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Samenvatting 

Samenvatting 

Integrale wijkvernieuwing vraagt om aanpassing van wijken aan de 
nieuwe eisen die de samenleving stelt. De corporatie speelt bij 

wijkvernieuwing een hele belangrijke rol vanwege het feit een 
corporatie over het algemeen veel woningbezit heeft in gebieden die 

in aanmerking komen voor wijkvernieuwing. Omdat een corporatie uit 

het verleden zich alleen maar heeft beziggehouden met de fysieke 
gesteldheid van haar woningvoorraad (de fysieke component) wordt 

zij nu geconfronteerd met een sociale component. 

In deze scriptie is gekeken naar de implementatie van de sociale 

component in het wijkvernieuwingsproces van een corporatie. Het 

onderzoek bestaat uit een aantal hoofdingredienten, enerzijds op 

organisatorisch niveau: het strategisch - en tactisch management en 
anderzijds de interpretatie van de sociale - en fysieke component bij 

wijkvernieuwing. Aan de hand van een fasering/ stappenplan is de 
sociale component in de organisatie ge'implementeerd. Dit 

stappenplan staat afgebeeld op biz. 71. 

Inteqrale wi;kvernieuwinq 
De kwaliteit van gebieden kan op een bepaald moment afnemen 
doordat ze niet meer goed aansluiten op de wensen en eisen van de 

huidige en toekomstige bewoners, ook wel de maatschappelijke 
behoeften genoemd. Integrale wijkvernieuwing is dan nodig om een 

gebied weer op de kaart te zetten. Motieven om over te gaan tot 

wijkvernieuwing kunnen zowel uit sociaal-economisch, sociaal
cultureel of uit ruimtelijk-economisch oogpunt bestaan. In deze 

scriptie wordt de nadruk gelegd op de interactie tussen sociale - en 
fysieke facetten in het wijkvernieuwingsproces. 

SOCIALE COMPONEN FYSIEKE COMPONENT 

Strateqisch management 
Vanuit strategisch oogpunt is het voor een corporatie belangrijk dat 
woningen in de markt blijven en een zo breed mogelijk publiek 

bereiken. Het portfoliobeleid van een corporatie geeft aanleiding tot 

ingrijpen in een bepaald gebied; continuering van de waarde van de 
woningportefeuille en het aanbieden van zowel sociale huurwoningen 

alsmede andere woningtype en segmenten. Het strategisch 
management bepaalt en bewaakt het lange termijn beleid en zorgt 

ervoor dat middels het beleid de missie en visie van de corporatie 
warden nagestreefd. 

10 mei 2005 

en 
C: ·;: 
::::, 

-~ 
C: .... 
QJ 
> 
~ ........ 
·;: 
~ 
ro .... 
en 
QJ ..., 
C: 

C: 
QJ 
C: 
C: 
i5 ..., 
C: 
QJ 
C: 
0 
a. 
E 
0 u 
~ 
ro 
·o 
0 
VI 

QJ 
Cl 

~ 



10 mei 2005 

01 
C .?,: 
::i 
. '!! 
C 
I... 
Q) 

> 
~ .,..., 
~ 

~ 
Ill 
I... 
01 
Q) ...., 
C 

C 
Q) 
C 
C 
:0 ...., 
C 
Q) 
C 
0 
a. 
E 
0 
u 
~ 
Ill 
·c; 
0 
<fl 

Q) 

0 

' 

Samenvatting 

Op het niveau, strategie en portfolio, wordt er aan de hand van 

marktontwikkelingen en portfoliobeleid het beleid voor de langere 

termijn bepaald. Dit beleid is, op basis van toekomstige 

ontwikkelingen (DESTEP analyses), een uitwerking van de missie 

waarmee een corporatie zichzelf identificeert. Het lange termijn 

beleid wordt voorgelegd aan het gebiedsgerichtmanagement. Door 

middel van overleg tussen beide management niveaus wordt het 

lange termijn beleid verder uitgewerkt tot strategieen en 

gebiedsgerichte ambities. 

Gebiedsqericht management 
Op het tactische (gebiedsgerichte) niveau wordt er een relatie gelegd 

tussen enerzijds het lange termijn beleid dat op strategisch niveau 

wordt bepaald en anderzijds het gebiedsgericht management. In deze 

fase wordt er intern onderzoek gedaan naar de huidige kwaliteit 

(monitoring) van de gebieden waar de corporatie veel bezit heeft en 

de mogelijkheden / kansen die deze gebieden bieden ten aanzien van 

het lange termijn beleid. Aan de hand van sociale en fysieke analyses 

wordt het gebied in kaart gebracht; 

Sociale analyse: 

□ Demografische ontwikkelingen; 

□ Sociaal - culturele ontwikkelingen; 

□ Sociale - economische ontwikkelingen; 

Fysieke analyse; 

□ Belevingswaarde; 

□ Gebruikerswaarde; 

□ Toekomstwaarde. 

Kampen gebieden met een fysieke achterstand, een sociale 

achterstand of beide. Aan de hand van de huidige kwaliteit en het 

lange termijn beleid wordt er een gebiedsambitie geformuleerd. 

Vanuit de overheid zijn er vier verschillende ambitieniveaus 

geformuleerd welke zijn getransformeerd naar ambitieniveaus voor 

een corporatie: 

IO Regio evenwicht 
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> 
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Samenvatting 

Nadat de corporatie een heldere probleemstelling en ambitie heeft 

geformuleerd dienen de gebiedsgerichte ambities gestalte te krijgen 

in uiteindelijke ontwerpeisen. Vanaf dit moment warden de bewoners 

ge'informeerd en betrokken bij het proces. De keuze van 

bewonersparticipatie is afhankelijk van de ambities die de corporatie 
met het gebied heeft. 

Wanneer een gebied zo wordt herontwikkeld dat er niet gebouwd 
wordt voor de huidige doelgroepen dient de corporatie een 

communicatie strategie toe te passen die vooral gebaseerd is op de 
'Top-down' benadering. 
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Wordt het gebied voor de huidige doelgroepen herontwikkeld is er 

sprake van een communicatie strategie gebaseerd op een 'Bottom-up' 
benadering. 

Voor de corporatie is het dan oak van belang om de communicatie 
met de bewoners van begin af aan duidelijk en strak te houden. en 
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H1 - Aanleiding en onderzoeksopzet 

1 Inleiding en onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding en de onderzoeksopzet voor 
deze onderzoeksscriptie omschreven. Aan de hand van de aanleiding 
is er een probleemstelling en doelstelling geformuleerd welke 
structureel worden uitgewerkt aan de hand van een daarvoor 
opgesteld plan van aanpak dat tevens in dit hoofdstuk wordt 
gepresenteerd. 

1.1 Aanleiding 

Door toegenomen welvaart, vrije tijd, mobiliteit, individualisering en 
niet te vergeten het internet is het sociale leven ingrijpend 
veranderd. Mensen leven tegenwoordig steeds meer 'netwerk' 
georienteerd in plaats van buurt of wijk georienteerd. De buurt of 
wijk krijgt steeds meer de functie van uitvalsbasis waar de bewoners 
hun status aan ontlenen, alsmede de plek die veiligheid moet bieden. 
Het is echter tevens ook nog steeds een domein dat verblijfsruimte 
biedt voor met name personen met een beperkte actieradius: 
kinderen en ouderen 1

. Vanwege de steeds meer 'netwerk' 
orienterende leefwijze van mensen verschuift de bindende factor van 
sociale verbondenheid naar een gezamenlijke betrokkenheid om de 
buurtkwaliteit (fysiek en sociaal) in stand te houden dan wel te 
vernieuwen. 

Als mensen hun oordeel over wonen uitspreken, gaat dat vaak niet 
over enkel de woning maar over de gehele buurt of wijk. De buurt is 
onaangenaam, saai, onveilig, bewoners hebben weinig of geen 
contact met buurtbewoners en de voorzieningen zijn gebrekkig. 
Iedereen heeft daar zo zijn eigen beelden bij. Nederland bezit 
buurten en wijken waarover dit aanmerkelijk veel gezegd wordt. Het 
zijn wijken waarin sociale problemen en sociale achterstanden in de 
loop van de jaren zijn geconcentreerd2

• Het zijn over het algemeen 
wijken waarin werklozen, laag opgeleiden en allochtonen de 
boventoon voeren. De kwaliteit van de woningen in de wijk is 
bouwtechnisch over het algemeen goed maar ze liggen slecht in de 
markt. De woningen zijn te klein en de indeling voldoet niet meer aan 
de wensen en eisen van de huidige en toekomstige bewoners. 

Wijken met een sociale achterstand hebben gemeenschappelijke 
raakvlakken. Het zijn voor het merendeel oudere wijken van voor en 
vlak na de Tweede Wereldoorlog. De wijken bevatten een groot 
aandeel middelhoogbouw (portiek - dan wel galerijflats) in de 
huursector net buiten het centrum van de stad. De marktpositie van 
deze wijken is vanwege de eenzijdige woningvoorraad zwak. Er is 
over het algemeen een hoge verhuisgeneigdheid van mensen die het 

1 Arcadis - Procesbeschrijving integrale wijkvernieuwing - februari 2004 

2 Remkes J. - Nota Mensen, Wensen en Wonen - 2000 
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H1 - Aanleiding en onderzoeksopzet 

zich kunnen permitteren grater en duurder te gaan wonen (huren dan 

wel kopen). Het meest kwetsbare deel van de bevolking blijft dan 

achter. De bewoners die achterblijven zijn dan niet alleen mensen 

met lage inkomens, maar tevens mensen die over onvoldoende 

sociaal-maatschappelijke vaardigheden beschikken (bv. allochtonen). 

Voor de steden is het van belang deze buurten en wijken op zo'n 

manier aan te pakken dat de leefbaarheid in de wijk vergroot en de 

verhuisgeneigdheid van de koopkrachtige mensen terugloopt kortom; 

een integrale aanpak is noodzakelijk, oftewel integrale 

wijkvernieuwing. 

De kwaliteit van het woon - en leefklimaat in een desbetreffende wijk 

wordt in hoge mate bepaald door de bewoners zelf en door het 

functioneren van de verschillende aanbieders van buurt - of 

wijkvoorzieningen. De corporatie is een van die aanbieders (sociale 

woningvoorraad) met de gemeente als natuurlijke partner ( openbare 

ruimte, welzijnsvoorzieningen, openbare orde). Overige aanbieders 

zijn instellingen op het gebied van: onderwijs, zorg, cultuur, religie, 

sport en commerciele partijen als detailhandel, horeca en bedrijven 3
• 

1.2 Onderzoeksafbakening 

Integrale wijkvern ieuwing vraagt dus om aanpassing van wijken aan 

de nieuwe eisen die de samenleving stelt. Welke eisen dat nu precies 

zijn komen verderop in het onderzoek aan de orde. Was het echter 
altijd het bouwtechnisch verval dat de aanleiding gaf tot 

stadsvernieuwing. Bij integrale wijkvernieuwing gaat het niet meer 

alleen om bouwtechnische problemen maar vooral om de 

leefbaarheid, de sociale samenhang en om de eisen en verlangens 

van de bewoners in de wijk . De aandacht verlegt zich dan ook van 

het ouderwetse 'bouwen en technisch beheer', naar een brede 

dienstverlening op het vlak van wonen, waarin technisch - en sociaal 

beheer volledig ge·integreerd dienen te zijn. Kortom de sociale 

component is bij een renovatie -, herstructurering - of zelfs 

nieuwbouw project niet meer weg te denken. Vooral bij renovatie - en 

herstructureringsopgaven is deze component van grate invloed op het 

uiteindelijke programma van eisen van de betreffende wijk. 

Om de complexiteit enigszins te beperken wordt er voor dit 

onderzoek alleen door de bril van de wooncorporatie gekeken. De 

corporatie is primair verantwoordelijk voor de sociale woningvoorraad 

en is dus medeverantwoordelijk en belanghebbende voor de sociale 

kwaliteit van de wijk. In dit onderzoek wordt er gekeken welke 

sociale factoren voor de wooncorporatie van belang zijn in het totale 

wijkvernieuwingsproces en hoe de corporatie deze sociale factoren 

kan be"invloeden . 

3 Arcadis - Procesbeschrijving integrale wijkvernieuwing - februari 2004 
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1.3 De probleemstelling 

De sociale component binnen integrale wijkvernieuwing gaat verder 
dan het alleen inhoud geven aan bewonersbegeleiding. Als we over 
de sociale component praten, hebben we het over de totale sociale 
kwaliteit van een gebied. De projectorganisatie van integrale 
wijkvernieuwing kent een bemensing van zowel technische als sociale 
deskundigen. De interactie tussen beide disciplines is een 
randvoorwaarde en dient te worden bewaakt door de procesmanager. 
De volgende situaties zijn daarbij te onderscheiden: 

□ De sociale component kan volgend zijn in het primair fysieke 
proces: we willen verandering van 'stenen' en willen zo goed 
mogelijk de gevolgen voor de bewoners managen. 

□ De sociale component kan gelijk optrekken met de fysieke 
proceskant: we willen verandering van 'stenen', maar gelijktijdig 
ook sociale structuren veranderen of versterken. 

□ De sociale component kan ook leidend zijn in een project, waarbij 
de fysieke component volgend is: we willen verandering of 
verbetering van sociale structuren en als gevolg daarvan moeten 
we mogelijk wat aan de 'stenen' doen. 

Met name de eerste projectvorm, waarbij de sociale component 
volgend is op de fysieke component, is een traditionele aanpak van 
de corporaties. De overige projectvormen zullen echter in de 
toekomst toenemen en dus steeds vaker gerealiseerd worden. Omdat 
bij deze projectvormen de sociale component een steeds 
belangrijkere rol gaat vervullen ten opzichte van de fysieke 
component is het voor een wooncorporatie van belang duidelijkheid 
te scheppen omtrent de invulling en de betekenis van de sociale 
component. Voor een corporatie zijn lang niet alle sociale gegevens 
van een buurt of wijk van belang, echter vanwege het grote 
woningbezit van corporaties in binnenstedelijke gebieden spelen 
corporaties een hele belangrijke rol bij integrale wijkvernieuwing en 
de daaraan gerelateerde verbetering van de leefkwaliteit. 

De corporatie dient op basis van de juiste sociale en fysieke 
informatie een visie en ambitieniveau op te stellen die ten goede 
komt aan de wijk, de corporatie en de gehele stad. De 
probleemstelling is dan ook als volgt gedefinieerd; 

Probleemstelling: 

Op we/ke wijze kan de corporatie, de sociale component 
vanuit verschillende ambitieniveaus een optimale rol laten 
spe/en bij integrale wijkvernieuwing? 
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Toe!ichting: 

Bij de beantwoording van deze probleemstelling zal in het onderzoek 

gekeken warden naar de inhoud en betekenis van de sociale 

component in relatie tot de wooncorporatie en integrate 

wijkvernieuwing. 

Daarna wordt er gekeken, op basis van de verschillende 

ambitieniveaus die tevens verderop in het onderzoek warden 

vermeld, welke werkwijze / model ondersteunend kan werken bij 

integrate wijkvernieuwing. 

Om de probleemstelling op een juiste manier te benaderen zijn er 

verschillende onderzoeksvragen opgesteld. 

Onderzoeksvragen: 

□ Wat is integrate wijkvernieuwing en wie zijn daarbij 

belanghebbend (stakeholders)? 

□ Wat zijn de verschillende ambitieniveaus en hoe en door wie zijn 

ze gedefinieerd? 

□ Wat wordt daadwerkelijk verstaan onder de "sociale component" 

en welke sociale factoren zijn van belang als het gaat om integrate 

wijkvernieuwing? 

□ Wat betekent de fysieke component bij integrate wijkvernieuwing? 

□ Wat is een wooncorporatie en wat is haar rot bij integrate 

wijkvernieuwing? ( missie, werkwijze, organisatie visie,)? 

□ Op welke manier kunnen de socia/e en fysieke aspecten bij 

integrate wijkvernieuwing in de initiatieffase warden 

gecombineerd? 

1.4 Doelstelling 

Vanuit de hiervoor beschreven probleemstelling is de onderstaande 

doelstelling geformuleerd: 

Doe/stet Ii ng: 

Aantonen op welke wijze de corporatie de sociale component 
vanuit de verschillende ambitieniveaus, een optima/e rot kan 
laten spelen bij integrate wijkvernieuwing? 

Voor de corporatie is het van belang om te alien tijde te weten hoe de 

sociale en fysieke gesteldheid in een wijk of buurt is. Het grootste 

belang bij wijkvernieuwing is dat de leefbaarheid, het woongenot en 

de veiligheid in de wijk of buurt weerkeert. Aan de hand van actuele 

informatie kan de corporatie naar belang (lees ambitie) fysiek dan 

wel sociaal wenselijk beheer toepassen. 
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Eenvoudig gesteld bestaat het onderzoek uit een aantal 
hoofdingredienten zoals ambitie, toekomstige ontwikkelingen, sociale 
cohesie en fysieke component, die tezamen bepalen op wat voor 
manier deze sociale component een optimale rol kan spelen in het 
wijkvernieuwingsproces uit oogpunt van de corporatie. 

Corporatie 
Missie/visie 

Figuur 1.1 Hoofdingredienten en doelstelling onderzoek 

1.5 Plan van aanpak 

Figuur 2 op de volgende pagina geeft het stappenplan weer bij het 
proces van probleemoplossing betreffende bovenstaande 
probleemstelling en de daaraan gerelateerde deelvragen. Het totale 
onderzoek bestaat uit vier gedeelten. In deze viergedeelten spelen de 
hoofdingredienten een belangrijke rol : 

1. informatievergaring en Probleemidentificatie: in dit 
gedeelte wordt de benodigde informatie vergaart en verwerkt 
tot een probleemformulering. De informatie die in deze fase is 
vergaart wordt in een later stadium gebruikt als input voor het 
ondersteunend model; 

2. Design fase; in deze fase wordt onderzocht hoe de sociale 
component in het wijkvernieuwingsproces dient te worden 
geplaatst. Er wordt gekeken aan de hand van een nader te 
onderzoeken model naar de meest effectieve manier om de 
sociale component in het totale proces te integreren, uit 
oogpunt van de wooncorporatie 

3. 

4. 

Praktijkstudie; een toets naar de mogelijkheden van een 
ondersteunend model bij het signaleren en analyseren van 
sociale - en fysieke gegevens in een buurt of wijk. 

Evaluatie; aan het eind van de case studie zal een algehele 
evaluatie plaatsvinden omtrent het onderzoek. Conclusies en 
aanbevelingen zullen hieruit voortvloeien. 
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I mplementat ie sociale component in 
integraa l wij kvernieuwingsproces: 

Voorwaarden, 
check list 

sociale + fys ieke 
analyse 

Case studie: " Hapertbouw" te Eindhoven 

Evaluatie . ·; 

. 4:~ 

Conclusies en aanbevelingen 
erkwijze / ondersteunend model 
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Figuur 1.2 Plan van aanpak 

1.6 Opbouw rapport 

De opbouw van het rapport zal zoveel mogelijk synchroon lopen met 

het bovenstaand gepresenteerde plan van aanpak en de daaraan 

gerelateerde deelvragen. 

In hoofdstuk 2 staat de wooncorporatie met haar organisatiestructuu r 

centraal. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het fenomeen integrale 

wijkvernieuwing en de structuur en procesbeschrijving ten aanzien 

van integrale wijkvernieuwing. Hoofdstuk 4 staat in het teken van de 

sociale structuren in buurten en wijken . Sociale cohesie, sociale 

integratie, leefstijlen, demografische en economische ontwikkelingen 

spelen hierbij een rol. Hoofdstuk 5 brengt de fysieke component bij 

wijkvernieuwing in beeld. Uiteindelijk wordt in hoofdstuk 6 een totaal 

model gepresenteerd waarin de relaties worden weergegeven tussen 

corporatie en de sociale - en fysieke component aan de hand van de 

verschillende ambitieniveaus welke een corporatie kan uitdragen . 

Met deze theoretische gegevens zal het ondersteunende model aan 

de hand van een case doorlopen worden. In het laatste hoofdstuk 

bevinden zich de conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het 

onderzoek . 
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2 De wooncorporatie 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de (wocrn)corporatie met haar 
organisatie, missie, competenties en doelstellingen. In het eerste 
gedeelte wordt de wooncorporatie in algemene zin besproken. 
Oorsprong, ontwikkeling, competenties en taken komen hier aan de 
orde. 

Verder wordt er het fenomeen integrale wijkyernieuwing besproken, 
door de ogen van de corporatie. Wat betekent integrale 
wijkvernieuwing voor de corporatie, en wat zijn de belangen van de 
wooncorporatie ten aanzien van integrale wijkvernieuwing. 

2.1 De wooncorporatie in het algemeen 

Wanneer men het woord "corporatie" op zal zoeken in de van Dale 
woordenboeken zal men als vertaling vinden: belangenorganisatie 
van werkgevers en werknemers in dezelfde bedrijfstak. Wanneer we 
ons echter meer gaan verdiepen in de corpora1tie ten opzichte van het 
wonen vinden we een meer gespecificeerde vertaling, namelijk; 

Een soort organisatie of vakgenootschap waarbij binnen de 
volkshuisvesting deze term gebruikt wordt als verzamelnaam voor 
woningbouwverenigingen en -stichtingen, welke door de 
rijksoverheid zijn erkend via de toekenning van de status van 
toegelaten instelling ten dienste van de uitvoering van het 
vo/kshuisvestingsbeleid 4

• 

Oftewel, de corporatie is een door de minister van VROM toegelaten 
instelling krachtens artikel 70 van de woningwet. In de praktijk wordt 
het begrip ook wel gezien als een verzamelnaam voor al die 
verenigingen en stichtingen die uitsluitend werkzaam zijn in het 
belang van de volkshuisvesting en hun beschikbare financiele 
middelen uitsluitend daarvoor aanwenden. Dit geheel wordt ook wel 
de non-profit-sector genoemd of: niet winstbeogende instellingen. 

Hoofdtaak van de wooncorporaties bestaat eruit huishoudens die niet 
of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht in hun huisvesting te 
voorzien, onderdak te bieden 5

• 

2.1.1 Oorsprong 

De oorsprong van de corporaties ligt in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. In die tijd werden de eers

1
te stappen gezet op het 

terrein van beleidsvorming op gemeentelijk niveau. Dit als reactie op 
de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. De eerste corporatie werd 
in 1851 in Amsterdam opgericht. Door de sterke ontwikkelingen van 
de grote steden in een relatief korte periode, ten gevolge van de 
industriele revolutie en de toename daardoor van het aantal 

4 Prof. Ir. W. G. Keeris - Vastgoedbeheer Lexicon - 2001 

5 Drs. J.J.A.M. Smeets - Marktgericht Portefeuillebeleid - 2001 
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arbeiders, was de huisvesting van deze huishoudens zeer slecht. Doel 

van de eerste generatie corporaties was dan ook het bouwen van 

eenvoudige woningen om in deze nood te voorzien. De inspanningen 

op dit gebied bleven echter zeer beperkt. Aan het eind van de 

negentiende eeuw werd volkshuisvesting erkend als een sociaal 

vraagstuk. 

Dit leidde in 1901 tot de Woningwet. Hiermee werd het mogelijk 

gemaakt financiele overheidssteun te geven aan verenigingen, 

vennootschappen of stichtingen, welke door het Rijk waren 

toegelaten als instelling op het gebied van de volkshuisvesting. Deze 

tweede periode weerspiegelt een dermate sterke impuls, dat de 

corporaties gedurende een lange periode nagenoeg de gehele 

woningbouw voor hun rekening namen. De goede relatie tussen 

corporaties en overheid beperkten de financiele risico's van deze 

corporaties maar maakten hen tegelijkertijd wel steeds afhankelijker. 

In de jaren 60 en 70 zijn de corporaties in toenemende mate 

verzelfstandigd. De corporaties namen de rol van de gemeentelijke 

woningbouwbedrijven over, kregen door de verzelfstandiging meer 
ruimte op de huurwoningmarkt, en wisten daardoor hun relatieve 

positie op de huurwoningmarkt te versterken. In de jaren 80 zet het 

proces van verzelfstandiging zich voort en in deze jaren wordt ook 

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) opgericht. Dit fonds 

staat garant voor de leningen van de corporaties. Het Centraal Fonds 

van de Volkshuisvesting (CFV) wordt in 1988 van kracht en heeft als 

taak de financieel zwakke corporaties te ondersteunen bij hun 

financiele gezondmaking. 

Door de afname van de kwantitatieve woningnood kwam de overheid 

in 1989 met de nota 'Volkshuisvesting in de jaren negentig', in de 

volksmond 'Nota Heerma'6 genoemd naar de toenmalige 

staatssecretaris van VROM. Deze nota wordt gezien als nieuwe impuls 

voor de verdere verzelfstandiging van de corporaties. 

2.1.2 Groei en snoei in de corporatiesector 

Tegenwoordig zijn wooncorporaties privaatrechtelijke instellingen met 

een publieke taak. Ze worden toegelaten instellingen genoemd omdat 

ze door de overheid konden en nog kunnen warden toegelaten, mits 

ze uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn. 

De woningcorporaties bouwen en beheren woningen, zonder 

winstdoel. Als gevolg van stimulerend overheidsbeleid in verband met 

de Eerste Wereldoorlog, groeide tussen 1916 en 1922 het aantal 

woningcorporaties stormachtig, tot meer dan 1350. het waren 

merendeel kleine corporaties met gemiddeld ruim vijftig woningen in 

beheer, zie tabel 5.1. In de eerste helft van de twintigste eeuw 

bouwden veel corporaties voor eigen !eden. De inbreng van vrijwillige 

6 Heerma E. -Nota Heerma, Van bouwen naar wonen : Volkshuisvesting in de jaren 
negentig - april 1989 Den Haag 
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krachten was groot en de corporaties functioneerden in feite als 
cooperatieve verenigingen. Na de Tweede Wereldoorlog nam hun 
woningbezit snel toe (zie tabel 5.1). In die periode kwam de nadruk 
te liggen op de behartiging van publieke belangen en de 
bereikbaarheid van de geleverde diensten voor alle burgers7

• De 
gesubsidieerde woningbouw door corporaties nam een grote vlucht en 
het gemiddelde bezit steeg van nog geen 200 in 1947 naar meer dan 
2.000 woningen in 1985. Nadien is het verder toegenomen tot bijna 
4.000 in het jaar 2000, maar nu vooral als gevolg van fusies en 
schaalvergroting in plaats van grootschalige nieuwbouw. Het absolute 
aantal sociale huurwoningen neemt de laatste paar jaren juist af met 
ruim 6.000 in 1998 en ruim 10.000 in 1999. 

1920 1947 1971 1985 l 1997 1998 
l 

1999 ! 2000 

! Woningcorporaties 1.350 1.040 990 850 : 804 761 710 i 651 
'- - -- ~ -+ 

' - ' I ' ' Won. per instelling 56 190 ' 900 2.290 3.318 3.305 
' 

3.561 3.878 

Figuur 2.1 Toegelaten instellingen en gemiddeld aantal woningen in 
eigendom, 1920 - 2000 {absolute aantallen)8,9 

Bij voortdurende schaalvergroting door middel van fusies van 
corporaties worden echter kanttekeningen geplaatst. De grootste 
corporatie bezit meer dan 70.000 woningen, terwijl verdere groei tot 
wel het dubbele hiervan in de verwachting ligt. Institutionele 
beleggers, de grote particuliere verhuurders, halen een dergelijke 
omvang niet1°. Het risico bestaat dat de lokale binding verloren gaat. 
Dit zal zich wreken in minder goed overleg met de plaatselijke 
huurders en met de lokale overheid. 

2.1.3 Deregulering en verzelfstandiging 

In de jaren negentig van de vorige eeuw trok de overheid zich terug 
uit de financiering en subsidiering van de bouw en exploitatie van 
sociale huurwoningen en werden de woningcorporaties zelfstandige 
non-profit ondernemingen met een sociale taakstelling. Volgens de 
nota Volkshuisvesting in de jaren negentig (VROM 1988) en onder 
aanvoering van staatssecretaris Heerma werden deregulering van de 
volkshuisvesting, de decentralisatie van verantwoordelijkheden naar 
het gemeentelijke en regionale niveau, en de verzelfstandiging van 
de woningcorporaties doorgevoerd. De corporaties kregen meer 
beleidsvrijheid, maar moesten ook veel meer dan voorheen de risico's 
van de investeringen in de nieuwbouw of in de bestaande bouw 
dragen. 

De wet balansverkorting 1995 (beter bekend als 'bruteringsoperatie') 
sneed midden jaren negentig de financiele banden tussen overheid en 

7 Gerrichhauzen I.G. - Het woningcorporatiebestel in beweging - 1990 

8 Van de Schaar J. - Volkshuisvesting, een zaak van beleid - 1997 

9 VROM - Cijfers over wonen 2002 - 2002 

1° Conijn et al. - Transparantie en concurrentie nodig: Economisch statische berichten 
87 -2002 
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afzonderlijke corporaties door. Toekomstige subsidieverplichtingen 

van de overheid werden verevend met uitstaande staatsleningen van 

de corporaties, waarna zij zelfstandig of in samenwerking met andere 

corporaties een sluitende exploitatie moesten bewerkstelligen. 

2.1.4 Beleid 

De corporaties moeten door het rijk zijn erkend als toegelaten 

instelling, hieraan zijn door de overheid enkele voorwaarden gesteld . 

Een besluit dat hierbij van groot belang is, is het BBSH 11
• Dit besluit 

regelt de uitvoering van de woningwet ten aanzien van de toelating 

van woningcorporaties alsmede de taken en het toezicht op deze 

instellingen. 

Het BBSH bevat de regels waaraan wooncorporaties zich moeten 

houden. Zoals eerder gezegd dienen de werkzaamheden op het 

terrein van de volkshuisvesting te liggen. De toegelaten instellingen 

moeten hun inspanningen primair rich ten op zes 

verantwoordingsvelden 12
• Dit zijn namelijk: 

□ Passend huisvesten van de primaire doelgroep; 

□ Zorg dragen voor het eigen bezit; 

□ Huurder zoveel mogelijke betrekken bij het beleid en beheer; 

□ Zorg dragen voor de financiele continu·1teit; 

□ Leefbaarheid in buurten en wijken in stand houden; 

□ Wonen en zorg. 

Verder geeft het BBSH regels voor de verslaglegging en het toezicht 

op woningcorporaties. Daarnaast is de corporatie per 1 januari 1997 
verplicht om aan het begin van elk jaar een overzicht aan de 

gemeente te geven van haar voorgenomen activiteiten. Aan de hand 

van dit overzicht kan het overleg tussen gemeente en corporatie 

omtrent het te voeren volkshuisvestingsbeleid opgestart worden. 

Zodoende dienen tegenwoordig de activiteiten van de corporatie nog 

steeds beperkt te blijven tot het dienen van het belang van de 

volkshuisvesting (in haar breedste opvatting), terwijl ook de 

aanwending van de financiele middelen uit de exploitatie van het 

woningenbestand zich daartoe beperken. De doelstelling van de 

corporaties wordt van dermate algemeen belang geacht, dat via de 

rijks- en gemeentelijke overheid financiele ondersteuning gegeven 

wordt in de vorm van vrijstelling ten aanzien van 

overdrachtsbelasting, het niet hoeven te betalen van leges bij het 

indienen van bouwplannen (echter wel over te voeren procedures) 

11 Besluit Beheer Sociale Huursector 

12 Ministerie VROM - Besluit Beheer Sociale Huursector - januari 1997 
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alsmede in bijzondere gevallen het hanteren van het lage BTW tarief 
bij bijzondere gevallen van renovatie 13

• 

2.1.5 Missie en competenties van de 
corporatie 

Missie 
Van oudsher zijn corporaties dus werkzaam op het gebied van de 

volkshuisvesting. De overkoepelende missie van de corporatie in het 
algemeen kan dan ook geformuleerd worden als: 

"er voor zorg dragen dat middels een gedifferentieerd aanbod van 
woondiensten met name /age inkomensgroepen op de juiste plaats 
betaalbaar woningen van een aanvaardbare kwaliteit kunnen huren"14 

Hierbij moet echter tot de missie ook de zorg voor passende 

huisvesting (en bijbehorende dienstverlening) van bijzondere groepen 

als ouderen, gehandicapten, asielzoekers etc. Worden gerekend. 

Competenties 
De competenties van wooncorporaties zijn sinds 1993 als algemeen 
geformuleerde prestatie-eisen vastgelegd in het Besluit beheer 

sociale huursector (BBSH), zie bovenstaande paragraaf. De 
corporaties verantwoorden hun prestaties achteraf en zijn niet meer 

gebonden aan de vele handelingsvoorscHriften en preventieve 

goedkeuringen van gemeente, zoals voordien. Intern toezicht op het 
werk van de corporatie wordt doorgaans door een raad van 

commissarissen geleverd; extern berustte het toezicht aanvankelijk 

bij de gemeente. 

In 1998 is het BBSH zodanig gewijzigd dat de gemeente niet langer 

toezichthouder is, en is de rol van de corporatie als lokale 

beleidsmaker versterkt. De taken van de corporaties zijn volgens het 
BBSH van 1993 als vol gt omschreven: 

Het huisvesten van de doelgroep, het waarborgen van de kwaliteit 
van woningen, en het betrekken van huurders bij beheer en beleid. 

De taken zijn in 1997 uitgebreid met het prestatieveld leefbaarheid. 
De corporatie draagt bij aan de leefbaarheid in buurten en wijken 

waar zij woningen beheren. Vanuit dit gezichtsveld kan de corporatie 
I 

dus ook andere dan woongebouwen verwerven en beheren, de 

omgeving buiten de directe nabijheid van de woongelegenheid 
verbeteren en "andere werkzaamheden verrichten die ten goede 

komen aan het woongenot in een buurt of wijk". Echter van oudsher 
liggen de competenties van de corporaties bij het exploiteren en 

ontwikkelen van woningbouwcomplexen. De prestatievelden van het 

13 Prof. Ir. W. G. Keeris - Vastgoedbeheer Lexicon - 2001 

14 Drs. J . Smeets; dictaat Woningbeheer - Marktgericht portefeuille beleid -april 2001 
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H2 - De wooncorporatie 

BBSH vertegenwoordigen echter tegenwoordig alle dimensies van het 

wonen in de sociale sector . 

Ten slotte moet de financiele continu"iteit van de onderneming 

gewaarborgd blijven, een verplichting waarop als toezichthouder het 

Centraal Fonds van de Volkshuisvesting is aangewezen. 

De financiele mogelijkheden van woningcorporatie en van de sector 

als geheel spelen een belangrijke rol bij het realiseren van doelen ten 

aanzien van kwaliteitsverbetering. 

2.1.6 Kernactiviteiten 

De kernactiviteiten zijn de basis voor het behalen en dienen van de 

opgestelde missie. In dit geval alles wat te maken heeft met 

vastgoedbeheer. 

Vastgoedbeheer wordt door Prof. Keeris omschreven als: "het geheel 

aan beheeractiviteiten m.b.t. de voor de verhuur op de markt 

gebrachte vastgoedobjecten, dan wel beleggingsportefeuilles, gericht 

op het behalen van een optimaal rendement, het realiseren van 

waardeontwikkeling en de invulling van de overige doelstellingen, 

binnen de door de eigenaar gestelde randvoorwaarden, gedurende de 

beschouwde periode, op basis van de analyse van gesignaleerde 

marktontwikkelingen en verkregen exploitatieresultaten, alsmede 

middels een adequate marketing en professioneel relatiebeheer, 

waarbij de huurder(s) en (potentiele ) doelgroepen centraal staan"15
. 

In deze omschrijving ligt de nadruk op het te behalen financiele 

rendement van een vastgoedobject. Voor de wooncorporatie zijn er 

echter andere factoren van een zeker zo groat belang; de 

genoegdoening (bevrediging) van een huurder (gebruiker) en de 

leefkwaliteit van de omgeving. Vanuit deze invalshoeken kunnen de 

kernact iviteiten van de corporatie dan oak als volgt warden 

omschreven: 

Het ontwikkelen en instandhouden van de kwaliteit van een 

woningportefeuille tegen zo laag mogelijke kosten en met een zo 

hoog moge!ijke genoegdoening van de gebruiker1 6
• 

Zie oak de verantwoordingsvelden uit het BBSH op pagina 18. 

2.2 Strategisch management 

Om als wooncorporatie de missie, taken en kernact iviteiten 

doeltreffend na te streven dient er een marktgericht portefeuille 

beleid gevoerd te warden. Er is een onderscheid in het management 

op strategisch , tactisch en operationeel niveau, zie figuur 2.1. 

