verband te schatten 

tussen één afhankelijke en één of meerdere onafhankelijke variabelen (of factoren). Bij regressie

analyse wordt een causaal (oorzakelijk) verband verondersteld tussen de afhankelijke (in deze case 

study de totale leefbaarheidsscore) en onafhankelijke variabelen (in deze casestudy de afzonderlijke 

leefbaarheidsaspecten). De regressie-vergelijking is opgebouwd uit een constante waarde en 

zogeheten regressie-coëfficiënten voor de verschillende onafhankelijke variabelen (zie figuur 10.1). 

De regressie-vergelijking maakt het mogelijk om een betrouwbare schatting te maken van de 

waardering van het totaal, als we de waardering van de afzonderlijke aspecten weten. Een regressie

coëfficiënt (een bèta in de vergelijking) geeft dus aan met hoeveel eenheden de afhankelijke variabele 

toeneemt, als de betreffende onafhankelijke variabele met één eenheid toeneemt (zie figuur 10.1). De 

regressie-coëfficiënt is daarom een goede indicator voor het belang van variabelen. Immers, als de 

waardering van een aspect met een lage coëfficiënt toeneemt, dan zal de waardering van het totaal 

Figuur 10.1 Verband afhankelijke en onafhankelijke variabelen 

afwijking regressielijn 
t.o.v. gemiddelde -

\ 
algemeen gemiddelde 

+--- individu 

Onafhankelijke variabele (X) 

Geschatte Y 
C +(a • X) 

Voorbeeld multiple regressielijn: 

Y = C+~ 1*X1+~/X2+ ..... . 

Y = totaalcijfer woonsituatie 

C = constante 

X
1 

= waardering van factor 1 

~. = regressie-coëfficiënt behorende bij X
1 

X
1 

= waardering van factor 2 

~1 = regressie-coëfficiënt behorende bij x 1 
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minder toenemen dan wanneer de waardering van een aspect met een hoge coëfficiënt toeneemt. 

Een hoge coëfficiënt heeft meer effect op het totaal en geeft dus aan dat een aspect belangrijk is. 

10.1.3 Variantieanalyse 

Naast toetsing van het beslissingsondersteunende model wordt in de cases aandacht besteed aan 

het toetsen van de verschillen in de beleving van mensen/sociale groepen van de leefbaarheid in hun 

buurt. Om te bekijken of sociale groepen van elkaar verschillen en zo ja welke aspecten verschillend 

worden gewaardeerd, worden zogenaamde variantieanalyses uitgevoerd. Voor het toetsen van 

de contextafhankelijkheid van de waardering van de leefbaarheid worden in dit onderzoek per 

contextafhankelijke aspect (bijvoorbeeld inkomen) de verschillen tussen groepen op één factor 

vergeleken. 

Globaal kunnen twee typen variantieanalyses worden onderscheiden. Allereerst variantieanalyses 

waarbij wordt bekeken of twee groepen van elkaar verschillen. Hiertoe zijn een tweetal testen 

beschikbaar: de parametrische t-toets (Student's t test) en de non-parametrische Mann-Whitney U 

test. 

Daarnaast testen waarbij meer dan twee groepen met elkaar vergeleken worden. Hiervoor kan de 

parametrische One-way Anova (F-toets) of de non-parametrische Kruska/-Wallis variantieanalyse (H) 

gebruikt worden. 

Om een parametrische variantieanalyse te kunnen uitvoeren, moet aan de volgende assumpties 

worden voldaan: 

1. De observaties zijn onafhankelijk van elkaar. 

2. De afhankelijke variabele is normaal verdeeld. 

3. Er is sprake van homogene varianties van de afhankelijke variabelen (De Heus et al., 2003; p. 

119) 

Daarnaast moet de steekproef uit minimaal 30 cases bestaan om een parametrische analyse te 

kunnen uitvoeren. 

Over het algemeen zijn de meeste technieken robuust genoeg wanneer geringe afwijking van 

normaliteit is. In dit onderzoek is op basis van verdelingen van de afhankelijke variabelen bekeken of 

wordt afgeweken van normaliteit. 

Wat de derde assumptie betreft: bij ongeveer even grote groepen is de One-way Anova behoorlijk 

robuust ten opzichte van afwijkingen van de derde assumptie. Wanneer de grootste groep minstens 

anderhalf keer zo groot is als de kleinste groep, is controle nodig. De homogeniteitsassumptie wordt 

door middel van de Levene test gecontroleerd. Indien niet aan de homogeniteitsassumptie wordt 

voldaan, is de non-parametrische Kruskai-Wallis variantieanalyse gebruikt. 
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Ook voor wat betreft de t-toets geldt dat indien de groepen niet in grootte verschillen, de toets 

robuust genoeg is. Er wordt dan volstaan met de gewone 'poo/ed' of 'equa/ variances assumed' 

t-toets. Wanneer dit niet het geval is, wordt eveneens met behulp van de Levene's test bekeken of aan 

de homogeniteitsasumptie wordt voldaan. Wanneer deze significant is, is de gecorrigeerde t-toets 

gehanteerd ('separate' of 'equal variances not assumed'). 

Wanneer de F-toets in de One-way Anova variantieanalyse significant is (p < .OS), duidt dit op 

verschillen tussen de twee of meerdere groepen die met elkaar vergeleken zijn. Echter welke groepen 

van elkaar verschillen wordt bepaald aan de hand van zogenaamde 'post hoc'-toetsen. Deze toetsen 

vergelijken alle paren van groepsgemiddelden met elkaar. In dit onderzoek is gekozen voor de 

Tukey-toets. 

Vervolgens is gekeken naar de sterkte van het verband door T] 2 te berekenen. Deze wordt als volgt 

~~b berekend: 
T 

T]2 = 

waarin: 

11 2 =de proportie verklaarde variantie van variabele Y die door variabele X 

ss. = Sum of Squares between 

SS, = Sum of Squares total 

Ten aanzien van de Kruskal-Wallis variantie analyse moet worden opgemerkt dat deze analyse slechts 

opmerkt of er significante verschillen. Niet duidelijk is welke groepen dan onderling van elkaar 

verschillen. Om hier uitspraken over te kunnen doen, worden daarom aanvullend de Mean Ranks 

paarsgewijs met elkaar vergeleken worden met behulp de Mann-Whitney U test. 

10.2. Case Gorinchem, Haarwijk 

In deze paragraaf wordt het databestand van het leefbaarheidsonderzoek in de gemeente Gorinchem 

uit 2001 opnieuw geanalyseerd. 

In deze paragraaf wordt allereerst nader ingegaan op de opzet van de case. Vervolgens worden de 

resultaten besproken. 

10.2.1 Achtergrond onderzoek 

Het leefbaarheidsonderzoek is uitgevoerd in het kader van het JSV-programma ( = Investeringsbudget 

Stedelijke Vernieuwing). Om nader inhoud te kunnen geven aan de toekomstige ingrepen in de wijken 

Haarwijk, Stalkaarsen en Schutterswijk achtte de ISV-projectgroep een sociaal-maatschappelijke 

beschrijving van de wijken noodzakelijk om zo aan te kunnen sluiten op de in de wijk levende 
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behoeften (ISV-groep, 2003). Het onderzoek uit 2001 is in 2002 verbreed naar de overige wijken 

(Binnenstad, Laag-Dalem, Wijdschild en Dalem).In totaal hebben ruim 3200 inwoners van Gorinchem 

geparticipeerd aan het onderzoek. Hierbij was de verdeling over leeftijdsgroepen, huishoudentypes 

(alleenstaand, gezinnen etc.) en woonsituatie (flat, eengezinswoningen, etc.) relatief evenwichtig in 

verhouding tot de totale populatie van Gorinchem (Gemeente Gorinchem, 2005). 

Indicatoren 

De leefbaarheid is in het Jeefbaarheidsonderzoek in de gemeente Gorinchem in kaart gebracht 

door middel van subjectieve waardering van bewoners. Door middel van een rapportcijfer konden 

respondenten een oordeel geven over verschillende leefbaarheidsaspecten. De indicatoren welke zijn 

meegenomen in het onderzoek zijn in tabellO.lweergegeven ingedeeld naar het domein waarop ze 

betrekking hebben. 

Tabel10.1lndicatoren leefbaarheidsonderzoek Gorinchem, 2003 

Domein 

Woningkwaliteit 

Buurt 

Indicator 

woninggrootte 

voldoende winkels 

voldoende basisscholen 

onderhoud van de buurt 

hoeveelheid groen 

onderhoud van het groen 

bereikbaarheid wijk openbaar vervoer 

beschikbaarheid koopwoningen 

voldoende speelgelegenheid 

voldoende sociale en culturele voorzieningen 
----------------------------

Veiligheid & Overlast 

Interpersoonlijke relaties 

Betrokkenheid gemeenschap 

Bron: Gemeente Gorinchem, 2003 

Contextafhankelijkheid 

overlast drugs. horeca etc. 

overlast van buren 

overlast van rondhangende jongeren 

mate van vervuiling 

mate van verkeersoverlast 

onveilige plekken in de wijk 

bang voor criminaliteit 

veiligheidsgevoel in de buurt 

samenleven hogere I lagere inkomens 

samenleven allochtonen I autochtonen 

betrokkenheid bewoners bij de buurt 

De contextafhankelijke variabelen welke meegenomen zijn in het databestand van Gorinchem 

betreffen leeftijd en de gezinssituatie. 

92 



Leefbaarheid in beleid; naar een beslissingsondersteunend model voor het nemen van leefbaarheidsinterventies 

10.2.2 Kanttekeningen ten aanzien van dataset 

In de enquête is geen vraag naar de algemene waardering van de woonomgeving opgenomen. 

Hierdoor is het niet mogelijk om de leefuaarheidsscore tussen verschillende gebieden onderling 

met elkaar te vergelijken en dus de aandachtsgebieden te bepalen. Ook is het niet mogelijk om 

de stepwise multiple regressie-analyse uit te voeren. Daardoor is het niet mogelijk om te bekijken 

welke leefuaarheidsaspecten voor een belangrijk deel bijdragen aan de totale leefuaarheidsbeleving 

van bewoners. Dit heeft tot gevolg dat niet vastgesteld kan worden op welk aspect als eerste 

geïntervenieerd dient te worden. 

Verder zijn geen variabelen gebruikt welke betrekking hebben op de semi-openbare ruimten. Ook 

is geen vraag opgenomen naar het woningtype dat men bewoont. Gezien deze aspecten kan geen 

onderscheid gemaakt tussen enerzijds eengezinswoningen en anderzijds meergezinswoningen en 

betreffende semi-openbare ruimten. 

Slechts een beperkt aantal indicatoren in het leefbaarheidsonderzoek van de gemeente Gorinchem 

meegenomen. Daarnaast worden de domeinen 'Woningkwaliteit', 'Interpersoonlijke relaties' en 

'Betrokkenheid bij de buurt' door slechts enkele indicatoren beschreven. Terwijl meer indicatoren 

denkbaar zijn (zie hoofdstuk 6, Bijlage V) 

In de dataset wordt slechts een beperkt aantal contextafhankelijke variabelen meegenomen namelijk: 

leeftijd, gezinssituatie. Dit maakt het niet mogelijk om verschillen in waardering te onderzoeken voor 

andere contextafhankelijke aspecten etniciteit, werk, inkomen, opleidingsniveau. 

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het onderzoek van de gemeente Gorinchem in 

deze vorm niet als input voor het beslissingsondersteunend model voor Bevo uit het vorige hoofdstuk 

kan dienen. 

10.2.3 Opzet case 

Gezien de beperkingen van de data, wordt in deze case alleen ingegaan op de contextafhankelijk

heid. Met andere woorden er wordt bekeken of er verschillen bestaan tussen (groepen) mensen 

in de waardering over de verschillende Ieefbaarheidsaspecten en zo ja hoe groot deze verschillen 

zijn. Daarnaast wordt gekeken of de contextvariabelen tezamen grotere verschillen verklaren tussen 

groepen verklaren dan wanneer deze afzonderlijk worden bekeken. 

