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Executive Summary 

 

More and more existing urban areas are dealing with problems. Especially 

the older urban areas. To solve these problems restructuring is done. This 

treatment doesn’t seem to be effective. Mainly the buildings and 

infrastructure is taken care off. Assumed was the other problems would 

vanish in time. This doesn’t seem to be true. 

 

In the current approach something essential is missing. The current 

approach is focused on the physical aspects. But an urban area is more 

then buildings and infrastructure. An urban area is a community shaped 

by natural borders. A community existing out of a large amount of people 

with different backgrounds who all see their urban area as their home. 

People use the urban area to live, work, learn and relax. The urban area 

must provide safety and the possibility for people to develop. These are 

social aspects of the urban area. And this is much more than just the 

physical part of the urban area. 

 

The physical aspect is seen as the rough side of the urban area. The softer 

side is the social aspect. There is also a third aspect, the economical 

aspect which is woven into the other aspects. These three aspects are 

taken into national policy as three pillars. For every pillar criteria is made 

which shape the pillars. The setting-up of the economic, but especially the 

social pillar, gives trouble nowadays. Certainly in restructuring. The 

physical part is easy to visualize and to work out because of the gained 

experience. The economical and social parts are not tangible and with 

designing solutions there is a lack of experience. It is unclear which 

problems matter in the urban area and how to deal with them. 

 

This research is about the soft side of the urban area. There has been 

done research to all the problems in an urban area can occur. During this 

research it was made clear the problems in urban areas are complex. 

Problems can relate to other problems as in cause – consequence 
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relations. But the problems can also reinforce each other. For each 

problem more solutions are possible. The origin can differ but solutions 

are also urban area dependent. An integral solution can be obtained when 

the urban area is completely analysed. 

 

The problems in urban areas are divided into eight categories. Every 

problem can be placed in one category. A problem can be related to 

problems in every category. 

 

De problems are mapped during this research. With this knowledge the 

right analyses can be made for urban areas. To support this a tool to do 

analyses is taken into this research. This is designed during this research. 

 

Restructuring can roughly be divided into three phases, namely: 

- direction; 

- set-up; and 

- control. 

The analysis is the basic information for these three phases. The first step, 

determine direction, depends on the findings which are done. The analysis 

makes clear what needs to be done. A strategy is formed by the direction. 

 

The next essential step is the design of the strategy. This is the basis for 

the set-up of the urban area. With the set-up is meant how the three 

pillars are shaped in the urban area. In this stadium the focus is again on 

the social aspects. The set-up must deliver a contribution the develop a 

community and bring back the social cohesion. It is important in this 

phase the people come together to develop their own set-up. Everybody 

needs to participate and deliver a contribution to social cohesion. 

The set-up is more than buildings and infrastructure. This is tangible and 

visual in comparison to the major part of the social set-up. 

 

In this research this set-up is also taken into account. An urban area can 

have a general set-up. This is done by a comparison with companies. A 

company have to deal with a large amount of people, just like urban 

areas. The workers in the company strive for the same goal. In spite of 
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what happens every worker must be able to work with everybody and 

develop and produce products.  

An urban area needs a clear set-up, but not just a general one. To make 

the set-up more explicit for a certain urban area, that urban area needs 

an internal analysis. Strengths and weaknesses must be identified to 

make fully use of them. The weaknesses need to be identified because 

they can be a threat for the urban area. The strengths need to be 

identified because they can be of good use to make a difference and have 

a successful restructuring. With this process the restructuring is fully 

focused on a certain urban area.  

 

Control is very important for an effective restructuring. Especially for the 

future of the urban area. This can only be done when the first phases are 

done successfully. Control is a whole new phase and therefore not taken 

into account in this research. But it is very essential for quality 

conservation. This creates value for the urban area, on both social and 

financial aspects.  
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Voorwoord 

 

Voor u ligt het rapport ter afsluiting van mijn afstudeeronderzoek wat ik 

heb uitgevoerd ter afsluiting van mijn studie Construction Management 

and Engineering (CME) aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). 

Dit rapport is het resultaat van 7 maanden onderzoek naar de sociale kant 

en aanpak van wijken. Het rapport bestaat uit een hoofdrapport, een 

literatuurstudie en bijlagen. 

 

Het afstudeerproces en het onderzoek is door verscheidene mensen 

ondersteunt. Om te beginnen de begeleidingscommissie bestaande uit 

Wim Schaefer en Cees Kokke van uit de universiteit en Carola Boonen van 

uit Coresta Group. Daarnaast hebben verschillende collega’s bij Coresta 

Group mij ondersteund. 

Naast deze ondersteuning is er ook ondersteuning geweest van 

enthousiaste medeafstudeerders. Zij hebben zeker een positieve invloed 

gehad op mijn proces en het behaalde resultaat. 