15 Prof. Ir. W.G. Keeris - Vastgoedbeheer Lexicon - maart 2001 

16 J . Smeets; d ictaat Woningbeheer - Marktgericht portefeuille beleid -april 2001 
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Strategisch 
manaaement 

Tactisch 
manaaement 

Operationeel 
management 

Figuur 2.2 : Marktgericht portefeuillebeleld, bron: J. Smeets; dictaat 
Woningbeheer - april 2001 

Het strategisch management is binnen de organisatie het hoogste 
orgaan ten aanzien van beleidsvoering. Op dit niveau wordt het 
strategisch beleid bepaald. Onder leiding van het strategisch 
management wordt de missie van de corporatie opgesteld. Er worden 
doelstellingen geformuleerd en analyses uitgevoerd ten aanzien van 
interne en externe zaken. Van daaruit worden er opties en keuzes 
geformuleerd. Onder het strategisch management worden al die 
activiteiten verstaan welke betrekking hebben op het beleid voor de 
lange termijn. Onderstaand schema geeft schematisch het strategisch 
management weer. 

STRATEGISCH MANAGEMENT/ BELEID 

MISSIE/ VISIE ORGANISATIE 

PORTEFEUILLEBELEID 
(Interne analyse) 

PORTFOLIO ANALYSE 

MARKTONTWIKKEUNGEN 
(Externe analyse) 

DESTEP 

VASTSTELUNG PORTFOLIOSTRATEGIE LANGEITERMIJN 
(Strategle) 

MAATREGELEN 

FINANCIELE HAALBAARHEIDSTOETS 

BEHEERPLANNEN 

ACTIEPLANNEN 

1 

'I 

Figuur 2.3 Schematische weergave Strategisch management 
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H2 - De wooncorporatie 

Op het strategische niveau wordt er aan de hand van een interne en 

een externe analyse een beleid ontwikkeld voor de langere termijn. 

Dit beleid hangt af van de missie en visie die een organisatie 

nastreeft. De interne analyse bestaat uit een portfolioanalyse 

waarover meer in de volgende paragraaf. De externe analyse bestaat 

uit ontwikkelingen die voortkomen uit de markt. De matching tussen 

de interne - en de externe analyse bepaald een richting voor het 

lange termijn beleid. Deze richting wordt ingevuld naar maatregelen 

en globale plannen welke financieel getoetst warden. Op het niveau 

van het lange termijn beleid en de daaraan gekoppelde maatregelen 

vindt interactie plaats met het gebiedsgerichte management (tactisch 

niveau). Het tactisch niveau bezit de expertise en het vermogen om 

het globale beleid uit te werken en verder te vormen naar concrete 

plannen en oplossingen. 

2.2.1 Marktontwikkelingen 

Onder marktontwikkelingen warden alle ontwikkelingen verstaan 

welke invloed hebben op de woonconsument en de woonomgeving. 

Voornaamste marktontwikkelingen hierbij zijn de demografische 
ontwikkelingen van een bepaald gebied, de economische 

ontwikkelingen en de ontwikkelingen op politiek gebied, waarbij 

vooral de beleidsdoelstellingen ten aan zien van woningen en 

woonmilieus centraal staan. Aan de hand van een DESTEP analyse is 

er een duidelijk beeld te vormen van de marktontwikkelingen ten 

aanzien van wonen en leefmilieus. 

2.2.2 Portefeuillebeleid 

De portfolioanalyse geeft een beeld van de vitaliteit van de 

portefeuille van de organisatie. De portefeuille van de organisatie is 

de verzameling van vastgoedobjecten ( en in dit geval tevens 

diensten) die de organisatie toebehoren. Aan de hand van de 

portfolioanalyse wordt het duidelijk of de corporatie moet saneren of 

juist moet investeren en of er eventueel producten (complexen/ 

woningen) en/of diensten aan het assortiment moeten warden 

toegevoegd dan wel moeten warden weggehaald om de opgestelde 

missie na te streven. 

Hieronder zal in het kort een methode voor portfolioanalyse warden 

toegelicht volgens het BCG model 17 waarbij de portefeuille wordt 

onderverdeeld in een matrix. Er zijn meerdere manieren en 

mogelijkheden om portfoliobeleid te voeren. Het BCG model geeft 

echter de mogelijkheid om een analyse te maken op gebiedsniveau 

door hele wijken/ gebieden in de matrix te verwerken. 

Doe! van de portfolio 
De portfolioanalyse is een hulpmiddel om verschillende 

bedrijfsonderdelen of producten en diensten met elkaar te 

vergelijken. Het kan het besluit om al dan niet te investeren of te 

17 Model ontworpen door de Boston Consulting Group 
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saneren in verschillende activiteiten van de corporatie 
vergemakkelijken. Het doel van de portfolioanalyse is vierledig: 

□ De portfolio helpt de corporatie de performance van de 
verschillende complexen en gebieden met elkaar te vergelijken; 

□ Een portfolioanalyse geeft een beeld van de vitaliteit van de 
portefeuille van de corporatie; een gezonde onderneming heeft 
verschillende product-marktcombinaties en mag niet alleen teren 
op oude successen maar behoort oak rn imte te maken voor 
nieuwe producten en diensten. 

□ Een portfolioanalyse dwingt om keuzes te maken. Het is 
onmogelijk om teveel woningen en diensten die een klein 
marktaandeel hebben en weinig opleveren voldoende aandacht en 
ondersteuning te bieden. Woningen die aan het eind van de 
levenscyclus zijn beland, moeten warden afgebouwd ( met 
uiteindelijke sloop) of warden vernieuwd. 

□ De portfolioanalyse maakt de positie van de verschillende 
producten en diensten binnen de organisatie zichtbaar en creeert 
draagvlak voor veranderingen. 

Het model van de BCG is gebaseerd op de veronderstelling dat het 
succes van een organisatie in hoge mate afhankelijk is van het 
marktaandeel dat ze heeft en de mate waarin de markt groeit. 
Producten en diensten in een markt met een hoog groeipercentage en 
een groat marktaandeel maken een organisatie succesvol. 

Werking en inhoud portfolioanalyse voor de corporatie 
Het doel van de portfolioanalyse is een juist beeld te krijgen van de 
gehele portefeuille, in dit geval het gehele woningbezit en diensten 
van een corporatie. 

Om een juiste portfolioanalyse op te zetten dient de corporatie ten 
eerste een kader vast te stellen waarbinnen besluiten kunnen warden 
genomen. De missie en competenties van de corporatie vormen het 
kader voor deze besluitvorming . 

De woningen en diensten warden ingedeeld op complexniveau. Door 
alle complexen uit een bepaald gebied te inwentariseren ontstaat er 
een duidelijker beeld van de vitaliteit van dat gebied ten aanzien van 
product-ma rktcombi naties. 

De complexen en diensten warden in een matrix geplaatst ( zie figuur 
3.2). De verticale as van de portfoliomatrix staat voor de marktgroei 

I 

en is dan ook sterk gerelateerd aan marktontwikkelingen, leeftrends 
en demografische ontwikkelingen. Er dient een scheidslijn bepaald te 
warden welke het model opdeelt in een snelgroeiende 
(aantrekkelijke) markt en een stagnerende, (onaantrekkelijke) markt. 
Deze scheidslijn wordt mede bepaald door de missie en competenties 
van de corporatie. Op de horizontale as wordt het relatieve 
marktaandeel geplaatst. Dat wordt berekend door het marktaandeel 
van het eigen complex te delen door dat van de grootste concurrent. 
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H2 - De wooncorporatie 

Met de diameter van de complexen en diensten kan de verhouding in 

omzetgrootte van het betreffende complex binnen de corporatie 

worden aangegeven. Eventueel kan er nog met een pijl de 

ontwikkeling van het complex of dienst in het model worden 

aangegeven. 

ijj 

e 
01 ,_, 
~ 
I... 
(0 

~ 

C)) 
0 
0 
l: 

Stars 

0 
0 

0 
0 

Cashcows 

Ho ag 

Wildcats 

0 
0 

• 
Dogs 

Laag 

Marktaandeel 
Figuur 2.4: Portfoliomatrix 

In de matrix word en vier cell en onderscheiden: 

1. Wildcats; oak we/ vraagtekens genoemd; zijn over het 

2. 

3. 

algemeen nieuwe ontwikkelde producten (woningtype, 

woonvoorzieningen/ woondiensten) voor snelgroeiende 
markten. Er moet in worden ge"investeerd, terwijl nag zeker niet 

vaststaat of dit een succesvolle investering zal zijn. Wildcats 

moeten groeien naar een groot marktaandeel (dan wordt het 

een star), zo niet dan is het product niet geschikt voor de 

betreffende organisatie. Vanwege de risicofactor zal het 

management van een corporatie het aantal producten en 

diensten in deze categorie dienen te beperken . Alleen producten 

met een grate kans op succes verdienen ondersteuning. 

Stars; zijn producten (complexen en woningen) of diensten met 

een groot marktaandeel in een groeiende markt (dus veel 

vraag). Het management van de corporatie zal in stars willen 

investeren om de gunstige marktpositie te behouden. Star

producten vormen de toekomst van de organisatie. Deze 

producten en diensten slokken echter meer geld en capaciteit 

op terwijl het rendement ten opzichte van de oudere producten 

nog erg laag is. 

Cashcows; zijn de ruggengraat van de corporatie. Het 

rendement van deze producten (woningen) is hoog in 

verhouding tot de middelen die daarvoor nodig zijn. Cashcows 

staan nauwelijks ter discussie. Er worden hoogstens plannen 
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gemaakt om het rendement te optimaliseren. Het doel van de 
cashcows is dat ze ruimte geven (zowel financieel als in de 
vorm van capaciteit) om te investeren in nieuwe complexen en 
diensten. 

4. Dogs; zijn woningen en complexen met een laag markt aandeel 
en een lage groei. De onrendabele top is hoog en op lange 
termijn is er voor deze woningen en complexen geen toekomst 
meer. De verleiding zal soms bestaan om dogs verder uit te 
melken, vooral in tijden van recessie kan een corporatie een 
deel van de omzet uit de complexen halen omdat de lasten laag 
zijn. Een dog is echter ook nodig om het assortiment 
(keuzevrijheid) op peil te houden of omdat het onmisbaar is 
voor trouwe klanten. 

Portfoliostrategieen 

Bovenstaande cellen hebben ieder hun eigen voor - en nadelen en 
verdienen alien een andere aanpak. Vanuit een bepaalde 
portfoliopositie zijn verschillende strategieen denkbaar. De portfolio 
positie is afhankelijk van het kader van besluitvorming van de 
corporatie alsmede externe ontwikkelingen (markt). 

PORTFOLIOSTRATEGIEEN: : Toelichtlng: 

1. BUILDING STRA TEGIE; 
voor Wildcats en Stars. 

2. HOLDING STRATEGIE; 
voor Stars. 

3. HARVESTING STRA TEGIE; 
voor Cashcows. 

4. WITHDRAWAL STRATEGIE; 
voor Dogs. 

Buildingstrategie is gericht op het verkrijgen van een acceptabele 
marktpositie. Strategie is geschikt voor groeimarkten. Groei 
wordt bewerkstelligd door een grater marktaandeel na te streven 
in de vorm van het aantrekken van nieuwe klanten (huurders, 
kopers) en een omzetvergroting van het huidige klantenbestand . 

Holdingstrategie is gericht op het vasthouden van het huidige 
markt aandeel en is bedoeld voor complexen die een belangrijke 
marktpositie innemen. Deze strategie vind vooral plaats bij stars, 
waarvan de groei nag groat is, maar waarbij het lijkt of aan die 
groei een eind komt. Het is dan juist van belang om de huidige 
positie vast te houden . 

Strategie uitermate geschikt voor cashcows. De complexen zitten 
vaak in een markt met een matige groel. Complexen en diensten 
warden tegen zo laag mogelijke kosten en minimale 
inspanningen in stand gehouden. De middelen die hierdoor 
vrijkomen (budget en capaciteit) vormen de winst van de 
corporatie. Deze winst kan dan weer gebruikt warden voor de 
buildingstrategie. 

Situaties waarbij wooncomplexen en diensten niet warden 
afgevoerd, maar tegen geringe kosten in de markt warden 
gehouden. Dit vanwege de onrryisbaarheid ervan, het op te 
houden imago van de corporatie en het behoud van klanten . 

Figuur 2.5: Portfoliostrategieen 

2.2.3 Tactisch/ gebiedsgericht management 

Het tactisch management of wel het gebiedsgericht management sluit 
aan op het strategisch management en is gericht op het uitwerken 
van het lange termijn beleid van het strategisch management. Het 
gebiedsgericht management is verantwoordelijk voor 
woningcomplexen en woongebieden, waarin de corporatie veel bezit 
heeft. Gebiedsgericht management is verantwoordelijk voor het 
beleid op gebiedsniveau en stuurt daarbij aan de ene kant het 
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property management (dagelijks beheer, operationeel beheer) aan, 

aan de andere wordt er informatie teruggekoppeld naar het 

strategisch niveau. Het gebiedsgericht management maakt daarbij de 

vertaalslag van het portfoliobeleid naar concrete ambities per gebied. 

Het gebiedsgericht management komt in relatie tot integrale 

wijkvernieuwing in het volgende hoofdstuk uitgebreider aan bod. 

2.2.4 Operationeel management 

Het property management dan wel operationeel management voert 

het daadwerkelijke aangestuurde operationeel beleid uit ten aanzien 

van technische, administratieve, en commerciele activiteiten. 

2.3 Resume 

Vanuit oogpunt van de corporatie is het belangrijk dat woningen in de 

markt blijven. Het portfoliobeleid van een corporatie geeft aanleiding 

tot ingrijpen in een bepaald gebied; continuering van de waarde van 

de woningportefeuille, het aanbieden van sociale huurwoningen en 

het instandhouden dan wel verbeteren van de leefkwaliteit in een 

gebied blijft core-business van een corporatie. 

Er dient echter een afweging gemaakt te worden op basis van het 

portfolio beleid; is het interessant (lees; financieel haalbaar) om een 

woning te renoveren of groot onderhoud toe te passen, of is het 

verstandiger gezien de lange termijn dat een woning wordt gesloopt 

en in een nieuwe / andere vorm terugkeert. Bij wijkvernieuwing 

kunnen tevens bestaande woningen middels upgrading in een ander 

huursegment op de markt worden gebracht. Daarnaast dient er 

continu gekeken te worden naar activiteiten en diensten die een 

toegevoegde waarde leveren ten aanzien van verbetering van de 

leefkwaliteit. 
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3 Integrale wijkvernieuwing 

In dit hoofdstuk wordt het begrip integrale wijkvernieuwing 
toegelicht. Allereerst zal er in het kort een stukje achterliggende 
geschiedenis besproken worden omtrent stedelijke beleid. Van 
daaruit wordt de huidige problematiek in de stedelijke gebieden 

blootgelegd van waaruit integrale wijkvernieuwing is ontstaan. 
Vervolgens komt de procesgang met haar betrokken partijen en 
bijbehorende fasering aan de orde. 

3.1 Verkenning 

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking is woonachtend in 
een stad. Daar komt bij dat het merendeel van de menselijke 
activiteiten plaats vindt in deze stedelijke gebieden 18

• Wijken in een 
stad moeten gedurende een zeer lange tijd hun functie kunnen 
vervullen als woon -, werk - en leefgebied. De kwaliteit van de 
wijken kunnen dan ook op een bepaald moment afnemen doordat ze 
niet meer goed aansluiten op de wensen en ~isen van de huidige en 
toekomstige bewoners, ook wel de maatschappelijke behoeften 
genoemd. Oorzaken hiervan kunnen zijn: 

□ Veroudering, eenzijdigheid of afnamen van het aanbod van 
woningen, bedrijfsgebouwen, groen, winkels en voorzieningen; 

□ Verandering van de vraag van de consument. 

Ten aanzien van de kwaliteit van de wijken in stedelijke gebieden is 
sinds de Tweede Wereldoorlog verschillende manieren van beleid 
gevoerd om kwaliteitsafname tegen te gaan of te verbeteren. 

3.2 Beleid 

3.2.1 Wederopbouw 

Van direct na de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren zestig ligt de 
nadruk van het stedelijk - en volkshuisvestingsbeleid op de 
wederopbouw van de steden en het wegwerken van de woningnood. 
Stadsuitbreiding is het voornaamste middel tegen de woningnood. 
Nieuwe wijken met sociale woningbouw worden op grote schaal uit de 
grond gestampt. Daarnaast wordt ook het beleid ten aanzien van de 
stad van voor de oorlog doorgezet: sanering, krotopruiming en 
verkeersdoorbraken. In de loop van de jaren zestig is de verwachting 
dat de woningnood (kwantitatief) binnen korte tijd zal zijn opgelost. 

De Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening (1966) onderscheidt 
drie maatregelen voor de aanpak van de bestaande stad: 

18 Bus, A.G. : Duurzame vernieuwing in naoorlogse wijken, proefschrift, Groningen 
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H3 - Integrale wijkvernieuwing 

□ Reconstructie; 

□ Sanering; 

□ Rehabilitatie19
• 

Vooral de eerste twee maatregelen warden in de tweede helft van de 

jaren zestig serieus aangepakt. Sanering betekent het slopen van 

woningen en vervangen door nieuwbouw. Het verbeteren van de 

woningvoorraad in de steden is de hoofdgedachte achter de 

saneringsoperaties. Met namen de goedkopere woningen in de oude 

wijken rand het stadscentrum warden gesloopt en vervangen door 

nieuwbouw van betere, grotere en dus duurdere woningen in een 

ruime stedenbouwkundige structuur20
• 

Reconstructie is met name gericht op het versterken van de centrum 

functie van de binnenstad . De binnenstad moet, als middelpunt van 

het stadsgewest, de plaats warden waar de stedelijke voorzieningen 

te vinden zijn. Vanuit deze gedachte wordt de bereikbaarheid van het 

stadscentrum sterk verbeterd en wordt er ruimte gecreeerd voor 

kantoren, winkels en uitgaansgelegenheden 21
. 

Door deze ingrijpende maatregelen, welke resulteerden in een lagere 

woningdichtheid en hogere huren, werden bewoners gedwongen te 

verhuizen naar andere wijken binnen of buiten de stad. 

3.2.2 Stadsvernieuwing 

In de jaren zeventig groeit de weerstand van de stadsbewoners tegen 

de grootschalige reconstructie en sanering van de binnenstad. Deze 

weerstand ontstaat doordat de stadsbewoners gedwongen warden te 

verhuizen naar andere wijken binnen of buiten de stad. Vanwege de 

hoge vastgoedprijzen en de toenemende verkeersproblematiek neemt 

de belangstelling van het bedrijfsleven voor de binnenstad af. 

Bedrijven kiezen voor bedrijfsterreinen aan de randen van de stad. 

Bewoners die het zich kunnen veroorloven trekken weg uit de 

stadswijken en vestigen zichzelf ergens anders. Lagere 

inkomensgroepen, waaronder ouderen, jongeren en allochtonen 

blijven achter in de stad. 

Naar aanleiding van dit gegeven werd het sanerings - en 

reconstructieconcept vervangen door een concept dat toegespitst 

werd op het handhaven van de stedelijke structuur. De definitie van 

deze wijze van stadsvernieuwing kan dan oak als volgt verwoord 

warden: 

19 Smeet, J.J.A.M . : Stedelijk beheer als beleidsveld 

20 Mulder, B.B. : Herstructurering van naoorlogse wijken; Een onderzoek naar de positie 
van verschillende partijen en beleidsvelden bij de fysieke opgaven van stedelijke 
vernieuwing, afstudeerscriptie sociale geografie KUN - 2000 

21 Mulder, B.B. : Herstructurering van naoorlogse wijken; Een onderzoek naar de positie 
van verschillende partijen en beleidsvelden bij de fysieke opgaven van stedelijke 
vernieuwing, afstudeerscriptie sociale geografie KUN - 2000 
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'Stadsvernieuwing is een stelselmatige inspanning zowel op 
stedenbouwkundig als op sociaal, economisch, cultureel en 
milieuhygienisch gebied, gericht op behoud, herstel, verbetering en 
herindeling of sanering van de bebouwde gedeelten van het 
gemeentelijk grondbeleid.' 

De bedoeling van dit concept is de bewoners te behouden voor de 

buurten. Daar waar eerder beleid werd opgesteld voor het versterken 
van de economische functies (bedrijven naar het stadsgewest leiden) 

word er nu beleid gevoerd voor het tegengaan van de 'leegloop'. In 

plaats van de gehele woningvoorraad af te breken en opnieuw op te 

bouwen, wordt een belangrijk deel van de woningen gerenoveerd22
• 

Op plaatsen waar wel word gesloopt wordt een groat deel voor het 

sociale segment (lage huur) teruggeplaatst. Het beleid is gericht op 

behoud, herstel en versterking van de woonfunctie. 

Stadsvernieuwingssubsidies spelen een belangrijke rol bij realisering 
van stadsvernieuwingsplannen. De overheid heeft in deze periode dus 

veel zeggenschap over de manier waarop stadsvernieuwing vorm 

krijgt. 

3.2.3 Stedelijke vernieuwing 

Vanaf halverwege de jaren tachtig komt er kritiek op het beleid dat 
ten aanzien van stadsvernieuwing 

situatie verslechtert waardoor 
beleidsagenda komt te staan. 

wordt gevoerd. De economische 

de economie hoger op de 

Het oude stadsvernieuwingsbeleid had te weinig aandacht voor het 
stimuleren van de economische situatie van de stad. Daar komt bij 

dat door het feit dat in die periode de nadruk lag op renovatie en 
'bouwen voor de buurt' de lagere inkomensgroepen zijn 

achtergebleven en de hogere - en middeninkomens uit de stad zijn 

weggetrokken. 

Door het toenemende belang van de economie en bedrijvigheid in de 

stad krijgt de stadsvernieuwing een veel bredere betekenis in de 
versterking van de mogelijkheden van de stad als geheel (integrale 

werkwijze). De stedelijke vernieuwing is gericht op het 'het 
versterken van de concurrentiepositie van Nederland in internationaal 

verband'. De steden warden gezien als belangrijkste motor van de 
economie waardoor het beleid dan ook is gericht op het vergroten 

van de vitaliteit van de steden. 

Een onderdeel van stedelijke vernieuwing is het Grotestedenbeleid. 

Middels het Grotestedenbeleid (GSB) wil het rijk krachtige steden 
bevorderen met differentiatie in woonwijken waardoor de hoge en 

middeninkomens voor de stad behouden kunnen warden. 

Deze beleidstheorieen warden ondersteund middels een aantal 

ambitieniveaus welke door overheid warden gehanteerd. De 

22 Vermeijden, B.: Stadsvernieuwing '66- '96. Dynamiek in beleidsdenken, Delft - 1997 
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H3 - Integrale wijkvernieuwing 

ambitieniveaus geven aan welke kwaliteit en doelen na warden 

gestreefd ten opzichte van een bepaald gebied. Figuur 2.1 geeft deze 

ambitieniveaus weer. 

Huidige situatie 

RI 

QJ 

> 
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QJ 

.0 

E 
<( 

Buurten, Stad, Wijk en Regio 

Regio evenwicht 
~---.i "Sterke stad" 

Stadsevenwicht 
1------.i " Versterken zwakke wijken" 

Wijkevenwicht 
1------.i " Vasthouden koopkracht" 

Voortzetting huidig beleid 
1------.i "Uitstroom en nieuwbouw" 

Figuur 3.1: Ambitieniveaus gemeente 

Toelichting ambitieniveaus: 
1. Voortzetting huidig beleid; steden warden versterkt middels de 

Vinex-locaties. Vanuit macro-optiek leidt dit tot versterking van 

de stedelijke regio, echter op micro-niveau betekent dit 

uitstroom van koopkrachtige uit binnenstedelijke gebieden en 

dat betekent dus een bedreiging voor achterstandswijken; 

2. Tegengaan van uitstroom koopkracht uit de wijken . Deze 

koopkracht moet voor de wijken behouden blijven. Mogelijk 

door wijken voldoende kwalitatief perspectief te bieden ten 

aanzien van woningen, voorzieningen en omgeving; 

3. Als bovenstaande ambitie echter men wil oak koopkracht vanuit 

andere wijken aantrekken en dus niet alleen behouden. De 

stedelijke koopkracht verdelen over de stad, de stad blijft 

echter nag achter bij de regio; 

4. De positie van de stad versterken middels het aantrekken van 

koopkracht buiten de stad, uit de regio. Het bereiken van een 

evenwichtige posit ie tussen stad en regio vormt het hoogste 

ambitieniveau van een stad en haar belanghebbende. 

Stedelijke vernieuwing richt zich naast het wonen steeds meer op 

andere stedelijke functies om zodoende belangrijke bewonersgroepen 

(hogere inkomensgroepen) voor de stad te behouden. Vanwege de 

toenemende belangen tussen wonen enerzijds en economie en 

bedrijvigheid anderzijds vereist stedelijke vernieuwing een meer 

integrale benadering dan de 'stadsvernieuwing'. 
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Stedefiike vernieuwinq en wooncorporaties 
De drastisch afgenomen subsidiemogelijkheden voor de gemeente 
heeft aanleiding gegeven tot verzelfstandiging van de 
wooncorporaties. Zodoende hebben de corporaties tegenwoordig een 
grotere vrijheid in de manier waarop zij hun maatschappelijke 
doelstellingen willen verwezenlijken (zie verder hoofdstuk 5: De 
wooncorporatie). Dit houdt in dat de corporatie een belangrijke 
deelnemer is ten aanzien van stedelijke vernieuwing en dus integrale 
wijkvernieuwing . Had voorheen de gemeente een centrale rol, bij 
herstructurering of wijkvernieuwing staat de gemeente op gelijke 
voet met de corporatie. 

3.3 Problematiek integrale 
wijkvernieuwing 

In veel, zowel vooroorlogs als vroeg-naoorlogse, woonwijken van 
(middel)grote steden ligt een grote opgave. De leefbaarheid van deze 
wijken staat onder druk en veel woningen voldoen niet langer aan de 
wensen en eisen van vandaag en morgen. Woningen zijn te klein, 
onhandig ingedeeld of slecht bereikbaar (geen lift). Bewoners zien de 
wijk achteruit gaan. Dit komt door veelal door vervuiling, verslaving, 
onveiligheid en spanningen tussen (etnische) groepen. De wijken 
kampen dus zowel met fysiek - als sociale problemen. 

In het Grotestedenbeleid (GSB) staat het beleid beschreven dat 
centraal staat om op basis van partnerschip tussen het Rijk en de 
steden, de sociale, economische en ruimtelijke infrastructuur van de 
steden te verbeteren (hierover meer in paragraaf .. ). In het GSB is 
een indeling gemaakt naar drie pijlers: de sociale - , de economische 
- en de ruimtelijke pijler. In het rijksbeleid krijgen vooral de fysieke 
problemen aandacht. In de nota 'Mensen, wensen, wonen'23 zette 
toenmalig staatssecretaris Remkes in op het aanpassen en 
differentieren van bestaande woonmilieus via sloop en verkoop van 
huurwoningen. Het GSB bestaat nu al een aantal jaar en daaruit is 
gebleken dat er vooral in de sociale structuur in de steden een 
inhaalslag gemaakt moet worden. 

Het eenzijdige woningaanbod en de daaraan gerelateerde 
monofunctionaliteit is een groot probleem in deze wijken. De wijken 
bestaan uit allemaal gelijksoortige woningen, meestal aan de 
onderkant van de woningmarkt, oftewel sociale huurwoningen. Dit 
heeft dan ook zijn invloed op de samenstelling van de bevolking in 
deze gebieden. Mensen die wat meer kunnen besteden vertrekken uit 
deze wijken en maken plaats voor de minderbedeelden die nergens 
anders terecht kunnen. Grote delen van deze wijken zijn middels 
sociale huurwoningen in het bezit van een of meerdere corporaties. 
Iedere wijk heeft zijn eigen problemen maar over het algemeen zijn 

23 Remkes J. - Nota Mensen, Wensen en Wonen - 2000 
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H3 - Integrale wijkvernieuwing 

er een aantal problemen waarmee elke wijk, die in aanmerking komt 

voor integrale wijkvernieuwing, kamt. Dit zijn: 

□ Verloedering van de buurt; 

□ Eenzijdige woningvoorraad (veel goedkope woningen); 

□ Woningen zijn slecht verhuurbaar (misschien nu nag niet, maar in 

de toekomst, portefeuille beleid corporatie); 

□ Slechte kwaliteit woningen (bouw - en/ of woontechnisch) . 

Buys24 (1997) is van mening dat herstructureringsingrepen vaak 

gebaseerd zijn op een van de volgende drie motieven: 

□ Sociaal-economisch: eenzijdighe id leidt tot concentratie- c.q. 

segregatie-effecten in de zin van 'inkomenswijken'; 

□ Sociaal-cultureel: eenzijdigheid leidt tot een zwakke sociale 

structuur; 

□ Ruimtelijk-economisch: eenzijdigheid leidt tot een verslechterde 

marktpositie van de buurt: 

Ten eerste kunnen sociaal-economische omstandigheden het 

doorslaggevende motief vormen. Wanneer sociaal-economisch 

achtergestelde bewoners geconcentreerd en afgescheiden van de rest 

van de samenleving !even, dreigt voor hen een toename van de 

kansarmoede; zij kunnen in een sociaal isolement vervallen. Dit is 

oak geconstateerd door Musterd 25 (1998). Naar zijn mening wordt de 

ruimtelijke concentratie van individuen met bepaalde kenmerken 

gezien als de belangrijkste oorzaak van stedelijke problematiek; de 

cumulatie van kansarme bewoners in een bepaalde buurt zou een 

negatieve invloed hebben op de kansen en perspectieven van de 

betrokkenen. Deze veronderstelling wordt oak wel aangeduid met 
'buurteffect'26

• 

Het tweede motief dat aanleiding kan zijn voor herstructurering is 

van sociaa/-culture!e aard. Hierbij wordt uitgegaan van de gedachte 

dat slechte onderlinge relaties binnen een concentratie van sociaal

economisch zwakken aanleiding is voor problemen. Onder 

professionals die op buurtniveau werken, leeft de gedachte dat de 

bevolkingsopbouw grate invloed heeft op de leefbaarheid in een 

woongebied. Zij zijn dan ook van mening dat een situatie waarin 

teveel sociaal-economisch zwakken bij elkaar wonen, de leefbaarheid 

negatief kan be"invloeden. Ook kan er sprake zijn van een 

toenemende onverschilligheid bij bewoners die al lange tijd in een 

24 Buys A. - De ideale mix? Een verkenning van visies, feiten en verwachtingen ten 

aanzien van de bevolkingssamenstelling van buurten en wijken - 1997. 

25 Musterd S. - Sleutelpositie wijk bij herstructurering? In Geografie 3 - 1998. 

26 Kempen en Priemus - Udivided cities in the Netherlands; Housing studies - 1999. 
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bepaalde buurt wonen. Volgens Blokland-Potters27 (1998) is dit het 
gevolg van snelle demografische en sociale veranderingen die zich 
binnen een gebied hebben afgespeeld; de dominante categorie 
'gevestigden' is langzaam maar zeker verdwenen. 

Tenslotte kan een Ruimtelijk-economisch motief de doorslag geven. 
Verschillende onderzoekers zijn van mening dat bepaalde buurten in 
een kwetsbare positie warden gedwongen als gevolg van een 
dreigende dubbele eenzijdigheid; de buurt wordt minder 
aantrekkelijk, minder leefbaar en verliest aan betekenis als sociaal
maatschappelijk integratiekader. Door de eenzijdige woningvoorraad 
en de daarmee samenhangende selectieve migratie, heeft de hele 
buurt in aanzien moeten inleveren. Op stedelijk niveau zorgt een 
eenzijdige bevolkingssamenstelling bovendien voor een verschraling 
van de lokale economie; waar vroeger gezinnen met twee of drie 
kinderen woonden, woont nu vaak een alleenstaande of een stel 
zonder kinderen. Naast het feit dat de buurtbevolking hierdoor 
afneemt, hebben deze nieuwe huishoudens ook een ander 
bestedings- en activiteitenpatroon dan de traditionele gezinnen; zij 
orienteren zich steeds vaker op de stad als geheel, waardoor het 
draagvlak voor de lokale middenstand daalt. 

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat alle motieven die leiden tot 
herstructurering beginnen bij eenzijdigheid. Differentiatie is dus een 
must bij het versterken en verbeteren van een 
herstructureringsgebied. 

In deze scriptie wordt de nadruk gelegd op de interactie tussen 
sociale - en fysieke facetten in het wijkvernieuwingsproces en wat de 
mogelijkheden van corporaties zijn als het gaat om een verhoogde 
leefbaarheid in buurten en wijken. Vanuit dit oogpunt is in deze 
scriptie een splitsing gemaakt in een sociale component en een 
fysieke component, zie figuur 2.2. Alie aspecten die te maken hebben 
met de sociale kwaliteit (leefbaarheid) van een gebied vallen onder 
de sociale component, waaronder ook de economische pijler uit het 
GSB-beleid. De fysieke component staat in dit geval puur voor de 
fysieke kwaliteit van de woningen, de woonomgeving en de waarde 
daarvan in de woningmarkt. 

SOCIALE COMPONENT FYj lEKE COMPONENT 

Figuur 3.2: Splitsing integrale wijkvernieuwing in sociale - en fysieke 
component 

27 Blokland-Potters T. - Wat stadsbewoners bindt; sociale relaties in een 
achterstandswijk - 1998. 
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H3 - Integrale wijkvernieuwing 

Juist de vervlechting tussen de sociale - en fysieke component is 

vanaf de start van integrale wijkvernieuwing van groat belang om 

successen te kunnen boeken en om processen optimaal te kunnen 

laten verlopen. 

De sociale - en fysieke component hebben tijdens dit proces hebben 

hun eigen factoren en parameters waarvan ze afhankelijk zijn echter 

van meet af aan moet duidelijk zijn, dat in elke fase geschakeld moet 

warden tussen de sociale - en fysieke component, gewoonweg omdat 

ze aan elkaar gerelateerd zijn. 

Sociale Component 
Algemene ontwerpeisen 

Figuur 3.3: het vervlechtingschema 28 

3.4 Het Proces 

Integrale wijkvernieuwing is dus een ingreep in de wijk om de 

kwaliteit van deze wijk voor lange tijd te garanderen. Aangezien het 

met de voorbereiding en uitvoering gaat om een periode van 5 tot 10 

jaar, wordt integrale wijkvernieuwing vaak gezien als een proces dat 

bestaat uit een aantal verschillende fasen. Een belangrijk onderdeel 

van integrale wijkvernieuwing is de informatievergaring en 

beeldvorming in de voorbereiding ten aanzien van de bewoners en 

ander belanghebbende. In de volgende twee subparagrafen warden 

de betrokken partijen en de fasering besproken. 

Huidige algemene beknopte procesgang 

Voor dat er ook maar iets kan gebeuren warden er 

vernieuwingsplannen naar voren geschoven in een 

wijkontwikkelingsplan. Een wijkontwikkelingsplan is specifiek voor 

een bepaalde wijk gemaakt en geeft op basis van een analyse van de 
problematiek een pakket maatregelen voor een integrale oplossing. 

Hoewel een wijkontwikkelingsplan in principe voor elke wijk specifiek 

wordt opgezet, zijn er een aantal onderwerpen die bij elke 

wijkvernieuwing boven komen drijven. Deze onderwerpen staan met 

een korte toelichting vermeld in tabel 2.1. 

28 Ministerie van VROM - De sociale verbouwing een programma van eisen voor 
herstructureringsgebieden - mei 2004 . 
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HOOFDONDERWERPEN 
WIJKONTWIKKELINGSPLAN 

Streven naar dlfferentiatie 

Stedenbouwkundlge structuur / 
groenstructuur 

Versterken positie 
buurtwlnkelcentra/ buurteconomie 

Sociale voorziening 

Woonzorg complexen 

Bereikbaarheid en infrastructuur 

TOELICHTING 

Er is vaak een eenzijdige, goedkope woningvoorraad, 
met veelal dezelfde soort plattegrond; hierdoor 
ontstaat er een eenzijdige bevolkingsopbouw van 
kansarmen, ouderen en jonge starters . Eenzijdigheid 
doorbreken middels differentiatie en toevoeging van 
extra kwaliteit. 

Belangri j kbij de stedenbouwkundige structuur is het 
versterken van de positie van de wijk en haar karakter. 
Aan de hand van analyses en ruimtelijke voorstellen 
wordt de discussie over de toekomst van de wijk 
gestimuleerd. 

De economie en bedr.ijvigheid is erg belangrijk; als in 
het winkelcentra verpaupering op treedt heeft dit 
meteen zijn uitwerking op de buurt. Belangrijk is dus 
de positie en posit leve uitstraling van het 
buurtwinkelcentrum. Bedrijvigheid in een buurt 
betekent meer sociale controle en minder verveling. 
Economische vitaliteit moet hersteld worden, dit kan 
door bv. het ondernemerschap te stlmuleren. 