De contextvariabelen die worden bekeken zijn gezinssituatie, leeftijdsklasse en levenscyclus. 

Gezinzsituatie 

Bij de contextvariabele gezinssituatie wordt onderscheid gemaakt in de volgende groepen: 

• Alleenstaande 

• Tweepersoonshuishouden 

• Gezin (jongste kind < 12 jaar) 

• Gezin (jongste kind> 12 jaar) 
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Leeftijdsklasse 

De variabele leeftijdsklasse is een hercodering van de variabele leeftijd uit de bestaande dataset. Er 

wordt onderscheid gemaakt in de volgende klassen: 

• < 3S jaar 

• 36-SS jarigen 

• SS-6S jarigen 

• 6S-7S jarigen 

• > 7S jaar 

Levenscyclus 

De variabele levenscyclus is overeenkomstig Driessen en Beereboom (1989) een samenstelling van 

de variabelen gezinssituatie, leeftijdsklasse. Bij de vaststelling van de fasen zijn een aantal weinig 

voorkomende combinaties niet meegenomen in de analyses bijvoorbeeld oudere echtparen met 

jonge kinderen ( <12 jaar) of jonge paren ( < 3S jaar) met oudere kinderen (12 >jaar). Vanwege de 

beperkte celvulling per categorie zijn daarnaast een aantal categorieën samengevoegd. Uiteindelijk 

zijn de volgende groepen onderscheiden: 

• alleenstaanden (:5 SS jaar) 

• oudere alleenstaande (> SS jaar) 

• tweepersoons huishouden (:5 SS jaar) 

• middelbare 2-persoonshuishouden (S6- 6S jaar) 

• oudere 2-persoonshuishouden c~ 66 jaar) 

• jong gezin ( < 36 jaar) met kind(eren) ( < 12 jaar) 

• gezin (36- SS jaar) met kind( eren)(< 12 jaar) 

• gezin (36- SS jaar) metkind(eren) (> 12 jaar) 

Hierbij is gekozen om nader in te zoomen op de Haarwijk in Gorinchem. Bij professionals binnen Bevo 

heerst het beeld dat de leefbaarheid in deze wijk onderdruk staat. In totaal hebben S1S inwoners uit 

de Haarwijk deelgenomen aan het onderzoek. 

10.2.4 Resultaten 

Hierna worden de resultaten gepresenteerd ten aanzien van de verschilanalyses tussen groepen in de 

Haarwijk (voor een uitgebreid overzicht van de resultaten zie bijlage VII en verder). 

Contextajhankelijkheid; leeftijdsklasse 

Allereerst moet worden opgemerkt dat wanneer de one-way anova analyse wordt uitgevoerd, de 

varianties bij variabelen 'Tevredenheid hoeveelheid groen~ 'Tevredenheid aanbod sociale & culturele 
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voorzieningen' en 'Mate van verkeersoverlast' significant afwijken van homogeniteit (p <.OS) (zie 

bijlage VII). Deze zijn met deKruskal Wallis variantieanalyse nader geanalyseerd. 

Wanneer de One-Way ANOVA wordt uitgevoerd kunnen voor drie verbanden significante verschillen 

worden aangetoond. Dit geldt voor de variabelen 'Tevredenheid woninggrootte', 'Tevredenheid met 

bereikbaarheid wijk OV' en 'Veilig voelen in de buurt' (zie tabel10.2). 

Tabel10.2: One-Way Anova analyse contextafhankelijke variabele Leeftijdsklasse 

Leefbaarheidsaspeet One-way Anova analyse 

F -toets p ry2 

Woninggrootte 4,006 .003 3,42% 

Bereikbaarheid wijk OV 2,781 .026 2,53% 

Veilig voelen in de buurt 3,269 .012 2,89% 

Allereerst dien te worden opgemerkt dat de F-toetsen bij alle verbanden zeer laag is. Wanneer naar 

de Post Hoc toets wordt gekeken (zie bijlage VIl) komen een aantal dingen naar voren. Voor wat 

betreft het verband tussen 'Leeftijdsklasse' en 'Woninggrootte' verschilt de groep 66-75 significant 

van de groepen <35 en 35-55 jarigen. De groep 66-75 waardeert de grootte van de woning hoger 

dan de andere groepen. Mogelijk woont deze groep in een andere type woning welke speciaal voor 

senioren geschikt is en waarderen zij de grootte van de woning daardoor anders. Daarnaast moet 

worden opgemerkt dat mogelijk indirect andere factoren een rol spelen in de waardering van de 

woninggrootte zoals het type van de huishouden. Immers gezinnen hebben bijvoorbeeld meer ruimte 

nodig in vergelijking met tweepersoonshuishoudens. 

Ten aanzien van de variabele 'Tevredenheid bereikbaarheid met wijk OV' verschilt de groep 75> 

significant van de groepen <35 en 56-65. Deze groep waardeert aspect over het algemeen negatiever. 

Gezien de leeftijd van deze groep is dit verschil te verwachten. Immers wanneer men ouder wordt, 

neemt de mobiliteit over het algemeen af waardoor de aanwezigheid van openbaar vervoer 

belangrijker wordt. 

Ten aanzien van het aspect 'Veilig voelen in de buurt' verschillen de groepen 36-5 5 en 66-7 5 significant 

van elkaar. Hierbij voelen 36-55 jarigen zich onveiliger in de Haarwijk dan 66-75 jarigen. Mogelijk is 

dit verschil te verklaren doordat de groep 36-55 jarigen in een ander deel van de wijk woont dan de 

groep 66-75 jarigen. Wellicht is het ene deel onveiliger dan het andere deel. Daarnaast is het mogelijk 

dat de oudere bewoners zich aanpassen aan de omgeving omdat zij al jaren in de omgeving wonen en 

daardoor ook een emotionele binding hebben gekregen hebben. Zij nemen de mate van veiligheid in 

de buurt dan voor lief. Hierbij moet worden opgemerkt dat de laatste verklaring zeer onwaarschijnlijk 

lijkt, aangezien in de praktijk veiligheid in de buurt voor oudere mensen zeer belangrijk is. Zij zullen 

eerder geneigd zijn om dit aspect laag te waarderen. 

Wanneer wordt gekeken naar de sterkte van de hiervoor genoemde verbanden (11 2
) valt op dat de 
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waardering van de leefbaarheidsaspecten voor een zeer klein deel wordt verklaard door de context 

variabele 'Leeftijdsklasse'. Dit wordt wellicht veroorzaakt doordat ook andere contextvariabelen 

tegelijkertijd een rol spelen in de waardering van de leefbaarheidsaspecten in een gebied. 

Naast de hiervoor genoemde verbanden kunnen met behulp van de Kruskal Wallis analyse nog een 

zestal significante verbanden worden aangetoond (tabel 10.3). 

Tabel10.3: Kruskai-Wallis analyse contextafhankelijke variabele Leeftijdsklasse 

Leefbaa rheidsaspect Kruskal-Wal/is analyse 

Chi-Square p 
--- -

Hoeveelheid groen 11,524 .021 

Aanbod sociale & culturele voorzieningen 9,724 .045 

Burenoverlast 10,247 .036 

Samenleven hogere/lagere inkomens 26,951 .000 

Samenleven allochtonen/autochtonen 14,104 .007 

Betrokkenheid bewoners bij de buurt 9,816 .044 

Wanneer naar de waardering van het aantal groenvoorzieningen en de verschillende groepen wordt 

gekeken (zie bijlage IX), komt naar voren dat bewoners van 7S jaar en ouder dit aspect significant 

hoger waarderen dan bewoners welke jonger dan 6S zijn. Ook de groep 6S-7S jarigen waardeert het 

aantal groenvoorzieningen positiever in vergelijking met de groep van SS jaar en jonger. Dit heeft 

wellicht te maken met de belevingssfeer waarin mensen groenvoorzieningen bezoeken. Ook het doel 

waarvoor men de groenvoorzieningen gebruikt kan een reden voor verschillen in waardering zijn. 

Immers wanneer men ouder is zal men de groenvoorzieningen anders/meer gebruiken dan wanneer 

men jonger is (De Ruiter & Aalbers, 200S). Daarnaast heeft het deel van de wijk waar men woonachtig 

is, mogelijk invloed op de waardering. Wanneer men woonachtig is in een groene omgeving, kan men 

ten aanzien van dit aspect een positiever oordeel hebben. 

Het aanbod sociale en culturele voorzieningen in de Haarwijk waarderen 36-SS jarigen significant 

lager dan mensen die 6S jaar en ouder zijn. Mogelijk zijn voor oudere bewoners meer sociale en 

culturele voorzieningen beschikbaar in de wijk. 

Ten aanzien van het leefbaarheidsaspeet overlast van buurtbewoners verschillen 36-SS jarigen 

significantvan de groepen 3S jaar en jongeren 6S-7S jaar. De groep 36-SS jarigen waardeert ditaspect 

positiever dan de andere twee groepen. Allereerstkan ditmogelijkverband houden met hetwoningtype 

waar men in woont. Waar 36-SS jarigen over het algemeen relatief meer in eengezinswoningen 

wonen, wonen jonge mensen en oudere mensen vaker in meergezinswoningen. Dit betekent dat veel 

eerder overlast van buren ervaren kan worden. Daarnaast hebben jonge bewoners wellicht meer 

conflicten met andere buurtbewoners door hun levenswijze. Oudere bewoners daarentegen zijn 
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vaker thuis zodat zij eerder overlast kunnen ondervinden van buren. 

In de waardering van het leefbaarheidsaspeet het samenleven tussen hogere en lagere inkomens 

bestaan zeer veel significante verschillen tussen groepen. Bewoners jonger dan 35 jaar verschillen 

significant van bewoners in de leeftijd van 36-65 en van 75 jaar en ouder. Deze groep waardeert 

dit aspect over het algemeen lager. Daarnaast verschillen bewoners in de leeftijd van 36 tot 55 jaar 

in hun waardering over het samenleven tussen hoger en lagere inkomens van bewoners van 65 

jaar en ouder. Zij waarderen dit aspect significant hoger. De groep 65-75 jarigen waarderen het 

samenleven tussen hogere en lagere inkomens significant lager dan bewoners welke behoren tot de 

leeftijdscategorie 36 tot en met 65 jaar. Het is zeer moeilijk om hiervoor eenduidige verklaring voor 

te formuleren. Deze verschillen worden mogelijk door andere factoren veroorzaakt bijvoorbeeld 

door inkomen. Over het algemeen hebben jongere huishoudens minder te besteden dan de wat 

oudere huishoudens. Mogelijk waardeert men dit aspect lager wanneer men een lagere financieel 

economische positie heeft doordat men ontevreden is met de eigen situatie. Dit is echter in deze 

analyse niet met zekerheid vast te stellen. 

Wanneer naar de waardering wordt gekeken ten aanzien van het samenleven tussen autochtonen en 

allochtonen bewoners, valt op dat bewoners in de leeftijdscategorie 36-55 jaar dit significant lager 

waarderen dan de 55-65 jarigen. Ook de groep 65-75 jarigen waardeert dit aspect significant lager 

dan de groep 55-65 jarigen. In een onderzoek van Gijsberts en Dagevos (2005) wordt dit door de mate 

van etnische dreiging verklaard. Mensen die in buurten wonen waar de etnische samenstelling in de 

afgelopen jaren sterk is veranderd, voelen zich in hogere mate bedreigd door allochtonen. Mogelijk 

wonen de 55-65 jarigen in buurten waar de etnische samenstelling niet zo sterk is veranderd. 

Hoewel de betrokkenheid van de bewoners bij de buurt door vrijwel alle groepen zeer negatiefwordt 

gewaardeerd, waardeert de groep 55-65 jarigen dit aspect significant hoger dan bewoners jonger 

dan 35 jaar en bewoners uit de leeftijdsklasse 65-75 jaar. 