 

Tot slot zijn er personen die op andere manieren betrokken zijn geweest 

bij de afronding van mijn studie. Zo heeft mijn familie, vrienden en 

studiegenoten interesse getoond in mijn onderzoek en hebben op allerlei 

mogelijke manieren met mij mee gedacht of gediscussieerd.  

 

Ik wil iedereen hiervoor heel erg bedanken. 

 

Ik hoop dat u tijdens het lezen van dit rapport geïnteresseerd raakt in de 

complexiteit van wijken en over andere ideeën voor aanpak van 

herstructurering gaat nadenken. 

 

Eindhoven, 17 november 2008 

 

Susanne Rijker 
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Inleiding 

 

Wijken van voornamelijk grote steden zijn met enige regelmaat terug te 

vinden in het nieuws. Ze komen in het nieuws vanwege een onderzoek 

waarin een lijst met de slechtste wijken op dat gebied gepubliceerd wordt, 

of vanwege rellen, of vanwege het Grote Stedenbeleid en 

herstructurering. 

 

De wijken vormen een deel van de samenleving. Mensen met 

verschillende achtergronden komen samen in een wijk. Samen vormen zij 

een leefgemeenschap. Toch is deze samenleving niet altijd in evenwicht 

wat voor negatieve spanningen zorgt in een wijk. In een wijk is er 

bijvoorbeeld geen sprake van sociale cohesie en vindt individualisering 

steeds meer plaats. 

 

Herstructurering zou er deels voor moeten zorgen dat de sociale cohesie 

terug keert naar de wijken. Maar de aanpak die voor herstructurering 

gebruikt wordt, is vooral gericht op het fysieke aspect in de wijk. De 

bewoners vallen niet alleen onder het fysieke aspect, maar vormen vooral 

het sociale aspect in de wijk.  

 

De sociale vraagstukken in de wijk vormen nu meer dan ooit een deel van 

het beleid van de landelijke overheid. De instanties die hiermee aan de 

gang moeten, hebben alleen nog niet echt een idee hoe het sociale aspect 

in een aanpak geïntegreerd kan worden. Op deze wijze zou men werkelijk 

van een geïntegreerde herstructureringsaanpak kunnen spreken.  

 

In dit onderzoek ga ik in op de sociale aspecten van een wijk en bekijk 

hoe deze verwerkt kunnen worden in bijvoorbeeld een visie. Hiermee 

bepaalt men welke richting de wijk in gaat. De volgende fase voor wijken 

is het inrichten. De sociale aspecten van een wijk dienen ook hier weer 

terug te komen. Ook hier zal dit onderzoek op in gaan. Met deze 

denkwijze voor een aanpak is men er niet alleen. Het volgende vraagstuk 
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voor de wijk is hoe men de wijk gaat beheersen. Dit is een onderzoek op 

zich en zal daarom bijna niet op het vraagstuk beheersing ingaan. 
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H1. Onderzoeksgebied 

Inleiding 

Voor het onderzoek is het van belang om een bepaalde afbakening te 

hebben waarbinnen het probleem zich afspeelt. In dit hoofdstuk zal de 

achtergrond van dit onderzoek verteld worden, de probleemomschrijving 

en waarom dit onderzoek is uitgevoerd bij Coresta Group, afdeling 

Government & Education. 

 

1.1  Achtergrond 

In Nederland zijn de steden opgedeeld in wijken die veelal gezien kunnen 

worden als een eigen leefomgeving. Ze hebben een eigen identiteit en 

deze wijken geven de stad haar identiteit. Geen één van deze wijken is 

een ‘ideale’ wijk, doordat praktisch elke wijk te kampen heeft met 

problemen, maar ook omdat iedere bewoner in de wijk eigen belangen 

heeft die botsen met die van andere bewoners.  

De problemen hebben hun uitwerking op de gehele wijk, welke de wijk in 

een negatief opzicht helpen. Problemen worden veelal ook niet direct 

aangepakt, aangezien er niet daadwerkelijk een individu is die hiervoor 

verantwoordelijk is en het probleem per direct aan kan pakken. Hiervoor 

zijn er teveel stakeholders/belangen, maar ook regels en wetgeving bij 

betrokken. Dit vraagstuk kan niet alleen bij de gemeente neergelegd 

worden. Hiervoor is het vraagstuk te groot en te complex.  

 

Er wordt wel onderzoek gedaan naar wat een goede en slechte wijk is, 

maar dan wordt 1 specifiek onderdeel behandeld. Per wijkprobleem 

worden er oplossingen aangedragen waarbij niet verder gekeken wordt 

naar de wijk of naar andere wijkproblemen. Er wordt onvoldoende 

gekeken naar de samenhang van 1 specifiek probleem ten opzichte van 

andere. Dit is geen integrale aanpak en daardoor wordt er weinig bereikt 

en kunnen andere problemen zelfs verergeren.  
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Op verschillende manieren is er getracht om wijken ‘integraal’ aan te 

pakken. Uiteraard maakt de gemeente zich hier sterk voor, maar ook de 

landelijke politiek heeft er baat bij om in wijken een hechte 

leefgemeenschap te hebben. Vanuit de landelijke politiek wordt daarom 

op verschillende manieren geprobeerd om wijkherinrichting van 

achterstandswijken aan te pakken. 