~ 
Duidelijkheidin het aanbod van-soclale voorzieni ngen 
door zoveel mogelijk voorzieningen ender een dak te 
brengen op een strategisch gelegen punt in de wijk . 

. --- ---
Een onderdeel van bovenstaand onderwerp maar door 

i het belang apart vermeld; vanwege de vergrijzing van 
· de bevolking en de mogelijkheid van een wooncarriere 

in de wijk . 

Het verbeteren en oplossen van de bereikbaarheid en 
knelpunten in de wijk als het gaat om overlast van 
drukke straten en kruispunten in de wijk. 

Tabel 3.4: Hoofdonderwerpen wijkontwikkelingsplan 

Bovenstaande hoofdonderwerpen hebben over het algemeen hun 
weerslag op fysieke ingrepen. Echter om punten als 
woningdifferentiatie, buurteconomie, en sociale voorzieningen goed 
tot uiting te brengen in het ontwikkelingsplan is het van belang een 
juiste beeld te hebben van de sociale ontwikkelingen in de 
betreffende wijk. Zolang bewoners om de een of andere reden niet 
terug willen keren naar de wijk en er geen interesse is van mensen 
buiten de wijk om er naar toe te verhuizen zal een wijk nooit uit haar 
neerwaartse spiraal treden. Verder is het ook van belang in hoeverre 
men huidige bewoners terug wil laten komen ten opzichte van nieuwe 
bewoners van buiten de huidige wijk. Vanwege dit feit is de sociale 
component bij integrale wijkvernieuwing juist van enorm belang. 

3.4.1 Betrokken partijen 

Bij integrale wijkvernieuwing zijn verschillende partijen 
belanghebbend. Over het algemeen zijn in dit soort gebieden de 
meeste woningen in het bezit van een wooncorporatie. Openbare 
gebieden zijn in handen van de gemeente en de bewoners zijn de 
grootste gebruikers van het gebied. Daarnaast zijn er nog 
verschillende organisaties en verenigingen die in een wijk actief 
kunnen zijn zeals sportverenigingen en detailhandelaren, alsmede 
bewonersondersteunende organisaties als welzijnsinstellingen en de 
Woonbond. In deze paragraaf zal kort de rol van de gemeente de 
bewoners en de ondersteunende organisaties worden toegelicht. 
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H3 - Integrale wijkvernieuwing 

Gemeente 

De rol van de gemeente bij stedelijke ontwikkeling is in de loop der 

jaren veranderd. Eerst kon een gemeente zelfstandig opereren en op 

basis van eigen analyses en inzichten een plan opstellen. Gemeenten 

hadden hierbij de beschikking over financiele instrumenten zoals 

volkshuisvestingsmodules. De afhankelijkheid van rijkssubsidies was 

toen grater dan de afhankelijkheid van de markt. In deze situatie 

wordt niet over gemeentelijke regie, maar over gemeentelijke 

uitvoering of gemeentelijke exploitatie gesproken. 

De afhankelijkheid van de markt is nu toegenomen, wat betekent dat 

de gemeente wel kan sturen, maar tegengas kan verwachten van 

marktpartijen met eigen ideeen en wensen. Vandaar wordt er 

tegenwoordig gesproken over de "regierol" van de gemeente. De 

gemeente is tegenwoordig regisseur en beleidsmaker. Over de 

specifieke invulling van projecten heeft de gemeente geen 

zeggenschap meer. De gronden zijn niet meer van de gemeente en 

zelf zullen zij minimaal in het gebied investeren omdat ze daar 

gewoonweg de financiele m iddelen niet meer voor hebben. 

De gemeente is dus deelnemer in een samenwerkingsvorm met 

verschillende andere instellingen en marktpartijen . Grofweg zijn er 

ten aanzien van de gemeente drie samenwerkingsvormen: 

□ Publieke ontwikkeling met uitvoering door private partijen; 
Planvorming en grondexploitatie gebeurt door de overheid. 

Inbrengen van marktpartijen (private partijen) blijft beperkt tot 

het uitvoeren van een door de gemeente opgesteld plan. 

□ Publiek - private samenwerking; Er is sprake van enige vorm 

van risicodeling. Het programma wordt gezamenlijk vastgesteld. 

De samenwerking valt onder een PPS-constructie met een aparte 

grondexploitatiemaatschappij of ontwikkelingsbedrijf. Het project 

wordt zowel door publieke als private partijen uitgevoerd. 

□ Geheel private ontwikkeling binnen het publiekrechtelijk 
kader; Dit is een private ontwikkeling, de kosten en risico's van 

het project zijn voor de private partij. De bemoeienis van de 

gemeente met de planvorming is beperkt. Eventueel wordt dit wel 

op afstand gestuurd door het stellen van randvoorwaarden 

(beeldkwaliteitplan etc.). 

De eerste vorm is een ouderwetse samenwerkingsvorm en komt niet 

of nauwelijks meer voor. Tegenwoordig word en de 

samenwerkingsvormen opgesteld als de tweede en de derde, of een 

dergelijke samenwerking in het grijze gebied tussen deze twee 

vormen . 

Welziinsinstellinqen 

Het doel van een welzijnsinstelling is het bevorderen van welzijn van 

de bewoners in een bepaald gebied. 
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De inspanningen zijn gericht op de hele bevolking en met name op 
groepen en individuen die niet of minder goed in staat zijn om 
invulling te geven aan zelfontplooiing, integratie of participatie. 

Bij het bereiken van haar doelstellingen wil een welzijnsinstelling over 
het algemeen: 

□ mensen in staat stellen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor 
hun welzijn en het welzijn van hun omgeving; 

□ mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij opvangen, 
helpen en begeleiden, zodat zij zoveel mogelijk zelfstandig kunnen 
(blijven) functioneren in de maatschappij; 

□ problemen in de samenleving signaleren en analyseren en 
daardoor oplossingen vernieuwingen en verbeteringen 
ontwikkelen. 

In Eindhoven bestaat de welzijnsinstelling Loket W. Loket W kent de 
sociale structuren in Eindhoven met al haar instellingen en 
organisaties, hetzij door de overheid gestuurd hetzij op basis van 
particulier initiatief opgericht. Loket W fungeert als 
bewonersondersteuner bij wijkvernieuwing en begeleidt de betrokken 
bewonersgroepen. Verder zet zij zich in op draagvlak vergroting 

onder andere door middel van actief onderzoek naar behoeften en 
ervaringen van bewoners samen met bewoners. 

Bewoners 
Bewoners zijn een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste partij, na 
de wooncorporatie bij wijkvernieuwing. Deze partij is over het 
algemeen het beste op de hoogte van water zich allemaal in een wijk 
afspeelt, welke behoeftes er zijn en wat de huidige tekortkomingen 
van de buurt of wijk zijn. 

Bewoners kunnen bij wijkvernieuwing dan ook een bron van 
informatie zijn. Wanneer er goed contact en overleg is tussen 
bewoners en de corporatie zal dit het proces aanzienlijk ten goede 
komen. Is dit niet het geval dan kan het proces ernstige vertragingen 
oplopen. Duidelijke communicatie tussen beide partijen is daarom 
enorm belangrijk. Via deelname van bewonersorganisaties en 
individuele bewoners aan projectgroepen en werkgroepen krijgt de 
inbreng van bewoners inhoud en gezicht. De zeggenschap van de 
huurder blijft echter een punt van discussie: meebeslissen of slechts 
informeren. In paragraaf 4.6 wordt hier dieper op ingegaan. 

Woonbond 
De Nederlandse Woonbond is de landelijke vereniging van huurders 
en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, 
goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke 
huurdersorganisaties. De Woonbond helpt, ondersteunt en adviseert 
huurders met problemen. De Woonbond verdedigt bij 
wijkvernieuwing de belangen van huurders en hun organisaties. De 
woonbond wordt ingezet door zowel bewonersorganisaties als 
gemeenten en corporaties. 
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H3 - I ntegrale wijkvern ieuwing 

3.4.2 Fasering 

Vanwege het feit dat integrale wijkvernieuwing een proces is dat 

over meerdere jaren loopt ( 5 tot 10 jaar) is het ingedeeld in 

verschillende fasen. Elke fase wordt door de betrokken partijen 

afgesloten met een beslisdocument. 

Op deze manier komt er een duidel ijke structuur in de aanpak dat 

bevorderlijk is voor de continufteit van de wijkvernieuwing . 

Iedere corporatie of gemeente kan middels onderl ing overleg een 

bepaalde fasering hebben ontwikkeld voor integrale wijkvernieuwing. 

De versch illende fasen zullen echter nauwelijks van elkaar 

verschillen; 

In het boek Leidraad sociale wijkvisie hebben Ohr K. Fortuin en A. 

Ouwehand een fasering opgezet welke passend is voor integrale 

wijkvernieuwing, zie tabel 3 .5. 

... 
Qj 
Qj 

FASE 

1 

2 

3 

.t: 4 
Qj 
Ill 

5 

PROC ES 

Initiatief 

Inventarisatie & 
Analyse 

Visievorming 

Programma & 
Besluitvorming 

Uitvoering 

Beheer 

TOELICHTING 

In deze fase komen partijen bij elkaar die in de zich 
voordoende ontwikkelingen in een wijk aan leiding zien 
om een herstructureringsproces op te starten. 

Nadat iedereen ervan overtuigd is dat een aanpak 
noodzakelijk is, warden in deze fase de problemen en 
gegevens gefnventariseerd en vindt een ana lyse plaats 
op de verschi llende onderscheiden thema's die van 
belang zij n voor de aanpak. 

Vanuit de analyse van het bestaande en de 
veranderingen die door de verschillende betrokken 
partijen gewenst warden, wordt een gezamenlijke visie 
gevormd voor de toekomstige ontwikkeling van de 
wijk. Aanvullende analyses kunnen nodig blijken, die 
leiden tot verdere verfijning of bijstelling van de visie . 

Op basis van de visie wordt het program ma voor de 
aanpak en uitvoering opgesteld, waarbij verschi llende 
mogelijkheden geanalyseerd warden om het gewenste 
doe! te berei ken. Bijzondere aandacht wordt besteed 
aan de fasering van de diverse activiteiten. In deze 
fase vinden ook haa lbaarheidsst udies plaats . 

Het programma dat is vastgeste ld in de vorige fase, 
wordt uitgevoerd, waarbij consequent de vorderingen, 
maar ook de veranderingen in de uitgangssituatie en 
context gevolgd warden. 

Voor ,tijdens en na de wijkvernieuwing is er sprake 
van beheer. Men zou kunnen stellen dat het eigenlijk 
geen aparte fase is van het wijkvernieuwingsproces. 
Het word echter wel apart genoemd vanwege het grote 
belang ervan . 

Tabel 3.5: Fasering integrale wijkvernieuwing29 

In de gemeente Eindhoven is er op basis van het raadsbeslu it van 

december 2000 door de gezamenlijke corporat ies met de gemeente 

Eindhoven een structurering van het wijkvernieuwingsproces in vijf 

fasen afgesproken. Elke fase wordt afgesloten met een gedefinieerd 

product en beslisdocument. Op deze wijze wordt gewerkt van grof 

naar fijn , waarbij de uitgangspunten uit voorgaande fa sen in principe 

niet meer ter discussie worden gesteld. 

29 K. Fortuin , A. Ouwehand - Leidraad sociale wi jkvis ie -september 2003 
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Het vasthouden van deze wijze van voorbereiding is van groot belang 
voor de continu"iteit van de wijkvernieuwing, zie tabel 3.6. 

FASE 

1 

2 

3 

4 

: s 

PROCES 

Pre-stud le 

Studie 

Planvoorber 
, eidin_g_ 

Realisatie 
~ ---

Evaluatie/ 
· beheer 

TOELICHTING/ PRODUCT 

Startnotitie 

Masterplan 

Wljkvernieuwingsplan 

Toezicht/ d irectievoering 

Slotnotitie 

BESLISDOCUMENT 

Intentie - overeenkomst 

Samenwerkingsovereenkomst 

Ontwikkelingsovereenkomst 

Contract 

Tabel 3.6: Fasering wijkvernieuwing raadsbesluit gemeente Eindhoven 

Toelichtinq faserinq qemeente Eindhoven: 
In de prestudie fase worden procedure en organisatorische afspraken 

gemaakt over de wijze waarop de wijkvernieuwing wordt voorbereid. 

In de studie fase vindt een integrale visieontwikkeling plaats. 

Het masterplan vormt het cruciale moment in de wijkvernieuwing: de 
ambities worden gedefinieerd in vernieuwingsprogramma's voor de 

verschillende wijkaspecten (woningen, open bare 
ruimtevoorzieningen, sociaal programma) met financiele vertaling, 

dekkingsplan en samenwerkingsafspraken. De uitwerking van het 

masterplan, de planvoorbereiding, vindt plaats in deelplannen en 

deelprojecten die vaak verschillende tijdfaseringen kennen. Deze 
deelplannen vormen samen het wijkvernieuwingsplan. 

De herstructurering van het corporatie bezit en de herinrichting van 
de 'bijbehorende' woonomgeving kunnen vaak goed op elkaar worden 

afgestemd, voorbereid en gerealiseerd. De planuitwerking cq. 
rea/isatie ten aanzien van de wijkvoorzieningen en bijzondere 

projecten is moeilijker in de tijd te plannen vanwege onder andere 

bestuurlijke prioriteitstelling en planvorming op stedelijke niveau. Na 

realisatie volgt het beheer en exploitatie van de wijk. Hierbij dienen 

de betrokken partijen volgens afspraak aan deel te nemen om de 
kwaliteit van de 'nieuwe' wijk te waarborgen. 

3.5 De corporatie en gebiedsgericht 
management 

Tot dusver is er in dit hoofdstuk alleen nog maar gesproken over 
integrale wijkvernieuwing in algemene zin. Hoe is het ontstaan, wat is 

over het algemeen de problematiek, wie zijn de belangrijkste 

betrokkenen en hoe loopt het proces. Echter in deze paragraaf wordt 
er de link gemaakt met het gebiedsgerichte management van de 

corporatie. De corporatie is samen met de gemeente een van de 
belangrijkste deelnemers bij wijkvernieuwing en heeft dan ook veel 
invloed maar ook belang bij de totstandkoming van een 

wijkvernieuwingsplan. 

Ten aanzien van integrale wijkvernieuwing heeft de corporatie 
verschillende strategische mogelijkheden. Deze strategische 

mogelijkheden komen voort uit het strategisch management dat is 
weergegeven in figuur 2.3. De taak voor het gebiedsgericht 
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H3 - Integrale wijkvernieuwing 

management om dit lange termijn beleid om te zetten in concrete 

plannen. Het is voor een corporatie van belang om op dit niveau voor 

een gebied een duidelijke ambitie op te stellen en uit te dragen zodat 

daar geen misvattingen over zijn bij huidige bewoners en 

woningzoekende. De ambitieniveaus genoemd eerder in dit hoofdstuk 

vormen hiervoor de basis, zij geven een eerste richting aan de 

kwaliteitsslag die een corporatie in een bepaald gebied wil maken. 

::I 

,a 
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E 
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Huidige situatie 

Regio evenwicht 

Stadsevenwicht 

Wijkevenwicht 

Voortzetting 

--~-Kwaliteitsimpu ls luxueus 
( extreme herontwikkeling, 
nieuwe doelgroepen) 

-~-Kwaliteits impul s 
(bouwen voor nieuwe en 
bestaande doelgroepen) 

---Differentiatie in kwaliteit 
(bouwen voor bestaande en 
nieuwe doelgroepen) 

Handhaving huidige kwaliteit 
(bouwen voor de buurt) 

Figuur 3.7Ambitieniveaus corporatie en gemeente 

Figuur 3.7 geeft globaal de vertaalslag weer van de ambitieniveaus 

van de gemeenten naar de ambities (en ook mogelijkheden) van de 

corporatie. Ten aanzien van het proces is het van belang dat de 

overige partijen, waaronder de gemeente, hetzelfde ambitieniveau 

nastreven. Dit zal de voortgang van het proces namelijk ten goede 

komen. 

De ambities voor een bepaald gebied komen voort uit het 

portfoliobeleid dat op strategisch niveau wordt gevoerd en de huidige 

status van dat gebied (zowel sociaal als fysiek). De procesgang op 

gebiedsgericht niveau staat afgebeeld op de volgende pagina. In de 

eerste fase van het proces wordt door het gebiedsgericht 

management aan de hand van een gebiedsanalyse een vertaalslag 

gemaakt van het lange termijn beleid naar gebiedsgerichte ambities. 

De geformuleerd ambities dienen als leidraad voor de rest van het te 

ontwikkelen plan. Wanneer de ambities duidelijk in een document zijn 

geformuleerd wordt de pre-studie fase afgesloten. 

In de studie-fase (definitie fase) worden de ambities verder 

uitgewerkt. Vanaf dit moment worden de huidige en evt. toekomstige 

bewoners betrokken bij het proces. De daadwerkel ijke invulling van 

de bewonersparticipatie is afhankelijk van de opgestelde ambities. 
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MONITORING GEBIEDEN 
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• 'Ma en~nen; • Dll'l'erentlette; 
• ~n; • VGerlfenlngen 

REALISATIE PLAN/ OPLEVERING 

WIJKBEEERMAATSCHAPPDI 

Fase 1: PRE STUDIE 

Fase 2: STUDIE 
(Definitiefase) 

Fase 3 : PLANVOORBEREIDNING 
( Ontwerpfase) 

Fase 4: REALISATIE 

Fase 5: BEHEER 

Figuur 3.8: Procesgang gebiedsgericht management 

Dit is dan ook afhankelijk van het feit in hoeverre er voor de huidige 
bewoners gebouwd gaat worden, hierover meer in hoofdstuk 4.6. 

Middels bewonersparticipatie worden de ambities omgezet in sociale 
ontwerp eisen. Aan de hand van deze ontwerpeisen worden de 

fysieke mogelijkheden/ ingrepen bepaald welke in een masterplan 
worden gepresenteerd. 
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H3 - Integrale wijkvernieuwing 

In de planvoorbereidingsfase wordt het masterplan verder uitgewerkt 

dan wel aangepast. Wanneer het plan moet warden aangepast dient 

er gecontroleerd te warden of de ambities nog nagestreefd warden. 

De ambities zijn voor de corporatie de vertaalslag van het lange 

termijn beleid en dragen dan ook bij aan de continu"iteit van de 

onderneming. De ambities dienen echter wel aan te sluiten bij de 

mogelijkheden van een bepaald gebied. Wanneer in het stadium van 

het masterplan toch blijkt dat de ambities onmogelijk nagestreefd 

kunnen warden dienen de ambities overzien te warden. Uiteindelijk 

zal in de planvoorbereidingsfase het definitief ontwerp op warden 

gezet in de vorm van een wijk/ gebiedsvernieuwingsplan. Er kan 

overgegaan warden naar volgende fase, de realisatiefase. 

3.6 Resume 

De kwaliteit van wijken kunnen op een bepaald moment afnemen 

doordat ze niet meer goed aansluiten op de wensen en eisen van de 

huidige en toekomstige bewoners, ook wel de maatschappelijke 

behoeften genoemd. Integrale wijkvernieuwing is dan nodig om een 

gebied weer op de kaart te zetten. Motieven om over te gaan tot 
wijkvernieuwing kunnen zowel uit sociaal-economisch, sociaal

cultureel of ruimtelijk-economisch oogpunt bestaan. 

Op stedelijk niveau zorgt een eenzijdige bevolkingssamenstelling voor 

een verschraling van de lokale economie. Onder professionals die op 

buurtniveau werken, leeft de gedachte dat de bevolkingsopbouw 

grate invloed heeft op de leefbaarheid in een woongebied. 

Bij wijkvernieuwing zijn partijen als gemeenten, corporaties en 

huidige bewoners de belangrijkst actoren. De gemeente heeft in het 

totale proces steeds meer een 'regierol'. De gronden en de financiele 

investeringen zijn over het algemeen van de corporaties en zij 

hebben dan ook een grate invloed. De corporatie dient dan ook aan 

de hand van verschillende ambitieniveaus de leefbaarheid en kwaliteit 

in gebieden na te streven. 
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4 De sociale component 

In deze paragraaf wordt een theoretisch kader geschetst omtrent de 
sociale component bij gebiedsgericht management. Sociale structuren 
in gebieden en wijken worden be'invloed door verschillende factoren. 
Welke factoren dat zijn en nog interessanter welke factoren voor de 
wooncorporatie van belang zijn komen in deze paragraaf aan de orde. 
De factoren dienen voor de corporatie als checklist voor de uit te 
voeren sociale analyse van een gebied. 

4.1 Algemeen 

Als we het hebben over wonen kunnen we in de eerste plaats denken 
aan de duurzame beschikking over een bepaalde ruimte30

• In de 
tweede plaats houdt 'wonen' een zekere exclusiviteit in de 
beschikking over de ruimte in. De ruimte behoort toe aan een 
individu of een kleine groep (een gezin) met een zekere economische 
autonomie, die in de term 'huishouding' tot uitdrukking komt. De 
huishouding - vaak maar lang niet altijd, en zeker in deze tijd niet 
meer, samenvallend met een 'gezin' kan als kleinste 
samenlevingseenheid worden gezien. 

De manieren waarop het wonen gestalte krijgt, verschillen naar tijd 
en plaats. In onze Westerse samenleving heeft 'wonen' een aantal 
specifieke kenmerken gekregen31

: 

□ Scheiding van wonen en werken; Sinds het ontstaan van de 
industriele productie wijze is een steeds groter deel van de 
beroepsbevolking buitenshuis gaan werken. Daardoor ontstond 
een toenemende scheiding van wonen en werken in ruimte en 
tijd. Het wonen werd daardoor langzamerhand meer en meer 
gekenmerkt met de sfeer van vrije tijd en ontspanning. 

□ Privacy; De scheiding van wonen en werken heeft de privatisering 
van huishoudens sterk in de hand gewerkt. Steeds meer activiteit 
nemen plaats in huis, dat in toenemende mate een besloten 
karakter krijgt. 

□ Omvang van de huishoudens; De huishoudens zijn kleiner 
geworden, en warden nog steeds kleiner. 

□ Maatschappelijke norm; Wonen is niet alleen een recht, maar ook 
een plicht: landloperij is wettelijk verboden. Niet alleen dat men 
'woont', ook hoe men woont is aan regels gebonden (bouwbesluit, 
bouwverordening). 

30 N. Wilterdink, B. van Heerikhuizen - Samenleving; een verkenning van het terrein 
van de sociologie (hoofdstuk: Mensen in hun fysieke omgeving) - 1989 

31 N. Wilterdink, B. van Heerikhuizen - Samenleving; een verkenning van het terrein 
van de sociologie (hoofdstuk: Mensen in hun fysieke omgeving) - 1989 
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□ Identificatie en representatie; Het duurzame karakter van het 

wonen, zorgt ervoor dat bewoners zich in hoge mate thuis gaan 

voelen en zich met woning en woonomgeving identificeren. Hoe 

belangrijk wonen wordt gevonden blijkt uit de vaak grote 

inspanningen en financiele offers bij inrichting, verbouw en 

onderhoud van de woning. Tevens blijkt dat de identificatie samen 

hangt met het feit dat woning en woonomgeving voor steeds 

grotere bevolkingsgroepen een representatieve functie hebben. 

Woning en inrichting worden gezien als indicatie voor een 

bepaalde status en levensstijl. Het adres heeft vaak een heel 

specifieke betekenis in een statusgevoelig milieu. 

4.2 De factoren 

Wanneer we praten over de sociale component gaat het om de totale 

kwaliteit van de leefomgeving. Deze kwaliteit is onderhevig aan 

trends en leefstijlen van de mensen. Deze trends en leefstijlen zijn 

afhankelijk van verschillende ontwikkelingen welke in drie thema's 

opgedeeld worden. 

Demografie, sociaal culturele ontwikkelingen en sociaal 

economische ontwikkelingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van de leefomgeving zoals die in gebieden heerst. 

SOCIALE COMPONENT 

Demografische 
ontwikkelingen; 

Sociaal - Culturele 
ontwikkelingen; 

Sociaal - Economische 
ontwikkelinaen. 

Figuur 4.1 De sociale component 

In het rapport van het RMNO, "Advies Demografie en Leefstijlen"32
, is 

gekeken naar de invloed van de demografische ontwikkeling op het 

gebied van wonen, werken, vrije tijd en mobiliteit. Figuur 4.2 brengt 

die samenhang in beeld, echter voor de corporatie is maar een 

gedeelte van het schema van belang en dat zijn de parameters die 

van toepassing zijn op het gebied van wonen en de woonomgeving. 

De parameters voortkomend uit de drie factoren (ontwikkelingen) 

geven tezamen inzicht in de leefbaarheid in een bepaald gebied. Het 

schema geeft de verbondenheid weer van de veranderingen op 

demografisch, sociaal-cultureel, en sociaal-economisch gebied met 

gedragsveranderingen op het gebied van wonen, ruimtegebruik en 

milieu. 

32 RMNO - Advies Demografie en Leefstijlen; over Migratie, Segregatie en Leefstijlen -

2002 . 
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Demografische ontwlkkellngen Sociaal Culturele ontwikkeling Sociaal Economie ontwikkeling 
bevolkingsgroei, Waarden en normen Werkgetegenheid 

huishoudensvorming, Religieuze overtuiging Sociale zekerheid 
arbeidsmigratie, ketenmigratie, Etnische culturele verschillen Scholing en vorming 
retourmigratie, pendelmigratie, Integratie en identitelt Integratie en sociale stijging 

concentratie en segregatie. Solidariteit en cohesie 

I + I 

( ) 
+ + + 

Leefvorm Leefstijl Bestaansvorm 
Leeftijd Voorkeuren Opleiding en arbeidsdeelname 

Huishoudenssamenstelling Smaken Verdiencapaciteit en inkomen 
Nationaliteit Codes Bezit en vermogen 

Herkomst Opvattlngen Verblijftitel en verblijfsperspectief 

I J. I 
( ) 

+ + + 
Wonen Vrije tijd Werken 

Woonvorm, grootte, prijs In huis, bij huis Werkpiek 
Woonlocatie en woonmilieu Indoor, outdoor Werklocatie(s) 

Woningontwerp en inrichting Dagrecreatie, verblijfsrecreatie 

I I I • Mobiliteit 
Afstand 

Frequentie 
Vervoermiddel 

Figuur 4.2: Samenhang factoren sociale structuren met bijbehorende 
parameters, bron MRNO 

Toelichting schema: 

De bovenste rij in dit schema geeft aan dat veranderingen in het 
demografische domein niet los gezien kunnen worden van 
veranderingen in het sociaal-economische en sociaal-culturele 
domein: 

□ De demografische ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt dan 
wel beperkt door de sociaal-economische ontwikkeling, waaronder 
de veranderingen in de verzorgingsstaat, en vinden hun betekenis 
en legitimatie in de sociaal-culturele ontwikkeling, waaronder de 
veranderende regelgeving door de overheid. Dit geldt in het 
bijzonder voor immigratie die gestuurd wordt door complexe 
regelgeving en door de situatie op de arbeidsmarkt. 

□ De demografische ontwikkelingen hebben belangrijke effecten op 
de sociaal economische ontwikkeling, ender andere doordat zij 
sterk bepalend zijn voor het aanwezige arbeidsaanbod en het 
aantal mensen dat aanspraak maakt op 
verzorgingsarrangementen. Verd er hebben demografische 
ontwikkelingen belangrijke effecten op de sociaal culturele 
ontwikkeling ten aanzien van integratie en politieke beleid en 
standpunten. 

De tweede rij in dit schema toont dat maatschappelijke 
ontwikkelingen zich niet direct uiten in veranderingen in gedrag maar 
dat dit verloopt via de behoeften en het handelen door individuen die 
zelf keuzen maken binnen de handelingsruimte die de samenleving 
en de sociale groep waarin zij leven hen bieden. De aard van die 
keuzen, maar ook de ruimte om die keuzen te maken hangt af van de 
demografische, sociaal-culturele en sociaal-economische kenmerken 
van het individu, in het schema aangeduid met leefvorm, leefstijl en 
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H4 - De sociale component 

bestaansvorm. Een essentieel onderdeel van het schema is dat elk 

van deze kenmerken weliswaar het resultaat is van de persoonlijke 

biografie, maar dat deze wordt be"invloed door zowel de 

demografische als de sociaal culturele en de sociaal-economische 

ontwikkeling. 

De derde rij in het schema geeft aan dat gedrag op het gebied van 

wonen, werken, vrije tijd en mobiliteit op uiteenlopende wijze wordt 

gestuurd door de combinatie van demografische, sociaal-economische 

en sociaal-culturele kenmerken van mensen, maar ook dat het 

gedrag in hoge mate wordt gestuurd door de sociaalruimtelijke 

context waardoor gedrag zowel een verschuiving kan zijn van een 

gebrek aan handelingsruimte als van een doelbewuste keuze door het 

betrokken individu. Kortom; bovenstaand schema geeft de 

verbondenheid weer van ontwikkelingen op macro niveau naar 

gedragsveranderingen en activiteiten op micro niveau. 

4.2.1 Parameters van belang voor 
gebiedsgericht management 

Aan de hand van de beschreven kenmerken die manieren van wonen 

gestalte geven en de motieven uit paragraaf 3.3 voor 

wijkvernieuwing kan uit figuur 4.2 een selectie gemaakt worden van 

parameters welke van belang zijn voor de corporatie bij 

gebiedsgericht management en dus ook wijkvernieuwing. 

Huishoudens -
samenstelling ; 

Leeftijd en 
bevolkingsopbouw; 
Nationaliteit / migratie; 

SOCIALE COMPONENT 

.,c...,.. __ I .----

Sociale cohesie; 
Leefstij len /leefvormen; 
Religie. 

,-,- _I 

WONEN 

Woonlocatie; 
Woonvorm; 
Woon milieu; 
Woningontwerp . 

Inkomen/ vermogen; 
Opleiding en 
arbeidsdeelname; 
Verblijfsperspectief, 
wooncarriere. 

Figuur 4.3: Samenhang verschillende parameters ten aanzien van de kwaliteit 
van de leefbaarheid in buurten en wijken 

Bovenstaand schema geeft deze selectie weer, waarbij de nadruk ligt 

op het gebied van wonen. Het schema geeft aan dat de demografie, 

sociaal culturele ontwikkelingen en de sociaal economische 
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ontwikkelingen gezamenlijk de sociale component inhoud geven. Aan 
de hand van deze drie factoren, met hun verschillende parameters, 
kan er inzicht verkregen warden in de huidige leefkwaliteit van een 
bepaald gebied. Met deze gegevens en de daaraan gerelateerde 
toekomstige (markt)ontwikkelingen kan een corporatie bepalen hoe 
zij de wijk op de meest rendabele (en dus ook leefbaar) manier 
kunnen herstructureren. 

In de navolgende paragrafen warden de demografische - , de sociaal 
culturele - en de sociaal economische ontwikkelingen beschreven. 

4.3 Demografische ontwikkelingen 

4.3.1 Huishoudenssamenstelling 

Van oudsher bestaat het gezin uit twee (gehuwde) ouders met een of 
meer thuiswonende kinderen. In de loop der jaren heeft het begrip 
'gezin' een iets andere betekenis gekregen. Steeds vaker krijgen 
stellen kinderen zonder eerst te trouwen. Daarnaast leidt 
echtscheiding, zeker in vergelijking tot een aantal jaren geleden, 
steeds vaker tot eenoudergezinnen. Binnen deze eenoudergezinnen is 
de alleenstaande moeder of vader geheel of grotendeels 
verantwoordelijk voor de zorg van de kinderen. Onder een gezin 
wordt steeds verstaan een al dan niet gehuwd paar met 
thuiswonende kinderen of een alleenstaande ouder met thuiswonende 
kinderen, zie figuur 4.4. 

Figuur 4.4 Gezinnen naar type en thuiswonend kindertal, Bron CBS jan. 2003 

Een andere recente ontwikkeling is dat paren op steeds hogere 
leeftijd tot gezinsuitbreiding overgaan. De gemiddelde leeftijd waarop 
vrouwen voor het eerst moeder warden is tegenwoordig ruim 29 jaar, 
vier jaar hoger dan een kwart eeuw geleden. Het gevolg is dat ouders 
van gezinnen met jonge, afhankelijke kinderen gemiddeld ouder zijn. 
Niet a Ileen gezinnen zijn van structuur veranderd: meer algemeen 
geldt dit voor alle typen huishoudens. De wellicht belangrijkste 
ontwikkeling van de afgelopen decennia is dat mensen steeds vaker, 
al dan niet tijdelijk, alleen wonen. Dit is een van de oorzaken dat het 
aantal huishoudens de afgelopen jaren relatief sterker is gegroeid dan 
het aantal inwoners van Nederland. In bijlagen 1 en 2 wordt dieper 
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H4 - De sociale component 

op de landelijke demografisch ontwikkelingen en worden er enkele 

scenario's geschetst. 

Bovenstaande ontwikkelinqen teruqqekoppe/d naar wiikniveau: 

De aanwezigheid van kinderen vergroot de mogelijkheid voor het 

ontstaan van contact tussen ouders in een woonbuurt. Een - of 

tweepersoonshuishoudens, zoals studenten of stellen die net gaan 

samenwonen, zijn minder gebonden en onderhouden hun activiteiten 

veel eerder buiten het woongebied vanwege te toegenomen 

mobilisatie. Daar komt bij dat zij vaak worden gekenmerkt door een 

kort verblijf in de buurt en zullen doorgroeien naar een andere 

passende woning wanneer zij overgaan tot gezinsuitbreiding. Hier 

komt bij dat paren pas op een hogere leeftijd tot gezinsuitbreiding 

overgaan en dit komt dus neer op een teruggang van kinderen in een 

buurt waar eenzijdig (goedkope) woningen staan, waardoor de 

sociale cohesie een belangrijk aangrijpingspunt verliest. 

4.3.2 Leeftijd en bevolkingsopbouw 

Landelijk gezien veroudert de bevolking, dit betekent dan ook dat in 

vele wijken het aantal ouderen toeneemt of zal toenemen. Deze 
groep bewoners hebben andere eigenschappen dan jonge mensen die 

als starters op de woningmarkt beginnen. Oudere mensen hebben 

over het algemeen een groot gedeelte van hun leven in de 

desbetreffende wijk of buurt gewoond en hebben daar dan ook een 

bepaalde binding mee. Zij willen daar dan ook het liefst blijven. De 

jonge groep woningzoekende zoeken, voor een relatief korte periode, 

een financieel passende woning op een aanvaardbare positie van het 

centrum en hun activiteiten. Vanuit deze woning willen zij hun 

wooncarriere verder door zetten. 

Bovenstaande ontwikkelinqen teruqqekoppeld naar wiikniveau: 

De leeftijd van een individu is een belangrijk gegeven dat van invloed 

is op de buurtbinding. De geografische reikwijdte van activiteiten 

neemt in een mensenleven eerst toe en daarna af. Zo is al aan de 

orde gekomen dat met name kinderen en hun ouders op de buurt zijn 

gericht. Dit geldt echter ook voor de ouderen, terwijl andere 

leeftijdscategorieen zich daarentegen meer op de stad als geheel 

orienteren 33
. 

In het verleden werd de bevolking grofweg ingedeeld in verschillende 

drie levensfase welke invloed hebben op de bruikbaarheid cq. 

functionaliteit en de gewenste voorzieningen in een woning en 

woonomgeving: 

De volgende levensfase waren als volgt te onderscheiden34
: 

33 Fortuyn Drooglever J. - Hedendaagse buurtnetwerken; Buren en buurten - 1999 

34 Cornelissen M. - Landelijk bureau leeftijdsdiscriminatie : ' De jongere bestaat niet : 
"negatieve gevolgen van beeldvorming over jongeren " - november 2000 
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□ Voorbereidende fase (scholing): scholing houdt zowel in spelend 
op de kleuterschool, studeren en de eerste orienterende 
arbeidsjaren; 

□ Reproductieve fase (arbeid en gezin): men is meer gesetteld en 
bepaalde zekerheden warden belangrijk, vaste baan gezin eigen 
huis, enz. 

□ Afbouwende fase (pensioen): de pensioenfase is voor veel 
mensen een grate overgang, de jarenlange dagindeling valt 
opeens weg en er ontstaat tijd voor nieuwe dingen. 

Met andere woorden; je was jong, daarna werkte je als man veertig 
jaar voor een baas en zorgde je als vouw voor de kinderen en de 
huishouding, waarna je samen oud werd. 