Contextafhankelijkheid; samenstelling huishouden 

Aangezien de varianties variabele 'Bang voor criminaliteit' significant afwijkt van homogeniteit (p 

<.05) is deze met de Kruskal Wallis variantieanalyse nader geanalyseerd in plaats one-way anova 

(zie bijlage VIl en VIII). Wanneer naar verschillen tussen de samenstelling van het huishouden 

in relatie met de leefbaarheidsaspecten wordt gekeken valt allereerst op dat zich significante 

verschillen voor doen op een drietal aspecten die betrekking hebben op het domein 'Buurt' namelijk: 

'Tevredenheid voldoende basisscholen', 'Tevredenheid voldoende groen' en 'Tevredenheid voldoende 
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speelgelegenheden' (zie tabel10.4) 

Tabel1 0.4: One-Way Anova analyse contextafhankelijke variabele Samenstelling huishouden 

Leefbaarheidsaspeet One-way Anova analyse 

F-toets p f/2 

Voldoende bassischolen 3,202 .023 2,27% 

Hoeveelheid groen 5,673 .001 3,53% 

Voldoende speelgelegenheid 5,538 .001 3,62% 

Wanneer naar de Post Hoc toetsen wordt gekeken (zie bijlage VII) is te zien dat gezinnen met oudere 

kinderen het aantal basisscholen in de buurt significant beter waarderen dan alleenstaanden. Dit 

is anders dan verwacht immers verwacht wordt dat juist gezinnen met jonge kinderen significant 

afwijken van andere groepen omdat het aantal basisscholen in de buurt juist voor deze groep van 

belang is. Mogelijke verklaring is dat gezinnen met oudere kinderen nog steeds een goed beeld 

hebben voor wat betreft het aantal basisscholen in de buurt. 

Wat betreft het aantal groenvoorzieningen kan worden opgemerkt dat gezinnen met jonge kinderen 

dit significant lager waarderen dan alleenstaanden. Dit is een natuurlijke constatering aangezien 

gezinnen met kleine kinderen over het algemeen meer waarde hechten aan de groenvoorzieningen 

dan bijvoorbeeld alleenstaanden. Ook ten aanzien het aantal speelgelegenheden is te zien dat 

gezinnen met jongere kinderen hier veel waarde aanhechten. Zij verschillen in waardering significant 

van tweepersoonshuishoudens en gezinnen met kinderen ouder dan 12 jaar. 

Ook hier geldt evenals bij de verbanden tussen leeftijdklasse en de leefbaarheidsaspecten dat de 

sterkte van de verbanden zeer gering is. Dit betekent dat echte verschillen zich voornamelijk voor 

doen binnen de groepen zelf niet tussen de groepen onderling. Wel dient te worden opgemerkt 

dat de verbanden iets sterker zijn met name ten aanzien van de tevredenheid met hoeveelheid 

groenvoorzieningen (TJ2=3,53%) in de buurt en het aantal speelgelegenheden (TJ2=3,62%) dat 

aanwezig is. Ook hier kan de opmerking gemaakt worden dat wellicht het samenspel met andere 

context variabelen van invloed zijn op de waardering. 

Naast de hiervoor genoemde verbanden kunnen door middel van een Kruskal Wallis analyse een 

tweetal verschilverbanden worden aangetoond namelijk voor 'Burenoverlast' en 'Overlast drugs, 

horeca, etc: deze zijn in tabellO.S weergegeven. 

Tabel1 0.5: Kruskai-Wallis analyse contextafhankelijke variabele Samenstelling huishouden 

Leefbaarheidsaspeet Kruskai-Wallis analyse 

Chi-Square p 

Burenoverlast 7,817 .050 
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Leefbaarheidsaspeet 
- ------

Overlast drugs, horeca 

Kruskal-Wallis analyse 

Chi-Square 

15,218 

p 

.002 

Wanneer wordt gekeken naar welke groepen van elkaar verschillen (zie bijlage IX), kan allereerst 

worden opgemerkt dat gezinnen met zowel jonge als oudere kinderen significant verschillen van 

alleenstaande in hun waardering van de mate van burenoverlast. Zij waarderen dit leefbaarheidsaspeet 

hogerdan de groep alleenstaanden. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met hetwoningtype 

dat men bewoont. Over het algemeen wonen gezinnen in eengezinswoningen en alleenstaanden 

wonen relatief vaak in meergezinswoningen. Met name in meergezinswoningen komt overlast van 

buren vaak voor. 

De mate van overlast van diverse activiteiten in de buurt zoals drugs, horeca ed. waarderen 

alleenstaanden significant lager dan twee persoonshuishoudens en gezinnen met oudere kinderen. 

Ten aanzien van dit aspect kan geen eenduidige verklaring worden gegeven aangezien het om diverse 

vormen van overlast gaat drugs maar ook horeca. Mogelijk wonen alleenstaanden voornamelijk 

in gebieden waar deze vormen van overlast voorkomen. Ten aanzien van dit leefbaarheidsaspeet 

verschillen ook gezinnen met jonge kinderen en oudere kinderen van elkaar. De laatste groep 

waardeert dit aspect negatiever. Ook hier kan de buurt waarin men woont meespelen meewegen in 

de beoordeling van dit aspect. 

Contextafhankelijkheid; levenscyclus 

Ten aanzien van de waardering met betrekking tot de leefbaarheidsaspecten komen alleen verschillen 

naar voren bij de variabelen woninggrootte, hoeveelheid groen en aantal speelgelegenheden in de 

buurt (zie tabel10.6). 

Tabell 0.6: One-Way A nova analyse contextafhankelijke variabele Levensscyclus 

Leefbaarheidsaspeet One-way Anova analyse 

F -toets p TJ2 

Woninggrootte 2,478 .017 3,87% 

Hoeveelheid groen 3,207 .003 4,90% 

Voldoende speelgelegenheid 3,886 .000 6,19% 

Wat betreft de waardering over de woninggrootte verschillen de oudere tweepersoonshuishoudens 

significant van de jonge gezinnen met jonge kinderen (zie bijlage VII). Tweepersoonshuishoudens 

waarderen dit onderdeel hoger dan de gezinnen. Mogelijk heeft dit verband met de woningtype 

waarin men woont in relatie met de grootte van het huishouden. Gezinnen hebben meer ruimte nodig 

in vergelijking met tweepersoonshuishoudens. 

Oudere alleenstaande(> SS jaar) verschillen significantvan tweepersoonshuishoudens en de gezinnen 
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met jonge kinderen wat betreft de waardering over het aantal groenvoorzieningen. Hoewel dit aspect 

door alle groepen goed wordt beoordeeld, beoordelen oudere alleenstaanden dit aspect over het 

algemeen hoger. Mogelijkwordt ditveroorzaaktzoals eerder beschreven door de belevingssfeer en het 

doel van het gebruik van de groenvoorzieningen. Uiteraard kan de ligging van de woning meespelen 

in de beoordeling van dit aspect. Wanneer de woning gelegen is nabij een aantal groenvoorzieningen 

dan zal dit aspect beter gewaardeerd worden dan wanneer dit niet het geval is. 

Gezinnen met jonge kinderen waarderen het aspect speelgelegenheid significant lager dan 

tweepersoonshuishoudens jonger dan 6S jaar en gezinnen met oudere kinderen(> 12 jaar). Dit ligt in 

de lijn der verwachting aangezien speelgelegenheden voor gezinnen met jonge kinderen belangrijke 

voorzieningen zijn. Dit is ook te zien aan de grootte van het verschil (TJ2= 6,19°/o). 

Wanneer naar de grootte van de verschillen wordt gekeken (TJ2), kan worden opgemerkt dat de 

waardering van de leefbaarheidsaspecten voor een groter deel door de verschillen van de groepen 

onderling wordt verklaard dan wanneer alleen naar leeftijd of samenstelling van het huishouden 

wordt gekeken. Hieruit kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de waardering ten aanzien van 

leefbaarheid ontstaat uit het samenspel van verschillende contextafhankelijke factoren. 

Naast de hiervoor genoemde significante verschillen kunnen door middel van de Kruskal Wallis 

analyse nog een drietal andere verbanden worden aangetoond (zie tabel10.7). 

Tabel10.7: Kroskai-Wallis analyse contextafhankelijke variabele Levensscyc/us 

Leefbaarheidsaspeet 

Overlast drugs, horeca, etc. 

Samenleven hogere/lagere inkomens 

Samenleven allochtonen/autochtonen 

Kruskal-Wallis analyse 

Chi-Square 

18,271 

15,269 

23,090 

p 

.011 

.033 

.002 

Wanneer de rangscores onderling worden vergeleken (zie bijlage IX), is te zien dat alleenstaanden 

(zowel < SS jaar als > SS jaar) het aspect overlast drugs, horeca etc. significant lager waarderen 

dan tweepersoonshuishoudens jonger dan SS jaar, tweepersoonshuishoudens tussen S6 - 6S jaar 

en gezinnen (36-SS jaar) met kinderen ouder dan 12 jaar. Tweepersoonshuishoudens (<SS jaar) 

waarderen dit aspect positiever dan jonge gezinnen met jonge kinderen. Dit volgt waarschijnlijk 

uit het feit dat de mate van overlast van horeca en drugs voor gezinnen zwaarder meeweegt in de 

beoordeling van de totale leefbaarheid. Immers men wil dat de kinderen in een veilige omgeving 

kunne opgroeien. 

Daarnaast waarderen de middelbare tweepersoonshuishoudens (S6-6S jaar) dit aspect significant 

hoger dan oudere tweepersoonshuishoudens (> 66 jaar) en jonge gezinnen. De reden voor het 

significante verschil met de jonge gezinnen is hiervoor al genoemd. Ten aanzien van het significante 
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verschil met oudere tweepersoonshuishoudens kan worden opgemerkt dat over het algemeen 

ouderen vormen van overlast eerder als bedreigend ervaren. Dit wordt veelal weerspiegeld in de 

waardering van aspecten gericht op overlast. 

Het aspect samenleven hogere/lager inkomens wordt door alleenstaande ouderen (> SS jaar) 

significant lager gewaardeerd dan tweepersoonshuishoudens (<SS jaar) en gezinnen met ouderen 

kinderen. De oudere tweepersoonshuishoudens(> 66 jaar) waarderen dit aspect eveneens significant 

lager dan tweepersoonshuishoudens ( < SS jaar), gezinnen (36-SS jaar) met jonge kinderen en met 

ouderen kinderen. Dit heeft wellicht te maken met de eigen inkomenposities. Over het algemeen 

hebben ouderen huishoudens een lagere inkomenspositie dan gezinnen en tweepersoonshuishoudens. 

Mogelijk wordt de ontevredenheid met de eigen inkomenspositie vertaald in een lagere waardering 

ten aanzien van het samenleven tussen hogere en lager inkomens. 

Tot slot zijn de rangscores voor de groepen vergeleken voor het aspect samenleven autochtonen/ 

allochtonen. Hierbij komt allereerst naar voren dat alleenstaanden < SS jaar dit aspect significant 

hoger waarderen dan tweepersoonshuishoudens< SS jaar, oudere tweepersoonshuishoudens (> 66 

jaar) en gezinnen (36-SS jaar) met kinderen ouder dan 12 jaar. 

Verder waarderen middelbare tweepersoonshuishoudens (S6-66 jaar) dit aspect significant hoger 

dan tweepersoonshuishoudens (<SS jaar), oudere tweepersoonshuishoudens (> 66 jaar), gezinnen 

(36-SS jaar) met jonge ( < 12 jaar) en met oudere(> 12 jaar) kinderen. 

10.2.5 Conclusies case 

Ten aanzien van de verschillende analyses kan hetvolgende worden opgemerkt. Wanneer significante 

verschillen in waardering met een bepaald leefbaarheidsaspeet optreden tussen groepen zijn deze 

veelal zeer klein. Met andere woorden de meeste verschillen treden op binnen een groep zeifin plaats 

van tussen de groepen. De verschillen, hebben voornamelijk betrekking op de terreinen waar dit zou 

verwachten zoals verschillen tussen gezinnen met jonge kinderen en andere groepen ten aanzien van 

de waardering van het aantal speelgelegenheden. 

Verder dienen de contextvariabelen in relatie tot elkaar beschouwd te worden. Zoals uit in de 

verschillende analyses naar voren lijkt te komen, biedt het bekijken van alleen de leeftijd of alleen 

samenstelling van het huishouden weinig aanknopingspunten om te komen tot contextafhankelijk 

beleid. Dit blijkt ondermeer uit het feit dat de grootte van de verschillen in waardering tussen 

groepen (112) bij de samengestelde variabele levenscyclus groter is dan wanneer de variantieanalyses 

zijn uitgevoerd op de leeftijd of samenstelling van de huishoudens. In het verlengde moet worden 

opgemerkt dat ook andere contextvariabelen de waardering op de leefbaarheidsaspecten 

beïnvloeden. 

Bijvoorbeeld de waardering van het aspect samenleven tussen hogere en lagere inkomens zal naar 

alle waarschijnlijkheid ook worden beïnvloed door het inkomen wat men heeft. Dit geldt eveneens 

voor de waardering van het samenleven van allochtonen/autochtonen. Zeer waarschijnlijk zal de 
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culturele achtergrond de waardering op dit aspect ook beïnvloeden. 

Verder moet worden opgemerkt dat sommige verschillen in waardering mogelijk verklaard kunnen 

worden door het type woning waarin men woont eengezinswoning dan wel meergezinswoning. 

Aangezien in het leefbaarheidsonderzoek van de gemeente Gorinchem hier geen rekening mee is 

gehouden, kunnen deze conclusies niet met zekerheid getrokken worden. 

Tot slot moet worden opgemerkt dat de analyses op wijkniveau zijn uitgevoerd. Dit maakt het 

soms moeilijk om legitieme conclusies te trekken wat betreft eventuele verschillen tussen groepen. 

Mogelijk worden de verschillen veroorzaakt doordat men in een andere deel van de wijk woont. Dit 

impliceert dat de gegevens eerder op buurtniveau geanalyseerd dienen te worden. Probleem van 

analyses op dergelijke schaalniveau is veelal het geringe aantal respondenten. Dit maakt dat het 

uitvoeren van variantieanalyses wordt bemoeilijkt. Gezien het voorgaande dient het de aanbeveling 

op wijkniveau de leefbaarheid door middel van uitgebreide surveys te onderzoeken en op buurtniveau 

meer in gesprek te gaan met buurtbewoners en overige sleutelfiguren om meer grip te krijgen op de 

problemen die op dat niveau spelen. 

10.3. Case Helmond, wijk 't Hout 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de tweede casestudy van dit hoofdstuk. 

10.3.1 Achtergrond onderzoek 

Eind 2006 is door Stichting Interface een waarderings- woningmarktonderzoek in Helmond en 

Mierlo uitgevoerd onder in totaal 3.263 huurders in de sociale huursector. De respons bestond uit 

1.970 ingevulde enquêtes, een percentage van 60,4%. De afzonderlijke respons voor Helmond en 

Mierlo is te zien in tabel 10.8 

Tabe/1 0.8: Respons 

Helmond 

Mierlo 

Totaal 

Indicatoren 

't Hout 

Stiphout 

Brouwhuis 

Brandevaort 

Totaal uitgezet 

2240 

894 

257 

662 

427 

1023 

3263 

Respons Respons Totaal aantal 

absoluut procentueel woningen in wijk 
1323 59,1 

599 67,0 4469 

161 62,6 2154 

364 55,0 3803 

199 46,6 2371 

646 63,1 

1969 60,3 

Ook in het waarderings- woningmarktonderzoek in Helmond en Mierlo is de leefbaarheid in beeld 

gebracht door middel van de subjectieve waardering van bewoners. Voor een groot aantal aspect 

op het gebied van de woning en woonomgeving is aan de respondenten gevraagd naar de mate van 

tevredenheid. Daarnaast zijn totaalcijfers gevraagd over de totale woonsituatie. 
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Contextafhankelijkheid 

In de enquête waren de volgende contextafhankelijke aspecten meegenomen namelijk: 

huishoudenssamenstel/ing, opleidingsniveau, werk en inkomen. 

10.3.2 Kanttekeningen ten aanzien van de dataset 

In de enquête zijn geen vragen opgenomen welke betrekking hebben op het domein 'betrokkenheid 

bij de buurt'. Over dit domein kunnen in de analyses geen uitspraken worden gedaan. 

Daarnaast moet worden opgemerkt dat de variabele 'etniciteit' niet in het onderzoek in Helmond 

en Mierlo niet was meegenomen. Ten aanzien van de verschillen in waardering tussen etnische 

groeperingen van de leefbaarheid in een gebied kunnen dus geen uitspraken gedaan worden. 

Hierna worden de verschillende contextafhankelijke variabelen nader geoperationaliseerd. 

10.3.3 Opzet van de case 

De case gaat nader in op de werking van het beslissingsondersteunend model welke in het vorige 

hoofdstuk is gepresenteerd. Ondermeer komt aan bod in hoeverre de verschillen in waardering 

tussen verschillende (sociale) groepen uiteindelijk in het beleid (en in het verlengde hiervan de 

uiteindelijke leefbaarheidsinterventies) meegenomen dient te worden. 

De contextafhankelijkheid wordt bekeken aan de hand van de volgende contextvariabelen: 

Huishoudenssamenstelling 

Voor de huishoudenssamenstelling is een onderscheid gemaakt in een zestal groepen namelijk 

• Een-/tweepersoonshuishoudens ( < 55 jaar) 

• Gezinnen (kinderen< 12 jaar) 

• Gezinnen (kinderen> 12 jaar) 

• Oudere tweepersoonshuishoudens (55 - 75 jaar) 

• Oudere alleenstaande (55- 75 jaar) 

• Hoog bejaarden (75 >jaar). 

Opleidingsniveau 

Voor wat betreft het opleidingsniveau is onderscheid gemaakt tussen twee typen respondenten 

namelijk: 

• Lage opgeleiden 

• Hoge opgeleiden 

Onder lage opgeleiden worden de respondenten verstaan welke als hoogste opleiding lager onderwijs, 

lager middelbaar voortgezet onderwijs of lager beroepsonderwijs hebben gevolgd. Respondenten 

welke een hoger opleidingsniveau hebben, vormen de categorie hoger opgeleiden. 
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Werkenden/Niet werkenden 

De contextvariabele werk is opgebouwd uit de volgende groepen: 

• Tweeverdieners 

• Kostwinner 

• Partner is kostwinner/doet huishouden 

• Niet werkenden (werkzoekend of arbeidsongeschikt) 

• Gepensioneerden 

Inkomen 

Ten aanzien van de contextafhankelijke variabele is onderscheid tussen twee groepen namelijk: 

• Primaire doelgroep 

• Secundaire doelgroep 

De eerste groep (ook wel de lage inkomensgroep of aandachtsgroep genoemd) maakt deel uit van 

de doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid. Door het ministerie van VROM is in het BBSH bepaald 

welke leeftijd- en inkomensgrenzen gehanteerd moeten worden om te bepalen of een huishouden 

tot de primaire of secundaire doelgroep behoort. De primaire doelgroep bestaat uit huishoudens die 

voldoen aan een van de volgende omschrijvingen (BBSH, 2005; Huurtoeslagenwet, 2007): 

Eenpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar, maximaal bruto jaarinkomen €20.450 (netto 

€1.224,57 per maand); 

Eenpersoonshuishoudens minimaal 65 jaar, maximaal bruto jaarinkomen €18.750 (netto 

€1.334,03 per maand) 

Meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar, maximaal bruto jaarinkomen €26.300 (netto 

€1.511,64 per maand); 

Meerpersoonshuishoudens minimaal 65 jaar, maximaal bruto jaarinkomen €24.325 (netto 

€1.689,44 per maand) 

Huishoudens met hogere inkomens dan hiervoor genoemd behoren tot de secundaire doelgroep. 

In de enquête is het gemiddelde netto maandinkomen van de huishoudens per inkomenscategorie 

gevraagd. Voor de berekening van de gemiddelde inkomens is het midden van de door de respondent 

ingevulde inkomenscategorie genomen. 

Hierna worden de resultaten besproken van de verschillende analyses. Hierbij worden de stappen 

gevolgd zoals deze in het beslissingsondersteunend model naar voren komen. 

Aangezien voor sommige groepen in de contextvariabelen beperkt aantal cases beschikbaar waren 

voor het woningtype meergezinswoningen wordt in de hiernavolgende analyses voornamelijk 

geconcentreerd op het woningtype eengezinswoningen. 
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10.3.4 Resultaten 

Leejbaarheidsscore 

In het beslissingsondersteunende model welke in het vorige hoofdstuk is gepresenteerd, worden 

allereerst de aandachtsgebieden geformuleerd aan de hand van enerzijds de hoogte van de 

leefbaarheidsscore in een gebied t.o.v. van de streefnorm en anderzijds de ontwikkeling van de 

leefbaarheidscore. Aangezien het onderzoek voor het eerst heeft plaatsgevonden in Helmond, is 

geen data voorhanden ten aanzien van de ontwikkeling van de leefbaarheidscore. In tabe\10.9 is het 

gemiddelde totale \eefbaarheidsscore per wijk weergegeven. 

Tabe/10.9: Gemiddelde /eefbaarheidsscore 

Score Score 

Plaats Wiik een ezinswon. Aantal won. meer ezinswon. Aantal won. 
Helmond 

't Hout 7,2 382 7,2 109 
Brouwhuis 7,1 290 7,2 26 
Stiphout 7,5 106 7,6 24 
Brandevaort 7,7 137 7,5 46 

Mierlo 7.4 453 7.4 94 

De Iaagstecijferswordengegeven indewijken Brouwhuisen 'tHout. Te zien is dat de leefbaarheidscores 

in de verschillende wijken positief is. Dit impliceert dat volstaan kan worden met het waarborgen van 

de leefbaarheid in de wijken zoals die momenteel is. In de volgende analyses wordt toch ingegaan op 

de wijk 't Hout om het beslissingsondersteunend model te kunnen toetsen. Hiervoor zijn twee redenen 

allereerstwordt de leefbaarheid in deze wijk in vergelijking met de overige wijken in Helmond relatief 

laag beoordeeld. Daarnaast heeft deze wijk de meeste cases waardoor de verschillende analyses 

zonder problemen uitgevoerd kunnen worden. 

Factoranalyse 

Wanneer factoranalyse wordt 

toegepast op de variabelen komen 18 

factoren naar voren voor wat betreft de 

eengezinswoningen en 20 factoren voor 

de meergezinswoningen (zie bijlage 

X). Deze factoren kunnen worden 

ingedeeld worden naar domein waar 

deze betrekking heeft(zie figuur 10.1 en 

10.2). Voor 1 factorwelke bij de categorie 

meergezinswoningen gevormd, geldt 

Figuur 10.1. Factoren eengezinswoningen 

woningkwaliteit 

grootte woning 

bouwfysische kwaiHe~ 

installatiea 

indeling woning 

onderhoud & 
uilslrallng woning 

kwaliteit badkamer 

kwaliteit keuken 

bereikbaarheid 
voorzieningen 

in de buurt 

kwaliteit van de 
openbare ruimte 

kwaliteit & bereilcbaarheid 
speetvoo~eningen 

kwalileil achterpaden 

veiligheid & overlast 

vervuiling & vandalisme 

drugs overtast 

oYeflasthoreca 
& indusbie 

verkeersover1asl 

veiligheidogevoel 

inbraakbeveiliging 

interpersoonlijke 
relaties 

betrokkenheid 
bij buurt 

[ interpersoonlijke relaties ) 
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Figuur 1 0.2. Factoren meergezinswoningen 

woningkwaliteit 

bouwfysische kwalite~ 

grootte woning 

kwelitelt woongebouw 

onderhoud & u~traling 
woning/gebouw 

indeling woning 

installaties 

grootte /ligging 
balkon 

kweliteit badkamer 

gemeenschappelijke 
ruimte 

buurt 

bereikbaarheld 
voorzieningen 

in de buurt 

kwaliteit 
parkeervoorzieningen 

kwaliteit van de 
opanbare ruimte 

kwaliteit & bereikbaarheid 
speelvoorzieningen 

bereikbaarheid 
school/ sociale 
voorzieningen 

'-~--------" 

velligheld & overtast 

vervuiling, vandalisme 
& overlast 

geluidsoverlast 

drugs overlast 

overlast horeca 
& industrie 

interpersoonlijke 
relaties 

betrokkenheid 
bij buurt 

( interpersoonlijke relaties J 

dat wanneer wordt gekeken naar de 

factorladingen deze zich moeilijk laat 

indelen in een van de domeinen (zie 

bijlage X). Wanneer naar de gevormde 

factoren wordt gekeken, valt op dat 

kwaliteit van de badkamer en kwaliteit 

van de keuken als aparte factoren zijn 

gevormd bij de eengezinswoningen. 