In het laatste kwart van de twintigste eeuw is van die "standaard 
levensloop" weinig heel gebleven. Jongeren blijven steeds langer 
jong, kinderen krijgen gebeurt steeds later, vrouwen werken steeds 
meer en mensen leven steeds gezonder en blijven langer leven. Sinds 
enkele jaren wordt de levensloop dan ook in 5 levensfasen 
opgesplitst: 

□ Jeugd (0-15 jaar); 

□ Jongvolwassenheid (15-30 jaar); 

□ Volwassenheid (30-60 jaar); 

□ Actieve ouderdom (60-80 jaar); 

□ Afhankelijke ouderdom (80+ jaar). 

Het feit dat bewoners na verloop van tijd in een andere levensfase 
komen, heeft gevolgen voor het gebruik van de openbare ruimte en 
de eisen aan de woningvoorraad. 

Het kernprobleem is dat nieuwe wijken vaak gebouwd warden voor 
leefeenheden in een overeenkomstige levensfase, waardoor de 
bebouwde omgeving na verloop van tijd steeds minder gaat voldoen 
naarmate de bewoners ouder warden. Peuters warden dan in de loop 
van de tijd soms hangjongeren, vitale ouderen hebben meer zorg 
nodig naarmate ze minder vitaal warden. De gevolgen daarvan 
kunnen alleen warden opgevangen als bij de bouw van de woningen 
en de inrichting van de wijk rekening wordt gehouden met die 
levensloopaspecten, hetgeen kan word en aangeduid als 
'levensloopbestendig' bouwen en inrichten. Gebieden waar 
herstructurering plaatsvindt, bieden goede kansen om tegen dit licht 
het voorzieningenniveau opnieuw te belichten. 

4.3.3 Nationaliteiten en migratie 

In Nederland wonen tegenwoordig iets meer dan 3 min. allochtonen, 
dit is bijna 19% van de totale bevolking. Er heerst een grate 
differentiatie omtrent de afkomst van de allochtonen in Nederland, 
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H4 - De sociale component 

zie onderstaande figuur. Turken en Marokkanen zijn de grootste niet 

westerse 35 allochtonen bevolkingsgroepen. 

3500000 
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::, 2000000 
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1500000 .. 
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< 1000000 

500000 

0 

Figuur 4.5: Allochtonen naar herkomstgroepering 

Bovenstaande ontwikkelinqen teruqqekoppeld naar wi;kniveau: 
Op wijkniveau kan het percentage allochtonen enorm fluctueren. 

Over het algemeen zijn grote groepen allochtonen woonachtend in 

goedkope huurwoningen in gebieden waar wooncorporaties veel bezit 

hebben. Deze gebieden bestaan vaak uit een eenzijdige 

woningvoorraad waardoor het percentage allochtonen in deze 

gebieden toeneemt. Autochtonen trekken uit deze gebieden waardoor 

er plaats vrij komt voor allochtonen die eerder kiezen voor een lagere 

huur / kwaliteitsverhouding. Buurtbinding en sociale cohesie neemt 

vanwege cultuurverschillen en taalbarrieres af. Daar komt bij dat het 

geloof en andere niet westerse gebruiken autochtonen afschrikt 

waardoor er moeizaam sociale structuren in een wijk ontstaan. 

Een van de doelen van de herstructurering is het tegengaan van 

gesegregeerd won en: zowel etnische als sociaal-economische 

concentraties op wijkniveau moeten warden voorkomen of 

verminderd. Gezinnen met jonge kinderen gaan bijvoorbeeld vaak 

wel onderling contacten aan, zeker als dit wordt ontlokt door 

gezamenlijk (basis)schoolbezoek. Er zijn recente voorbeelden bekend 

waar ouders het initiatief nemen om zwarte scholen te "witten" of te 

mengen, juist met dit oogmerk. Teveel is er echter sprake van een 

'witte vlucht', zowel in het basisonderwijs op buurtniveau als in het 

middelbaar onderwijs op regionaal niveau. 

De invloed van geconcentreerd wonen op het gedrag van de 

bewoners is tot nog toe niet goed aangetoond. Mensen warden niet 

arm d66r de buurt, maar zijn arm en hebben weinig keus voor het 

wonen in een bepaalde buurt. 

De keus wordt gedicteerd door de lage huren. Concentraties van 

armen of etnische minderheden 'verdunnen' leidt statistisch gezien 

tot een vermindering van de problemen in die wijk. Gedifferentieerd 

35 Niet westerse allochtonen : Allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azie 

met uitzondering van Indonesie en Japan. 
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bouwen leidt wel tot ontmoeting tussen verschillende sociaal
economische groepen, maar niet tot nieuwe sociale banden, zo blijkt 
uit onderzoek (Kleinhans e.a. 2000). Het effect van pogingen tot 
deconcentratie mag dan worden bestreden (zie par. 3.4.1), niemand 
pleit voor concentratie, althans niet op wijkniveau. Hooguit klinken er 
af en toe pleidooien om geringe concentraties aan te moedigen van 
bewoners met een overeenkomstige etnische achtergrond 
(bijvoorbeeld in woongroepen voor oudere Chinezen of Marokkanen). 

Ook concentratie van bewoners met een bepaalde leefstijl (dwars 
door de etnische grenzen heen) lijkt te kunnen bijdragen aan 
vermindering van onderlinge ergernissen en dus een beter sociaal 
klimaat. 

4.4 Sociaal Culturele ontwikkelingen 

4.4.1 Sociale Cohesie 

Sociale cohesie staat voor de mate waarin individuele mensen in een 
samenleving ge'integreerd zijn, daarin deelnemen en zich er mee 
identificeren. Kortom; een van de belangrijkste parameters als het 
gaat om de leefkwaliteit in een gebied. Dit houdt dan ook in dat alle 
andere parameters invloed hebben op de cohesie in een buurt of wijk. 

Mensen leven in kleine territoriale eenheden, in wijken, of in buurten 
als onderdeel van die wijken. Als gevolg van de enorme diversiteit 
van banden die mensen met elkaar en met instituties hebben is het 
begrip sociale cohesie niet beperkt tot de grenzen van een eenduidig 
te bepalen fysiek territorium als een buurt of wijk. Om dit te 
verduidelijken hanteer ik een onderscheid tussen wijkgebonden 
sociale cohesie en netwerkcohesie. 

w;;kgebonden sociale cohesie 

Wanneer de mobiliteit binnen de samenleving als geheel, of voor 
bepaalde doelgroepen in die samenleving gering is, en de 
communicatiemiddelen beperkt zijn zullen mensen hun onderlinge 
verbondenheid vooral binnen een bepaald territorium beleven. Onder 
deze omstandigheden is een wijk of buurt een soort van ruimtelijke 
container waar de meeste belevingen ten aanzien van sociale cohesie 
door de buurtbewoners worden ervaren. Dit wordt door Lans ook wel 
wijkgebonden cohesie genoemd 36

• 

Wijkgebonden cohesie steunt op de gedachte dat wijk en 
gemeenschap met elkaar zijn verbonden. Binnen kleine geografische 
gebieden zouden mensen elkaar goed kennen, regelmatig treffen, 
gezellige omgang hebben en solidair zijn. Het sociale netwerk bevindt 
zich voornamelijk binnen de wijk. Wijkgebonden cohesie vertaalt zich 
in gebiedsafbakening. Musterd noemt dit soort ideeen over een wijk 
als basis voor beleid achterhaald. Met hem zijn er vele die 

36 Lans, S - De herstructureringswijk: een beleving om te wonen? - 2003 
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H4 - De sociale component 

waarschuwen om niet een (te) romantische voorstelling van de buurt 

of wijk als verwijzing voor beleid te kiezen37
• 

Netwerkcohesie 

Moderne ontwikkelingen hebben er toe geleid dat wijkgebonden 

sociale cohesie niet meer zo sterk is. Grotere mobiliteit en betere 

communicatiemiddelen (ICT) maken het voor veel burgers steeds 

gemakkelijker om sociale cohesie vorm te geven ongeacht de plaats 

waar zij wonen. De betekenis van fysieke nabijheid voor sociale 

cohesie zou daardoor af kunnen nemen, mensen warden steeds meer 

onderdeel van een globale - in plaats van lokale gemeenschap. Dit 

wordt ook wel netwerkcohesie genoemd. 

Kenmerken wiikqebonden sociale cohesie 

Het ervaren van een sociaal homogene bevolkingssamenstelling is 

vaak een belangrijke steun voor het leggen van sociale contacten en 

dus van belang voor de sociale cohesie in een buurt of wijk. In veel 

gevallen wordt aangenomen dat dit voornamelijk geldt voor bewoners 

in een achterstandspositie; wanneer meerdere mensen binnen een 

buurt bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een uitkering, kunnen zij steun 
vinden bij elkaar. Hetzelfde lijkt te gelden voor ouderen, huisvrouwen 

en ouders met naar schoolgaande kinderen; geografische nabijheid 

van gelijkgezinden kan de onderlinge omgang positief beinvloeden en 

zo de buurtbinding versterken 38
. Daarentegen menen andere 

onderzoekers dat de behoefte aan homogeniteit niet alleen bestaat bij 

mensen met een kleine actieradius, zoals werkelozen, ouderen en 

kleine kinderen. Het aangaan van sociale contacten is een van de 

basisbehoeften van de mens. Ieder individu zal dus een woongebied 

prefereren met bewoners waarvan de leefstijl zoveel mogelijk 

overeenkomt met die van hem - of haarzelf. Het is de behoefte van 

mensen om 'soort bij soort' te wonen 39 . Hierbij is echter wel van 

belang dat de woonsituatie van de betrokkenen is gebaseerd op 

keuzevrijheid. 

Dit botst echter met het uitgangspunt van de beleidsmakers om de 

sociale cohesie (integratie) bij wijkvernieuwing te verbeteren door de 
woning - en bevolkingssamenstelling gevarieerder te maken. Mensen 

moeten elkaar iets te bieden hebben om contact aan te gaan. Het 

blijkt echter wel dat een meerderheid van de verhuizingen tot de 

categorie 'korte afstandsverhuizing' behoort, wat nog eens benadrukt 

dat de bewoners wel degelijk veel waarde hechten aan de buurt waar 

zij wonen. 

Uit bovenstaande blijkt dat sociale cohesie (wijkgebonden) er toe 

leidt dat bewoners zich beter thuis voelen in hun woonomgeving. Als 

37 Musterd S - Ruimtelijk beleid bevordert maatschappelijke integratie niet - 2000 

38 Portes A. , Sensebrenner J. - Embeddeness and immigration : notes on the social 
determinants of economic actions ( American Journal of Sociology) - 1993 

39 Hortulanus R.P. - Stadsbuurten : bewoners en beheerders in buurten met 
uiteenlopende reputaties - 1995 



H4 - De sociale component 

we daarbij kijken naar de rol van de wijk voor de hedendaagse 
gemeenschappen, zijn er door Blokland-Potters40 vier patronen 
gevonden in het belang dat mensen aan de wijk hecht, gekoppeld aan 
het gebruik dat zij er van maken: 

1. Mensen voor wie locatie geen betekenis heeft (netwerkcohesie); 

2. Mensen die de wijk praktisch gebruiken; 

3. Mensen die gehecht zijn aan de wijk; 

4. Mensen die het wonen in de wijk zien als onderdeel van een 
specifieke levensstijl. 

De eerste groep gebruikt de wijk puur als woonverblijf, de wijk speelt 
geen rol in hun sociale plaatsbepaling. De sociale cohesie voor deze 
groep is, wanneer deze bestaat, puur netwerkcohesie. 

Voor de tweede groep, bewoners met een voornamelijk praktisch 
wijkgebruik, staat de buurt alleen in dienst van de behoeften en het 
handelen van haar inwoners. De straten, pleinen, voorzieningen en 
organisaties binnen de grenzen van de wijk worden puur praktisch 
gebruikt. 

Wanneer het praktische gebruik intensiever wordt kan het verweven 
raken met het toekennen van symbolische waarden aan de wijk. Er 
vindt toe-eigening van de publieke ruimte plaats, er ontstaan rituelen 
op deze locaties en de bebouwde omgeving begint herinneringen met 
zich mee te dragen. Dit is het derde patroon en komt vooral voor bij 
bewoners die al voor een lange tijd in een bepaalde wijk leven op het 
niveau van patroon twee; na verloop van tijd raken bewoners 
gehecht aan de wijk waardoor de binding met de wijk enigszins 
versterkt. 

De vierde variant zien we bij moderne stedelingen, mensen zien de 
wijk als midden om hun leefstijl vorm te geven. Het biedt hen een 
mogelijk zich zelfstandig te identificeren door een bepaalde uitstraling 
richting de buitenwereld te creeren. De wijk wordt niet hoog praktisch 
- dan wel symbolisch gebruikt. Zij horen bij iets dat zij belangrijk 
vinden, maar waar ze niet persoonlijk bij betrokken zijn. 

Toelichtinq woonpatronen op basis van wiikqebonden cohesie 
De tweede en derde groep zijn de mensen voor wie wijkgebonden 
sociale cohesie van het meeste belang is. Het is hun levenswijze in en 
met de wijk, die deze wijk gemaakt heeft tot iets waarmee de vierde 
groep zich graag wil identificeren. Dit is een combinatie van fysieke -
alsmede sociale uitstraling die de wijk in de loop der jaren heeft 
opgebouwd. 

40 Blokland-Potters T.V. - Wat stadsbewoners bindt: sociale relaties in een 
achterstandswijk - 1998 
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H4 - De sociale component 

De vierde groep heeft waarschijnlijk een relatief hoge tolerantie voor 

hinderlijk gedrag ten opzichte van de tweede en derde groep: dat 

krijgen ze er nu eenmaal bij wanneer ze zich willen identificeren met 

de desbetreffende wijk. 

Tussen de eerste groep en de overige drie is "geen overlast hebben 

van elkaar" de hoogst haalbare vorm van interactie. De eerste groep 

is totaal niet locatie gebonden. Hun aandeel in de wijk groeit wanneer 

de regels voor de woonruimteverdeling in de wijk warden versoepeld, 

en wanneer de wijk in een lager segment van de stedelijke 

woningmarkt terecht komt door fysieke veroudering en sociale 

veranderingen. Vooral wijken met een lage status in de regionale 

woningmarkt krijgen periodiek of structureel te maken met instroom 

van huishoudens die in min of meer gelijke, min of meer rooskleurige 

sociaal-economische omstandigheden verkeren. Voor deze groepen 

mensen zal de wijk in eerste instantie geen betekenis hebben. Zij 

zullen de wijk praktisch gebruiken omdat daar juist de woningen 

staan die voor hun toegankelijk en betaalbaar zijn. Dit betekent dat 

wanneer bepaalde nieuwkomers groepen overeenkomen in 
kenmerken en omstandigheden er een nieuwe wijkgebonden sociale 

cohesie kan ontstaan. Deze cohesie zal zich in eerste instantie 

manifesteren als 'subcultuur' en moet zich uiteindelijk een plaats 

veroveren ten opzichte van het bestaande praktisch en symbolische 

wijkgebruik (groep 2 en 3) van de reeds aanwezige bewoners. Dat 

betekent dat sterke cohesie binnen deelgroepen of gebieden een 

pr ima zaak is, echter wanneer het moment daar is dat anderen sterk 

warden bu itenges loten is er sprake van een verminderde cohesie. 

Het meten en bevorderen van sociale cohesie 

Er zijn twee manieren om een beeld te krijgen van de sociale cohesie 

en de voortgang daarvan in een buurt of wijk. De eerste manier is 

gebaseerd op het inventariseren van opvattingen en houdingen met 

betrekking tot de basiselementen van sociale cohesie: 

o Voelt men zich verbonden met de wijk; 

o Voelt men zich verbonden met andere mensen of organisaties; 

o Ervaart men iets als buurtidentiteit; 

o Hoe ziet men de eigen waarden, en hoe ziet men die van anderen . 

De andere manier is gebaseerd op gedrag: 

o Hoe vaak heeft iemand contact met anderen in de buurt, en waar 

gaat het over; 

o Welke onderlinge dienstverlening vindt plaats, en met wie; 

o Oefenen bewoners zelf sociale controle uit; 

o Hoe draagt men bij aan een cultuur van burgerschap. 
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Beide manieren kunnen middels enquetes uitgevoerd en 
ge'inventariseerd worden waarbij de tweede manier meer een monitor 
/ meting betreft en de eerste manier een indruk geeft van de 
bewoners als individu en denkwijze. 

Gelegenheid bieden voor ontmoeting is een belangrijke centrale 
functie om de sociale cohesie te bevorderen. Het is mogelijk 
ontmoeting op een organische manier te ontlokken aan de bewoners 
van een wijkvernieuwingsgebied. Hierbij valt te denken aan 
uitdagend en interessant vormgegeven openbare ruimten als pleinen 
en parken en het betrekken van doelgroepgerichte tuinarchitectuur. 

4.4.2 Leefstijlen 

Zeals Antoine Prost treffend opmerkt; "De twintigste eeuw staat voor 
de verovering van de ruimte". Daarbij meet men denken aan de 
ruimte die in beslag wordt genomen voor de ontplooiing van het 
persoonlijk leven41

• Vanwege deze ontwikkeling is er een continue 
daling ten aanzien van de gemiddelde woningbezetting (het aantal 
mensen dat gemiddeld een zelfstandige woning bewoont). Het meest 
opmerkelijk in de trend van privatisering is de LAT-relatie die in een 
zeker opzicht een omslagpunt in de geschiedenis van het wonen 
markeert: in plaats van dat een woning woonruimte biedt aan een of 
meerdere huishoudens, is in dit soort relaties een huishouden over 
meerdere woningen verspreid. 

Om een juist beeld te krijgen van de leefkwaliteit in een buurt of wijk 
is het naast de onderlinge verbondenheid (sociale cohesie) van 
bewoners ook van belang wat nou precies een bewoner zoekt in een 
bepaald woongebied. Deze zoektocht is gerelateerd aan de leefstijl 
van desbetreffend persoon. Leefstijlen en sociale cohesie zijn dan ook 
parameters die sterk van elkaar afhankelijk zijn. Uiteraard is niet een 
persoon hetzelfde maar enige generalisering is niet te voorkomen. De 
persoonlijke kenmerken welke invloed hebben op de keuze van de 
woning en woonomgeving en het functioneren in deze woonomgeving 
zitten verweven in de leefstijlen die hieronder vermeld worden. 

In samenwerking met het woningbedrijf Amsterdam en Mitres Wonen 
heeft Motivaction een woonwensenmodule opgenomen in het Socio
consultonderzoek van 2000. Wensen ten aanzien van de woning, de 
woonomgeving en specifieke producten en diensten zijn gekoppeld 
aan de sociale milieus. Hieruit zijn zeven woonbelevingsgroepen 
voort gekomen. Er zijn natuurlijk in het verleden door verschillende 
onderzoekers leefstijlen vastgesteld en bepaald echter in dit 
onderzoek zijn onderstaande leefstijlen het meest gerelateerd aan de 
woonwensen van de bevolking (uitleg van onderstaande leefstijlen 
zie bijlage 4): 

41 Prost A. 1990 
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H4 - De sociale component 

□ Tolerante socialisers; 

□ Gesettelde idealisten; 

□ Gehaaste middenklasse; 

□ Volkse familieclan; 

□ Huiselijken; 

□ Actieve individualisten; 

□ Gemeenschapsgezinden; 

Bovenstaande leefstijlen zijn ten aanzien van sociale cohesie in een 

buurt of wijk verder te herleiden naar de levensfase van de 

betreffende doelgroep. Op deze manier ontstaat er een relatie tussen 

leeftijd (levensfase) en leefstijl. Onderstaande tabel geeft een 

overzicht van de relatie tussen levensstijl en levensfase. 

Levensfase 

Levensstijl + 
0/o van de bevolking 

u ..: 
·.:; E <lJ 
JC: 0 u 
C u ~ 

:, 
<lJ ·.:; 0 
<fl <lJ <lJ 
<fl JC: u 
ro C :, s 
i <lJ 0 -.:; <fl 

<lJ 0 <fl :,(_ 

u > ro > C 
Ol Ol i <lJ ro 
:, C µ JC: 
<lJ g 0 u '.:i: ,-, > <t 

1 Tolerante socialisers ( 11 % ) • • • 0 0 

2 Gesettelde idealisten (13%) • • • 0 0 

3 Gehaaste mlddenklasse (11 %) 0 • • 0 0 

4 Volkse familieclan (23%) • • • • • 
5 Huiselijken (13%) 0 0 0 • • 
6 Actieve individua listen (17%) 0 • 0 0 0 

7 Gemeenschapsgezind (12%) • 0 • • 0 

Figuur 4.6 Relatie tussen levensstijlen, levensfasen 

Bovenstaande levensstijlen en levensfasen kunnen echter 

teruggekoppeld worden naar de verschillende type buurtbinding (uit 

paragraaf 3.4.1) Uit het verleden is namelijk gebleken dat het 

onmogelijk is om aan de hand van verschillende leefstijlen 

woonruimte en woningtype te ontwikkelen die voor bepaalde 

leefstijlen geschikt zijn. In werkelijk is de respons op bepaalde type 
woonruimte vanuit verschillende leefstijlen zo divers dat dit geen 

houvast biedt. Er kan echter wel vanuit de verschillende type 

buurtbinding geredeneerd word en, zie tabel 4. 7. 
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0 • 
2 

Mensen die de wijk praktisch • • willen gebruiken; 

• 0 

Mensen zien het wonen in de 
4 wijk als onderdeel van 0 0 • • 0 • 0 

specifieke levensstijl. 

Figuur 4.7: Relatie tussen type buurtbinding en leefstijlen. 

Wanneer er zich in een buurt een bepaalde mate van sociale cohesie 
bevindt zegt dit tevens iets over de verschillende leefstijlen die zich in 
een buurt bevinden. Op deze manier ontstaat er de mogelijkheid om 
een beeld te creeren van de huidige sociale structuren in een gebied 
alsmede van de toekomstige sociale structuren door middel van het 
na te streven ambitieniveau. Aan de hand van het na te streven 
ambitieniveau zal er voor bepaalde doelgroepen gebouwd worden wat 
weer gerelateerd is aan een bepaalde behoefte van buurtbinding. 

4.4.3 Religie 

Religie kan in een wijk / gebied een belangrijke rol spelen. Wanneer 
een wijk een grote groep mensen herbergt waarbij religie een 
belangrijke rol speelt in het dagelijks leven zal dat invloed uitoefenen 
op de sociaal culturele ontwikkelingen van die wijk. Voor een 
corporatie kan het dan van belang zijn hier rekening mee te houden 
met betrekking tot voorzieningen en huisvesting. 

Tegenwoordig is de oosterse religie, de islam, een belangrijk punt van 
discussie in de Nederlandse politiek als het gaat om integratie en de 
tegemoetkoming van het voorzieningenniveau voor deze levenswijze. 
Voor een corporatie is het dan ook van groot belang rekening te 
houden met deze bevolkingsgrepen, zeker omdat het grootste 
gedeelte woonruimte huurt via een corporatie, zie ook paragraaf 
3.3.3 'Nationaliteiten'. 

4.5 Sociaal Economische ontwikkelingen 

4.5.1 Inkomen, vermogen, opleiding, 
arbeidsdeelname 

Uit het beleid van de overheid valt op te maken dat zij overtuigd zijn 
dat de leefkwaliteit in binnenstedelijke gebieden te verbeteren is door 
mensen met een hoger inkomen en meer vermogen naar deze 
gebieden te leiden. Dit betekent dus dat in deze gebieden grotere en 
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H4 - De sociale component 

duurdere woningen gebouwd dienen te worden om deze 

bevolkingsgroepen te verleiden om naar dit gebied te komen. Echter 

lang niet alle bevolkingsgroepen uit deze sociaal-economische klasse 

met een gemiddeld of hoger inkomen hebben de behoefte 

(levensstijl) om in een binnen stedelijk gebied te wonen (zie de 

verschillende levensstijlen in paragraaf 3.4.2). 

De sociaal-economische achtergrond wordt voornamelijk bepaald 

door persoonlijke kenmerken. Zo hangt de hoogte van het inkomen 

over het algemeen samen met de arbeidsmarktsituatie en het 

opleidingsniveau van het betreffende persoon. En zoals al eerder is 

gezegd; mensen met een hoog opleidingsniveau en een daarmee 

samenhangend hoog inkomen hebben vaak een breed 

activiteitennetwerk. Zij maken vaak beperkt gebruik van 

buurtfaciliteiten en orienteren zich veel meer op de gehele stad 

waardoor ze wein1g activiteiten op buurtniveau ontwikkelen42 

(netwerkcohesie). Oat betekent dan ook dat wijken, waarin mensen 

wonen die de gehele dag werken, overdag totaal uitgestorven zijn. In 

de avond zitten de mensen binnen waardoor ze elkaar op straat 

nauwelijks ontmoeten. Voor hobby's en afspraken moeten ze over het 

algemeen buiten de wijk zijn. 

Dit in tegenstelling met de mensen afkomstig uit de lagere 

inkomensgroepen en de lagere opgeleiden. Zij zijn veel meer op de 

wijk gericht en hebben ook meer contacten in de wijk. De wijk is voor 

deze mensen het territoriale gebied waar zij in !even. Voor deze 

mensen is wijkcohesie van groot belang. Vanwege het 

werkeloosheidspercentage dat er in deze wijken heerst zijn over het 

algemeen in deze gebieden overdag meer mensen thuis waardoor er 

meer bedrijvigheid in deze wijken is. Deze mensen zoeken toch 

contact in de wijk wat dan ook de sociale cohesie ten goede komt. 

De gedachte van de beleidsmakers over het versterken van de 

leefkwaliteit in buurten middels het aantrekken van hogere inkomens 

en opgeleiden blijft dan ook een lastige opgaven. 

4.5.2 Verblijfsperspectief en wooncarriere 

Mensen ondergaan in hun !even een wooncarriere. Zij wonen niet hun 

hele leven in dezelfde woning. Naarmate hun levensfase en levensstijl 

met het daaraan gerelateerde bestedingspatroon verandert bestaat er 

de behoefte om een andere woning te betrekken. Dit kan zowel huur 

als koop zijn. Heden ten dagen vertrekken koopkrachtige mensen 

vooral uit binnenstedelijke gebieden om elders een ruimere 

(koop)woning te betrekken. Veel van dit soort mensen hebben echter 

wel binding met de buurt of wijk maar vanwege het eenzijdige 

aanbod van woningtype en dus het schrale aanbod van koopwoningen 

in deze gebieden zijn zij genoodzaakt elders te gaan wonen . 

4 2 Blokland-Potters T.V. - Wat stadsbewoners bindt: sociale relaties in een 
achterstandswijk - 1998 
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Huidige bewoners moeten de mogelijkheid krijgen een wooncarriere 
op te kunnen zetten in hun eigen wijk. Doorstroming is van belang 
om zodoende in elk segment de vraag van de consument voldoende 
tegemoet te komen. Dat wil niet zeggen dater alleen maar voor deze 
groep bewoners gebouwd dient te worden. Veel bewoners in 
wijkvernieuwingsgebieden willen juist niet verhuizen en zijn tevreden 
met de woning die zij hebben. 

Een uitgebalanceerd woningbouwprogramma moet er voor zorgen dat 
er een gedifferentieerd aanbod is dat aansluit aan de verschillende 
levensstijlen en woonpatronen die er in een wijk of buurt heersen. 
Daar komt bij dat middels het woningbouwprogramma de corporatie 
juist bepaalde levensstijlen en woonpatronen wil laten ontstaan om 
zodoende de leefkwaliteit een impuls te geven. 

4.6 De corporatie en haar bewoners 

De missie en visie van een corporatie geeft aan of zij zich 
ondernemend uitdragen en vastgoedwaarde gericht denken of dat ze 
zich juist meer op publieke doelen orienteren. Aan de hand van deze 
gedachtelijn ontstaat er een link met het portfoliobeleid. Uit de 
vertaalslag van het algehele portfoliobeleid naar gebiedsgerichte 
ambities ontstaan de fysieke strategische ingrepen (par. 5.3.2) 
welke het beleid en de daaraan gerelateerde doelstellingen ten 
aanzien van leefbaarheid en sociale cohesie onderbouwen. Op deze 
manier kan een corporatie middels bepaalde fysieke ingrepen richting 
geven aan de sociale cohesie in een buurt of wijk, oftewel de sociale 
component binnen integrale wijkvernieuwing. 

In hoofdstuk 3 is de sociale component onder de loep genomen. 
Hieruit blijkt welke factoren invloed hebben op de sociale component 
die van belang is in wijken en gebieden. 

De corporatie heeft belang bij een goede sociale cohesie in een wijk 
of buurt. Dit komt namelijk de leefbaarheid in het betreffende gebied 
ten goede. De corporatie dient zich echter af te vragen in hoeverre 
haar inzet verwacht mag worden met betrekking tot sociale cohesie; 
is een corporatie meer vastgoedwaarde gericht, of orienteert zij zich 
meer op publieke doelen? 

Met andere woorden in hoeverre is een corporatie eigenaar van 
problemen die kunnen ontstaan door een gebrek aan sociale cohesie 
oftewel de leefbaarheid in een buurt of wijk waar zij een grote 
hoeveelheid woningen in bezit hebben. Het kan echter ook andersom; 
er kunnen problemen ontstaan wanneer de corporatie in een 
wijkvernieuwingsgebied gaat 'knippen' in goede sociale structuren. Bij 
beide ingrepen is de corporatie verantwoordelijk voor een goede 
begeleiding en communicatie tussen corporatie en haar 'klanten'/ 
bewoners. 

Bovenstaande is een belangrijk gegeven en zal niet door elke 
corporatie hetzelfde beantwoord worden, waardoor er uiteindelijk 
onduidelijkheden ontstaan bij huidige bewoners. 
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H4 - De socia le component 

4.6.1 Bewonersparticipatie 

Over communicatie bij herstructurering en integrale wijkvernieuwing 

is al het nodige geschreven en georganiseerd. In dit onderzoek is 

echter van belang dat de sociale component een duidelijke plaats in 

het ontwikkelingsproces inneemt. Een goede communicatie tussen 

corporatie en haar bewoner is daarbij onontbeerlijk. Er dient een 

vertrouwensband te ontstaan tussen corporatie en bewoner. 
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Figuur 4.8 Interactie mogelijkheden bewoners - corporatie43 

Bewonersparticipatie speelt hierbij een belangrijke rol. De interactie 

tussen bewoner en corporatie is van grate invloed op de efficiency 

van beleid (zie figuur 4,8), tevens komen weerstanden en 

verbetersuggesties vroegtijdig in bee Id. Dit betekent dat bewoners 

invloed kunnen/ mogen uitoefenen, maar zeker niet alles mogen 

bepalen. Het is de corporatie die uiteindelijk de belangen afweegt44
• 

De bewoners dienen ruimte te geven aan de expertise van 

professionals. Juist daarom is het van belang dat de corporatie de 

eerste stap zet alvorens ze interactie aangaat met haar bewoners. 

Dat betekent dat de corporatie vooraf al een bepaald standpunt in 

dient te nemen ten opzichte van het betreffende plangebied. Een 

gebiedsambitie en een gebiedsanalyse zijn hierbij van belang. De 

uiteindelijke keuze van interactie tussen bewoner en professional (in 

dit geval de corporatie) dient afhankelijk te zijn van het 

geformuleerde ambitieniveau van de professional. 

43 Kei-centrum Stedelijke vern ieuwing 

44 VROM De zeven uitdagingen; van bewonersparticipatie in 
herstructureringsoperaties - september 2004. 
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De keuze van interactie dient afhankelijk te zijn van het feit of er 
gebouwd wordt voor de buurt of wel voor nieuwe doelgroepen buiten 
de buurt, wijk of stad. Wanneer er gebouwd wordt voor de huidige 
bewonersgroepen zal de stem/ mening van de huidige bewoner 
belangrijker zijn dan wanneer er gebouwd wordt voor andere 
doelgroepen. Communicatie strategieen dienen dan ook afgestemd te 
warden op het uiteindelijke doel van het gebied. 

Het schema op de volgende pagina geeft de activiteiten ten aanzien 
van de sociale component weer, per fase. In het schema komt 
duidelijk naar voren dat de bewonersparticipatie start na vaststelling 
van de gebiedsambities door de corporatie. 

Communicatie met bewoners op verschillende niveaus45 

Een veel voorkomend probleem bij de aanpak van herstructurering en 
integrale wijkvernieuwing is dat er in het proces op een gegeven 
moment wordt gekozen voor een niveau van communicatie met de 
bewoners. Het is echter zaak om op verschillende niveaus tegelijk te 
communiceren met de buurt: met alle bewoners tegelijk op grate 
vergaderingen, met kleinere categorale organisaties en met de 
bewoner individueel: 

□ Plenaire vergaderingen: Het is noodzakelijk om plenaire 
bewonersvergaderingen te organiseren waar voor een ieder 
informatie wordt gegeven en bewoners ook kennis kunnen nemen 
van elkaars reacties en zich zonodig kunnen organiseren; 

□ Bestaande netwerken: Het is ook verstandig om aansluiting te 
zoeken bij bestaande netwerken in de wijk en daar de 
problematiek en aanpak van de wijk aan de orde te stellen. In 
elke wijk zijn veel verschillende netwerken die daarvoor gebruikt 
kunnen warden. Sams zijn er categorale organisaties van 
allochtonen die ingeschakeld kunnen warden, soms bieden 
koffieochtenden van ouderen of alleenstaande moeders een goede 
mogel ij kheid; 

□ Individueel: Herstructurering en integrale wijkvernieuwing treft 
altijd het individu. Verschillende mensen hebben verschillende 
problemen en mogelijkheden, het is van groat belang om daar 
rekening mee te houden en ruimte te bieden om die individuele 
problemen in een gesprek met een medewerker van de corporatie 
(bewonerbegeleid(st)er aan de orde te stellen. Niet alleen een 
gesprek over een mogelijk andere woning, maar ook gelijk een 
gesprek of de betreffende huurder geholpen zou moeten warden 
met onderwijs, of een betere toeleiding naar de arbeidsmarkt. 

45 Foruin K. , Ouwehand A. - Leidraad sociale wijkvisie; project sociaal fysiek aanpak -
september 2003 
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Bouwen voor de huidige 
doelgroepen: 

Bouwen voor nieuwe en 
bestaande doelgroepen: 
2. Differentiatie in kwaliteit; 
3. Kwaliteitsimpuls . 

Bouwen voor nieuwe 
doelgroepen: 

4. Kwaliteitsimpuls luxueus, 
extreme herontwikkelinq 

START BEWONERSPARTICIPATIE (Informeren betrokkenen) 

Bewoners nauw betrekken bij 
proces ➔ mee laten denken, 
oplossingen laten aandragen. 

(fiq 4.6) 

Inventarisatie woningbehoefte 
huidige bewoners ➔ bewoners die 
de wil en de mogelijkheden heeft 

mee laten denken in proces 

Bewoners op afstand houden, 
eigen expertise meer gebruiken ➔ 
bewoners informeren en informatie 

vraqen (fiq 4.6) 

OPSTELLEN / FORMULEREN SOCIAAL PLAN 

Opzetten van workshops en 
bewonersavonden op 
meerdere niveaus: 

Plenaire vergaderingen; 
Bestaande netwerken 
gebruiken; 
Individuele gesprekken 
voeren. 

'Bu u rtbu rgermeester sleutelfig u u r 
in communicatie stroom met de 
bewoners ➔ vertrouwensband. 

Inventarisatie mogelijkheden/ 
behoeften huidige bewoners 
(koop/ huur) . 

Nadruk op individuele 
benadering huidige 
bewoners; 
Bewonersavonden in de vorm 
van informatieavonden, 
tevens communicatie op 
meerdere niveaus. 
Afspraken nakomen en 
duidelijke informatie naar 
buiten brengen . 
' Buurtburgermeester' zal hier 
voor onrust en oproer zorgen. 
Oplettendheid is dan van 
belang. 

PRESENTATIE DEFINITIEF ONTWERP: 

Nadruk bewonersbegeleiding 
leggen op tijdel ijke huisvesting en 

duidelijkheid verschaffen. 

Start procedure 

Nadruk op individuele benadering 
bewoners, duidelijke afspraken 
middel huis-aan-huis bezoeken 

Bewonersavonden in de vorm 
van informatieavonden, 
tevens communicatie op 
meerdere niveaus. 
Afspraken nakomen en 
duidelijke informatie naar 
buiten brengen. 
'Buurtburgermeester' zal hier 
voor onrust en oproer zorgen. 
Oplettendheid is dan van 
belang. 
Nadruk op herhuisvesting 
en financiele en facilitaire 
tegemoetkoming. 

Nadruk bewonersbegeleiding 
leggen op herhuisvesten huidige 
bewoners, duidelijke afspraken. 

Na wijkvernieuwing; opzetten van een duidelijke communicatiestroom + 
bewonerscommissies en VvE's. 