Wanneer naar de factorladingen van 

deze factoren wordt gekeken, is te zien 

dat deze factoren door slechts enkele 

factorladingen worden gevormd. 

Gezien dit feit is te verwachten dat deze 

factoren vrij weinig tot niets bijdragen 

aan de leefbaarheid in een gebied. 

Leefbaarheidsaspecten die over het algemeen een rol spelen bij meergezinswoningen komen ook tot 

uiting in de factoranalyse. Zo zijn bijvoorbeeld aparte factoren gevormd voor geluidsoverlast, kwaliteit 

van de parkeervoorzieningen grootte van het balkon. Wat opvalt is dat voor sociale voorzieningen 

zoals basisschool, buurtcentrum en sportvoorzieningen bij meergezinswoningen een aparte factor 

wordt gevormd. Aangezien voor wat betreft de meergezinswoningen niet overal genoeg cases 

beschikbaar waren, zijn de meergezinswoningen in de hiernavolgende analyses buiten beschouwing 

gelaten. 

Bijdrage factoren aan leefbaarheid 

Zoals eerder in dit hoofdstuk naar voren is gekomen, wordt bij een multiple regressie-analyse een 

causaal verband verondersteld tussen de afhankelijke variabele (totaalcijfer leefbaarheid) en de 

onafhankelijke variabelen (verschillende leefbaarheidsaspecten). In de enquête is bij de beoordeling 

van het totaalcijfer van de woonsituatie rekening te houden met de genoemde onafhankelijke 

variabelen. Een causaal verband mag dus veronderstelt worden. 

Hierna zullen allereerst de resultaten van de regressieanalyses voor wat betreft de eengezinswoningen 

in de wijk 't Hout worden belicht. Daarnaast worden de resultaten van de regressieanalyses voor wat 

betreft de eengezinswoningen voor de overige wijken besproken in relatie tot elkaar. 

In tabel 10.10 is de multiple regressie~analyse voor de eengezinswoningen in de wijk 't Hout te 

Helmond weergegeven. 
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Tabel10.10 Stapsgewijze multipele regressie-analyse eengezinswoningen in wijk 't Hout te Helmond. 

R2
adj 0,448 

F 18,436 

factoren 

interpersoonlijke relaties bewoners 

bouwfysische kwaliteit 

kwaliteit van de openbare ruimte 

installaties 
indeling van de woning 

bereikbaarheid voorzieningen 

grootte van de woning 

kwaliteit achterpaden 
verkeersoverlast 

----------------------------
13 

0,426 

0,257 

0,222 

0,166 

0,160 

0,181 

0,169 

0,140 

0135 

In de tabel is te zien dat ongeveer 4S% van de waardering van de leefbaarheid in een gebied verklaard 

wordt door de gepresenteerde factoren. Hierbij dragen interpersoonlijke relaties tussen bewoners 

het meest bij aan de leefbaarheid in een gebied. Hieronder vallen ondermeer het gedrag van directe 

en overige buurtbewoners, leefstijl van bewoners, sociale controle ed. Dit wordt gevolgd door de 

bouwfysische kwaliteit van de woning. De bouwfysische kwaliteit is merkbaar in de waardering voor 

warmte isolatie en andere bouwfysische aspecten als ventilatiemogelijkheden die tot vocht en tocht 

kunnen leiden. Op de derde plaats staat de kwaliteit van openbare ruimte (kwaliteit en bereikbaarheid 

groenvoorzieningen, uiterlijk gebouwen, straten en pleinen, straatverlichting, bestrating en de mate 

van onkruid). 

Om te bekijken in hoeverre verschillen tussen wijken onderling bestaan, zijn voor de overige wijken 

eveneens regressieanalyses uitgevoerd (zie bijlage XI). Wanneer de waardering van de leefbaarheid 

in de wijk Brouwhuis in Helmond wordt bezien, kan worden opgemerkt dat in Brouwhuis eveneens 

ongeveer 4S% van het totaalcijfer van de woonsituatie wordt verklaard door de factoren (R2
adJ = .448). 

Ook in deze wijk dragen interpersoonlijke relaties tussen bewoners het meest bij aan de leefbaarheid 

in de wijk (13 = .370). Dit wordt gevolgd door de grootte van de woning. Dit wordt gevormd door 

de tevredenheid van de bewoners met de grootte van de slaapkamers, woonkamer, bergruimten, 

badkamer, keuken en het aantal slaapkamers in de woning. Op derde plaats komt de bouwfysische 

kwaliteit van de woning welke het meeste bijdraagt aan de waardering van de leefbaarheid. 

Voor de leefbaarheid in de wijk Stiphout in Helmond geldt dat R2
adJ = .397. Met andere woorden 

een kleine 40% wordt verklaard door de factoren interpersoonlijke relaties tussen bewoners en 

verkeersoverlast. Hiervan heeft interpersoonlijke relaties de grootste bijdrage (13 = .549). 

In de wijk Brandevaort wordt SS% van de waardering verklaard door de factoren uit het model (zie 

bijlage XI). Wederom heeft de factor interpersoonlijke relaties de grootste unieke bijdrage aan de 

waardering van de leefbaarheid in he tg gebied (13 = .S99). Dit wordt gevolgd door de factor installaties. 

Hierbij spelen aspecten als de tevredenheid met de warmwatervoorziening, verwarming, plaats van 

de CV-ketel en capaciteit van de elektra een rol. 
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In Mierlo is de gezamelijke bijdrage van de factoren aan het totaalcijfer ongeveer 42% (R2adJ = .417). 

Ook hier geldt dat de variabele interpersoonlijke relaties de grootste unieke bijdrage heeft(~ = .443). 

Dit wordt gevolgd door de bereikbaarheid van voorzieningen (~ = .222), grootte van de woning en 

kwaliteit van de achterpaden (respectievelijk~= .209 en~= .201). De kwaliteit van de achterpaden 

wordtgevormd door veiligheid, verlichting, afsluitbaarheid, onderhoud, toegankelijkheid, waterafvoer 

en bewoners waarmee men de achterpaden deelt. 

Wanneer de verschillende regressieanalyses ten aanzien van eengezinswoningen per wijk wordt 

gekeken, is allereerst te zien dat het percentage dat de leefbaarheidsaspecten bijdrage aan de totale 

leefbaarheid tussen de 40% (in Stiphout) en de SS% (in Brandevoort) ligt. Daarnaast komt naar voren 

dat het aspect Interpersoonlijke relaties het meeste bijdraagt aan de waardering van de leefbaarheid 

in een gebied. Wel verschilt de mate van bijdrage per wijk In Brouwhuis is de bijdrage het laagste in 

vergelijking met de overige wijken. In Brandevaort daarentegen is de bijdrage het hoogst. Opvallend 

is verder dat in de wijk Stiphout in de regressieanalyse slechts 2 factoren worden meegenomen in 

de bijdrage aan de totale leefbaarheid. Wellicht wordt veroorzaakt door het geringere aantal cases 

welke worden meegenomen in deze wijk. 

Contextafhankelijkheid 

Hierna zullen de resultaten van de verschilanalyses van de wijk 't Hout in Helmond besproken 

worden. 

Huishoudenssamenstelling 

Allereerst zijn verschilanalyses ten aanzien van de contextvariabele huishoudensamenstelling voor 

de eengezinswoningen in de wijk uitgevoerd (zie tabel 10.11 en tabel 10.12). 

Tabel10.11: One-Way Anova analyse contextafhankelijke variabele huishoudensamenstelling 
Leefbaarheidsaspeet One-way A nova analyse 

F -toets 
Interpersoonlijke relaties bewoners 5,484 .001 7% 
Grootte van de woning 5,247 .002 7% 
Vervuiling en vandalisme 4,352 .005 6% 
Drugsoverlast 3,251 .023 5% 
Kwaliteit/bereikbaarheid speelvoorzieningen 3114 .027 4% 

In de wijk 't Hout komen voor een vijftal aspecten significante verschillen naar voren tussen 

verschillende typen huishoudens (zie tabel 10.11). Wanneer bekeken wordt welke groepen van 

elkaar verschillen kan worden opgemerkt dat ten aanzien van interpersoonlijke relaties met 

bewoners verschillen oudere een-/tweepersoonshuishoudens (> SS jaar) significant van een-/ 

tweepersoonshuishoudens (<SS jaar) en gezinnen met oudere kinderen(> 12 jaar) (zie bijlage XII). 

De oudere huishoudens waarderen dit aspect gemiddeld positiever. Mogelijk hebhem de oudere een-
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/tweepersoonshuishoudens betere sociale netwerken in de wijk. 

De grootte van de woning wordt significant hoger gewaardeerd door oudere een-/ 

tweepersoonshuishoudens in vergelijking met gezinnen met jonge kinderen. Waarschijnlijk heeft 

dit te maken met het woningtype eengezinswoning. Gezien de grootte van de huishoudens zal dit 

woningtype een betere waardering opleveren van oudere een-/tweepersoonshuishoudens ten 

aanzien van dit aspect. 

Gezinnen met jonge kinderen waarderen het aspect vervuiling en vandalisme significant lager dan 

jonge een-/tweepersoonshuishoudens en gezinnen met kinderen ouder dan 12 jaar. Gezien de leeftijd 

van de kinderen zullen gezinnen met jonge kinderen meer belang hechten aan een schone en veilige 

.woonomgeving 

De factor drugsoverlast wordt door gezinnen met oudere kinderen significant hoger gewaardeerd 

dan de jongere en oudere een-/tweepersoonshuishoudens. 

Tot slot is te zien dat voor wat betreft de kwaliteit/bereikbaarheid van de speelvoorzieningen 

significante verschillen bestaan. Te zien is dat oudere een-/tweepersoonshuishoudens dit is aspect 

significant lager waarderen dan de jonge een-/tweepersoonshuishoudens. Mogelijk heeft dit te 

maken met hebben van kleinkinderen en de afwezigheid van speelvoorzieningen 

Tabe/10.12: Kruskai-Wallis analyse contextafhankelijke variabele huishoudensamenstelling 
Leefbaarheidsaspeet Kruskal-Wallis analyse 

----------------------------------------------
Chi-5 uare Si . 

Bereikbaarheid voorzieningen 16,795 .001 

Het aspect bereikbaarheid van voorzieningen voldeed niet aan de homogeniteitassumptie. Dit aspect 

is nader geanalyseerd met behulp van de Kruskal-Wallis analyse. In tabel10.12 is te zien dat dit aspect 

significant is. Wannneer de mean ranks met elkaar worden vergeleken (zie bijlage XIV), valt op dat 

oudere een-/tweepersoonshuishoudens waarderen di taspeet significant lager dan gezinnen met jonge 

en gezinnen met oudere kinderen. De lage waardering door oudere een-/tweepersoonshuishoudens 

wordt wellicht veroorzaakt door de aanwezigheid van mobiliteitsproblemen. 

Opleiding 

In tabel 10.13 zijn de verschillen weergegeven tussen lagere en hogere opgeleiden. 

Tabe/10.13: T-toets contextafhankelijke variabele lager/ hoger opgeleid 
Leefbaarheidsaspeet 

Interpersoonlijke relaties 

Kwaliteit achterpaden 

t 
2,829 

2,207 

t-toets 

Siq. 