Figuur 4.9: Implementatie sociale component/ bewonersparticipatie 
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H4 - De sociale component 

Bijna elke herstructureringsgebied heeft een eigen nieuwsbrief nodig. 
Een regelmat ig uitkomende nieuwsbrief houdt de buurt op de hoogte, 
meldt waar voortgang geboekt wordt, maar laat ook weten als er 
tegenslagen zijn en zaken minder snel verlopen. Communicatie in 
tijden van tegenspoed is misschien nog wel belangrijker dan wanneer 
het voor de wind gaat. De nieuwsbrief dient natuurlijk plaats te 
bieden aan de informatie die vanuit de projectgroep de buurt 
ingestuurd kan worden. Maar de brief kan ook ruimte bieden voor 
reacties en op - of aanmerkingen op de operatie. Naast de voortgang 
op het fysieke front kunnen ook de vorderingen in onderwijs, 
voorzieningen en werkgelegenheid gemeld worden. Niet iedereen zal 
de nieuwsbrief lezen maar uit onderzoek is gebleken dat grote 
groepen de inhoud van de nieuwsbrief tot zich nemen. 

Aandachtspunten communicatie corporatie - bewoners 
1. Aan de hand van het ambitieniveau dat de corporatie aan de 

hand van haar eigen analyse en beleid heeft geformuleerd kan 
een globale interactie worden bepaald (figuur 6.2). Het blijkt uit 
voorgaande projecten dat maar 20 tot 30 procent van de 
huidige bewoners terugkeert in de wijk. De rest vertrekt. Dit 
staat natuurlijk in relatie met het ambitieniveau en de 
van de wijkvernieuwing (fysieke achterstand, 
achterstand, of beide). De corporatie dient echter 

insteek 
sociale 
wel te 

bouwen voor de lange termijn. In hoeverre de corporatie de 
huidige sociale structuren van deze 20 tot 30 procent mee dient 
te nemen in het plan zal tijdens het proces moeten blijken. 

2. De corporatie moet in de gaten houden dat de begrippen 
'bewoners' en 'burgers' niet hetzelfde zijn. Er zijn veel 
categorieen burgers die belang hebben bij een wijk/ gebied 
zonder dat ze er wonen. Ondernemers die er hun zaak hebben, 
bezoekers en mensen die door de wijk reizen op weg ergens 
anders naartoe en middelbare scholieren die er naar school 
gaan bijvoorbeeld. Zij maken allen gebruik van de wijk en 
bepalen voor een deel hoe het leven in die wijk is. 

3. De term 'bewoners' is ook in een ander opzicht problematisch. 
De 'gestaalde bewonerskaders' of de 'buurtburgemeesters46

' 

kunnen voor enorme oproer, ongerustheid en vertraging 
zorgen. Deze mensen domineren de bewonersvergaderingen, 
sluiten regelmatig andere groepen en belangen uit en staan 
vaak een constructief proces in de weg. Over het algemeen zijn 
dit mannelijke bewoners, veelal 'wit', en van meer dan 
middelbare leeftijd. Oplettendheid van de corporatie is hierbij 
van belang. Het gevaar is dan ook dat deze mensen niet 
representatief staan voor de juiste bewonersparticipatie. Het is 
van belang dat de corporatie voldoende oog heeft voor de 

46 Foruin K. , Ouwehand A. - Leidraad sociale wijkvisie ; project sociaal fysiek aanpak -
september 2003 
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H4 - De sociale component 

andere groepen en belangen in de wijk. Wanneer er eenzijdig 

wordt geparticipeerd betekent dat vooral dat er andere groepen 

bij moeten worden gehaald, niet dat de huid ige bewonersgroep 

op afstand moeten worden gezet. Het betekent dat er andere 

middelen moeten worden ingezet die ook degenen aanspreken 

die niet van vergaderen houden. 

4 . De leefwereld van de bewoners staat haaks tegenover de 

wereld van het beleid waar de corporatie zich in bevind. Uit 

onderzoek blijkt dat er voor een groot gedeelte problemen 

ontstaan tussen corporatie en bewonersgroepen bij het 

verkrijgen, interpreteren en gebruiken van informatie47
• Het 

blijkt dat informatie onduidelijk wordt aangeleverd en dat de 

aangereikte informatie voor deze bewonersgroepen moeilijk 

leesbaar en begrijpbaar is. Daarnaast blijkt dat er informatie 

wordt achtergehouden. Bewoners hebben behoefte aan 

duidelijke informatie en duidelijke afspraken. Het is dan ook van 

belang dat de corporatie al in een vroeg stadium duidelijk kan 

geven omtrent de plannen in een gebied . Dit neemt veel 

onzekerheid en speculaties weg. Een nieuwsbrief is hierbij een 

doeltreffend en eenvoudig instrument. 

4.6.2 Sociale ontwerpeisen 

Aan de hand van analyses en inventarisaties van het betreffende 

projectgebied en de interactie met de bewoners kan de corporaties 

sociale ontwerpeisen opstellen. Deze eisen geven een globale 

invulling van de ambities die de corporatie met een bepaald gebied 

voor ogen heeft. In onderstaand tabel worden enkele voorbeelden 

van sociale ontwerpeisen beschreven en onderverdeeld volgens de 

indeling uit hoofdstuk 3. 

Oemografische 
ontwikkelingen 

Flexi bele woni ngbouw; 

Flexibel voorzieningen ; 

Dienstenknooppunten 
voor meerdere 
doelgroepen ; 

Woonzorgzones ; 

Aant rekkelijke brede 
scholen voor alle 
buu rtbewoners; 

Diensten aan huis; 

Publieke ruimte voor 
intercult urele interact ie. 

GLOBALE SOCIALE ONTWERPEISEN 

Sociaal Culturele 
ontwikkelingen 

Aantrekkelijke brede 
scho len voor alle 
buurtbewoners ; 

Publieke ruimte voor 
interculturele interactie; 

Versch illen t ussen buurten 
in een w ijk ( leefstijlen); 

Bouwen voor verschillende 
leefvo rmen en stijlen; 

Toepassen van 
wijkschouwen; 

Verhogen van de 
veiligheid. 

Sociaal economische 
ontwikkelingen 

Woningen voor begeleid 
zelfstandig wonen; 

Bed - , bad - en 
broodvoorzieningen, 
opvang en inloop 
( opvang daklozen) ; 
Verschillen t ussen 
buurten in een wijk 
( leefstijlen) ; 

Flexibele woningbouw; 

Multi funct ionele 
gebouwen (cursussen, 
opleidi ngen, voorlichting, 
informatie, ad vies enz.); 
Berei kbaa rheid 
stedelij ke 
bedrijven terrei nen; 

Figuur 4.10 Overzicht mogelijke globale sociale ontwerpeisen 

47 Bewonersgroepen versterkt - Een van de ondersteuningsmogelijkheden voor 

bewonersgroepen rond gezondheid en m ilieu - december 2003 
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4.7 Resume 

Vanwege het duurzame karakter van het wonen blijkt het dat de 
identificatie van wonen samen hangt met het feit dat woning en 
woonomgeving voor steeds grotere bevolkingsgroepen een 
representatieve functie hebben. 

Herstructurering biedt, zeker in grotere gebieden, kansen om 
integratie door differentiatie nieuwe impulsen te geven door aan de 
hand van een sociale analyse (woningbouw)programma's te 
ontwerpen die voor alle bevolkingsgroepen aantrekkingskracht 
hebben. 

Demografie, sociaal - culturele ontwikkelingen en sociaal -
economische ontwikkelingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de leefomgeving. Aan de hand van deze factoren kan 
de corporatie een sociale analyse maken van een gebied om 
zodoende de leefkwaliteit van het gebied in kaart te brengen. Sociale 
cohesie en buurtbinding zijn hierbij belangrijke aspecten. Een 
uitgebalanceerd woningbouwprogramma moet er voor zorgen dat er 
een gedifferentieerd aanbod is dat aansluit aan de verschillende 
levensstijlen en woonpatronen die er in een wijk of buurt heersen. 

De parameters uit figuur 4.3 zijn te zien als een soort van checklist 
waardoor een uitgebreid totaal beeld gevormd kan worden van de 
sociale gesteldheid van een buurt of wijk. 

Tijdens het wijkvernieuwingsproces speelt de bewonersparticipatie 
een belangrijke rol. De interactie tussen bewoner en corporatie is van 
grote invloed op de efficiency van beleid daarnaast komen 
weerstanden en verbetersuggesties vroegtijdig in beeld. Dit betekent 
dat bewoners invloed kunnen/ mogen uitoefenen, maar zeker niet 
alles mogen bepalen. Het is de corporatie die uiteindelijk de belangen 
afweegt. De communicatie strategie tijdens de bewonersparticipatie is 
afhankelijk van het ambitieniveau dat de corporatie in een bepaald 
gebied nastreeft. 
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HS - De Fysieke component 

5 De Fysieke component 

In dit hoofdstuk wordt de fysieke component bij integrale 
wijkvernieuwing toegelicht. Waar bestaat deze component uit en wat 
is het belang van de fysieke gesteldheid in een gebied. Ook hier 
dienen de factoren als checklist voor de uit te voeren fysieke analyse 
van een gebied. 

5.1 De factoren 

"Om beter aan te sluiten bij de woonvoorkeuren van mensen is het, 
naast het creeren van gewenste woningen en woonmilieus op nieuwe 
uitleglocaties, nodig om bestaande woonmilieus fysiek te 
transformeren naar andere milieus", aldus de Nota Mensen, Wensen, 
Wonen uit 2000. De nota constateert dat er een overschot dreigt van 
zogenaamde buiten centrummilieus (uitleglocaties) in onze steden en 
dat er daarentegen grote behoefte is aan centrum-stedelijke milieus 
en aan groen-stedelijke milieus. Deze woonvoorkeuren illustreren nog 
eens de betekenis van een scherpere woonmilieudifferentiatie en de 
betekenis van groen als belangrijke kwaliteitsdrager in stedelijke 
woonmilieus. Ook is er grotere behoefte aan meer kwaliteit van de 
woning zelf. De fysieke component is dan ook opgebouwd uit 
factoren die gerelateerd zijn aan bovenstaande constatering: 

SOC!ALE COMPONENT 

Demograflsche 
ontw1kkelingen ; 

Soc ,aal - Culturele 
onlwikl<el,ngen ; 

FYSIEKE COMPONENT 

Belevingswaarde; 

Gebruikerswaarde; 

Toekomstwaarde . 

Figuur 5.1: De fysieke component 

De fysieke component bij integrale wijkvernieuwing staat voor de 
mogelijkheid om zichtbare kwaliteitsverbetering en differentiatie toe 
te passen ten aanzien van de woning maar ook ten aanzien van de 
omgeving (stedenbouwkundige infrastructuur). Voor een corporaties 
bieden fysieke ingrepen de mogelijkheid om de leefkwaliteit en de 
sociale kwaliteit in een gebied te verhogen. 

Onderstaande tabel geeft een verdere uitsplitsing naar punten / 
parameters weer, die de fysieke component inhoud geven. De 
parameters dienen als een checklist waarmee gecontroleerd kan 
worden of er in ieder geval aan deze factoren is gedacht. 
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BELEVINGSWAARDE 

Identi teit 

Esthetiek 

Divers iteit 

Herkenbaa rhe id 

GEBRUIKSWAARDE 

Funct ionele eisen 

Voorzien ingen 

Bereikbaarheid / Locat ie 

Open bare ru imte 

HS - De Fysieke Component 

TOEKOMSTWAARDE 

Flexibilite it 

Aa npasbaarheid 

Vitali te it 

Tabel 5.2: Samenhang verschillende parameters ten aanzien van de fysieke 
component 

5.2 Belevingswaarde 

De gebieden die in aanmerking komen voor wijkvernieuwing bestaan 

over het algemeen uit een eenzijdige woningvoorraad. Woningen die 

niet meer voldoen voor de doelgroepen waar ze toendertijd voor 

gebouwd waren. 

De eenzijdige woningsamenstelling zorgt voor een eenzijdige 

bevolking, wat op zich geen slecht gegeven hoeft te zijn, echter 

mensen die al lang in de wijk wonen krijgen zo niet de mogelijkheid 

in hun eigen wijk hun wooncarriere voort te zetten in een andere 
woning (dit kan dan zowel een koop als huurwoning zijn), waardoor 

zij tegen hun zin in genoodzaakt zijn " hun wijk" te verlaten. Deze 

mensen identificeren zich met de wijk en hebben daar dan ook een 
apart gevoel bij. Diversiteit in woningtype en segmenten kan ervoor 

zorgen dat bewoners een wooncarriere in de eigen wijk voort kunnen 

zetten. 

Beleidsmakers streven dan ook naar gedifferentieerde stedelijke 

woonmilieus wat voor een breed publiek toegankel ijk. Dit betekent 

dus een diversiteit aan woningtype, prijsklasse en 

eigendomsverhoud ingen . Daarnaast moet een wijk wel herkenbaar 

zijn en blijven voor bepaalde doelgroepen en leefstijlen. De trend is 

namelijk dat mensen zich steeds meer willen identificeren met een 

leefomgeving in plaats van alleen een woning. De leefomgeving 

weerspiegelt de leefstijl die zij nastreven. 

5.3 Gebruikswaarde 

Onder de fysieke component wordt tevens de gebruikswaarde 

verstaan, zowel van de woning als van de woonomgeving. 

Wijkvernieuwing vindt veelal plaats in wijken waarvan de woningen 

net voor of net na de oorlog zijn gebouwd. De functionele eisen en 

voorzieningen die er toen bestonden ten aanzien ventilatie, isolatie, 

installaties en ruimtel ijke afmetingen wijken enorm af van de 

hedendaagse eisen uit onder andere het bouwbesluit . 

Niet alleen de woningkwaliteit in een wijk kan aanleid ing geven tot 

wijkvernieuwing. De stedenbouwkundige opbouw en infrastructuur 

kunnen tevens aanleiding geven om tot wijkvernieuwing over te 

gaan. Vanwege veranderingen op het gebied van de toenemende 

mobilisatie en dus het toenemende 'woon-werk' verkeer kunnen er in 
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een wijk drukkere (onveilige) situatie ontstaan waardoor bepaalde 
gebieden als minder kindvriendelijk bestempeld kunnen worden. 

Een wijk kan in een isolement raken wanneer ze in de loop der tijd 
slecht bereikbaar wordt door in de nabijheid gelegen ontwikkelingen. 
Groenvoorzieningen worden verwaarloosd en op de verkeerde manier 
gebruikt. Er ontbreken voorzieningen voor jongeren en de straten 
staan vanwege de toenemende mobilisering steeds voller met auto's 
wat een onaangenaam straatbeeld geeft. Dit straatbeeld heeft dan 
weer haar weerslag op de belevingswaarde van dat gebied. 

Wanneer er leegstand ontstaat in bedrijfspanden en de detailhandel, 
wegens een te klein draagvlak of door verhuizing naar 
bedrijventerreinen buiten de stad ontstaat er een negatieve 
atmosfeer in de wijk. Bewoners kunnen geen beroep meer doen op 
de faciliteiten en voorzieningen die de wijk voorheen had, waardoor 
zij genoodzaakt zijn in andere gebieden gebruik te maken van de 
benodigde faciliteiten en voorzieningen. 

5.4 Toekomstwaarde 

De laatste pijler van de fysieke component is de toekomstwaarde. De 
toekomstwaarde is bij integrale wijkvernieuwing misschien wel de 
belangrijkste pijler, zeker vanuit oogpunt van de corporatie en de 
gemeente. Vanwege de enorme fysieke en sociale ingrepen die in een 
gebied noodzakelijk zijn om de leefkwaliteit naar een hoger niveau te 
tillen is het belangrijk dat men het bepaalde ambitie niveau voor een 
lange term ijn kan na streven en waarborgen. Flexibiliteit en 
aanpasbaarheid zijn hierbij de sleutelwoorden. 

Na herstructurering zal de " nieuwe wijk" voor een lange periode (van 
+/- 50 jaar) moeten functioneren naar de ambitie die de 
belanghebbende - en verantwoordelijke partijen aan het begin van 
het proces voor ogen hadden. Vanwege demografische 
ontwikkelingen, sociaal - culturele ontwikkelingen en sociaal -
economische ontwikkelingen moet een wijk tot op bepaalde hoogte 
flexibel zijn om zodoende eventuele veranderingen (middels kleine 
ingrepen!) op te kunnen vangen. Flexibel bouwen, vrij indeelbare 
ruimten en levensloopbestendige woningen, eigendomsverhoudingen 
en voorzieningen in de wijk zijn speerpunten voor blijvende vitaliteit 
in een bepaald gebied. 

5.5 De corporatie en haar fysieke 
component 

Van oudsher heeft een corporatie de expertise in huis voor het 
ontwikkelen en het beheren van woningbouwcomplexen. Er werd in 
het verleden gebouwd op uitleggebieden of onbebouwde stukken 
grond in stedelijk gebied. Nu echter dient er geherstructureerd te 
worden in gebieden waar de corporatie al 'klanten' heeft waarvan een 
deel ervan heel tevreden woont en een gedeelte zit te popelen op 
kwaliteitsverbetering (waar ze dan ook voor willen betalen). 
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HS - De Fysieke Component 

De geformuleerde gebiedsgerichte ambities en de daaraan 

gerelateerde opgestelde sociale ontwerpeisen kunnen middels 

verschillende fysieke strategische ingrepen bewerkstelligd worden. In 

onderstaande tabel staan verschillende mogelijkheden toegelicht. 

Fysieke Strategische 
mogelijkheden: 

1. Verbeteren van de 
eigenschappen van woningen 
tot een standaardniveau 

2. Verbeteren van de 
eigenschappen van woningen 
voor de huidige doelgroep(en 

3. Verbeteren van 
eigenschappen van woningen 
voor nieuwe doelgroep(en 

4. Bieden van keuzevrijheid 
aan huurders 

5. Stimuleren van 
zelfwerkzaamheid door 
huurders; 

6. Varieren in beheer - en 
eigendomsvormen woningen 

7. Leveren van diensten 

5.6 Resume 

Toelichting: 

Woningcorporaties streven een woontechnische kwaliteit na voor 
het gehele woningbezit of delen daarvan, die hoger is dan de 
oorspronkelijke staat van de woningen en woongebouwen. De 
gewenste woontechnische kwaliteit wordt wel vastgelegd in een 
standaardniveau, dat ligt boven de wettelijke minimumkwaliteit . 
De absolute minimumkwaliteit van bestaande woningen is af te 
leiden van het Bouwbesluit, onderdeel bestaande bouw. 

Dit betreft ingrijpende en met name minder- ingrijpende 
verbeteringen afgestemd op wensen van huidige huurders. Er 
zijn woningcorporaties die verbeteringen afstemmen op de woon
en leefstijlen van huurders. Aan de hand hiervan bieden ze 
passende verbeteringen aan, mogelijke gebundeld in 
verbeterpakketten . Bijvoorbeeld een pakket bedoeld voor oudere 
huurders gericht op zelfredzaamheid en veiligheid ( door het 
toepassen van domotica) . 

Dit betreft ingrijpende verbeteringen waardoor de woningen voor 
een andere doelgroep geschikt worden en de prijs zal stijgen. De 
woningcorporatie kan een woongebouw en woningen verhuren 
aan een specifieke doelgroep door voorzieningen van het 
woongebouw en de woningen hiervoor passend te maken. 
Bijvoorbeeld door het woongebouw uit te rusten met 
woonzorgvoorzieningen of woonwerkvoorzieningen. 

Op verzoek van zittende en nieuwe huurders worden door de 
woningcorporatie woontechnische verbeteringen doorgevoerd 
(bovenop een basisniveau) . De corporatie biedt met andere 
woorden maatwerk voor individuele bewoners aan. 

Woontechnische verbeteringen worden door de huurders 
uitgevoerd : zelf aan te brengen verbeteringen (ZAV) . De 
won ingcorporatie kan de huurders hierin passief en actief 
assisteren . Woningcorporaties kunnen de huurders volledige 
vrijheid geven om (binnen) aan de slag te gaan of de 
veranderingen limiteren, mogelijk gedifferentieerd naar 
woningtypen. Deze benadering is niet voor alle doel- en 
inkomensgroepen een oplossing. Voor bijvoorbeeld oudere en 
minder-valide bewoners liggen er onoverkomelijke 
belemmeringen. 
Door het veranderen van de beheer- en/of eigendomsvorm 
stimuleert de woningcorporatie verbetering van de 
woontechnische kwaliteit van de woning. Een voorbeeld is 
koophuur. In het geval van koophuur of cascohuur krijgt de 
bewoner volledige vrijheid in woontechnische verbeteringen en 
behoudt de woningcorporatie invloed op de bouwtechnische 
kwaliteit. Maar ook nu is de vrijheid wel gebonden aan het 
bestaande casco. 
Met het leveren van diensten worden allerlei nevenactiviteiten 
bedoeld ten aanzien van wonen . Dit kan op zowel op het gebied 
van welzijnswerk als het aanbieden van verzekeringen en 
energiepakketten . Doel van deze extra activiteiten is zowel het 
bieden van keuzevrijheid alsmede het aanbieden van complete 
en ook wel eenvoudige woonpakketten . 

Figuur 5.3: Strategische mogelijkheden corporaties 

De fysieke component is enorm belangrijk bij wijkvernieuwing. Het 

eerste gevoel dat men krijgt in een wijk of buurt staat of valt met het 

aanzien van woningen, groenvoorzieningen, infrastructuur etc. Daar 

komt bij dat fysieke ingrepen, zeker voor een corporatie, 

mogelijkheden biedt om de leefkwaliteit in een gebied aan te pakken. 

De parameters uit tabel 5.1 zijn te zien als een soort van checklist 

waardoor een uitgebreid totaal beeld gevormd kan worden van de 

fysieke gesteldheid van een buurt of wijk. 
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6 Het "totale" model 

In dit hoofdstuk worden de eerder gemaakte keuzen en 
mogelijkheden samengevat in het totale model. De corporatie kan dit 
model als onderlegger gebruiken voor de te nemen stappen om 
zodoende op een optimale manier gebiedsgericht management te 
benaderen. Het model ondersteunt de corporatie om haar 'overall 
missie' op strategisch en tactisch beleid te ondersteunen en naar 
buiten toe uit te dragen. Hierbij komt nadrukkelijk naar voren hoe de 
corporatie aan de hand van haar (fysieke) ingrepen de sociale 
component laat meewegen in het totale proces . 

De nadruk in dit model is gevestigd op koppeling tussen 
gebiedsgerichte ambities en de daaruit voortkomende benodigde 
fysieke ingrepen aan de hand van het vroegtijdig implementeren van 
de sociale component. Dit alles uit oogpunt van een corporatie. 

6.1 Algemeen 

In het eerste hoofdstuk is onderstaand figuur al naar voren gekomen. 
Dit figuur staat symbool voor het uiteindelijke doel van deze scriptie. 
Uitgangspunt voor een corporatie is om op basis van fysieke 
ingrepen, sociale structuren en de leefkwaliteit een positieve injectie 
te geven. Dit binnen de handelingsruimte van de corporatie, 
waardoor het portfoliobeleid een belangrijke plaats in het totale 
proces inneemt. 

Corporatie 
Missle/visie 

Figuur 6.1 Hoofdingredienten en doelstelling onderzoek 

De missie en het ambitieniveau dienen in dit proces als een 
voortdurende controle check ten opzichte van de ontworpen ideeen 
en plannen. Tevens weerspiegelt het ambitieniveau het 
maatschappelijke onderneemschap van de corporatie, waardoor de 
buitenwereld en de bewoners in een vroeg stadium duidelijkheid 
krijgen omtrent de toekomstige ontwikkeling van een bepaald gebied. 
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H6 - Het ' totale' model 

6.2 Het ondersteunende Model 

Op de volgende pagina's staat het ondersteunende model 

gepresenteerd. Het model is een procesgang dat onderverdeeld is in 

strategisch - en gebiedsgericht management. 

Het model is opgebouwd uit drie niveaus welke gerelateerd zijn aan 

de organisatiestructuur van een corporatie als beschreven in 

hoofdstuk 5. Vanwege het onderwerp en de probleemstelling van 

deze scriptie wordt er alleen ingegaan op de processen op strateg isch 

en tactisch niveau. Het kan echter een aanbeveling zijn om na dit 

onderzoek dieper in te gaan op de uitwerking van de procesgang op 

operationeel niveau. 

Het proces begint te alien tijde op het hoogste management niveau 

waar de strategieen voor de lange termijn word en bepaald . De 

nadruk in het model ligt op het strategisch en tactisch management, 

dit is dan ook de reden dat het model niet verder is uitgewerkt 

wanneer het proces over gaat op object niveau (het operationeel 

management).Het model dient als leidraad voor de procesgang bij 

integrale wijkvernieuwing. Het dient als hulpmiddel om de ingeslagen 

koers op strategisch management op een verantwoorde manier na te 

streven en uit te stralen. 
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Figuur 6.2:Relatie fysieke kwaliteit en de verschillende ambities per gebied. 

Door middel van het model zullen er uiteindelijk op tactisch niveau 

beslissingen genomen warden ten aanzien van fysieke ingrepen om 

zodoende de vooraf bepaalde gebiedsambitie na te streven, zie figuur 

6.2. Deze fysieke ingrepen kunnen zowel bestaan uit sloop en 

nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud, aanpassingen in de 

infrastructuur of wel nieuwe voorzieningen en diensten. De benodigde 

fysieke ingrepen (kwaliteitsimpuls) zijn afhankelijk van de huidige 

kwaliteit van een gebied en de ambitie die men in dat gebied na 

streeft. 
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STRATEGISCH MANAGEMENT/ BELEID 

MISSIE/ VISIE ORGANISATIE ~ 
PORTEFEUILLEBELEID 

(Interne analyse): 
PO RTFOLIO ANALYSE 

MARKTONTWIKKELINGEN 
(Externe analyse) 

DESTEP 

VASTSTELLING PORTFOLIOSTRA TEGIE 
(Strategie) 

MAATREGELEN 

FINANCIELE HAALBAARHEIDSTOETS 

BEHEERPLANNEN 

ACTIEPLANNEN 

DE SOCIALE COMPONENT Bll STEDELIJKE WIJKVERNIEUWING 

TACTISCH / GEBIEDSGERICHT 
MANAGEMENT 

MONITORING GEBIEDEN 

FYSIEKE 
ACHTERSTAND 

SOCIALE 
ACHTERSTAND 

WIJKVERNIEUWING / HERSTRUCTURERING: 
GO /NO GO? 

ANALYSE HUIDIG GEBIED/ WIJK: 
(Sociaal + Fysiek, SWOT-analyse) 
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OPSTELLEN 
SOCIALE ONTWERPEISEN 

UITWERKING AMBI TIE 
• Indeling gebied; • Woningtypologie; 

• Woonpatronen; • Voorzieningen 
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IMPLEMENTATIE SOCIALE COMPONENT 

Bouwen voor de huidige 
doelgroepen: 

2. Handhavinq kwaliteit; 

SOCIALE ANALYSE GEBIED 
• Demografische ontwikkelingen; 

• Sociaal-cu lturele ontwikkelingen; 
• Sociaal-economische ontwikkelingen. 

Bouwen voor nieuwe en 
bestaande doelgroepen: 
2. Differentiatie in kwaliteit; 
3. Kwaliteitsimpuls. 

Bouwen voor nieuwe 
doelgroepen: 

5. Kwaliteits impuls luxueus, 
extreme herontwikkeli nq 

START BEWONERSPARTICIPATIE (Informeren betrokkenen) 

Bewoners nauw betrekken bij 
proces ➔ mee laten denken, 
oplossingen laten aandragen. 

(fiq 4.6) 

I nventarisatie woningbehoefte 
huidige bewoners ➔ bewoners die 
de wil en de mogelijkheden heeft 

mee laten denken in proces 

Bewoners op afstand houden, 
eigen expertise meer gebruiken ➔ 
bewoners informeren en informatie 

vraqen (fiq 4.6) 

OPSTELLEN / FORMULEREN SOCIAAL PLAN 

Opzetten van workshops en 
bewonersavonden op 
meerdere niveaus: 

Plenaire vergaderingen; 
Bestaande netwerken 
gebruiken; 
Individuele gesprekken 
voeren. 

'Buurtburgermeester sleutelfiguur 
in communicatie stroom met de 
bewoners ➔ vertrouwensband. 

Inventarisatie mogelijkheden/ 
behoeften huidige bewoners 
(koop/ huur). 

Nadruk op individuele 
benadering huidige 
bewoners; 
Bewonersavonden in de vorm 
van informatieavonden, 
tevens commun icatie op 
meerdere niveaus. 
Afspraken nakomen en 
duidelijke informatie naar 
buiten brengen . 
'Buurtburgermeester' zal hier 
voor onrust en oproer zorgen. 
Oplettendheid is dan van 
belang. 

Bewonersavonden in de vorm 
van informatieavonden, 
tevens communicatie op 
meerdere niveaus. 
Afspraken nakomen en 
duidelijke informatie naar 
buiten brengen. 
'Buurtburgermeester' zal hier 
voor onrust en oproer zorgen. 
Oplettendheid is dan van 
belang. 
Nadruk op herhuisvesting 
en financiele en facilitaire 
tegemoetkoming. 
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GO/ NO GO: geen draagvlak, bijstelling ambitie 

PRESENTATIE DEFINITIEF ONTWERP: 

Nadruk bewonersbegeleiding 
leggen op tijdelijke huisvesting en 

duidelijkheid verschaffen. 

Start procedure 

Nadruk op individuele benadering 
bewoners, duidel ijke afspraken 
middel huis-aan-huis bezoeken 

Nadruk bewonersbegeleiding 
leggen op herhuisvesten huidige 
bewoners, duidelijke afspraken. 

Na wijkvernieuwing; opzetten van een duidelijke communicatiestroom + afspraken met, 
bewonerscommissies en VvE's. 
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6.2.1 Het model op strategisch niveau 

Op het hoogste niveau, strategie en portfolio, wordt er aan de hand 
van marktontwikkelingen en portfoliobeleid het beleid voor de langere 
termijn bepaald. Dit beleid is, op basis van toekomstige 
ontwikkelingen, een uitwerking van de missie waarmee een 
corporatie zichzelf identificeert. Zie tabel 7 .1 voor een toelichting van 
de verschillende fasen uit het model. Het lange termijn beleid wordt 
voorgelegd aan het tactisch management. Door middel van overleg 
tussen beide management niveaus wordt het lange termijn beleid 
verder uitgewerkt tot strategieen en gebiedsgerichte ambities, zie 
tabel 7.2 

NR. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

I·· 

Toelichtlng 

De corporatie; missie / visie: Startpunt punt in het totale model. In de 
missie worden de prestatievelden bepaald . De missie geeft aan in 
hoeverre een corporatie zich gedraagt als een maatschappelijke 
ondernemer dan wel als vastgoed ontwikkelaar. 

Strategie en Portfolio : Overzicht van de huidige complexen verdeeld in 
een matrix op basis vari de bepaald prestatievelden. Deze matrix 
(portfolio analyse) geeft inzicht over de huidige portefeuille van de 
corporatie. 

Marktontwikkelingen: In kaart brengen van trends en ontwikkelingen op 

Ultgebreide 
tekst: 

Hfdst.: 2; 
Par:2.1 

Hfdst.: 2; 
Par: 2.2 

het gebied van wonen en leefstijlen. Deze marktontwikkelingen zijn van Hfdst.: 4 
belang om de juiste conclusies te trekken ten aanzien van de Hfdst.: 5 
portfolioanalyse. 

Portfoliostrategie: Strategie voor de lange termijn voortkomend uit de 
matching van de portfolioanalyse en de marktontwikkelingen binnen de 
prestatievelden (missie) van de corporatie. 

Maatregelen: Vertaalslag van de lange termijn strategie richting 
maatregelen om het lange termijn beleid inhoud te geven. In deze fase 
vind er koppeling plaats naar gebiedsgerlcht denken. 

Haalbaarheid: Op strategisch niveau dient er gekeken te worden naar de 
haalbaarheid van geformuleerde maatregelen en budgettering. 

Hfdst.: 2; 
Par: 2.2 

Hfdst.: 2; 
Hfdst.: 5 

Figuur 6.3: Toelichting ondersteunend model (1) 

6.2.2 Het model op tactisch niveau 

Op het tactische niveau wordt er een relatie gelegd tussen enerzijds 
het lange termijn beleid dat op strategisch niveau wordt bepaald en 
anderzijds het gebiedsgericht management. In deze fase wordt er 
intern onderzoek gedaan naar de huidige kwaliteit van de gebieden 
waar de corporatie veel bezit heeft en de mogelijkheden / kansen die 
deze gebieden bieden ten aanzien van het strategie (lange termijn). 
Kampen gebieden met een fysieke achterstand of een sociale 
achterstand of beide. Aan de hand van de huidige kwaliteit en het 
lange termijn beleid wordt er een gebiedsambitie geformuleerd. 

Nadat de corporatie een heldere probleemstelling en ambitie heeft 
geformuleerd dienen de gebiedsgerichte ambities gestalte te krijgen 
in uiteindelijke ontwerpeisen. Vanaf dit moment worden de bewoners 
ge'informeerd en betrokken bij het proces. De keuze van 
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H6 - Optimale rol sociale component 

bewonersparticipatie is afhankelijk van de ambities die de corporatie 

met het gebied heeft. Voor de corporatie is het dan ook van belang 

om de commu nicatie met de bewoners van begin af aan duidelijk en 

strak te houden. Bewoners willen serieus genomen worden en 

verlangen daarbij naar duidelijkheid en professionaliteit. 

Stimulering van sociale cohesie (zowel wijkgebonden als 

netwerkcohes ie) , d ifferentiatie en combinatie van verschillende 

leefstij len zijn speerpunten in het vernieuwingsplan. De sociale 

ontwerpeisen zullen uiteindelijk omgezet worden in fysieke ingrepen. 
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TACTISCH / GEBIEDSGERICHT MANAGEMENT 

Toelichting 

Achterstand: Op tactisch niveau kan er beeld gevormd worden van 
een bepaald gebied omtrent de sociale en fys ieke gesteldheid. Wat 
is de reden waardoor de corporatie in wi l grijpen in een bepaa ld 
gebied7 Fysieke achterstand en/ of socia le achterstand. 

Analyse huidig gebied: Er is bepaald om over te gaan tot 
wijkvernieuwing/ herstructureri ng. Middels een uitgebreide, interne 
socia le analyse en de fysieke gest eldheid voortkomend uit de 
portfo lio ana lyse wordt er aa n de hand van een SWOT-a nalyse de 
mogelijkheden van het gebied in kaart gebracht: 

Gebiedsambitie: Naar aanleid ing van de SWOT-analyse en de 
speerpunten uit het lange termijnbeleid wordt er op tact isch niveau 
een gebiedsambitie geformuleerd. 

Uitwerking ambitie: De ambitie zoals d ie is bepaa ld op strategisch 
en tactisch management krijgt op tactisch niveau meer invu ll ing. 
Aan de hand van bewonersparticipatie wordt de ambitie verder 
uitgewerkt naar concrete mogelijkheden. 

Opstellen sociale ontwerpeisen : aan de hand va n het na te streven 
ambitieniveau worden dan wel in samenspraak met bewoners dan 
wel vanuit eigen expertise sociale ontwerpe isen opgeste ld 
voortkomend uit de uitwerking van de gebiedsambitie . 

Fysieke mogelijkheden/ ingrepen : De ontwerpeisen dienen omgezet 
te worden in concrete fys ieke ingrepen. Welke financieel getoetst 
dienen te worden. Er wordt een masterplan gepresenteerd. 

Uitwerking masterplan : na goedkeuring door de verschi llende 
stake-holders wordt het masterplan verder uitgewerkt. 

Wijk/ gebiedsvemieuwingsplan : Een definitief ontwikkelingsplan is 
het uiteindelijke product van het tactisch management . Na de 
planontwikkeling za l de leiding over de uitvoering van het plan over 
het algemeen nog door het tactisch management worden gedaan, 
de daadwerkelijke uitvoering valt onder het operationeel 
management. 

Uitgebreide 
tekst: 

Hfdst. : 2 ; 
Par: 2.2. 1 
Hfdst .: 3; 
Par: 3.3 

Hfdst.: 4; 

Hfdst.: 5 ; 

Hfdst.: 2; 

Hfdst.: 3; 

Hfdst.: 4 
Par: 4.6 

Hfdst. : 4 
Par : 4.6 

Hfdst. : 5 ; 

Figuur 6.4: Toelichting ondersteunend model (2) 
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6.3 Resume 

Het in dit hoofdstuk gepresenteerde model dient als onderlegger en 
als checklist voor een gestructureerde procesgang bij integrale 
wijkvernieuwing. Het model biedt geen concrete oplossingen maar 
draagt zorg voor een optimale invulling van de sociale component 
gedurende het proces. 