.006 

.028 

Lager opgeleiden waarderen de interpersoonlijk relaties met bewoners uit de buurt significant hoger 

dan hoger opgeleiden. Uit de praktijk blijkt dat in sommige buurten met overwegend veel laag 

opgeleiden sprake is van sterke sociale netwerken (zogenaamde 'volksbuurten'). Mogelijk is dit een 
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verklaring voor de hogere waardering van lager opgeleiden. Ook voor wat betreft de kwaliteit van 

de achterpaden is te zien dat lager opgeleiden dit positiever beoordelen dan hoger opgeleiden (zie 

bijlage XV). 

Werkenden/niet werkenden 

In tabel10.14 zijn de significante verschillen weergegeven tussen werkenden I niet werkenden in de 

wijk 't Hout. 

Tabel10.14: One-Way Anova analyse contextafhankelijke variabele werkenden/niet werkenden 
Leefbaarheidsaspeet One-way Anova analyse 

-=------:,----...,...----------------~F_,- toets Siq. 
Grootte van de woning 2,897 .023 
Onderhoud en uitstraling van de woning 2 770 .028 

Voor een tweetal aspecten zijn significante verschillen in de waardering te zien tussen de groepen 

namelijk de grootte van de woning en het onderhoud en uitstraling van de woning. Wanneer naar de 

Post Hoc toetsen wordtgekeken is te zien dat respondenten waarvan de partner kostwinner is dan wel 

het huishouden zelf doen de grootte van de woning significant lager waarderen dan gepensioneerden 

(zie bijlage XII). Dit kan verklaard worden door het feit dat gepensioneerden veelal behoren tot de 

categorie oudere een-/tweepersoonshuishoudens. 

Voor de factor onderhoud en uitstraling van de woning geldt dat niet werkenden dit aspect hoger 

waarderen dan tweeverdieners en respondenten waarvan de partner kostwinner is dan wel het 

huishouden zelf doen. Wellicht heeft dit indirect te maken met het inkomen. Mogelijk stellen niet 

werkenden minder hoge eisen aan het onderhoud en uitstraling van de woning aangezien zij vanwege 

hun beperktere budget aangewezen zijn op goedkopere huurwoningen. 

Een aantal aspecten voldeden niet aan de homogeniteitsassumptie (zie bijlage XII) deze zijn met 

behulp van de Kruskal-Wallis test nader geanalyseerd. Hierin komt naar voren dat ten aanzien van de 

Tabel10.15: Kruskai-Wallis analyse contextafhankelijke variabele werkenden/niet werkenden 

Leefbaarheidsaspeet Kruskal-Wallis analyse 

Chi-5 uare Si . 
Bereikbaarheid voorzieningen 19,316 .001 

waarderingen van het aspect bereikbaarheid van de voorzieningen significante verschillen bestaan 

(zie tabel 10.15). Gepensioneerden waarderen dit aspect significant lager dan de overige groepen 

(zie bijlage XIV). Evenals bij grootte van de woning kan dit te maken hebben met het feit dat deze 

groep over het algemeen behoort tot de oudere een-/tweepersoonshuishoudens. Een verklaring voor 

een dergelijke waardering zou de aanwezigheid van mobiliteitsproblemen. Daarnaast waarderen 

kostwinners dit aspect significant lager dan de respondenten waarvan de partner kostwinner is dan 

wel die het huishouden doen. Dit kan te maken hebben met de tijdsbesteding van beide groepen. De 
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eerste groep zal minder tijd hebben dan de tweede groep en daarom de nabijheid van voorzieningen 

belangrijk vinden. 

Inkomen 

Wanneer naar de verschillende doelgroepen wordt gekeken, komt alleen een significant verschil naar 

voren ten aanzien van het aspect kwaliteit van de badkamer (zie tabel 1 0.16). 

Tabel10.16: T-toets contextafhankelijke variabele primaire/secundaire doelgroep 
Leefbaarheidsaspeet t-toets 

t Si . 
Kwaliteit badkamer 2,359 .020 

Te zien is dat de primaire doelgroep dit significant hoger dan de secundaire doelgroep. Wellicht 

hebben bewoners uit de secundaire doelgroep hogere eisen ten aanzien van de kwaliteit van de 

badkamer daar zij over het algemeen in duurder huurwoningen wonen. 

Van resultaten naar beleid 

Zoals reeds naar voren is gekomen, zou gezien de leefbaarheidsscore in de wijk 't Hout, kunnen 

worden volstaan met het waarborgen van de leefbaarheid in de wijk. Wanneer de wijk tot één van de 

aandachtsgebieden zou behoren, zou geïntervenieerd moeten worden in hetdomein interpersoonlijke 

relaties. Immers deze factor draagt het meeste bij aan de waardering van de bewoners voor wat 

betreft de totale woonsituatie (zie figuur 10.3). 

Ten aanzien van de interpersoonlijke relaties is naar voren gekomen dat met name een-/ 

Figuur 10.3. Bijdrage en contextafhankelijkheid 

Factor fJ 
[ Interpersoonlijke relaties 0.426 J~ 

Bouwfysische kwaliteit 0.257 

Kwaliteit van de openbare ruimte 0.222 
gezinnen metouderekinderen (> 12jaar) 

Installaties 0.166 Opleidmg 

Indeling van de woning 0.160 ( hoger opgeleiden 

Bereikbaarheid van de woning 0.181 

Grootte van de woning 0.169 

Kwaliteit achterpaden 0.140 

Verkeersoverlast 0.135 

tweepersoonshuishoudens (<SS jaar) en gezinnen met kinderen ouder dan 12 jaar dit aspect over 

het algemeen lager waarderen. Daarnaast waarderen hogere opgeleiden in de eengezinswoningen in 

deze wijk dit aspect over het algemeen lager. 

Het voorgaande impliceert dat voor de hiervoor genoemde groepen een betere sociaal klimaat 
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gecreëerd moet worden dusdanig dat relaties met buurtbewoners worden verbeterd. Ook het tegen 

gaan van onwenselijk woongedrag kan bijdragen aan de tevredenheid van deze groepen. Om hierover 

een nog beter begrip te krijgen, zal geparticpeerd dienen te worden met deze groepen uit de wijk. 

Zoals in bijlage VI te zien is, zijn een breed scala aan leefbaarheidsin terventies te noemen die al dan 

niet indirect invloed op het domein interpersoonlijke relaties. Sommige interventies zijn gericht op 

het zelfredzaam maken van de bewoners (bijvoorbeeld het inzetten van buurtbemiddeling). Andere 

interventies richten zich meer op stricte regelgeving en toezicht (bijvoorbeeld het inzetten van woon

en leefregels of het inzetten van een huismeester). Dit maakt dat een goede afweging tussen wat je 

moet leveren aan input en wat de uiteindelijke effecten van de interventies zijn noodzakelijk is. 

10.3.5 Conclusies case 

Gezien de leetbaarheidsscores zou volstaan kunnen worden met het waarborgen van de huidige 

leefbaarheid in de wijk 't Hout. 

Per domein worden verschillende factoren gevormd met uitzondering van interpersoonlijke relaties. 

De factor interpersoonlijke relaties draagt in alle wijken in Helmond het meeste bij aan de totale 

waardering met de woonsituatie. Specifiek kijkend naar de wijk 't Hout in Helmond kan ten aanzien van 

de bijdrage van de verschillende factoren worden opgemerkt dat de factoren vervuiling & vandalisme, 

drugsoverlast en kwaliteit/bereikbaarheid speelgelegenheden, onderhoud en uitstraling van de 

woning en kwaliteit van de badkamer niet tot nauwelijks bij aan de waardering van de woonsituatie 

in het gebied terwijl wel significante verschillen voor doen ten aanzien van deze aspecten. Inspelen 

op deze factoren in deze wijk zal weinig effect hebben op de leetbaarheidsscore in de wijk. 

Wanneer naar de uitkomsten van de variantieanalyses wordt gekeken, valt op dat de grootte van 

verschillen in de waardering tussen groepen beperkt zijn. De verschillen in waardering zitten 

voornamelijk binnen de groepen zelf. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de contextvariabelen 

huishoudenssamenstelling, opleidingsniveau, werk en inkomen onderling relaties vertonen. Zo blijkt 

uit de case dat zowel oudere een-/tweepersoonshuishoudens als respondenten die gepensioneerd 

zijn, de grootte van de woning en de bereikbaarheid van voorzieningen significant lager waarderen. 

Dit impliceert dat de contextvariabelen in relatie tot elkaar bekeken dienen te worden. 

Tot slot moet worden opgemerkt dat de gegevens op wijkniveau zijn geanalyseerd. Dit biedt 

aanknopingspunten voor het leetbaarheidsbeleid, maar om echt gericht interventies in te kunnen 

zetten, zal specifiekerop de probleembuurten binnen een wijkmoeten worden ingezoomd. Belangrijke 

signaleringsbronnen zijn diverse sleutelfiguren van de organisatie bijvoorbeeld wijkbeheerders, 

huismeesters, maar ook gesprekken met bewoners zijn zinvol om grip op de problemen te kunnen 

krijgen. Daarnaast kunnen objectieve waarderingen bijvoorbeeld aantal klachtmeldingen bijdragen 

aan een beter begrip van de problemen in de buurt. 
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10.4. Resumerend 

Allereerst moet worden opgemerkt dat het leefbaarheidsonderzoek welke in 2003 in de gemeente 

Gorinchem in de huidige vorm niet als input kan dienen voor het beslissingsondersteunend model. 

Het is niet mogelijk om aan de hand van de gegevens aandachtsgebieden te formuleren alsmede te 

kijken welke aspecten het meeste bijdragen aan de Ieefbaarheidsscore in een gebied. Daarnaast zijn 

slechts twee contextvariabelen meegenomen in het betreffende onderzoek. 

In de eerste en tweede case study komt naar voren dat de contextvariabelen in relatie tot elkaar 

bekeken dienen te worden aangezien ze indirecte relaties met elkaar hebben. 

Verder kan uit de hiervoor besproken case studies worden opgemerkt dat wanneer verschillen in 

tevredenheid tussen sociale groepen worden waargenomen, blijkt dat de grootte van deze verschillen 

niet groot zijn. De Heus et al. (2003) merken hierover op dat over het algemeen geldt bij dergelijke 

variantieanalyses dat de verwachten verschillen zeer klein zijn. Volgens de auteurs komt dit doordat 

de meeste verschijnselen in de sociale werkelijkheid vele oorzaken hebben. Of een correlatie hoog 

of laag is, kan men alleen op basis van de verwachtingen die men van tevoren had besluiten. "Deze 

verwachtingen kunnen alleen ontstaan op inhoudelijke gronden, door na te denken over het obkect 

van onderzoek, of eventueel door de eigen uitkomsten te vergelijken met die van andere, vergelijkbare 

studies" pp 118-119). 

Mogelijk spelen nog andere contextvariabelen een rol zoals etniciteit. Het feit dat meerdere 

contextvariabelen een rol kunnen spelen in de verschillen in tevredenheid van de leefbaarheid is ook 

in de eerste casestudy naar voren gekomen. De grootte van de verschillen in tevredenheid over een 

aantalleefbaarheidsaspecten waren groter bij de samengestelde variabele 'leeftijdsklasse' dan bij de 

variabelen 'leeftijdsklasse' en 'gezinssituatie' afzonderlijk. 

Gezien het voorgaande moet geconcludeerd worden dat de vraag of men rekening moet houden met 

de contextafhankelijkheid in het beleid bevestigend beantwoord moet worden. 

Naast het voorgaande moet worden opgemerkt dat aangezien in de cases leefbaarheid op wijkniveau 

is bekeken, niet zonder meer uitspraken gedaan kunnen worden over het feit of de waardering met 

betrekking tot de leefbaarheid ook per buurt verschillend is. Wel biedt, zoals in de tweede case naar 

voren is gekomen, het beslissingsondersteunend model aanknoppingspunten voor het in te zette 

beleid alsmede interventies die genomen kunnen worden. Om grip te krijgen op de problemen per 

buurt kan geput worden uit aard en aantal van klachtmeldingen uit de buurt of gesprekken met 

diverse sleutelfiguren. 
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11. Conclusies en_aanbevelin_gg_n 

In dit rapport is een beslissingsondersteunend model ontwikkeld voor het nemen van 

leefbaarheidsinterventies. Op deze wijze is getracht om voor corporaties in het bijzonder voor 

Stichting Bevo Woningbeheer te Gorinchem meer handen en voeten te geven voor de ontwikkeling 

van het leefbaarheidsbeleid en de daar uit voortvloeiende activiteiten. 

In dit hoofdstuk worden allereerst de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek 

beschouwd. Aan de hand van de in hoofdstuk 1 geformuleerd vragen worden conclusies aan het 

onderzoek verbonden alsmede de consequenties voor Bevo. Hierna worden de beperkingen bam het 

onderzoek besproken. Vervolgens wordt een aanzet gemaakt voor eventuele toekomstig/aanvullend 

onderzoek. Tot slot wordt nog een algemene overweging gegeven. 

11.1. Conslusies en aanbevelingen 

In dit onderzoek is allereerst getracht antwoord te krijgen de volgende vraag: 

'Op welke manier kan een bes/issingsondersteunend model worden ontwikkeld voor het nemen van 

leefbaarheidsinterven ties door Bevo zodat dit in het strategisch beleid kan worden ingezet?' 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, is per hoofdstuk getracht antwoord te geven op een aantal 

deelvragen namelijk: 

1 Wat moet onder leefbaarheid worden verstaan? 

2 Hoe beïnvloeden de maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden van Bevo de keuze 

voor leefbaarheidsinterventies?; 

3 Hoe kan de leefbaarheid van wijken en buurten gemeten worden?; 

4 Hoe kan het strategisch beleid ten aanzien van leefbaarheid worden vormgegeven?; 

5 Welke leefbaarheidsinterventies kunnen door corporaties worden ingezet?; 

6 Welke stakeholders zijn bij het proces betrokken?; 

7 Op welke manier kan het bes/issingsondersteunende model worden ontwikkeld? 
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Naast de hiervoor genoemde vragen is binnen het onderzoek getracht antwoord te krijgen op de 

volgende vraag: 

'In hoeverre is leefbaarheid contextafhankelijk en dient dit meegenomen te worden in de ontwikkeling 

van het beleid ten aanzien van leefbaarheid door corporaties?' 

Hierna wordt nader ingegaan op de eerste zes deelvragen welke als input dienden om antwoord 

te kunnen geven op de laatste deelvraag. Daarnaast worden conclusies getrokken ten aanzien 

van de uitgevoerde case studies. Hierbij worden de belangrijkste conclusies getrokken alsmede 

de consequenties voor Bevo. Aan het einde van deze paragraaf worden nogmaals puntsgewijs de 

belangrijkste aanbevelingen gepresenteerd. 

1 Wat moet onder leefbaarheid worden verstaan? 

Gebleken is dat leefbaarheid zich kenmerkt als een uiterst complex en veelomvattend begrip. Naar 

voren is gekomen dat een groot aantal kenmerken van zowel mens als omgeving maken of een 

omgeving leefbaar is of niet (domeinen genaamd). Deze domeinen kunnen diverse interacties met 

elkaar hebben. Als corporatie heeft Bevo vrijwel alleen invloed op de prestaties van de woonomgeving 

wanneer getracht wordt de leefbaarheid in een wijk of buurt te verbeteren. Het BBSH biedt weinig 

houvast voor het maken van beleid door corporaties. Het laat ruimte open ten aanzien van het 

soort activiteiten welke in het kader van het prestatieveld ontplooid kunnen worden. Dit maakt dat 

corporaties zelf een duidelijk beeld moeten hebben over wat hun rol en positie in de maatschappij is 

en wat de lokale maatschappelijke opgave is. 

De complexiteit van het begrip leefbaarheid is ook te zien in de verschillende schaalniveaus waarop het 

begrip bekeken kan worden. In het kader van leefbaarheid vindt sturing vanuit beleid voornamelijk 

plaats op buurt-/complexniveau en gebouwniveau. 

2 Hoe beïnvloeden de maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden van Bevo de keuze voor 

leefbaarheidsinterventies? 

Als klantencorporatie zal Bevo voornamelijk opereren in de domeinen 'woningkwaliteit', '(fysieke) 

buurt(voorzieningen)', 'veiligheid en overlast', 'interpersoonlijk relaties van bewoners' en 

'betrokkenheid bij de gemeenschap'. 

Om te kunnen sturen op de domeinen die tot het werkveld behoren, dient Bevo de prestaties die zij 

moet/willeveren in het kader van het prestatieveld leefbaarheid te herdefiniëren en te verwoorden 

in meetbare termen. 

Het feit dat Bevo zich typeert als een klantencorporatie ontslaat de organisatie echter niet van 

het feit dat in bepaalde situaties een andere rol aangenomen dient te worden. Om sommige 

leefbaarheidsproblemen structureel op te kunnen lossen, is het betrekken van andere domeinen, en 

in sommige gevallen schaal niveaus, van belang. Zeker in gebieden waar Bevo relatief veel eigendom 
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heeft, zal de rol als wijkregisseur eerder gewenst zijn. 

Resumerend kan gesteld worden dat het enerzijds van belang is dat Bevo de samenhang tussen de 

verschillende domeinen onderkenten voor ogen heeftdatinterventies in hetene domein consequenties 

kunnen hebben voor een ander domein. Anderzijds dienen niet teveel domeinen tot het werkveld 

gerekend te worden. Dit dilemma maakt samenwerking met stakeholders van essentieel belang. 

Hierbij zijn de bewoners één van de belangrijkste partners. De bewoners zijn immers coproducent 

van hun eigen leefbaarheid. Het gaat het niet alleen om het betrekken van de huurdersvereniging 

bij het leefbaarheidsbeleid, maar zeker ook om het in gesprek gaan met bewoners in de buurten en 

wijken. 

Ook geldt dat Bevo rekening dient te houden met overige schaalniveaus. In sommige gevallen 

zijn de leefbaarheidsproblemen schaaloverschrijdend wat maakt dat leefbaarheid op een hoger 

schaalniveau bekeken moet worden. Samenwerking met andere partijen is dan ook noodzakelijk om 

de leefbaarheid te waarborgen dan wel te verstevigen. 

3 Hoe kan de leefbaarheid van wijken en buurten gemeten worden? 

Zoals naar voren is gekomen, meet de klantencorporatie zijn succes af aan de tevredenheid van de 

bewoners ten aanzien van de leefbaarheid in buurten en wijken. Hieruit volgt dat dit type corporatie 

een duidelijk beeld moet hebben over de tevredenheid van de bewoners om op diezelfde tevredenheid 

te kunnen sturen. Dit vraagt om het gebruik van subjectieve indicatoren (oordelen van bewoners) 

naast objectieve indicatoren (bijvoorbeeld het aantal overlastmeldingen). Wanneer beide typen 

indicatoren naast elkaar gebruikt worden, kan bekeken worden in hoeverre sprake is van 'aanpassing' 

of 'protest' in de beleving van bewoners ten aanzien van de leefbaarheid in een gebied. 

Momenteel gebruikt Bevo voornamelijk inzichten van sleutelfiguren (waaronder wijkbeheerders en 

diverse overlegnetwerken) om een beeld te verkrijgen over de leefbaarheid in de buurten en wijken in 

Gorinchem. Daarnaast wordt het aantal overlastmeldingen als bron gebruikt. De huidige signalering 

geeft voornamelijk richting voor de frontlijnsturing. Om sturing te kunnen geven vanuit beleid dient 

Bevo allereerst een beter beeld te krijgen over de leefbaarheid in Gorinchem. Met name over de 

tevredenheid van de huurders met de woonomgeving. In dit kader is het dan ook aan te bevelen 

om een grootschalig onderzoek (bijvoorbeeld vierjaarlijks) uit te voeren naar de tevredenheid van 

de leefbaarheid onder de huurders van Bevo. Idealiter zou zicht verkregen moeten worden in de 

tevredenheid van de leefbaarheid onder de gehele populatie in Gorinchem in samenwerking met alle 

andere stakeholders. Wanneer met alle stakeholders tot een dergelijke signalering wordt gekomen, 

kan dit als input dienen voor een eventuele gezamenlijke visie voor wat betreft de leefbaarheid in 

Gorinchem. Ook wordt zo voorkomen dat door verschillende partijen afzonderlijk allerlei enquêtes 

worden uitgezet. 

Voor wat betreft de informatie die reeds door Bevo wordt geïnventariseerd ten behoeve van 
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het leefbaarheidsbeleid (zoals inzichten wijkbeheerders, aantal meldingen, mutatiegraden ed.), 

is het aan te bevelen deze meer centraal te verzamelen en vast te leggen zodat tot een jaarlijkse 

monitoringssysteem gekomen kan worden. Per jaar kan zo bekeken worden wat voor effecten de 

ingezette maatregelen hebben op de leefbaarheid. Hierbij is het van belang dat de informatie op 

elkaar wordt afgestemd zodat meer consistentie ontstaat in de data die wordt gebruikt. 

4 Hoe kan het strategisch beleid ten aanzien van leefbaarheid worden vormgegeven? 

Alvorens beleid gemaakt kan worden, dienen allereerst de aandachtsgebieden te worden 

geformuleerd. Hiervoor kan per gebied een bepaalde streefnorm worden bepaald. Het formuleren 

van streefnormen vergt een duidelijke visie en ambitie van de organisatie over de prestaties die zij in 

de verschillende buurten en wijken wil leveren. Daarnaast dient een beeld te worden verkregen in de 

mate van contextafhankelijkheid in de tevredenheid van de leefbaarheid in een gebied. 

Leefbaarheid heeftvoor iedereen een andere betekenis. Wat een leefbare omgeving is voor iemand kan 

onleefbaar zijn voor iemand anders. Dit heeft consequenties voor het beleid dat corporaties maken ten 

aanzien van leefbaarheid. Wanneer tegemoet wordt gekomen aan de variatie in behoeften, ontstaat 

vanzelf de gewenste differentiatie in buurten en wijken welke deze gebieden minder kwetsbaar 

maakt voor toekomstige ontwikkelingen. Het dient dan ook de aanbeveling dat in het beleid van Bevo 

onderscheid gemaakt wordt in een tweetal vormen van kwaliteit van de woonomgeving waarop 

gestuurd wordt namelijk: 'basiskwaliteit' (needs, voor iedereen gelijk) en 'contextafhankelijke 

kwaliteit' (preferences, verschillend voor sociale groepen) . Interventies gericht op het waarborgen 

dan wel verstevigen van de basiskwaliteit zijn generiek en voornamelijk gericht op het creëren van 

een schone, hele en veilige woonomgeving. Hierbij geldt dat met name in de zwakkere gebieden forse 

ingrepen noodzakelijk zijn om de basiskwaliteit van de woonomgeving te waarborgen. Interventies 

gericht op de contextafhankelijke kwaliteit van een gebied zijn daarentegen doelgroepgebonden. 

Hierbij is participatie met bewoners in het bijzonder met de gedefinieerde doelgroepen van belang. 

Sturen op contextafhankelijkheid is echter niet eenvoudig. Allereerst dienen de verschillende 

doelgroepen te worden gedefinieerd (bijvoorbeeld op basis van huishoudenssamenstelling). 

Vervolgens moet inzicht verkregen worden in de grote van de doelgroepen in een gebied. Tot slot 

dient bekeken te worden in hoeverre de groepen van elkaar verschillen in de tevredenheid over 

de leefbaarheid in hun woonomgeving. Om hier uitspraken over te kunnen doen, dienen in het 

signaleringssysteem zogenaamde contextafhankelijke variabelen meegenomen te worden. 