Missie, visie, portfoliobeleid en ambities spelen een sleutelrol in het 
ondersteunend model, waardoor het dan ook van belang is dat deze 
duidelijk geformuleerd en uitgedragen worden. Dit is een zaak die 
door het strategisch management bewaakt dient te worden. Het 
tactisch management werkt het lange termijn beleid verder uit naar 
concrete invullingen waarbij de nadruk ligt op de leefkwaliteit middels 
het instrument "fysiek ingrijpen". De communicatie strategie tussen 
corporatie en bewoner/ klant neemt hierbij een belangrijke rol in 
vervulling. 
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H7 - Case studie: "Limbeek" 

7 Case 'Hapertbouw' 

In dit hoofdstuk wordt het ondersteunend model gehanteerd en 
getoetst. Het gebied, 'Hapertbouw', bevindt zich in het beginstadium, 
of wel de prestudie fase. In deze case zal het gebied aan de hand van 
het model doorlopen worden en wordt er gekeken naar de 
mogelijkheden van het gebied. Aan de hand van de mogelijkheden 
(ambities die nagestreefd kunnen worden) die het gebied heeft zal de 
juiste vorm van bewonersparticipatie worden bepaald. De nadruk in 
deze case ligt op de werking, het stappenplan en de onderlinge 
relaties tussen strategisch - en tactisch management en de daarmee 
samenhangende sociale component. Doordat het gebied bij het 
Woonbedrijf nog op de 'wachtlijst' staat wordt het gebied aan de 
hand van het model in grove lijnen geanalyseerd, zowel sociaal als 
fysiek. 

7.1 Strategisch management 

7.1.1 Missie/ visie organisatie (1) 

De ontwikkeling van de strategische visie en het daarmee 
samenhangende lange termijn beleid is een dynamisch proces. 

Maatschappelijke ontwikkelingen (marktontwikkelingen) en dus ook 
de ontwikkelingen op de woningmarkt dienen als input voor het lange 
termijn beleid en de daarmee samenhangende strategische keuzes. 

De strategische visie en missie van Woonbedrijf zijn in hoofdlijnen 
gebaseerd op het versterken van de positie in haar werkgebied, het 
verbreden van klantgroepen, het vergroten van de keuzevrijheid voor 
klanten, het doorgroeien naar een netwerkorganisatie en het streven 
naar een duurzame samenwerking met partners in Eindhoven en de 
regio. 

De nieuwe organisatie is in eerste instantie gericht op het 
optimaliseren van de dienstverlening aan de klanten van Hhvl en 
SWS. Daarnaast zet Woonbedrijf zich als resultaat- en 
toekomstgerichte organisatie in voor de ontwikkeling van nieuwe 
woongebieden en het verbeteren van de kwaliteit van bestaande 
woningen en hun omgeving. Woonbedrijf wil als motor voor de lokale 
en regionale woningmarkt functioneren (Bijlage 3 geeft meer uitleg 
omtrent de organisatie Woonbedrijf SWS.Hhvl). 

7.1.2 Portefeuillebeleid Woonbedrijf (2) 

Sinds de vervlechting van Hhvl en SWS onder de naam Woonbedrijf 
wordt er in de organisatie een inventarisatie gemaakt van het totale 
woningbezit. Dat houdt in dat er op dit moment duidelijke gegevens 
betreffende het portfolio beleid ontbreken. In deze case zullen dan 
ook aan de hand van beschikbare gegevens bepaalde aannames 
gedaan worden. 
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H7 - Case studie: "Limbeek" 

Woonbedrijf heeft +/- 28.000 woningen in haar bezit waarvan het 

meeste in Eindhoven en Geldrop. Woonbedrijf is vanuit haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid bereid om voor een latente 

woonbehoefte of een behoefte van bijzondere doelgroepen 

woonruimte te creeren. Dit kan leiden tot uitzonderlijke 

financieringsmodellen of tot anticyclisch handelen. Woonbedrijf wil op 

deze wijze bijdragen aan het functioneren van de woningmarkt in de 

regio. Door de vervlechting kan Woonbedrijf gebiedsgericht te werk 

gaan om zo beter in te spelen op fysieke en / of sociale 

achterstanden in deze gebieden. 

Onderstaande tabellen geven een globaal overzicht van het totale 

woningbezit van Woonbedrijf. Opvallend is het enorme aantal 

eengezinswoningen en de hoeveelheid portiek en etage woningen in 

de portefeuille. 

VERDEELDHEID WONINGBEZIT WOONBEDRIJF SWS.HHVL 

.IHH 
• NUENE 

• GCLDROP 

• IIIMLHE 

BEST (408) 

EINDHOVEN (23215) 

Centrum (174) 

Gestel (3408) 

Stratum (2750) 

Strijp (2947) 

Tongelre (2939) 

Woensel (10997) 

GELDROP (2522) 

NUENEN (91) 

• \IALK.[NS\YAARO 

SON (142) 

VALKENSWAARD (445) 

VELDHOVEN (1069) 

WAALRE (204) 

WoningType Huurklasse 

Appartement (539) Tot€ 326,- (6150) 

Benedenwoning (185) € 326,- tot € 413,- (9366) 

Bovenwoning (326) € 413,- tot € 500,- (9379) 

Eengezinswoning (19251) € 500,- tot € 598, - (2139) 

Etagewoning (5582) Vanaf € 598,- (1062) 

Galerijflat z. lift (60) Totaal (28096) 
Portiekflat z. lift (1402) 

Seniorenappartement (594) 

Seniorenwoning (157) 

Totaal (28096) 

Figuur 7.1: Overzicht woningbezit Woonbedrijf 

Het grootste gedeelte van het woningbezit bestaat uit vroeg 

naoorlogse woningen en zoals blijkt uit de verdere analyse zijn dit de 

gebieden die bestaan uit een eenzijdige woningvoorraad met 

bouwtechnische en bouwfysische mankementen. Voor de gebieden 

waar het Woonbedrijf veel vooroorlogs bezit heeft zijn al 
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wijkvernieuwingsplannen aan de gang (Drents dorp, De Barrier, 
Philipsdorp). 

'Hapertbouw 

Teruggekoppeld naar de wijk 'Hapertbouw' dan blijkt dat 
'Hapertbouw' voor het grootste gedeelte bestaat uit etage - en 
portiekwoningen in de goedkoopste huurklasse (tot€ 326,-), waarvan 
Woonbedrijf totaal 6150 woningen in haar bezit heeft. De complexen 
uit 'Hapertbouw' hebben een aantal overeenkomstige eigenschappen: 

□ Hoge mutatiegraad in alle complexen; 

□ Complexen zijn vroeg-naoorlogs gebouwd en hebben een lage 
boekwaarde; 

□ Complexen kampen met bouwtechnische en bouwfysische 
problemen, die niet eenvoudig zijn te verhelpen (ouderdom); 

□ In de complexen zitten veel bewoners met tijdelijke 
huurcontracten; 

In de portfolioanalyse kan het gebied Limbeek omschreven worden 
als een gebied dat op de grens ligt van 'cashcow' en 'dog'. Vanwege 
de goede verhuurbaarheid van de woningen ten opzichte van de lage 
exploitatie lasten is er een optimaal rendement. 

'iii 
e 
O> ..., 
~ 
I... 
ro 
::E 

Stars 

0 
0 

Cashcows 

Hoog 

Wildcats 

0 
0 

Dogs 

Laag 

Marktaandeel 

Het doel van de 'cashcows' is echter dat ze ruimte geven (zowel 
financieel als in de vorm van capaciteit) om te investeren in nieuwe 
complexen en diensten. Op langere termijn zal de vraag naar deze 
woningen echter afnemen, vanwege de toename van de vraag naar 
keuzevrijheid en kwaliteit en de verdere afname in kwaliteitsniveau 
van de huidige complexen. Het gebied zal verder afzakken in de 'dog' 
positie. 
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H7 - Case studie : "Limbeek" 

Gezien de ligging van het gebied ten opzichte van het centrum, de 

verschillende uitvalswegen en overige voorzieningen biedt het gebied 

tal van mogelijkheden ten aanzien van de groeiende vraag naar 

stedelijke woonmilieus. Om een gunstige marktpositie te 

verwezenlijken is het van belang om het gebied Limbeek op de 

langere termijn in het 'star' gebied te brengen. Daar komt bij dat het 

Woonbedrijf op tal van andere locaties portiek - en etagewoningen 

bezit in het laagste huurdersegment zodat de keuzevrijheid en de 

beschikbaarheid voor woningen voor de primaire doelgroepen 

gehandhaafd blijft. 

Op korte termijn zal er dan ook vanuit het portfoliobeleid gehandeld 

moeten worden volgens een strategie gebaseerd op de 'Harvesting 

strategie' en de 'Withdrawal strategie' (zie tabel 2.5). Op de langere 

termijn zal het Woonbedrijf aan de hand van de 'Building strategie' 

het gebied moeten herontwikkelen en opwaarderen om zodoende 

haar marktpositie te versterken 

7.1.3 Marktontwikkelingen/DESTEP analyse(3) 

Demografie Eindhoven 
Eindhoven groeit onverminderd door. De teller is dit jaar op 207 900 

blijven staan. Een groei ten opzichte van vorig jaar van 1789 

personen (0,9 %). In vergelijking tot vorige jaren een relatief sterke 

groei. De groei wordt zowel veroorzaakt door het positieve 

migratiesaldo als het geboorteoverschot, respectievelijk 1252 en 571 

personen. Het aantal geboorten is sinds 1970 niet meer zo hoog 

geweest. 

Regionaal is het aantal mensen dat vertrekt groter dan het aantal dat 

zich hier komt vestigen. Met name de dorpen hebben te kampen met 

een negatief migratiesaldo. Het aantal mensen met een niet 

Nederlandse etniciteit - dat wil zeggen dat ten minste een van beide 

ouders in het buitenland geboren is - neemt langzaam toe (23,8% in 

1999 tot 25,8% nu). 

:, ,, .. ,, -7 -- - -- - ----.. -----------

J•.JJJ• _,11•1.:: , , , , 

Figuur 7.2: Ontwikkeling bevolkingsgroei Eindhoven 

Van de huishoudens met kinderen is een op de vier een 

eenoudergezin. Echtscheiding is de belangrijkste reden van deze 

situatie, zo blijkt uit een CBS peiling. Bij Nederlandse 
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eenoudergezinnen is dit 18%. Bij de Turkse en Marokkaanse ligt dit 

percentage rond de 20%. Het aantal eenoudergezinnen door 

echtscheiding bij Surinamers ligt rand de 30%. 

Ook de toename van het aantal alleenstaanden is mede te verklaren 

door echtscheiding of verbreken van de relatie. In 1999 bedroeg het 

percentage alleenstaanden nog 33,9% nu in 2004 is dit al gestegen 

tot 35%. Deze ontwikkeling heeft enorme consequenties, ender meer 
voor de vrijetijdsbesteding. Volgens het CBS vullen alleenstaanden 

hun vrije tijd anders in dan leeftijdsgenoten met partner en kinderen. 

Economische ontwikkelinqen 
Uit de gegevens van CPB en het rapport "Kiezen voor stedelijke 
woonkwaliteit" van de gemeente blijkt dat men ervan uitgaat dat in 

de periode van 2000-2010 gemiddeld de economie groeit met 2% per 

jaar waardoor ook de totale inkomenssom van alle huishoudens in 

heel Nederland groeit met 2% per jaar. 

Sociaal maatschappe!i;ke ontwikkelinqen t.a. v. de woonsituatie 
Bovenstaande demografische ontwikkelingen maar ook economische 

- en technologische ontwikkelingen hebben een belangrijke impact op 
het "wonen". Er is een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit, van 

aanbod naar vraag en van overheid naar markt. De woonconsument 
hecht steeds meer waarde aan de woning en het woonmilieu. De 

vraag naar centrumstedelijke en groenstedelijke woonmilieus in 

Eindhoven en de regio overtreft het aanbod. De vooroorlogse en ook 

diverse naoorlogse woonmilieus met lange rijen kleine woningen en 

veel dezelfde eengezinswoningen voldoen niet meer aan de 

kwaliteitswensen van de woonconsument. 

De woonconsument vraagt meer dan in het verleden naar kwaliteit en 

is ook bereid daarvoor een flink bedrag te betalen. De 

woonconsument is bereid meer te betalen voor wooncomfort, 
veiligheid en privacy, zelfs in een economisch gezien moeilijke 

periode. 

In Eindhoven is er een duidelijke vraag naar stedelijk wonen in het 

centrum en de vooroorlogse woonwijken nabij het centrum. Ook naar 
de groenstedelijke woonmilieus is veel vraag. De naoorlogse wijken in 

de stad staan daarentegen ender druk. Er is in die gebieden een 
overaanbod aan woningen te vinden, waarbij het vooral gaat om 

goedkope en middeldure huurwoningen, met "ouderwetse" 
plattegronden, waar mensen per saldo uit zouden willen verhuizen48

• 

Uit onderzoek van het SRE ( Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven) en het ABF-research blijkt dat er de komende jaren, bij 

voortzetting van het bestaande beleidsprogramma, vooral in de 

48 Gemeente Eindhoven - Kiezen voor stedelijk woonkwaliteit , beleidsplan wonen -
juni 2004 
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naoorlogse gebieden een restaanbod 4 9 bestaat met de nadruk op de 

goedkope huurwoningen. 

restaanbod • restvraag 
-2500 ·2000 -1500 -1 000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

C en lrum Stede lijk 2000 

20 10 

Sledelijk VO 2000 

20 10 

S lede lljk NO compact 2000 

201 0 

S!edelijk NO grondg ebo nden 2000 

2010 

Groen sledelijk 2000 

2010 

Oo rps Cen trum 

20 10 

Lande lljk wone n 

2010 

■ H u u r goedkoop 
D mlddel 
C d uu r 

O Koop goedkoop 

■mld de l 

■ d u ur 

Figuur 7.3: restaanbod-restvraag woningmarkt Eindhoven 

Bovenstaande figuur geeft een beeld van deze nadruk op de 

woningmarkt. In het figuur komt duidelijk naar voren dat in de 

naoorlogse wijken een behoorlijke kwaliteitsslag valt te maken. Deze 

gebieden geven de corporaties (zij hebben daar over het algemeen 

veel bezit) kansen om de woonconsument meer keuzevrijheid en 
kwaliteit te bieden. 

Geredeneerd vanu it de woonconsument is er vraag naar extra 

woningbouw met name in het centrum en in de vooroorlogse wijken 

dichtbij het centrum. 

Technoloqische ontwikkeling 

"Eindhoven technologie stad". De slogan verraadt al de richting 

waarmee Eindhoven naar buiten wil treden. Met Philips, de High Tech 

Campus en de technische universiteit is Eindhoven een belangrijke 

pion in de technologische wereld. Dit wil Eindhoven dan oak uitstralen 

door nieuwe toepassingen ten aanzien van technologie in de stad aan 

te brengen. 

In het afgelopen decennia is ICT een steeds grotere rol in de 

maatschappij gaan spelen. De ontwikkeling van techniek gaat sneller 

dan snel. De invloed van ICT gaat een steeds belangrijkere rol 

innemen t.a.v. de woonsituatie. Op dit moment spelen er meerdere 

projecten/ experimenten in Eindhoven die de invloed van ICT op de 

woonsituatie in kaart moeten brengen. Digistein is de naam van de 

Digitale Broedplaats in Eindhoven en richt zich op het uitvoeren van 

49 Restvraag: huishoudens die de door hun gewenste woning niet kunnen vinden / 
Restaanbod : aanbod van woningen , waar huishoudens niet of in veel mindere mate 
reageren. 
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experimenten met ICT op het terrein van sociale cohesie en 
participatie in het stadsdeel Strijp. Het gebied waar Digistein zich 
afspeelt is gelegen ten Noordwesten van het centrum van Eindhoven 
in de wijk Drents dorp. In deze wijk heeft het Woonbedrijf alle 
woningen in haar bezit. Dit project is echter geen onderdeel van de 
Kenniswijk. Het Kenniswijkproject is meer gericht op het realiseren 
van hoogwaardige technologie in combinatie met innovatieve, 
elektronische diensten. Limbeek valt buiten het Digistein project maar 
ligt wel in het gebied dat valt onder het Kenniswijkproject, zie 
onderstaande afbeelding. 

Figuur 7 .4: Gebied Kenniswijkproject 

De laatste ontwikkelingen in Kenniswijk is de start van het aanleggen 
van glasvezelkabels in de wijk Doornakkers. Via deze 
glasvezelskabels kunnen bewoners gebruik maken van een heel 
snelle internet verbinding, televisie, en telefonie. Bedrijven en 
instanties kunnen middels deze kabels allerhande voorzieningen en 
informatie aan de woonconsument aanbieden. 

Beleidsontwikkelinqen qemeente 
Een meer gedifferentieerd aanbod van duurzame woonmilieus en 
woningen binnen en tussen de stadsdelen staat centraal. Met een 
tempo versnelling in de nieuwbouw, met name in de markt sector en 
een voortzetting van de wijkvernieuwing moet de kwaliteiten variatie 
van woningen en woonmilieus ( met name centrumstedelijk en 
groenstedelijk) in Eindhoven duurzaam warden vergroot. Gezien de 
toenemende aantrekkingskracht van Eindhoven voor doelgroepen die 
meer stedelijke woonvormen prefereren, alsmede het gegeven dat 
voor de huisvesting van specifieke doelgroepen als shortstayers en 
studenten een aanzienlijk hogere ambitie noodzakelijk is, zal dit op 
langere termijn leiden tot een substantiele vergroting van de tot nu 
toe becijferde behoefte in deze specifieke doelgroepsegmenten. 
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H7 - Case studie: "Limbeek" 

Voor de nieuwbouw zal het accent verschuiven van grootschalige 

gebiedsontwikkeling aan de stadsrand (Meerhoven, Tongelresche 

Akkers en Putten/ Gijzenrooi) naar herontwikkeling van 

binnenstedelijke terreinen (Strijp S, Stationsdistrict, Spoorzone e.d.) 

alsmede verspreide, kleinere locaties. 

Wat de integrale wijkvernieuwing betreft zullen naast de vooroorlogse 

woonmilieus, waarvoor een gezamenlijk vernieuwingsprogramma met 

de corporaties is ontwikkeld, ook een aantal eenzijdig opgebouwde 

naoorlogse woonmilieus ('45-'46) de aandacht vragen. 

Algemene beleidsdoelstellingen gemeente Eindhoven: 

1. Het voortzetten van de transformatieopgave van een deel van 

de sociale huursector naar meer (socia le) koop in combinatie 

met het intensiveren van duurzame nieuwbouw in met name de 

marktsector. 

2. Het creeren van een gedifferentieerd aanbod van duurzame 

woningen en woonmilieus, voor alle doelgroepen, op wijkniveau. 

Het creeren van met name centrumstedelijke en groenstedelijke 
woonmilieus met speciale aandacht voor de omgevingskwaliteit. 

3. Het op peil houden van de kernvoorraad voor mensen in 

kwetsbare posities en bijzondere doelgroepen; 

4. Vergroting van de keuzevrijheid van de woonconsument door 

het vroegtijdig betrekken bij de planvorming, het stimuleren 

van particulier opdrachtgeverschap en de invoering van een op 

keuzevrijheid gericht woonruimte verhuursysteem. 

5. Het stimuleren van een integrale aanpak van wonen, zorg en 

welzijn op stadsdeelniveau; 

6. Het verbeteren van leefbaarheid in de bestaande wijken. 

7.1.4 Lange termijn beleid/maatregelen 
{4+5+6) 

Het lange termijn beleid van het Woonbedrijf is op de volgende 

punten gericht: 

□ Het willen behouden en / of bevorderen van een veelzijdige 

buurtopbouw; 

□ Het willen inspelen op de marktvraag door productdifferentiatie; 

□ Het behouden van voldoende goedkoop aanbod voor de primaire 

doelgroep; 

□ Het willen bevorderen van een goede leefbaarheid op korte en 

lange termijn; 

□ Het willen realiseren van passende huisvesting voor ouderen. 
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7.2 Tactisch /gebiedsgericht management 

7.2.1 Inventarisatie plangebied (7) 

Historie 
'Hapertbouw' is een gebied tussen de Lijmbeekstraat en de 
spoorbaan. Het ontleent zijn naam aan de steenfabriek van Van 
Hapert en Bazelmans die daar destijds, langs de Steenstraat stond. 
Philips kocht het terrein in 1929, de steenfabriek is dan al gesloopt . 

Phili1i s 
<llll l) l ~X $ 

Figuur 7.5: Locatie en overzicht gebied "Hapertbouw" 

De Lijmbeekstraat was de verbinding naar Oirschot via de 
Oirschotsedijk, het was een bescheiden straat, met wat bedrijvigheid, 
enige cafes en winkeltjes. De betekenis van deze verbinding ging 
echter verloren door de aanleg van de rondweg en de spoorovergang 
in de Marconilaan, de Lijmbeekstraat werd een doodlopende straat. 

Huidiqe kwaliteit 
Het Woonbedrijf is opgedeeld in verschillende districten. Zo is er ook 
het district Woensel Zuid waar 'Hapertbouw' onder valt. Het district 
beheert in dit gebied 610 woningen, verdeeld over 6 complexen (301 
t/m 306). Hiervan worden 66 woningen verhuurd aan Vestide 
(studentenhuisvesting), die in deze woningen 164 
studenteneenheden hebben gerealiseerd. Vestide zelf heett in dit 
gebied 100 studenteneenheden in het bezit. Vestide maakt onderdeel 
uit van Woonbedrijf. 

De woningen in het gebied bestaan hoofdzakelijk uit portiekflats en 
beneden - en bovenwoningen. De portiekflats hebben een maximaal 
4 bouwlagen en de beneden - en bovenwoningen bestaan maximaal 
uit drie bouwlagen waarbij over het algemeen de bovenwoningen uit 
twee bouwlagen bestaat. De huurprijs van de woningen in het 
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H7 - Case studie: " Limbeek" 

plangebied ligt in een bandbreedte van € 250,- - € 350,-. In het 

plangebied zelf bevinden zich geen maatschappelijke voorzieningen. 

Fysieke - en/ of sociale achterstand 

Het woonbedrijf had al een aantal jaar geleden plannen om de 

woningen in 'Hapertbouw' ingrijpend aan te pakken. Het 

woontechnische aanbod blijkt niet meer van deze tijd te zijn. Zoals 

eerder in deze scriptie is aangegeven (par 3.3) leidt eenzijdigheid in 

dan wel woningaanbod, dan wel bewonerssamenstelling tot 

leefbaarheidsproblemen. In 'Hapertbouw' zorgt de eenzijdig goedkope 

woningvoorraad voor het aantrekken van kansarme bewoners. 

Daarnaast kennen de complexen bouwtechnische en bouwfysische 

problemen. Over het algemeen is de lage prijs het sterke punt van 

verhuurbaarheid. 

Figuur7.6: overzicht plangebied met bijbehorende complexnummers 

Enige jaren geleden is besloten dat Hhvl (tegenwoordig onderdeel 

van Woonbedrijf) haar bezit in deze buurt wilde transformeren naar 

woonvormen gericht op shortstayers en studenten. Voortschrijdend 

inzicht maakt echter duidelijk dat er andere keuzes gemaakt dienen 

te warden. 

7.2.2 Sociale analyse plangebied (8) 

Demografische ontwikke/ingen 

Limbeek (waarvan 'Hapertbouw' het grootste onderdeel van is) kent 

op 1 januari 2004 3438 inwoners. Van dit aantal is ongeveer 55% 

man en 45% vrouw. In figuur 7.5 is de huishoudensamenstelling 

weergegeven. Meer dan de helft van de woningen in Limbeek warden 

bewoond door 1 persoon. Verder valt op dat er weinig gezinnen met 

kinderen woonachtig zijn. 
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111 1 pers. op adres (949) 

111 2 pers. zonder kind (427) 

□ Eenoudergezin (67) 

□ 2 pers. met kind(eren) (234) 

□ Overige adressen (130) 

Figuur7.7: Huishoudensamenstelling; bewonerstype per adres 

Opvallend aan de leeftijdsopbouw voor het hele stadsdeel (Woensel
Zuid) is het grote aantal inwoners boven de 55 jaar en het kleine 
aantal jongeren. Echter zeals op te maken uit de tabel bestaat de 
buurt Limbeek vooral uit jong volwassenen (veelal studenten) en 
volwassenen. Daar komt bij dat de meeste inwoners uit deze 
segmenten alleen wonen zeals al te zien was in figuur 7.7. 
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Figuur7.8: Leeftijdsopbouw Limbeek (01-01-2004} 

In vergelijking met andere stadsdelen heeft Woensel-Zuid, waar 
Limbeek in ligt, het grootste aantal inwoners per hectare. Van het 
totale aantal inwoners van Woensel-Zuid valt ruim 14% ender de 
categorie minderheden, waarmee Woensel-Zuid samen met het 
stadsdeel Tongelre koploper is. Echter in het gebied Limbeek wonen 
momenteel volgens de statistieken 395 inwoners die vallen ender de 
categorie minderheden. Dat is 11,5% in het gebied Limbeek wat 
beduidend minder is dan in de rest van Woensel-Zuid. 

Sociaal culturele ontwikkelingen 
Uit bijeenkomsten tussen Loket W en de huidige bewoners van 
Limbeek (waarvan 'Hapertbouw onderdeel van uit maakt) is er een 
beeld te vormen van de sociale cohesie in dit gebied. Bewoners 
klagen over het niet aansluiten van verschillende leefstijlen in 
bepaalde straten en complexen. Vooral de oudere bewoners in 
benedenwoningen hebben last van jongeren in de bovenwoningen. 
Deze mensen vinden het moeilijk hen daarop aan te spreken en men 
heeft het idee dat de wooncorporatie niks aan overlastbeleid doet. 
Vanwege de verschillende leefstijlen in de wijk heerst er weinig tot 
geen onderlinge samenhang waardoor er geen sociale controle 
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H7 - Case studie : " Limbeek" 

aanwezig is. De leefstijlen die momenteel in de wijk aanwezig zijn 

hebben geen affiniteit met elkaar waardoor er ontevredenheid heerst. 

De studenten die vallen onder de 'jong volwassenheid' levensfase 

voelen geen betrokkenheid met de buurt en staan vooral onverschillig 

tegenover de buren. Hun verblijf in de buurt is vaak van korte duur. 

Deze groep bewoners wil de wijk alleen praktisch gebruiken (bijv. 

vanwege de ligging). De bewoners die gehecht zijn of raken aan de 

wijk zijn over het algemeen de wat ouderen, uit de levensfasen 

actieve ouderdom en afhankelijke ouderdom. Vanwege het niet of 

nauwelijks aanwezig zijn van sociale cohesie zijn veelal de wat 

oudere groepen mensen bang zijn om s'avonds en s'nachts over 

straat te gaan of de deur open te doen. 

Er is sprake van overlast die met drugsgebruik te maken heeft. Het 

schijnt dat er wordt gedeald vanuit woningen en op straat, vanuit 

auto's op de 's-Gravesandenstraat en de hoek van de Lijmbeekstraat. 

Er wordt gebruikt in de portieken. Deze ontwikkelingen zijn 

toegenomen sinds er in Woensel-West, het naastgelegen woongebied , 

gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht. 

In de wijk zijn nagenoeg geen voorzieningen . Geen winkels (met 

uitzondering van de supermarkt aan de Boschdijk) en geen openbare 

functies waar wijkbewoners gebruik van kunnen maken. Verder is er 

geen enkele activiteit voor jongeren van 15 tot 25 jaar terwijl dat 

toch een grote groep bewoners omvat. De enige openbare 

voorziening (naast de betaalde speeltuin aan de A. van 

Leeuwenhoeklaan) is het speelterreintje op de hoek Lijmbeekstraat

Zoutstraat. Het speeltoestel wordt echter door de jongeren als saai 

ervaren, niet uitdagend genoeg. S'avonds zit er oudere jeugd die 

bierflessen achterlaten. 

Het openbaar vervoer is slecht. Er zijn weinig haltes en er is een !age 

frequentie van bussen die stoppen. 

Sociaa/ economische ontwikkelingen 

Aan de hand van de buurtthermometer van de gemeente Eindhoven 

en het huurdersbestand van Woonbedrijf is er een beeld te vormen 

van de sociaal economische ontwikkelingen in het gebied en dat ten 

opzichte van de rest van Eindhoven. 

Limbeek kent momenteel een werkloosheid van 6,9%. Dit is tevens 

het gemiddelde over geheel Woensel Zuid en boven het gemiddelde 

van 6% dat voor geheel Eindhoven geldt. Uit het huurdersbestand 

van Woonbedrijf blijkt dat +/- 150 huishoudens in aanmerking komen 

voor huursubsidie. Hieruit blijkt dat de inkomens laag zijn in de wijk. 

Dit blijkt onder andere uit de !age huren in combinatie met de 

hoeveelheid subsidie gerechtigde. Vooral door de hoeveelheid 

studenten in Limbeek wordt het inkomensniveau omlaag getrokken. 

Het percentage van laag opgeleiden (geen onderwijs, lager onderwijs, 

of LBO/Mavo) zit tussen de 30 en 40% en licht daarmee boven het 

gemiddelde in Woensel Zuid en Eindhoven. 
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Het aandeel niet-werkende werkzoekenden (NWW'ers) is zeer hoog in 
Limbeek. Het aandeel NWW'ers zegt iets over het relatieve aandeel 
mensen dat niet in de gelegenheid is om via een baan iets aan sociale 
uitsluiting te doen wat dus ook de sociale cohesie niet ten goede 
komt. Achterliggende gedachte hierbij zijn dat een baan het aangaan 
van sociale contacten of uitbreiding daarvan vergemakkelijkt en 
tevens financiele verbeteringsmogelijkheden biedt. 

Verhuisdynamiek en verblijfsperspectief (wooncarriere) worden 
beschouwd als een belangrijk gegeven voor de sociale samenhang in 
de buurt. Hoe hoger de verhuisdynamiek, hoe groter het verloop in 
de buurt is en dus des te kleiner de kans bestaat dat er hechte 
sociale structuren ontstaan. Dit kan echter ook ontstaan door een 
eenzijdige woningvoorraad in een bepaald gebied waardoor mensen 
hun wooncarriere in dezelfde wijk of buurt niet voort kunnen zetten. 
Dit geldt tevens voor Limbeek waar de verhuisdynamiek zeer hoog is. 
Dit komt vooral door de eenzijdige woningvoorraad, die veelal 
bestaat uit kleine goedkope appartementen die een grote 
aantrekkingskracht uitoefenen op studenten. 

7.2.3 Fysieke analyse plangebied 

Belevingswaarde 
Limbeek is een voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Limbeek is 
een van de eerste nieuwbouwwijken in Eindhoven van na de tweede 
wereldoorlog. De woningen zijn in die tijd gebouwd voor 
alleenstaanden, gezinnen zonder kinderen en gezinnen met een 
beperkt aantal kinderen. 

De Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie geeft een hoge 
waardering met betrekking tot historische stedenbouw voor een groot 
deel van het bezit van Hhvl in Limbeek. Karakteristiek aan de wijk die 
gebouwd is tussen 1940 en 1960 zijn de haaks op de weg geplaatste 
drie- en vierlaags flats gescheiden door brede plantsoenen 
(Sitterstraat, Steenstraat, Swammerdamstraat, van Swindenstraat). 
De flats vormen vroege hoogbouwprojecten in Eindhoven. De wijk 
vormde de eerste echte breuk met het tot dan toe bestaande ideaal 
van eengezinswoningen. De opzet van de wijk is nog gaaf en goed 
herkenbaar. De woningvoorraad is echter eenzijdig en sterk 
verouderd. 

Uit een cultuurhistorisch onderzoek blijkt dat de wijk Limbeek van 
bijzondere betekenis is voor de vroeg naoorlogse woningbouw. De 
wijk kan worden aangemerkt als 'waardevol cultureel erfgoed'. De 
wijk heeft specifieke kwaliteiten dat de buurt een onderscheidend 
karakter geeft. Het wonen in het groen, de cultuurhistorische waarde 
en de waardering van de huidige bewoners vragen om een aanpak 
waarbij wordt voortgebouwd op de kwaliteiten. 

Gebruikerswaarde 
Limbeek telt op dit moment 1789 woningen op een oppervlakte van 
47 ha. Dat wil zeggen gemiddeld 38 woningen per ha. Een stedelijk 
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woonmilieu vraagt minimaal 31 woningen per ha. Dit 9egeven in 

samenspraak met de ligging van Limbeek ten opziehte van het 

eentrum en belangrijke uitvalswegen biedt het gebied perfeete 

mogelijkheden om een stedelijk woonmilieu te ontwikkelen dat 

aansluiting biedt riehting het eentrum en de ontwikkelingen ten 

aanzien van Strijp S, maar dan wel met een eigen identiteit en 

karakter. 

Het woonteehnisehe aanbod in Limbeek is niet meer van de-ze tijd. De 

eomplexen kampen met bouwteehnisehe en bouwfysisehe problemen. 

De woningen zijn te klein en de plattegronden niet meer van deze 

tijd, het enige sterke punt van deze woningen is de lage prijs. 

Toekomstwaarde 

Op dit moment wanneer er in dit gebied niet wordt ingegrepen zullen 

alle woningen van het Woonbedrijf goed verhuurd blijven en zal de 

eorporatie hier een goed rendement uit halen. Dit is eehter alleen 

interessant voor de korte termijn. Door de hoge doorstrorning en de 

fysieke aehterstanden en de lage huren zullen er steeds meer 

studenten en andere eenpersoonshuishoudens de buurt intreden, 
allen met een korte doorlooptijd waardoor de opbouw van enige 

soeiale strueturen (eohesie) aehterwege blijft. Wanneer de eorporatie 

uiteindelijk hun woningbestand in Limbeek willen gaan aanpassen 

zullen deze doelgroepen moeten vertrekken vanwege de 

huurverhogingen en eventuele eigendomsverhoudingen. 

Differentiatie is een eerste vereiste waardoor een gebied in de 

toekomst nog steeds een bepaalde ambitie kan uitstralen. Flexibel en 

gedifferentieerd bouwen is dan ook van belang. Op dit moment is het 

woningaanbod eenzijdig en verouderd. Ouderen zijn genooclzaakt om 

de wijk te verlaten wegens een te kort, dan wel geen, aanbod van 

senioren woningen of gestapelde woningbouw met lift. 

7.2.4 SWOT Analyse (8) 

De sterke en zwakke punten worden bepaald door de soeiale en 

fysieke analyse van het gebied. De kansen en bedreigingen komen 

voort uit de markontwikkelingen in de vorm van een DESTEP analyse. 

Deze ontwikkelingen vallen onder de externe analyse. 

In de matrix komen de sterktes, kansen en bedreigingen en de 

zwaktes, kansen en bedreigingen bij elkaar. Niet alle punten hebben 

met elkaar te maken. Er kunnen per eel meerdere eornbinaties 

ontstaan. 

De eombinaties met de hoogste prioriteit bevinden zieh in de eel met 

zwaktes/bedreigingen. De eombinaties zwaktes/bedreigingen leiden 

tot de grootste problemen. Het beste is als deze situaties wanneer 

mogelijk warden vermeden. 

De eel zwaktes/kansen bevat de beste mogelijkheden omdat de 

zwakke punten omgebouwd zouden kunnen worden met behulp van 

de kansen. Uit eombinaties in de eel sterktes/bedreigingen rnoeten in 

principe strategieen bepaald worden die als doel hebben zich zo goed 
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mogelijk tegen de bedreigingen te verdedigingen. De combinaties die 
in de eel sterkte/ kansen warden uitgedacht hebben als basis de 
sterke punten verder te laten groeien door gebruik te maken van de 
kansen. Deze eel verdient de minste aandacht. Per combinatie dient 
een strategie bepaald te warden om zo de sterktes te laten groeien 
en de zwaktes te laten verbeteren. Dit geldt ook voor de kansen en 
bedreigingen zoals staat weergegeven in onderstaande tabel. 

Kansen Bedrei in en 
Sterktes Groeien Verdedigen 
Zwaktes Verbeteren Teru trekken of ombui en 

Figuur 7.9: SWOT-combinaties en strategieen 

Op de pagina 94 staat de totale SWOT-matrix van het plangebied 
afgebeeld. De sterke en zwakke punten zijn opgesplitst in een sociaal 
gedeelte en een fysiek gedeelte welke weer terug te vinden zijn in de 
sociale - en fysieke analyse. De speerpunten van deze analyses 
corresponderen met de speerpunten in de SWOT. De kansen en 
bedreigingen komen voort uit de DESTEP analyse uitgevoerd in par 
7.1.2. Aan de hand van combinaties uit de SWOT-matrix warden 
strategieen geformuleerd. Deze strategieen bepalen samen met het 
portfoliobeleid de gebiedsambitie die het Woonbedrijf voor 
' Hapertbouw' na dient te streven: 

Sterktes/ Kansen 
Sociaal: 
'Hapertbouw' bevindt zich in een gebied omringt door bedrijvigheid, 
de lichte economische groei zal deze bedrijvigheid alleen maar 
bevorderen. 

Fysiek: 
'Hapertbouw' is een gebied met een hoog cultuurhistorische waarde, 
vooral de opzet van de wijk beschikt over een eigen identiteit . De 
consument is gevoelig voor gebieden die over dit componenten 
beschikt. De groene uitstraling en de ligging zijn perfecte 
ingredienten om een kwalitatief stedelijk woonmilieu te ontwikkelen 
naast het nog te ontwikkelen Strijp S. Zeker wanneer de consument 
steeds meer vraagt naar een stedelijk woonmilieu met veel kwaliteit 
en daar ook nog een voor willen betalen. 

De ligging t.o.v. het centrum en uitvalswegen, en de kansen t .a.v. 
het Kenniswijkproject geeft het gebied meerwaarde en vele 
mogel ij kheden. 

Sterktes/ Bedreiqinqen 
Sociaal: 
Ten aanzien van Eindhoven en Woensel beschikt 'Hapertbouw' in 
verhouding over een laag percentage etnische minderheden die 
woonachtend zijn in de wijk. De demografische ontwikkelingen van 
Eindhoven vertellen ons echter dat er toename plaatsvindt van het 
aantal inwoners met een niet-Nederlandse etniciteit. Gezien de 
huidige goedkope woningvoorraad die in 'Hapert Bouw' aanwezig is 
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H7 - Case studie: " Limbeek" 

bestaat er een grate kans dat deze doelgroepen naar Limbeek en dus 
ook 'Hapert Bouw' trekken. 

Fysiek: 
Naoorlogse wijk staan veelal onder druk door hun eenzijdige 

woningvoorraad. Er wordt dan ook verwacht dat deze gebieden in de 

toekomst te maken krijgen met verhuurproblemen. Deze bedreiging 

kan in 'Hapert Bouw' opgevangen worden door de hoge waardering 

die het gebied krijgt ten aanzien van de cultuurhistorie en de 

karakteristieke infrastructuur en groene opzet. In combinatie met de 

ligging van de wijk en de lage huren vinden de woningen van het 

woonbedrijf gretig aftrek bij studenten en shortstayers. 

Zwaktes/ Kansen 

Sociaal: 
De buurt kent een eenzijdige bewonerssamenstelling en bestaat 

veelal uit studenten en ouderen. Er wonen nagenoeg geen gezinnen 

in de wijk die over het algemeen zorgen voor een bepaalde mate van 

sociale controle alsmede bepalend zijn voor het ontstaan van een 

sociale cohesie of wel sociale structuren in een gebied. Door de 
toekomstige ontwikkelingen aan de andere kant van het spoor, de 

herontwikkeling van het gebied Strijp S, kan daar echter verandering 

in komen wanneer Limbeek daarop mee gaat en het gebied 

herpositioneerd in de markt. 

De gemeente bevordert het aanbrengen van 

bewonersgroepen en leefstijlen in wijken 

verschillende leefstijlen (studenten en ouderen) 

d ifferentiatie van 

en buurten. De 

die nu in de wijk 

aanwezig zijn liggen te ver uit elkaar om samen goed te functioneren. 

Daar komt bij dat er een groeiende vraag is naar extra woonkwaliteit 

in een stedelijk woonmilieu dicht bij het centrum en andere 

voorziening in Eindhoven. 

De verwachte lichte economische groei kan op lange termijn het 

aandeel lage inkomensgroepen terugdringen. Dit is echter natuurlijk 

tevens afhankelijk van het uiteindelijke ambitie niveau dat het 

Woonbedrijf voor ogen heeft. 
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:i!WQT-m~trli 'l:IAel:RT ~Q!,!W' 

~ 
Demografie: 
S1. In verhouding laag percentage 
minderheden in het gebied ; 
Culturee/: 
-
Economisch: 
S2. Gebied wordt omringd door 
bedrljvlgheid. 

Ill ~ w Be/evingswaarde: I-:.: S3. Hoge waardering cultuurhistorie, a: karakteristieke infrastructuur; w 
I- S4. Groene uitstraling van de wijk; Ill 

Gebruikswaarde: 
SS. Perfecte llgging t .o.v. centrum 
en uitvalswegen ; 
S6. Veel voorzieningen in 
omliggende gebieden; 
S7. Veel openbaar gebruikersgroen 
aanwezig ; 
SS. Lage huurprijs woningen; 
Toekomstwaarde: 
S9. Op korte termijn goede 

,_ verhuurbaarheid hooa rendement . 
w ~ Ill 
► Demografie: 
..I 
<( Zl. Weinig gezinnen met kinderen in 
z de buurt; <( 
Ill Z2. Eenzijdige 
Q bewonerssamenstelling (toename w .. studenten); Ill 
w Cultureel: 

"' Z3. Niet aansluiten van leefstijlen in 
straten en complexen/ geen sociale 
cohesie; 
Z4. Overlast door drugsgebrulk; 
ZS. Geen voorzieningen in de wijk. 
Economisch: 
Z6. Lage inkomensgroepen in de wijk 

Ill / aandeel niet NWW'ers is zeer hoog; 
w Z7. Zeer hoae verhuisdvnamiek. I-:.: 
~ <( 

:C Belevingswaarde: 
N ZS. Eenzljdige en sterk verouderde 

woningvoorraad; 
Gebruikswaarde: 
Z9. Complexen kampen met 
bouwtechnlsche en bouwfyslsche 
problemen; 
Z10. Woningen zijn te klein, 
plattegronden niet meer van deze 
tijd. 
Toekomstwaarde: 
Z11. Op lange termijn fysieke 
problemen, verhuurbaarheid wordt 
minder, onkosten worden hoger; 
Z12. Geen differentiatie aanwezig, 
geen doorgroeimogelijkheden 
woonconsument. _,_ 
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I DESTEP ANALYSE 

I KANSEN I BEDREIGINGEN 

Kl. Lichte economische groei; Bl. Toename niet Nederlandse 
K2. Woonconsument vraagt naar etniciteit ; 
meer kwaliteit en is bereid om B2. Naoorlogse wljken staan onder 
daarvoor meer te betalen; druk, over aanbod aan eenzijdige 
Kl. Limbeek maakt onderdeel uit van woningen; 
Kenniswijk; BJ. Toenemende vergrijzing; 
K4. Ontwikkelingen naast gelegen B4. Toenemende 
gebied Strijp S; eenpersoonshuishoudens. 
KS. Gemeentebeleid bevordert BS. Verplaatsing criminaliteit van 
transformatieopgaven Woensel West naar Limbeek; 
K6. Groeiende vraag naar B6. Afname van sociale cohesie/ 
centrumstedelijke en groen stedelijke sociale structuren. 
milieus· 

S1.B1 

S2.Kl 

S3.K2; S3.K6 SJ.BS 

S4.K2; S4.K6 

SS.K2; SS.K3; SS.K4; SS.K6 SS.B2 

S6.Kl; S6.K2; S6.K4; 

S7.K6 

SS.B2 

S9.B3; S9.B6; S9.B2 

Z1.K4; Zl.KS Z1.B3; Z1.B4; Z1.B6 

Z2.KS Z2.B2; Z2.B4; Z2.B6; 

Z3.K4; Z3.KS; Z3.K6 Z3.B1; Z3.B4; ZJ.BS; Z3.B6 

Z4.BS; Z4.B6 
ZS.KS ZS.B6 

Z6.K1 Z6.B1; Z6.B3 

Z7.K2· Z7.K6 Z7.B2· Z7.B6 

ZS.K2; ZS.K4; ZS.KS; ZS.K6 ZS.Bl; ZS.B2 

Z9.K2 Z9.B2 

Z10.K2; Z10.KS Z10.B3 

Z11.K2 Z11.B2 

Z12.KS; Z12.K6 Z12.B2; Z12.B6 

Figuur 7.10: SWOT-matrix 

I 
I 

C> 
C: 
-~ 
::J 

-~ 
C: ... 
Qi 

~ . ....., 
-~ 
Qi 

e 
C> 

2 
.!: 
C: 
Qi 
C: 
C: 

:.0 ,.., 
C: 
Qi 
C: 
0 
C. 
E 
0 u 
.!!! 
IO ·o 
0 
1/) 

Qi 
0 



10 mei 2005 

Ol 
C 
·3: 
::, 

.'!! 
C 
'-
QJ 

> 
~ .,_, 
3: 

..'!! 
ro 
'
Ol 
QJ .... 
C 

C 
QJ 
C 
C 

i5 .... 
C 
QJ 
C 
0 
0. 

E 
0 u 
..'!! 
ro 
u 
0 
Ul 

QJ 

Cl 

.. 

H7 - Case studie : " Limbeek" 

Fysiek: 
De woningvoorraad in 'Hapertbouw' is eenzijdig en sterk verouderd. 

Het gaat hier veelal om portiekflats en etagewoningen. De woningen 

zijn gebouwd net na de tweed wereldoorlog en beginnen steeds meer 

bouwtechnische en bouwfysische problemen te tonen. De 

onderhoudskosten zijn over het algemeen laag mede doordat er een 

jaar of twintig geleden is gerenoveerd. De woningen warden tot op 

heden goed verhuurd al is er een hoge verhuisdynamiek. 

Op langere termijn warden er dan ook problemen verwacht ten 

aanzien van verhuurbaarheid en rendement. Kansen liggen dan ook 

op het gebied van kwaliteitsverbetering en differentiatie. De vraag 

van de woonconsument is duidelijk en de ligging van Limbeek biedt 

uitstekende mogelijkheden. Woonbedrijf is op andere locaties bezig 

met het uitbreiden van haar woningbezit voor studenten zodat deze 

doelgroep zeker niet aan hun lot wordt over gelaten . 

Zwaktes/ Bedreiqinqen 

Sociaal: 
Wanneer er op de langere termijn niet wordt ingegrepen in het 

gebied zal 'Hapertbouw' verder in een neerwaartse spiraal terecht 

komen en zullen sociale problemen ten aanzien van criminaliteit, 

geluidsoverlast, overlast van door drugsgebruik en onveiligheid 

toenemen. Door de toenemende vergrijzing en de toenemende 

eenpersoonshuishoudens waaronder veelal studenten en lage 

inkomensgroepen zal de sociale cohesie verder achteruit gaan. De 

overlast die ontstaat vanwege de botsingen tussen de verschillende 

leefstijlen zal verergeren waardoor de wijk op den duur een negatieve 

uitstraling krijgt, zodat de verhuurbaarheid af zal nemen. 

Fysiek: 
Wat geldt voor het sociale gedeelte zoals hierboven is beschreven 

geldt ook voor de fysieke gesteldheid van de wijk. Doordat er weinig 

differentiatie in woningtype aanwezig is en de huidige woningen bijna 

allen zijn gelegen in de goedkoopste huurderklassen zullen zij altijd 

bepaalde doelgroepen aantrekken, waaronder etnische minderheden 

en studenten. 

Door de toenemende vergnJzing komt deze doelgroep in de wijk 

Limbeek in het gedrang omdat de woningen met hun verouderde 

plattegronden en te kleine badkamers niet meer geschikt zijn voor 

deze groep mensen. De woningen zijn niet voorzien van een lift en 

doorgroeimogelijkheden in de wijk zijn niet aanwezig . Op de langere 

termijn zal de wijk zonder ingrijpen fysiek verder wegzakken, dit 

heeft uiteindelijk haar uitwerking op de totale leefbaarheid van het 

gebied . 

7.2.5 Ambitieniveau 'Hapertbouw' (9) 

'Hapertbouw' biedt het Woonbedrijf tal van kansen om op een 

attractieve locat ie een kwaliteitslag te maken om vanuit haar eigen 

portfolio analyse haar portefeuille een vernieuwende injectie te 
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geven, de vraag van de woningmarkt te bedienen en tevens 
bestaande doelgroepen, zoals de ouderen tegemoet te komen. De 
locatie biedt dan ook de mogelijkheid om een groenstedelijk 
woonmilieu te ontwikkelen met veel gezamenlijk groen met als basis 
de huidige infrastructuur. 

In de directe nabijheid van 'Hapertbouw' wordt Strijp S 
herontwikkeld. Dit philipsterrein van 25 ha. wordt getransformeerd 
tot de nieuwe stadswijk van Eindhoven. In het masterplan staat met 
name een hoog ambitieniveau, de transformatie van 
bedrijventerreinen naar een mulitifunctionele stadswijk, het creeren 
van een bruisend subcentrum op hoog niveau en aandacht voor de 
openbare ruimte centraal (ambitieniveau 4!). 

De gebiedsambitie kan dan ook geformuleerd worden als ambitie 
niveau 3; het leveren van een kwaliteitsimpuls en het ontwikkelen 
van een nieuw groenstedelijk woonmilieu voor bestaande maar ook 
vooral nieuwe doelgroepen. Deze kwaliteitsimpuls gaat gepaard met 
het slopen van een aantal huidige complexen (in fasen!) en het 
aanbieden van een gedifferentieerd aanbod in zowel 
eigendomsverhoudingen alsmede verschillende 
financieringscategorieen. Koopwoningen moeten zorgen voor enige 
stabiliteit ten aanzien van de sociale structuren in het gebied, 
daarnaast is er veel vraag naar koopwoningen in het goedkope en 
middeldure segment. De buurt zal dan voor een aantal doelgroepen 
ontwikkeld word en: 

□ Doorstromers vanuit Limbeek; 

□ Jonge gezinnen met kinderen (tweeverdieners); 

□ Senioren; 

□ Shortstayers. 

Op Strijp S zullen in de toekomst veelal appartementen in middeldure 
en dure klasse worden ontwikkeld. Er wordt daar een dicht stedelijk 
woonmilieu ontwikkeld. Het is dan ook van belang voor het succes 
van beide ontwikkelingen van deze naast elkaar gelegen gebieden dat 
ze onderscheidend van elkaar ontwikkeld worden. Strijp S wordt een 
gebied met internationale allure en het gebied met de meeste 
voorzieningen. 'Hapertbouw' biedt daarom de mogelijkheid om meer 
differentiatie aan te brengen in grondgebonden woningen voor 
doorstromers en jonge gezinnen, en gestapelde woningbouw voor 
shortstayers en senioren tezamen in een stedelijke opzet met veel 
gemeenschappelijk groen. Zij kunnen eenvoudig gebruik maken van 
de voorzieningen uit Strijp S. 

7.3 Implementatie sociale component 

In de navolgende paragraven wordt het ambitieniveau globaal verder 
uitgewerkt waarbij de bewonersparticipatie een rol in speelt. De 
implementatie van dit gedeelte van de sociale component zal telkens 
in cursieve tekst worden beschreven. De verdere uitwerking bestaat 
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H7 - Case studie: "Limbeek" 

vooral uit aannames en ideeen om de uitwerking zo realistisch 

mogelijk te laten lijken. De werkelijkheid is altijd anders doordat 

bewoners verschillend kunnen reageren. Dit stappenplan is dan oak 

alleen een richtlijn, ofwel een ondersteunend model, voor het 

implementeren van de sociale component ten aanzien van 

bewonersparticipatie. 

START BEWONERSPARTICIPATIE: 
Vanaf het moment dat de gebiedsambitie is bepaald kan er van start 

warden gegaan met de bewonersparticipatie. De inges/agen weg ten 

aanzien van Limbeek geniet een intensieve (individuele) benadering 

van de huidige bewoners. Er dient aan het begin van deze fase een 

inventarisatie gemaakt te warden ten aanzien van de woonbehoefte 

van de huidige bewonersgroepen. 

Vanuit de na te streven gebiedsambitie opgesteld in paragraaf 7.2.5 

dient er in het schema van de sociale component de middelste weg 

door /open te warden. 

U) 
Di: 
w 
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0 ;: 
w 
10 

Probleem/ 
oplossing laten 

bekrachtigen 
Probleem/ 

oplossing laten 
terugzien 

Probleem/ 
oplossing laten 

aandragen 

Informeren 

Geinformeerd 
worden 

Geen 
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'TOP DOWN ' 
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Figuur 7.11: Communicatie strategie/ bewonersparticipatie Limbeek 

Wanneer het Woonbedrijf de bes/issing maakt om het gebied onder 

handen te nemen komt zij met de gebiedsambitie naar buiten 

Aan de hand van een bewonersavond en individuele benadering 

richting de huidige bewoners wordt de visie van het Woonbedrijf aan 

de man gebracht. Het Woonbedrijf maakt hierbij duidelijk kenbaar 

voor welke doelgroepen zij wil bouwen en waarom daar de locatie 

Limbeek voor is uitgekozen. Het woonbedrijf moet duide/ijkheid 

geven over de manier van communiceren, zie bovenstaand figuur. 

Op basis van de keuze van het type woonmilieu en de opgestelde 

doelgroepen kan de ambitie met behulp van bewoners verder warden 

uitgewerkt. 
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7.3.1 Opstellen sociale ontwerpeisen (10) 

Aan de hand van een inventarisatie van gesprekken met 
bewonerscommissies en individue/e gesprekken met bewoners wordt 
de woonbehoefte in kaart gebracht. Deze informatie wordt vertaald 
naar socia/e ontwerpeisen vanuit de behoefte van de bewoner. 

Daarnaast wordt er een sociaa/ plan geformuleerd. Het sociaal plan 
moet minimaa/ bestaan uit de afspraken die staan weergegeven in 
het 'Eindhovens model' (zie bijlage 6). Op deze manier ontstaat er 
snel duidelijkheid voor de bewoners die niet in aanmerking komen of 
terug wil/en keren in de wijk. Deze groep bewoners heeft behoefte 
aan een goede bege/eiding naar hun nieuwe woning. Keuzevrijheid, 
bege/eiding tijdens de daadwerkelijke verhuizing en de hoogte van de 
verhuissubsidie zijn belangrijke speerpunten in dit procesgedeelte. De 
bewonersbegeleid(st)ers spelen hierbij een belangrijke rot en zorgen 
voor rust en duidelijkheid in de wijk. 

SOCIALE ONTWERPEISEN 'HAPERTBOUW' 

i Demografische 
! ontwikkelin en 

• Flexibele 
woningbouw; 

i • Woon-zorg 
complex en 

Diensten aan huis; 

Sociaal Culturele 
ontwikkelin en 

. Sociaal economische 
1 ontwikkelin en 

Bouwen voor Woningen voor 
verschillende begeleid zelfstandig 
leefvormen E?_D_stij,~le_n~· ----i- wonen; __ _ 

Differentiatie in Toepassen van 
wijkschouwen; opgeleiden en 

inkomens 

Verhogen van de 
veiligheid. 

Speelvoorzieningen 
voor kinderen 
Publieke ruimte voor 
interactie 

• Bereikbaarheid 
stedelijke 

_l:)_edrjjventerreinen ;_ ~ 

• Publieke ruimte voor 
interactie - - ~~. -- ---

ICT. 

Tabel 7.1: Sociale ontwerpeisen 'Hapertbouw' 

7.3.2 Uitwerking ambitie (11) 

In de definitiefase wordt de ambitie verder uitgewerkt. De nadruk van 
de communicatiestrategie van het Woonbedrijf ligt op de individuele 
benadering van de bewoners. Daarnaast zullen er bewonersavonden 
georganiseerd warden waarmee het Woonbedrijf de voortgang van 
proces kan toelichten en informatie kan doorgeven. Aan de hand van 
deze manier van communicatie kan de corporatie de ambitie en de 
gerelateerde sociale ontwerpeisen vanuit de bewonershoek verder 
uitwerken. 
Door middel van de individuele benadering is het mogelijk om in een 
vroeg stadium te starten met herhuisvesten wat ten goede komt aan 
duidelijkheid en rust bij de individuele bewoner; 
Woonpatronen 
De corporatie kan de mate van sociale cohesie in het gebied 
be'invloeden door "te proberen" bepaalde woonpatronen en leefstijlen 
in het gebied te krijgen. Zoals al eerder in deze scriptie is gezegd zijn 
de samenhang tussen verschillende woonpatronen en leefstijlen van 
belang voor het ontstaan van sociale cohesie in een gebied. 
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Vanuit de doelgroepkeuze kunnen er verschillende soorten 

woonpatronen in het gebied optreden. De meest voor de hand 

liggende zijn de eerste drie woonpatronen; mensen voor wie de 

locatie geen betekenis heeft (shortstayers); mensen die wijk 

praktisch willen gebruiken (jonge gezinnen); mensen die gehecht zijn 

aan de wijk (doorstromers, senioren). Vooral de laatste twee 

woonpatronen zijn van belang voor sociale cohesie. Hier dient dan 

ook in het stedenbouwkundige ontwerp rekening meegehouden te 

warden door de shortstayers naar de randen van het gebied te 

brengen en de overige doelgroepen, vooral de gezinnen in de kern 

van het gebied te huisvesten. Het gebied moet aantrekkingskracht 

hebben voor leefstijlen die behoefte hebben aan groenvoorzieningen 

maar ook de behoefte hebben aan de drukte van een stedelijk 

woonmilieu. Uit paragraaf 4.4.2 betekent dit, gerelateerd aan de 

doelgroepkeuze, dat er vooral gericht wordt op: tolerante socialisers; 

gesettelde idealisten en huiselijken. 

Indelinq qebied 
De ambitie is de upgrading van een karakteristiek stukje Eindhoven 
waar een gedifferentieerd woonmilieu wordt gecreeerd voor 

verschillende doelgroepen. Op basis van de opgestelde ambitie wordt 

er gestreefd naar een terugbouwpercentage gerelateerd aan de 

dichtheid van een groen- stedelijk woonmilieu. Onderstaande tabel 

geeft een overzicht (aanname) van de verhouding terug te bouwen 

woningen tussen huur en koop en gestapelde - en grondgebonden 

woningen. 

Woning Te slopen Te slopen Terug te Terug te 
' HAPERTBOUW' inventarisa woninge woninge bouwen bouwen 

tie {abs} n {abs} n {%} {abs} (%} 
Eigendomssituatie 
Huur 610 377 62% 75 29% 
Koop 188 71% 
Totaal 610 377 62% 263 100% 
Type woning 
Gestapeld 506 307 50% 163 62% 
Grondgebonden 104 70 12% 100 38% 
(benedenwoning) 
Totaal 610 377 100% 263 100% 
Totaal teru9.bouwe,ercenta9.e : 81 % 

Tabel 7.2: aanname verkavelingopzet 'Hapertbouw' 

Woninqtype 
Gestapelde woningen 

In de buurt komen gestapelde woningen en grondgebonden 

woningen . Meerdere soorten woningen zodat de keuzevrijheid van de 

consument wordt verhoogd, tevens ontstaat er zo een grotere 

differentiatie in het woningaanbod in de buurt en zal er dus ook een 

grotere differentiatie van bewoners ontstaan. In 'Hapertbouw' zullen 

gestapelde woningen warden gebouwd voor de goedkope en 

middeldure klasse, om zodoende doorstromers en shortstayers de 

ruimte te geven terug te keren in de wijk. Appartementen en 

maisonnettes zijn in Eindhoven erg in trek tegenwoordig en liggen 

zeer goed in de markt. 
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Naast de maisonnettes en appartementen zullen er in de buurt ook 
enkele seniorenwoningen gerealiseerd warden voor de wat oudere 
bewoner. Dit zijn zowel grondgebonden woningen als gestapelde 
woningen. Deze woningen zullen in de eerste jaren bestemd zijn voor 
de senioren die in de buurt terug willen komen en zullen dus moeten 
voldoen aan het seniorenlabel. Gezien het feit de bevolking van 
Rotterdam in de toekomst gemiddeld jonger wordt en het aantal 
senioren dus zal afnemen moeten deze woningen op een dergelijk 
flexibele manier gebouwd warden zodat ze na een aantal kleine 
aanpassingen weer in de markt komen te liggen voor een andere 
doelgroep, namelijk de individuele jonge starter. 

Naast de maisonnettes en appartementen zullen er in de buurt ook 
enkele seniorenwoningen gerealiseerd warden voor de wat oudere 
bewoner. Dit zijn zowel grondgebonden woningen als gestapelde 
woningen. Deze woningen zullen in de eerste jaren bestemd zijn voor 
de senioren die in de buurt terug willen komen en zullen dus moeten 
voldoen aan het seniorenlabel. De woningen zullen echter op een 
dergelijke manier gebouwd warden dat ze in een later stadium tevens 
voor andere doelgroepen beschikbaar kunnen zijn. 

Grondqebonden woninqen 
Naast de gestapelde woningen komen er in de buurt ook 
grondgebonden woningen. Deze buurt biedt uitstekend kansen voor 
grondgebonden woningen in een stedelijke omgeving. Aan de andere 
zijde van het station waar Strijp S wordt ontwikkeld komt een 
overvloed aan appartementen in de middeldure - en dure klasse. Er 
zullen vooral stadswoningen geplaatst warden voor de middeldure 
klasse (referentiebeelden zie bijlage 7). 

'Hapertbouw' is gelegen in de wijk Limbeek, in het meest groene en 
attractieve gedeelte van de wijk. Het gebied beschikt over een hoge 
cultuurhistorische waarde en dan vooral in de stedenbouwkundige 
opzet. Deze stedenbouwkundige opzet is dan ook een uitgangspunt in 
de uitwerking van de ambitie en later het masterplan . Het park aan 
de spoorzijde dient in takt gehouden te warden, echter mag er wel 
gebouwd warden aan het begin van de groen-strook waar de 
Marconilaan onder het spoor doorgaat. Mede vanwege de 
ontwikkeling bij Strijp S is er de mogelijkheid om op die locatie een 
woontoren in de vorm van een toegangs - dan afsluitingspoort van 
de groen-strook. 

Voorzieninqen 
Om het gebied aantrekkelijk te maken voor de toekomstige 
doelgroepen en om dus oak toekomstige doelgroepen buiten het 
gebied aan te trekken er een aantal voorzieningen in de buurt te 
komen. Tabel 7.3 geeft een overzicht van het voorzieningenniveau 
per doelgroep. 
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'HAPERTBOUW' Voorzieningen 
- Kinderopvang; 

Gezinnen/ doorstromers - speelvoorzieningen; 
- Onderwijs (uitbreiden). 

- Gezondheidsvoorzieningen ; 

Senioren 
- Publieke gezamenlijk ru imte 
(buurthuis) 

Shortstayers 

Tabel 7.3: toekomstig noodzakelijke voorzieningen 

Bovenstaande voorzieningen dienen in overleg met de betreffende 

instanties en partijen besproken te worden. 

7.3.3 Fysieke mogelijkheden/ masterplan (12) 

Het masterplan zal uiteindelijk in samenwerking met gemeente en 

overige instantie geformuleerd worden. Er zal een stedenbouwkundig 

plan opgezet dienen te worden waar de corporatie haar uitgewerkte 

ambitie in kan verwerken. Het woningbouwprogramma en de 

daadwerkelijke fysieke ingrepen krijgen hier pas echt voeten aan de 

aarde. 

Een stedenbouwkundig bureau zal dan ook een ontwerp dienen te 

maken waarbij onderstaande eisen in meegenomen dienen te 

worden: 

□ Handhaving complexen 301 en 304, overige complexen slopen; 

□ Gestapelde bouw aan de Marconilaan als afsluiting voor het 

achterliggende gebied; 

□ Een 'landmark' of wel een woontoren aan het begin van de 

groenstrook aan de zijde van de Marconilaan; 

□ Zoveel mogelijk handhaving van de huidige infrastructuur, vooral 

bij de huidige complexen 303 en 305; 

□ Invulling van grondgebonden woningen in het achterliggende 

terrein van de Marconilaan. 

Nadat het masterplan is vrijgegeven start de periode dat men beroep 

kan aantekenen . Wanneer de corporatie op een juiste manier haar 

ambitie naar buiten toe heeft uitgedragen en op een duidelijke 

manier en intensief de bewoners heeft begeleid zullen de problemen 

en discussies over het masterplan zich beperken tot een minimum . 
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7.4 Resume 

Woonbedrijf beschikt over een karakteristiek stukje Eindhoven 
genaamd ' Hapertbouw'. Dit gebied is gelegen in Woensel Zuid en is 
gebouwd in de periode 1948-1956. 

De hoge verhuisdynamiek, de lage huren, en de steeds slechter 
wordende bouwtechnische staat van de woningen legt een steeds 
hogere druk op de leefbaarheid. 

De locatie van het gebied en de ontwikkelingen van omliggende 
gebieden bieden het Woonbedrijf kansen om op de langere termijn in 
het gebied te investeren en het gebied te herontwikkelen naar een 
kwalitatief hoogwaardiger woonmilieu. Tevens biedt het gebied vanuit 
het portfolio beleid kansen om het woningbezit van het Woonbedrijf 
van een kwaliteitsinjectie te voorzien om zodoende een 

gedifferentieerder aanbod te creeren. Op korte termijn kan het 
Woonbedrijf het huidig beleid voortzetten en gebruik maken van 
tijdelijke contracten. Op deze manier kan het gebied op de langere 
termijn eenvoudiger herontwikkeld worden. 

Met behulp van het ondersteunend model is gebleken dat het gebied 
in de toekomst uitermate geschikt is om een groenstedelijk 
woonmilieu te ontwikkelen waarbij de nadruk ligt op de huidige groen 
- en infrastructuren. Jonge gezinnen, senioren, doorstromers uit 
Limbeek en shortstayers zijn de doelgroepen waarvoor ontwikkeld 
dient te worden. 'Hapertbouw' kan daarbij profiteren van de 
ontwikkeling van een hoogwaardig stedelijk woonmilieu op het Strijp 
S terrein met al haar voorzieningen. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 
Tijdens de start van het onderzoek bij het Woonbedrijf bleek al snel 
dat het Woonbedrijf behoefte had aan duidelijkheid omtrent de 
sociale component. Wat houdt de sociale component precies in, hoe 
dient er mee omgegaan te worden en wat wordt er van verwacht. 

Het blijkt dat de sociale component onmisbaar is in het 
wijkvernieuwingsproces. De corporatie dient goed op de hoogte te 
zijn van wat er allemaal in een gebied afspeelt, wat voor mensen er 
wonen, hoe er wordt geleefd etc. Het blijkt dan ook dat een 
corporatie de gebieden waar zij veel bezit hebben continu moeten 
monitoren om zodoende vroegtijdig sociale problemen, dan wel 
achterstanden, in kaart te brengen en aan te pakken. Dit betekent 
dan ook dat de sociale component dan wel gelijk op trekt met de 
fysieke component, dan wel leidend is in een wijkvernieuwingsproces. 
Een goede sociale analyse aan de hand van demografische 
ontwikkelingen, sociaal - culturele ontwikkelingen en sociaal -
economische ontwikkelingen vereenvoudigt voor een corporatie het 
maken van de juiste keuze omtrent fysieke ingrepen. 

In de toekomst is het voor een corporatie van belang om aan de hand 
van een goed strategisch management intern gebiedsambities te 
bepalen. Op deze manier is de corporatie de overige partijen een stap 
voor wanneer een bepaald gebied onder handen wordt genomen. Nu 
blijkt dat er veel ophef en tegenwerking ontstaat wanneer bewoners 
van wijkvernieuwingsgebieden 'ruiken' dat er iets gaat gebeuren. 
Wanneer zij daarna merken dat de corporatie nog geen duidelijke 
visie heeft klaar liggen ontstaat er een situatie waarbij de bewoners 
het idee krijgen meer invloed te hebben. Hierdoor loopt het proces 
alleen maar vertraging op. 

Het model is er voor om enerzijds de corporatie aan te zetten tot 
monitoring van haar gebieden en anderzijds aan de hand van een 
goed portefeuille beleid de juiste ambities na te streven in de 
gebieden waar de corporatie woningbezit heeft. Daarnaast geeft het 
model aan op wat voor manier met de bewoners geparticipeerd dient 
te worden naar aanleiding van de opgestelde ambitie. Grootste 
knelpunt hierbij is dat in elk gebied, elke straat en elke woning 
andere mensen wonen die allen op een andere manier begeleid 
(willen) moeten worden. 

In dit schema is alleen aangegeven wat voor de corporatie de beste 
communicatiestrategie is ten aanzien van bewonersparticipatie bij de 
verschillende ambitieniveaus. De werkelijkheid zit er vaak net 
tussenin. Vandaar dat dit dan ook een ondersteunend model is dat 
houvast biedt tijdens de moeilijkste fasen van het 
wijkvernieuwingsproces. 

10 mei 2005 

c::n 
C 
'j:; 
::, 

-~ 
C 
L. 
(I) 
> 
~ . ......, 
'j:; 

~ 
re 
L. 
c::n 
(I) ...... 
C 

C 
(I) 
C 
C 
:i:i 
...... 
C 
(I) 
C 
0 
Cl. 

E 
0 u 
~ 
re ·o 
0 
VI 
(I) 

0 

• 



10 mei 2005 

8 

Ol 
C 
·3: 
:::, 

.'!! 
C 
L 
QJ 
> 
~ .,_, 
3: 

..'!! 
ro 
L 

Ol 
QJ .... 
C 

C 
QJ 
C 
C 

ii .... 
C 
QJ 
C 
0 
0. 

E 
0 u 
QJ 
ro 
u 
0 
(/) 

QJ 
0 

HS - Conclusies en aanbevelingen 

Kernachtig geformuleerd: 

□ Duidelijk portefeuille beleid (evt. op gebiedsniveau) van een 

corporatie; 

□ Monitoring van de huidige staat van wijken/ gebieden (sociale en 

fysieke analyses); 

□ Opstellen van gebiedsambitie voor de langere termijn; 

□ Relaties tussen strategisch - en gebiedsgericht management; 

□ Bewonersparticipatie en de daarbij horende communicatie 

strateg ie zijn afhankelijk van de ambitie die in een bepaald gebied 

nagestreefd wordt (bestaand of nieuw/ ander type woonmilieu). 

Aanbevelinqen 
Er is de laatste jaren ongelofelijk veel geschreven over integrale 

wijkvernieuwing en de rol en functie van de betrokken partijen. Het 

onderzoeksveld was dan ook enorm breed, maar is ondanks dat in 

een vroeg stadium teruggebracht tot de rol van de sociale component 

bij wijkvernieuwing uit oogpunt van de corporatie. Er is daarbij vooral 
gekeken naar een werkw ijze waar de corporatie zelf mee uit de 

voeten kan. Het is een aanbeveling om de bewonersparticipatie en 

communicatie strategieen ten aanzien van de verschillende 

ambitieniveaus verder uit te werken. 

Daarnaast is het natuurlijk interessant om de manier van interactie 

tussen corporatie en de overige betrokken partijen in beeld te 

brengen. Dit dan ook vanuit de verschillende ambitieniveaus. Hoeveel 

macht/ invloed dient een corporatie nodig te hebben ten aanzien van 

een gemeenten, en waarom dient de gemeente de regie rol te 

vervullen terwijl de corporatie nagenoeg de gehele wijkvernieuwing 

financiert. 

Voor het Woonbedrijf is het verder interessant om onderzoek te 

plegen naar de voor hun meest efficiente manier van het opstellen en 

uitvoeren van een portfolio-analyse. Doordat het Woonbedrijf sinds 1 

april is ontstaan uit SWS en Hhvl dient er een heel nieuw 

portfoliobeleid opgezet te warden. 
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l Demografische ontwikkelingen 
In deze paragraaf worden de demografische ontwikkelingen van 
Nederland (gerelateerd aan Europa) ge"inventariseerd. Het eerste 
gedeelte bestaat uit de huidige bevolkingstrends en in het tweede 
gedeelte zal aan de hand van vier scenario's bekeken worden hoe de 
demografie in Nederland zich tot 2050 zal ontwikkelen. 

Veel onderzoekers vinden een snelle bevolkingsgroei ongunstig. Een 
dergelijke demografische ontwikkeling hoeft echter op zich niet slecht 
te zijn. Bekende economische voordelen van bevolkingsgroei zijn 
bijvoorbeeld dat een grotere bevolking grootschaliger productie 
mogelijk maakt, meer arbeidskracht levert (en dus meer 
arbeidsdeling en specialisatie mogelijk maakt) en verzadiging van de 
vraag naar bepaalde producten tegengaat. Hiertegenover wordt wel 
gesteld dat groei vooral gevaarlijk wordt wanneer de omvang van de 
bevolking een bepaalde kritische grens overschrijdt. Die grens is 
echter niet gemakkelijk aan te geven en verschilt per plaats en 
periode. 

In demog rafisch onderzoek geeft men vaak de getalsmatige 
verhoudingen tussen drie leeftijdscategorieen weer: 

□ De jongeren (ender de 20); 

□ De potentiele beroepsbevolking ( tussen de 20 en de 65); 

□ En de ouderen of bejaarden (boven de 65). 