5 Welke leefbaarheidsinterventies kunnen door corporaties worden ingezet?; 

De leefbaarheidsinterventies die in de praktijk worden ingezet, hebben veelal effect op meerdere 

domeinen. Dit maakt dat meerdere leefbaarheidsinterventies kunnen worden ingezet om een 

bepaald probleem op te lossen. Een goede afweging van de interventies is dus noodzakelijk. Welke 

interventie(s) uiteindelijk word(t)(en) ingezet, is afhankelijk van het effect van de interventie in 

relatie tot de input die daarvoor geleverd moet worden. Om dit afwegingsproces te optimaliseren 
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zal Bevo de interventies die zijn ingezet (meer) moeten evalueren op het uiteindelijke effect van de 

interventie. Hierbij moet worden opgemerkt dat gezien de complexiteit van het begrip leefbaarheid 

de effecten moeilijk één op één terug te voeren zijn op de ingezette maatregel. Dit maakt dat Bevo 

alleen inzicht kan verkrijgen in de lste orde effecten en daar op kan sturen. 

6 Welke stakeholders zijn bij het proces betrokken? 

Leefbaarheid is een integrale woonomgevingsbenadering. Bij leefbaarheid geldt nog meer dan bij 

andere beleidsvelden dat een brede waaier van stakeholders te onderscheiden zijn. Per situatie 

verschilt de samenstelling en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders. Naar voren 

is gekomen dat bewoners en gemeenten de belangrijkste stakeholders zijn. Hoewel op het eerste 

gezicht alle bijdragen van de betrokken partijen gericht zijn op het behoud of de versterking van 

leefbaarheid, lopen de individuele belangen in werkelijkheid sterk uiteen. Het dient de aanbeveling 

om tot een integrale visie te komen tussen de verschillende stakeholders ten aanzien van de gewenste 

kwaliteit van buurten en wijken. Niet alleen kunnen de afzonderlijke interventies van de verschillende 

stakeholders op elkaar worden afgestemd, ook kunnen dan duidelijkere afspraken worden gemaakt 

ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden van elke partij en kunnen de partijen daar op 

worden aangesproken. 

Case studies 

Aan de case studies kunnen een aantal conclusies verbonden worden. In de eerste case study 

is naar voren gekomen dat de opzet en het soort data van het leefbaarheidsonderzoek welke in 

2003 in de gemeente Gorinchem is uitgezet, niet toereikend zijn om als input te dienen voor het 

beslissingsondersteunend model welke in dit onderzoek is voorgesteld. Het is niet mogelijk om aan 

de hand van de gegevens uit het onderzoek aandachtsgebieden te formuleren alsmede te kijken 

welke aspecten het meeste bijdragen aan de leefbaarheidsscore in een gebied. Daarnaast zijn slechts 

twee contextvariabelen meegenomen in het betreffende onderzoek. Ook worden sommige domeinen 

beschreven aan de hand van slechts één indicator. Wanneer opnieuw een leefbaarheidsonderzoek 

wordt uitgevoerd in Gorinchem, dient allereerst inzicht verkregen te worden over de algehele 

leefbaarheidsscore welke bewoners aan hun woonomgeving toekennen. Daarnaast dienen voldoende 

indicatoren per domein geformuleerd te worden en dienen meerdere contextvariabelen meegenomen 

te worden. 

In de tweede case studie is naar voren gekomen dat het sturen op 'interpersoonlijke relaties' het 

meeste winst oplevert in de verbetering van leefbaarheid. Met alleen fysieke interventies kan niet 

worden volstaan. Hoewel de case betrekking had op de wijk 't Hout in Helmond kan dit beeld 

gegeneraliseerd worden. Ook in het onderzoek van Carton & Smeets (2003) uitgevoerd in de gemeente 

Eindhoven kwam voren dat met name sociale cohesie invloed heeft op de leefbaarheid in een gebied. 

Dit is eveneens naar voren gekomen in het onderzoek van Van Dorst (2003). Uit het voorgaande 

119 



Hoofdstuk 11; Conclusies en aanbevelingen 

kan worden afgeleid dat ook Bevo (nog) meer aandacht moet besteden aan de sociale cohesie in de 

wijken alsmede de verbetering van de onderlinge relaties tussen buurtbewoners. 

Tot slot is in beide case studies naar voren gekomen dat het meten van verschillen in tevredenheid 

van de woonomgeving tussen sociale groepen niet eenvoudig is. Wanneer verschillen in tevredenheid 

tussen sociale groepen worden waargenomen, blijkt dat de grootte van deze verschillen niet 

groot zijn. De Heus et al. (2003) merken hierover op dat over het algemeen geldt bij dergelijke 

variantieanalyses dat de verwachten verschillen zeer klein zijn. Volgens de auteurs komt dit doordat 

de meeste verschijnselen in de sociale werkelijkheid vele oorzaken hebben. Mogelijk spelen nog 

andere contextvariabelen een rol zoals etniciteit. Het feit dat meerdere contextvariabelen een rol 

kunnen spelen in de verschillen in tevredenheid van de leefbaarheid is ook in de eerste casestudy naar 

voren gekomen. De grootte van de verschillen in tevredenheid over een aantalleefbaarheidsaspecten 

waren groter bij de samengestelde variabele 'leeftijdsklasse' dan bij de variabelen 'leeftijdsklasse' en 

'gezinssituatie' afzonderlijk. 

Gezien het voorgaande kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

• Leefbaarheid is een complex begrip. Bevo dient haar werkveld duidelijk af te bakenen, maar dient 

oog te hebben voor anderen domeinen die niet tot het werkveld behoren. 

• Binnen de organisatie dient een betere informatievoorzieningen te zijn over de leefbaarheid in 

de buurten en wijken. Belangrijk is dat meer inzicht wordt verkregen in de tevredenheid van de 

bewoners met de woonomgeving. 

• Binnen het beleid dient rekening te houden met de verschil in behoeften van verschillende sociale 

groepen. Dit vraagt om een duidelijk definiëring van de sociale groep en de bepaling van de grootte 

van deze groepen. 

• Er dient (nog) meer te worden gestuurd op de interpersoonlijk relaties tussen bewoners. Dit is 

de sleutel tot succesvol interveniëren in de leefbaarheid in een gebied. 

• Om het afwegingsproces van de interventies te optimaliseren dient Bevo meer inzicht te verkrijgen 

in de effecten van de interventies. Hierbij zal alleen gestuurd kunnen worden op 1"• orde 

effecten. 

• De bewoners dienen nog meer in het leefbaarheidsbeleid betrokken te worden. Zij zijn immers 

coproducent van hun eigen leefbaarheid. 

• Er dient een integrale visie ontwikkeld te worden over de gewenste leefbaarheid in Gorinchem 

met betrokken stakeholders. Zo kunnen interventies op elkaar worden afgestemd en kan iedere 

partij op haar taken en verantwoordelijkheden worden aangesproken. 
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11.2. Beperkingen van het onderzoek 

Ten aanzien van het onderzoek kan een aantal opmerkingen worden gemaakt. 

In de case 't Hout zijn alleen de huurders van een sociale woningbeheerder betrokken. Om uitspraken 

te kunnen doen voor de gehele populatie in een wijk dienen niet alleen de huurders in de steekproef 

betrokken te worden. Ook overige bewoners van de wijk dienen in een leefbaarheidsonderzoek 

meegenomen te worden. 

Vanwege het beperkte aantal cases in de case 't Hout kon niet inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre 

de tevredenheid van sociale groepen woonachtig in eengezinswoningen verschilt van dezelfde 

groepen woonachtig in meergezinswoningen. 

In de beide case studies is de betrokkenheid met de buurt niet meegenomen in de analyses. Hier 

kunnen dus geen uitspraken over worden gedaan. De verwachting is wel dat dit aspect een rol speelt 

in de tevredenheid van de leefbaarheid in de buurt. 

In de beide case studies is de contextvariabele etniciteit niet meegenomen in de analyses. Hier kunnen 

dan ook geen uitspraken over worden gedaan. Mogelijk geeft nog meer inzichten om te komen tot 

contextafhankelijk beleid. 

Aangezien geen gegevens voorhanden waren om de leefbaarheid langs objectieve weg te beoordelen, 

kon niet worden beoordeeld in of er sprake was van eventuele 'aanpassing' dan wel 'protest van de 

bewoners. 

Voor beide cases geldt verder dat de analyses hebben plaatsgevonden op wijkniveau. Voor specifieke 

probleemformulering zouden de analyses idealiter op buurtniveau plaats dienen te vinden. Echter 

om statitische betrouwbare uitspraken te kunnen doen, dienen meer dan 30 respondenten per 

groep beschikbaar te zijn. Voor een variabele als werkenden/niet werkenden met vijf groepen zou 

dit betekeken dat minimaal 150 respondenten evenredig verdeeld zouden moeten zijn binnen de 

verschillende groepen. Verwacht wordt dat per buurt niet altijd genoeg cases voorhanden zullen 

zijn zodat geen betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden. Om toch meerwaarde in de buurt 

te kunnen creëren, dient per buurt meer gerichte gespreken met bewoners, stakeholders intern en 

extern gehouden moeten worden. 

11.3. Aanbevelingen voor toekomstige onderzoeken 

In huidige leefbaarheidsonderzoeken wordt weinig tot geen rekening gehouden met de verschillen 

in behoeften van mensen ten aanzien van de kwaliteit van de woonomgeving. In dit onderzoek is 

getracht om ten aanzien van leefbaarheidsonderzoek een kwaliteitssprong te maken door een aanzet 

geven om te komen tot een contextafhankelijk beleid. Hierbij is vanuit gegaan dat verschillen in de 

tevredenheid met de leefbaarheid in een gebied tussen sociale groepen wijst op de verschillende 

behoeften van deze groepen. In toekomstig onderzoek zouden de behoeften van verschillende sociale 
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groepen ten aanzien van de kwaliteit van de woonomgeving centraal moeten staan. Wanneer meer 

inzicht wordt verkregen in wat generiek is en wat specifiek is in behoeften van verschillende sociale 

groepen kan in de toekomst beter tegemoet worden gekomen aan de variatie in behoeften. 

Hoewel in dit onderzoek wordt onderstreept dat subjectieve en objectieve indicatoren naast 

elkaar gebruikt dienen te worden, is niet nader ingegaan op een specifieke meetmethode om deze 

indicatore met elkaar te kunnen koppelen. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn dit nader 

te beschouwen. De koppeling zal in de praktijk een goede organisatie vergen. Objectieve gegevens 

zijn niet altijd voorhanden en worden vaak in verschillende databestanden aangeleverd. Daarnaast 

zou bekeken hoe het beste de koppeling gemaakt zou kunnen worden met subjectieve indicatoren. 

In dit onderzoek is voornamelijk ingegaan op hoe een corporatie vanuit het beleid sturing gegeven 

kan worden aan verschillende leefbaarheidsinterventies. Hoewel een aanzet is gemaakt met het 

benoemen van de effecten van de diverse leefbaarheidsinterventies, is dit niet in de praktijk getoetst. 

Zeker gezien de huidige discussies omtrent de verantwoording van de maatschappelijke prestaties 

van de sociale huursector, dient nog meer inzicht te worden verkregen in de effecten ('outcome') van 

de leefbaarheidsinterven ties op langere termijn. 

11.4. Tot slot ... 

Getracht is om in dit onderzoek een handvat te bieden aan corporaties zodat zij een kwaliteitssprong 

kunnen maken in de beleidsontwikkeling ten aanzien van het prestatieveld leefbaarheid. 

Al met al kan worden opgemerkt dat het waarborgen dan wel verstevigen van de leefbaarheid in 

een gebied verder reikt dan alleen het inzetten op de fysieke problemen in een wijk en conflict 

beheersing. Van nog groter belang is het creëren van kansen voor bewoners in de wijk. Alleen zo kan 

tot structurele oplossingen worden gekomen en kan een buurt verder stijgen op de maatschappelijke 

ladder. Dit proces is echter niet eenvoudig. Gezien de verschillende stakeholders en de daarbij 

behorende verschillende belangen is de verbetering van de leefbaarheid een proces van lange adem 

en vergt het nodige doorzettingsvermogen. 
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