Wanneer het aandeel van de groep van O tot 20 groot is levert dat 
allerlei problemen op; kinderen verrichtten geen arbeid, maar moeten 
wel gevoed, gekleed, behuisd en opgevoed worden. Dit geldt tevens 
voor de groep 65 plussers. Wanneer deze groep in verhouding groot 
is zal er een grote behoefte zijn aan zorgvoorzieningen. Beide 
scenario's legt een zekere druk op de bevolkingsgroep tussen de 20 
en de 65. 

Be vol ki ngsgroei 

Op 1 januari 2004 telde Nederland 16,3 miljoen inwoners. Het aantal 
inwoners is in het afgelopen jaar met 62 duizend toegenomen, zie 
figuur 3. In 2000 nam het aantal inwoners nog met 123 duizend 
personen toe (millennium jaar !). Het groeitempo is derhalve in drie 
jaar tijd enorm verlaagd. De bevolkingsgroei in 2003 is de laagste 
sinds 1984. De daling van de bevolkingsgroei wordt vooral 
veroorzaakt door de daling van de immigratie en de stijging van de 
emigratie. De stijging van het aantal emigranten zet onverminderd 
voort. In 2003 zijn bijna 104 duizend personen uit Nederland 
vertrokken. Dit aantal is in Nederland nooit eerder zo hoog geweest. 
Voor heel 2003 kent Nederland een vestigingsoverschot: het aantal 
immigranten is drie duizend hoger dan het aantal emigranten. 
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In Nederland is het sterftecijfer de laatste tientallen jaren weinig 

veranderd. maar het geboortecijfer - later dan in de ons omringende 

landen - wel flink gedaald, zie tabel 1 en 2. Het gevolg daarvan is dat 

de bevolking van Nederland, net als de overige Europese landen 

begint de verouderen (vergrijzen). De leeftijdsgroep van de jongeren 

wordt relatief kleiner, die van de ouderen groter. 

250 - ------------------~ 
--lmmlgratle 

--Emlgratle 

8150-----------:::::~::=======~~=-::.-=--4 Geboorten 
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Figuur 8.1Figuur 8.2: Bevolkingsontwikkeling 1980-2003, bron CBS 

De daling van de geboorte heeft, volgens verwachting, ingezet. In 

2003 zijn 201 duizend kinderen geboren, ruim duizend minder dan 

het jaar daarvoor. Het CBS stelt uit onderzoek vast dat er een 

samenhang is tussen het vertrouwen in de economie en het 

geboortecijfer. Als het consumentenvertrouwen daalt, daalt anderhalf 

a twee jaar later de geboorte. De huidige daling van de geboorte 

hangt samen met de sterke daling van het consumentenvertrouwen 

sinds begin 2002. 

Nederland springt er in EU-verband uit door zijn relatieve 

bevolkingsdichtheid en bevolkingsgroei. Deze groei bedroeg over de 

jaren negentig 6,4% en bleef daarmee alleen achter bij die in Ierland 

en Luxemburg. De verklaring van deze relatief sterke groei moet 

gezocht worden in de combinatie van een relatief hoog 

geboorteoverschot (alleen in Ierland is de natuurlijke aanwas hoger) 

en een tamelijk hoog vestigingsoverschot. Het hoge 

geboorteoverschot berust overigens niet op een hoge vruchtbaarheid 

per vrouw, maar op de leeftijdsopbouw van onze bevolking met 

relatief veel vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het 

vestigingsoverschot wordt in de jaren negentig in West- en Noord

Europa vooral bepaald door de instroom van asielzoekers. Zo kreeg 

de EU in relatie tot haar bevolkingsomvang twee maal zoveel 

asielverzoeken te verwerken als bijvoorbeeld Verenigde Staten. 

Nederland kreeg er op zijn beurt weer twee maal zoveel als de hele 

EU. Ondanks de immigratie vertoont de EU als geheel een bijna 

stationaire bevolking. De vruchtbaarheid ligt in alle EU-landen ender 

het vervangingsniveau en dit is een situatie die in de meeste landen 
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al twee tot drie decennia aanhoudt. Zender de huidige immigratie zou 
de bevolking derhalve krimpen. 

Leeft;;d 
In hoogge"industrialiseerde landen veroudert de bevolking. Een gevolg 
van deze ontwikkeling is ender meer, dat de bevolking vergrijst. Deze 
vergrijzing wordt in alle EU- landen als een probleem gezien. De 
Amerikaanse demograaf P.K. Whelpton schreef dat er in een situatie 
van wijziging in de bevolkingssamenstelling er zich tevens een 
wijziging voortdoet ten aanzien van behoeften, producten en 
diensten. Vooral in verband met een mogelijk toekomstig tekort aan 
arbeidskrachten en met de stijgende lasten van 
oudedagsvoorzieningen. Onderstaande grafiek geeft een beeld van de 
leeftijdssamenstelling van de bevolking van Nederland over de laatste 
tien jaar. Er treedt in deze periode nauwelijks wijzigingen op, echter 
is wel te zien dat de bevolkingsgroep 65 jaar en ouder groeit en in de 
toekomst verder zal toenemen daar er in de bevolkingsgroep 20 - 65 
jaar de leeftijdsgroep van 45 + overheerst. 

Figuur 8.2: Bevolkingshistorie naar leeftijd, 1993-2003, bron CBS 

De huidige omvang van de immigratie is onvoldoende om de 
vergrijzing te compenseren. In plaats van de huidige 40.000 
immigranten zou een jaarlijkse instroom van 150.000 nodig zijn. 
Wellicht kan meer resultaat worden verwacht van een betere 
benutting van het binnenlandse arbeidspotentieel van o.a. vrouwen, 
ouderen en langdurig werklozen .. 

Bevolkinqsproqnose 
De bevolkingsprognose van het CBS beschrijft de meest 
waarschijnlijk geachte ontwikkelingen voor de lange termijn, tot 
2050. De komende vijf jaar groeit de bevolking met 350 duizend 
personen. De afgelopen vijf jaar bedroeg deze groei 550 duizend. Dit 
afnemend groeitempo is vooral het gevolg van minder immigratie. 
Bovendien zullen de komende vijf jaar meer mensen overlijden dan in 
de afgelopen vijf jaar. In 2015 wordt het aantal van 17 miljoen 
inwoners bereikt. De groei van het inwonertal van 16 miljoen naar 17 
miljoen zal 15 jaar duren. De groei van 15 miljoen naar 16 miljoen 
duurde slechts 11 jaar. Na 2015 zal het groeitempo van de bevolking 
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Bijlagen 

verder teruglopen, en rond 2040 komt aan de bevolkingsgroei een 

eind. Nederland telt dan 17,7 miljoen inwoners. 

In de prognoseperiode daalt het migratiesaldo de komende jaren nog 

iets verder. Na een diepte punt in 2007 gaat dit saldo weer omhoog 

tot 2015. Vervolgens neemt het weer langzaam af tot het eind van de 

prognoseperiode, 2050. 
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2 Bevolkingsscenario 's 
Scenario's 
Recent zijn in een breed samenwerkingsverband van verschillende 
instituten een viertal scenario's voor Europa opgesteld. Uitgaande van 
de economische ontwikkelingen in Europa zijn de demografische 
ontwikkelingen op basis van deze vier scenario's voor Nederland de 
komende vijftig jaar in kaart gebracht50

• 

De scenario's zijn opgesteld aan de hand van twee 

scenariodimensies. Deze scenariodimensies beschrijven de grootste 
onzekerheden in toekomstige ontwikkelingen. De horizontale 
dimensie geeft een beeld van ontwikkelingen in de Europese 

' 
samenlevingen, met als voornaamste uitgangspunt de ontwikkelingen 
in de publieke sector als reactie op maatschappelijke ontwikkelingen. 

De verticale dimensie geeft een beeld van ontwikkelingen in 
internationale samenwerking. Voornaamste uitgangspunt hierbij is de 
internationale samenwerking aan de ene kant en de nationale 
belangen aan de andere kant, zie figuur 4. 

1. 

Figuur 8.3: Schematische weergave bepaling scenario's, bron CBS en CPB. 

"Wereldwi;de Economie": De landen in Europa vinden een nieuw 
evenwicht tussen private en publieke verantwoordelijkheden. 
Een groeiende voorkeur van mensen voor flexibiliteit en 
diversiteit en een groeiende druk op de publieke sector leiden 
tot hervormingen. Er ontstaan nieuwe instellingen gebaseerd op 
private initiatieven. De regeringen in Europa concentreren zich 
op hun kerntaken, zoals het verschaffen van collectieve 
goederen, en houden zich minder met inkomensherverdeling en 
het verstrekken van sociale voorzieningen. Daardoor neemt 
inkomensongelijkheid toe. De economische integratie in Europa 
wordt een succes; barrieres voor handel, investeringen en 
migratie worden opgeheven. Politieke integratie is echter niet 
haalbaar, omdat regeringen hechten aan soevereiniteit op 
diverse terrein. De Europese Unie kan relatief gemakkelijk 

so Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal Planbureau; Scenar io 
studie. 
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oostwaarts uitbreiden. De mondiale handelsliberalisatie is een 

succes, hetgeen bevorderlijk is voor de economische groei in 

arme landen. De internationale samenwerking in zaken die niet 

met handel te maken hebben, faalt echter en mondiale 

milieuproblemen warden grater. 

"Sterk Europa": In dit scenario zorgen publieke instellingen 

ervoor dat in Europese landen de sociale cohesie in stand wordt 

gehouden. Men accepteert dat een gelijkmatige spreiding van 

welvaart een beperking kan vormen voor verbetering van de 

economische effiecientie. De overheden reageren op de 

groeiende druk op de publieke sector door selectieve 

hervorming van de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en van 

overheidsorganen, en door maatregelen te nemen die de 

negatieve effecten van de vergrijzing tegengaan. Dit leidt tot 

een stabiele en groeiende economie. In de Europese Unie leren 

de lidstaten van ervaringen van anderen, hetgeen leidt tot 

convergentie van instellingen in Europa. De uitbreiding van de 

Europese lidstaten warden een succes en de integratie in 
Europa gaat voort, zowel politiek als econom isch . De Europese 

Unie wordt hierdoor een van de supermachten in de wereld. 

"Transatlantische economie": De landen van Europa beperken 

de rol van de regeringen en steunen meer op de werking van de 

markt.Tegelijkertijd wordt de ongelijkheid grater. De landen van 

de Europese Unie zijn primair gericht op hun nationale 

belangen. De hervorming van de besluitvorming in de Europese 

Unie faalt, wat de verdere integratie bemoeilijkt. De Europese 

Unie richt de aandacht meer op de Verenigde Staten en wordt 

het eens over een transatlantische economische integratie. Dit 

bevordert de handel en dienstverlening, wat positieve 

welvaartseffecten heeft voor zowel de Europese Unie als de 

Verenigde Staten. De welvaart in deze landen staat in scherp 

contrast met de welvaart in landen in Oost Europa en de 

ontwi kkel i ngslanden . 

"Regionale fragmentatie " : De Europese landen leunen op 

collectieve arrangementen om een gelijkmatige spreiding van 

welvaart te handhaven. Tegelijkertijd zijn de regeringen niet in 

staat om hun welvaartstaat te moderniseren. Een sterke lobby 

van gevestigde belangen blokkeert hervormingen in 

verschillende sectoren. Dit, gevoegd bij een expanderende 

publieke sector, legt een sterke druk op de economieen van 

Europa. De uitbreiding van de Europese Unie met tien lidstaten 

in 2004 wordt geen succes door de toenemende heterogeniteit 

in de Europese Unie. Er ontstaat een kern rijke Europese 

landen, die een permanent karakter krijgt. De wereld raakt 

gefragmenteerd in een aantal handelsblokken en de 

meerzijdige samenwerking is beperkt . 
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Bevolkingsontwikkeling naar aanleiding van scenario's 
1. Er komen veel arbeidsmigranten uit de Europese Economische 

Ruimte, Overig Europa en Overig en niet- Europa naar 
Nederland in verband met de hoge economische groei. Voor 
relatief goed opgeleide autochtonen biedt de hoge economische 
groei in de Eurozone goede kansen op het vinden van werk in 
het buitenland. Dit lokt een hoge mobiliteit uit. Veel 
Nederlanders gaan in het buitenland werken en komen na 
enkele jaren weer terug. Momenteel is de immigratie uit Turkije 
ongeveer even groot als de immigratie uit Marokko. Volgens het 
"Wereldwijde economie" scenario gaat dit in de toekomst 
anders. Uit Turkije komen dan meer migranten dan uit 
Marokko, omdat Turkije in dit scenario tot de Europese Unie 
behoort en Marokko niet. Uit Afrika en Azie komen meer 
migranten. Deze extra stroom bestaat hoofdzakelijk uit 
arbeidsmigranten: informatici uit India en hoogopgeleiden uit 
Zuid-Afrika . 

Volgens dit scenario zullen in de toekomst in de leeftijdsopbouw 
de grootste veranderingen optreden op de hoge en lage 
leeftijden. Op de middenleeftijden zullen weinig veranderingen 
optreden (zie bijlage ... ). 

2. De behoefte aan arbeidsmigranten is minder dan groot dan bij 
het "Wereldwijde economie" scenario. Ook is de kans kleiner 
dat arbeidsmigranten na enkele jaren werken in Nederland 
blijven. De economische groei is lager ten opzichte van het 
Wereldwijde economie" scenario, zodat het leven in Nederland 
voor deze arbeidsmigranten minder aantrekkelijk is. Het 
migratiesaldo valt hierdoor lager uit. Door de lagere groei wordt 
het voor de Nederlanders lastiger om in de Eurozone werk te 
vinden, waardoor de emigratie iets afneemt. Slechts mensen 
met grote mogelijkheden zal het lukken in het buitenland werk 
te vinden. Door de lagere economische groei worden er genzen 
gesteld aan de opnamecapaciteit. De immigratie uit Turkije kent 
echter weinig beperkingen daar Turkije deel uit maakt van de 
Europese Unie. 

3. 

Het "Sterk Europa" scenario heeft in de toekomst de zelfde 
leeftijdsopbouw veranderingen als het "Wereldwijde economie" 
scenario, alleen minder heftig (zie bijlage ... ) 

De uitbreiding van de Europese Unie is in dit scenario geen 
succes. De oude kern binnen de Europese Unie vormt een blok 
van rijke landen . Er ontstaat een sterke band via een interne 
markt met de Verenigde Staten. De bloei van de !CT-sector 
be'invloedt de arbeidsmarkt in eigen land: er is meer werk en 
autochtonen emigreren minder vaak dan in het "Sterk Europa" 
scenario. Door het falen van de integratie binnen de Europese 
Unie zullen er minder migranten uit Turkije komen. 
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Volgens dit scenario zullen er in de toekomst vooral 

veranderingen optreden op de hoge leeftijden. De basis van de 

leeftijdstructuur blijft grotendeels hetzelfde. Op de 

middenleeftijden zal de leeftijdsstructuur in de toekomst 

afslanken en op de hoge leeftijden als gevolg van vergrijzing 

juist zwaarder warden (zie bijlage ... ). 

4. De economische graag is bij dit scenario laag waardoor er een 

geringe vraag naar arbeid is. Het aanwezige aanbod van arbeid 

is voldoende om aan de vraag te voldoen. Het aantal 

arbeidsmigranten zal sterk afnemen en autochtonen zullen 

vaker hun geluk in het buitenland zoeken. 

Bij het "Regionale fragmentatie" scenario zijn de veranderingen 

in de leeftijdstructuur het meest extreem. De lage en 

middenleeftijden zullen afnemen terwijl de hoge leeftijd 

toeneemt (zie bijlage ... ) 
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3 Wooncorporatie Hhvl 
Wooncorporatie Hertog Hendrik van Lotharingen verhuurt ruim 
17.000 woningen en een groot aantal garages en bergingen. Deze 
verhuureenheden zijn met name geconcentreerd in Eindhoven en in 
omliggende gemeenten, zeals Veldhoven, Best, Son, Nuenen, Waalre 
etc. De wooncorporatie is tegenwoordig bezig met een fusie / 
vervlechting met woonstichting SWS. Eind 2004 moeten beide 
organisaties in zijn geheel met elkaar zijn vervlochten. 

Orqanisatie 
Vanwege de vervlechting tussen beide corporaties is er een nieuwe 
organisatiestructuur welke binnenkort in werking zal treden. Vanwege 
dit gegeven zal daarom in hier in het kort deze nieuwe structuur 
besproken. Zodoende geeft dat een beeld van welke partijen binnen 
de organisatie zich bezig houden met activiteiten die gerelateerd zijn 
aan het onderwerp van deze scriptie. 

Concernstaf 

--1!1 
Co-makers 

' • ' ' n --J ;, 

~• I • j 

Districts• 
ondersteuning 

Bestuursondersteuning · · ·: '1 : L~verancieis · J> :"'. 
I _ j :_,.;,,. _ ~ 7 .!,.._., 

~uul1ta r ma,ia~f 8u;11 8SU\',,er11ce 
11tnt&!il:'!'i ce mdrngem1::nt 

11111111• 
Figuur 8.4 Organisatie structuur wooncorporatie Hhvl 

Het figuur op pagina 14 geeft het organogram weer van de 
toekomstige organisatiestructuur, het zogeheten "rompmodel". 

Toelichtinq "rompmodel" 
Zeals in de figuur duidelijk naar voren komt vanwege de verschillende 
kleuren zijn de bedrijfsonderdelen. In de nieuwe structuur bestaat de 
corporatie uit 4 verschillende bedrijfsonderdelen: 

□ Bestuur; 

□ Co-makers; 

□ Wonen; 

□ Leveranciers, 

waarbij in het schema het 
bestuursondersteuning samenvallen 
"bestuur". 

onderdeel concernstaf en 
ender het bedrijfsonderdeel 

Onder het bedrijfsonderdeel bestuur wordt het daadwerkelijke beleid 
in de vorm van een strategische visie opgesteld. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het portefeuillebeleid. Hierbij heeft de 
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concernstaf een adviserende ral en de bestuursondersteuning een 

ondersteunende ral. 

Co-makers, oftewel Vastgoedontwikkeling & Stedelijke Vernieuwing 

dienen gezien te warden als medewerker van een flexibel 

detacheringbureau. Zij werken deels in opdracht van het bestuur voor 

wat betreft de kansen in de markt en deels onder 

verantwoordelijkheid van of in opdracht van de districten (onderdeel 

van Wonen) als het gaat om wijkgebonden prajectontwikkeling en 

stedelijke vernieuwing. Het is dan oak deze afdeling welke zich 

tegenwoordig vooral bezig houdt met het fenomeen integrale 

wijkvernieuwing . Onder leiding van een sociaal manager wordt er 

gezocht naar de mogelijkheden om de sociale en fysiek component in 

het totale proces nader tot elkaar te brengen. 

Wonen bestaat uit 9 beheereenheden (districten) zijnde 8 

gebiedsgerichte eenheden en de aparte eenheid Vestide 

(studentenhuisvesting). De sector Wonen neemt een centrale plaats 

in binnen de organisatie. Wonen is verantwoordelijk voor de 

duurzame materiele en immateriele (sociale!) waardeontwikkeling 

binnen het werkgebied. De mensen binnen de sector Wonen staan 

het dichtste bij de wijk / buurt en signaleren dus als eerste 

prablemen op belanghebbende gebieden. Deze sector heeft een 

continue beheertaak en wordt vervuld met eigen informatie. Wanneer 

de sector signaleert en aangeeft dat er aan de hand van 

prajectmatige werkzaamheden ingegrepen dient te warden in een 

gebied, wordt de benodigde capaciteit en expertise, van de afdeling 

Co-makers, op basis van detachering ingeschakeld. 

Het bedrijfsonderdeel leveranciers is opgesplitst in drie onderdeel 

namelijk; Facilitair management en Service; Bouwmanagement en 

Bouwservice. Het eerste onderdeel is een interne leverancier van 

praducten en diensten die benodigd zijn om de totale organisatie naar 

behoren te laten functioneren. Hierbij valt te denken aan ICT, 

administratie,verslaglegging, receptie, catering etc. 

Bouwmanagement is in hoofdzaak verantwoordelijk voor het 

prajectmanagement van de uitvoering van bouwprajecten, prajecten 

in het kader van Vastgoedontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing 

(Co-makers) en van grate planmatige onderhoudsprojecten. 

Bouwservice heeft als primaire verantwoordelijkheid de uitvoering 

van onderhoudswerkzaamheden aan woningen en de woonomgeving . 

Bouwservice wil en kan niet volledig voorzien in de behoefte aan 

service en onderhoud vanuit de vervlochten organisatie. Naast 

bouwservice zullen externe aannemers deze werkzaamheden 

uitvoeren. Bouwservice heeft net als Co-makers een belangrijke 

koppeling / communicatielijn met de sector Wonen . 

Vastqoedrollen 

De organisatie kent ten aanzien van te voeren beleid voor haar 

vastgoedportefeuille drie vastgoedrallen welke in grate lijnen 

overeenkomsten vertonen met het marktgericht portefeuille beleid als 
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besproken in paragraaf 2.2.7. De vastgoedrollen bestaan uit 
"Belegger" (Strategisch management), "Ontwikkelaar" {Tactisch 
management) en "Beheer" (Operationeel management) als 
weergegeven in figuur 2.3 . 

Strategisch 
management 

Operation eel 
management 

Tactisch 
management 

Figuur 8.5: Indeling Vastgoedrollen vervlechting Hhvl en SWS 

Visie en missie 
De strategische visie van Hhvl is in hoofdlijnen gebaseerd op het 
versterken van haar positie in haar werkgebied, het verbreden van 
klantgroepen, het vergroten van de keuzevrijheid voor klanten, het 
doorgroeien naar een netwerkorganisatie en het streven naar 
duurzame samenwerking met partners in Eindhoven en de regio. 
Deze strategische visie is echter wel een dynamisch proces. De visie 
is in de loop van het afgelopen jaar steeds meer verschoven van 
aandacht voor het beheer van de woningvoorraad naar aandacht voor 
een totaalconcept van wonen. Dit betekent dat de aandacht meer en 
meer verschuift van de woning naar 'het wonen'. Zorg, leefbaarheid, 
veiligheid en keuzevrijheid zijn hierbij belangrijke facetten. 

Kijkend naar de probleemstelling van deze scriptie sluit dit perfect 
aan met dit onderzoek, vandaar ook dat wooncorporatie Hhvl de 
juiste onderneming (stichting) is om dit onderzoek uit te voeren. 
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4 Toelichting Leefstijlen 
De eerste bestaat uit de tolerante socialisers. 11 % Van de 

Nederlandse bevolking kan tot deze groep gerekend worden. 

Trefwoorden zijn sociaalvoelend, tolerant en een brede interesse voor 

de samenleving en de medemens. Zij hechten veel aan een prettige 

buurt en vinden deze ook belangrijker dan hun feitelijke woning. Zij 

gedijen goed in een stedelijke omgeving waar zich veel 

uitgaansgelegenheden bevinden en voelen zich juist aangesproken 

door de diversiteit aan mensen in hun buurt. De nabijheid van green 

wordt echter eveneens geapprecieerd. Tolerante socialisers zijn vaker 

hoog opgeleid en werken meestal fulltime. Zij vormen vanuit hun 

interesse in de medemens een ideale groep om de integratie in een 

buurt te bevorderen. Tolerante socialisers bevinden zich over het 

algemeen in de fase; jong volwassenheid en volwassenheid. 
Jeugd maakt daar echter dan ook deel van uit. 

Een andere 'middengroep' is de gesettelde idealisten (13% van de 

Nederlandse bevolking). Deze groep deelt de brede interesse voor 

samenleving en mens met de tolerante socialisers. Van hun directe 

omgeving wil deze groep echter zo min mogelijk last hebben. Een 

groep dus, die niet snel bij de buurvrouw op de koffie gaat en 

uiteraard een voorliefde heeft voor een vrijstaande woning. Zij 

gedijen goed in een suburbane omgeving, maar te veel dorps schrikt 

hen af. Ook deze groep telt veel hoger opgeleiden en 

koophuisbezitters. Gesettelde idealisten zijn grotendeels mensen uit 

de fase jong volwassenheid, volwassenheid en dus ook jeugd. 

Ook de gehaaste middenklassers (11 % van de Nederlandse 

bevolking) vormt een middengroep. Deze woonconsumenten zijn erg 

extrinsiek gemotiveerd; zij zijn sterk materialistisch ingesteld en 

willen daarmee ook een statement naar buiten maken. Dit vertaalt 

zich uiteraard door in de keuze van hun woonomgeving en woning. 

Een onderscheidende woning met de nieuwste technologische 

mogelijkheden is een visitekaartje. De buurtsamenstelling moet vrij 

homogeen zijn en bij voorkeur niet multicultureel. De Vinex-woningen 

vinden gretig aftrek in deze groep. Tevens de gehaaste 

middenklassers bevindt vooral in de jong volwassenheid en 
volwassenheid fase. De jeugdfase vind je in deze leefstijl minder 

terug dan beide bovenstaande leefstijlen 

Van een geheel andere orde zijn de Nederlanders die behoren tot de 

volkse familieclan (23% van de Nederlandse bevolking). Hieronder 

bevinden zich veel bewoners van volkswijken. Zij staan weinig open 

voor andere levenswijzen en zijn sterk buurt - georienteerd . Zij 

hebben genoeg aan elkaar, zijn dus niet bepaald tolerant tegenover 

andere bevolkingsgroepen, en de woningen dienen ook niet teveel af 

te wijken van die van andere mensen in hun directe omgeving. Het is 

ook een groep die vrij impulsief handelt en zich daarom gemakkelijk 

in de schulden steekt. Zij zijn wel heel erg 'op netjes' en klussen veel. 

Veel volkse familiemensen behoren tot de lagere sociale klassen. 
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Voor veel woningcorporaties is dit een belangrijke doelgroep. De 
volkse familieclan is een leefstijl welke zich in elke levensfase 
bevindt. 

Een andere groep waar veel woningcorporaties mee te maken hebben 
zijn de huiselijken (13% van de Nederlandse bevolking). Deze vaak 
oudere bevolkingsgroep wordt in hoge mate gedreven door een 
gevoel van onveiligheid. Zij scoren bovenmatig op 
veiligheidsmaatregelen, hofjes (overzichtelijk), benedenwoningen of 
etagewoningen met lift (zij zijn vaak wat zwakker ter been). Het 
probleem is dat deze groep een grote behoefte heeft aan sociaal 
contact, maar tegelijkertijd steeds meer ge"isoleerd raakt doordat zij 
de vaardigheid missen om aansluiting te zoeken bij de veranderende 
maatschappij. Het zijn juist deze mensen die blijven 'vastzitten' in 
sterk veranderende buurten, maar het ontbreekt hen vaak aan het 
doorzettingsvermogen en aan financiele middelen om iets aan hun 
situatie te doen. De huiselijken bestaan voor een groot gedeelte uit 
65-plussers en bevinden zich dan ook in de actieve - en 
afhankelijke ouderdom. 

De actieve individualisten (17% van de Nederlandse bevolking) 
staan daarentegen aan het begin van hun wooncarriere. Het zijn de 
'angry young people' die het willen gaan maken in de samenleving. 
Ze zijn vaak te vinden in de grote steden waar 'het nu eenmaal 
gebeurt'. Deze groep is vrij materialistisch ingesteld en gaat voor een 
trendy woonomgeving als de Amsterdamse Pijp, dichtbij het 
uitgaansleven en avondwinkels. Ze staan onverschillig tegenover de 
buren. Het is een interessante groep voor woningcorporaties, maar 
hun verblijf in woning is van korte duur. De actieve individualisten 
zijn vooral vertegenwoordigd in de jong volwassenheid fase. 

De laatste groep zijn de gemeenschapsgezinden (12% van de 
Nederlandse bevolking). Deze zijn veel te vinden in landelijke 
woonomgevingen met veel groen. Aan harmonie, rust en een 
overzichtelijk leven hechten zij veel waarde. Soberheid en onthaasten 
is het devies. Zij staan zelfbewuster en actiever in het leven dan de 
huiselijken; angst is veel minder een drijfveer. Veel 
vertegenwoordigers van deze groep woont in twee-onder-een
kapwoningen en zijn sterk honkvast. Ook vinden we hier veel 
koophuisbezitters. Harmonie en rust zijn niet alleen voor een 
bepaalde groep weggelegd. De gemeenschapsgezinden zijn dan ook 
in alle levensfasen vertegenwoordigd echter wel in mindere mate in 
de fase jong volwassenheid en afhankelijke ouderdom. 
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5 Inventarisatie complexen 
'Hapertbouw' 

Complex 301. Straten: J. v.d. Waalsweg, Marconilaan, 
Gravensandestraat. 

Bewoners hebben veel last van burengeluid vanwege de huidige 

constructie. Oak is er sprake van vochtoverlast. 

168 Aantal woningen 

Type 5 typen portiekflats zonder 

lift (met 1, 2 of 3 slpk.) 

Gemiddelde werkelijke huur 

Aantal rechthebbenden IHS 

Gemiddelde mutatiegraad 1998- 2003 

Mutaties 0101-2004 tot 0101-2005 

255 streefhuur 

36 (21 %) 

16,96 % 

14 (8,3%) 

Gemiddeld aantal reacties op een woning 410 (op 9 mutaties) 

Aantal tijdelijke contracten 82 

270 

Complex 302. Straten: J. de Gelderstraat, lijmbeekstraat, 
g ravensa ndestraat. 

Bewoners hebben veel last van burengeluid vanwege de huidige 

constructie. Oak is er sprake van vochtoverlast. 

Aantal woningen 

Type 

64 

2 

typen boven/benedenwoning (met 3 of 4 slpk.) 

Gemiddelde werkelijke huur 

Aantal rechthebbenden IHS 

Gemiddelde mutatiegraad 1998- 2003 

Mutaties 0101-2004 tot 0101-2005 

274 streefhuur 

11 (17%) 

11,20 % 

6 (9%) 

Gemiddeld aantal reacties op een woning 188 ( op 2 mutaties ) 

Aantal tijdelijke contracten 2 

333 

Complex 303. Straten: Swammerdamstraat, Steenstraat, 
Krayen hoffstraat . 

Aantal woningen 

Type 
lift ( met 1,2 of 3 slpks) 

Gemiddelde werkelijke huur 

233 

3 typen portiekflats zonder 

244 streefhuur 268 
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Aantal rechthebbenden IHS 

Gemiddelde mutatiegraad 1998- 2003 

Mutaties 0101-2004 tot 0101-2005 

61 (26,1 %) 

12,59% 

26 (11,15%) 

Gemiddeld aantal reacties op een woning 386 ( op 18 mutaties) 

Aantal tijdelijke contracten 79 

Complex 304. Straat: Metiuslaan 

Deze woningen hebben grote achtertuinen. 

Aantal woningen 65 

Type 1 type bovenwoning (met 
3 slpk.) 

Gemiddelde werkelijke huur 2264 streefhuur 308 

Aantal rechthebbenden IHS 

Gemiddelde mutatiegraad 1998- 2003 

Mutaties 0101-2004 tot 0101-2005 

18 (27%) 

12,82 % 

6 (9,2%) 

Gemiddeld aantal reacties op een woning 678 (op 1 mutatie) ! ! 

Aantal tijdelijke contracten 1 

Complex 305. Straten: Kapteynstraat, Eisingastraat, 
Bosschastraat. 

Het betreft zeer kleine woningen. 

Aantal woningen 

Type 

32 

2 

typen Boven/benedenwoningen (met 1 of 2 slpks) 

Gemiddelde werkelijke huur 

Aantal rechthebbenden IHS 

Gemiddelde mutatiegraad 1998- 2003 

Mutaties 0101-2004 tot 0101-2005 

210 streefhuur 

7 (21,8%) 

13,54 % 

4 (12,5%) 

Gemiddeld aantal reacties op een woning 95 ( op 3 mutaties ) 

208 

Complex 306. straten: Rontgenstraat, Einsteinstraat, 
Nobelstraat. 

Het betreft zeer kleine woningen. 

Aantal woningen 48 

Type 1 
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type boven/benedenwoningen 

Gemiddelde werkelijke huur 240 streefhuur 

Aantal rechthebbenden IHS 15 (31,25%) 

Gemiddelde mutatiegraad 1998- 2003 13,54% 

Mutaties 0101-2004 tot 0101-2005 2 (4 .2%) 

Bijlagen 

233 

Gemiddeld aantal reacties op woningen 159 ( op 1 mutatie ) 
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6 Inhoud Sociaal plan vol gens 
"Eindhovens model" 

Punt 1: Gegevens 

De volgende gegevens moeten in een sociaal plan in ieder geval 
word en opgenomen: vermelding van adressen waarop het sociaal 
plan betrekking heeft, de betrokken verhuurder, de geplande 
sloopdatum, de datum waarop het sociaal plan in werking treedt. 

Punt 2: Overleg 

Nadat de betrokken verhuurder en de 
overeenstemming hebben bereikt over 
wijkontwikkelingsplan en nadat de betrokken 

gemeente definitieve 
de aard van het 

huurders zijn ingelicht 
stellen de huurders de sloopdatum wonings - of complexgewijs vast. 
Vervolgens gaat het om het bepalen van de wijze waarop over de 
basisthema's overlegd gaat worden tussen corporaties en bewoners 
(afhankelijk van het ambitieniveau). 

Punt 3: Sociaal pakket en onderdelen daarvan 

In overleg komen bewoners en verhuurder een sociaal pakket 
overeen dat door beide partijen als totaal evenwichtig bevonden 
wordt en is samengesteld uit (een selectie van) de volgende 
onderwerpen: 

► Tegemoetkoming voor verhuizing en overige financie le 
regelingen (zoals bijvoorbeeld spaarregelingen, regeling t.a.v. 
dubbele woonlasten, vergoeding ZAV); 

► Herhuisvesting; 

► Leefbaarheid; 

Punt 4: Tegemoetkoming voor verhuizing 

► Basisbedrag als tegemoetkoming voor verhuizing is€ 2000,-; 

► Per bij sloop betrokken woning reserveren de corporaties 
€ 5000,-; 

► Per situatie worden regelingen en vergoedingen zoals 
spaarregelingen, regelingen t.a.v. dubbele woonlasten, 
vergoedingen van ZAV's, nader ingevuld (iedere corporat ie 
voert daarin haar eigen beleid); deze zorgen in principe niet 
voor een overschrijding van het bedrag van € 5000,-

► In een periode van 3 jaarvoorafgaand aan de daadwerkelijke 
sloop wordt per te slopen woning maximaal eenmaal 
tegemoetkoming voor verhuizing verstrekt. 

Punt 5: Herhuisvesting 

► De corporaties nemen de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
op zich voor de duurzame herhuisvesting van woningzoekende 
als het gevolg van wijkvernieuwing, met diens verstande dat 
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de afzonderlijke corporaties in eerste instantie zelf zorg dienen 

te dragen voor de herhuisvesting van hun eigen bewoners; 

duurzame herhuisvesting betekent dat bewoners in principe 

niet geplaatst worden in een van de door corporaties en 

gemeente overeengekomen herstructureringsgebieden en die 

buurten die in het Stedelijk Beheerplan slecht scoren; 

► De corporatie die aantoonbaar niet in staat is zelf zorg te 

dragen voor passende en/of duurzame herhuisvesting van 

haar bewoners kan een beroep doen op de collega

corporaties; 

► De corporaties inventariseren in een zo vroeg mogelijk 

stadium het aantal in het kader van herstructurering te 

herhuisvesten bewoners en maken daarbij - indien wenselijk -

gebruik van woonwensenonderzoek; dit ten einde bij 

benadering te kunnen bepalen hoeveel bewoners zij niet zelf 

duurzaam kunnen herhuisvesten; de betreffende corporatie 

brengt deze inventarisatie in in het gezamenlijke overleg van 

de corporaties; 

► Jaarlijks worden tussen de corporatie afspraken gemaakt over 

het aantal woningen dat de corporaties gezamenlijk en ieder 
afzonderlij ter beschikking moeten houden voor herhuisvesting 

( in relatie tot de wijkvernieuwingsopgave voor dat jaar, de 

noodzaak tot herhuisvesting in andere dan te herstructureren 

wijken en de gewenste omvang van de kernvoorraad) en de 

wijze waarop de corporaties een beroep op elkaar doen. 

► In het verlengde van voorgaande afspraken vermeldt het 

sociaal plan het tijdstip waarop bewoners urgent worden en de 

termijn waarbinnen zij vervolgens herhuisvesting aangeboden 

dienen te krijgen. 

Punt 6: Leefbaarheid 

Om de leefbaarheid te waarborgen zullen corporaties en gemeente 

diverse maatregelen nemen. Deze hebben zowel betrekking op de 

openbare ruimte als op de leeggekomen woningen. 
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7 Referentiebeelden woningtypen 
'Hapertbouw' 
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