Van deze ‘stimulerings’aanpakken is recent een voorbeeld vele malen in 

de media gekomen. Hierbij gaat het dan om de 40 

aandachtswijken/prachtwijken/‘krachtwijken’ van de Minister van Wonen, 

Wijken en Integratie, Ella Vogelaar. Dit is een project dat rond januari 

2007 is gestart (openbaar gemaakt in maart 2007) en tot doel heeft om 

binnen 10 jaar de 40 slechtste wijken van Nederland een positieve 

stimulans te geven. Dit gebeurt in samenwerking met de betreffende 

gemeenten en woningbouwcorporaties. 

 

Daarnaast wordt met enige regelmaat verschillende aspecten gemeten 

binnen wijken. Aspecten die onderdeel zijn van de leefbaarheid van de 

wijk. Wederom zijn van deze onderzoeken voorbeelden te vinden in de 

media. Op 3 maart 2008 bijvoorbeeld werd een onderzoek gepubliceerd 

welke is gericht op de leefbaarheid voor kinderen in wijken. In dit 

onderzoek kwamen de krachtwijken sporadisch voor in de staart van de 

lijst. Op basis van deze lijst kunnen weer compleet nieuwe lijsten voor 

aanpak gemaakt worden.  

 

Deze onderzoeken hebben verschillende uitkomsten in de top 10, door de 

andere aspecten. Dit wordt echter niet altijd op deze manier opgepakt 

door de bewoners binnen de wijken die tot de slechtste bestempeld 

worden. Bewoners voelen zich daardoor bedreigd en zetten zich af tegen 

mensen en instanties die positieve dingen willen bereiken in de wijk. Dit 

heeft ook te maken met hoe de media hun artikelen schrijven en 

publiceren. Dit kan grote gevolgen hebben voor het draagvlak 

 

Een wijk bestaat uit meer dan alleen woningen. Een wijk is te vergelijken 

met een leefomgeving, bestaande uit meerdere facetten. Om hierin 

verbetering te kunnen krijgen, dienen al die facetten bekeken behandeld 
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te worden. De wijken die nu op onderzoekslijsten staan en als slechtste 

gemarkeerd worden, zijn dat veelal op één facet en niet op meerdere. Het 

zijn de echte uitschieters binnen dat onderwerp en verdienen daar ook 

aandacht voor.  

 

Maar er zijn andere manieren. Om een wijk te kunnen kwalificeren als 

goed of slecht, is het beter om een onderzoek op te stellen dat ingaat op 

alle facetten binnen een wijk. Een integraal beoordelingsplan, bestaande 

uit onderwerpen die op een eerlijke manier beoordeeld kunnen worden. 

De wijken kunnen op deze manier ook op een eerlijke manier met elkaar 

vergeleken worden. Hierdoor ontstaat een beter overzicht van de 

werkelijke problemen binnen een wijk en kan een integraal wijkplan 

opgesteld worden om de leefbaarheid te vergroten. Daarnaast is het beter 

voor het creëren van draagvlak binnen de wijk. 

 

Maar wie is er verantwoordelijk voor de problemen binnen de wijken en 

wat kunnen zij er aan doen om daadwerkelijke verbeteringen te krijgen? 

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat niemand zich hiervoor 

vrijwillig aanbiedt. Technisch gezien is er niemand persoonlijk 

daadwerkelijk direct verantwoordelijk voor een gehele wijk en is er ook 

niemand die aangeeft dat er iets moet gebeuren. (De gemeente is 

hoofdverantwoordelijke voor de wijk, maar binnen deze grote organisatie 

is er geen hoofdelijk aansprakelijke per wijk aangewezen.) Hier speelt 

geld absoluut een rol, waardoor bewoners die zelf actie willen 

ondernemen ook weer gebonden zijn. Subsidies voor bewonersinitiatieven 

worden wel afgegeven door de gemeente, maar zijn beperkt en dienen 

goedgekeurd te worden.  

 

1.2  Probleembeschrijving 

In de laatste decennia zijn verschillende manieren van wijkaanpak 

aangedragen. Bij deze wijzen van wijkaanpak, wordt een andere 

benadering naar de wijk gebruikt, maar weinig van de wijken die op deze 

manier aangepakt worden, zijn helemaal uit het slop getrokken. Bij enkele 

wijken is het zelfs verergerd…  
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Bij de aanpak binnen wijken, wordt er gekeken naar de bebouwing en in 

welke deze staat dit is. De staat van de woningvoorraad is het makkelijkst 

te verhelpen. Maar zoals gezegd gaat het in een wijk om meer dan 

woningen. Het gaat om de gehele samenleving en het 

leefbaarheidsklimaat dat in die wijk hangt.  

Belangrijk bij de wijkaanpak is een integrale aanpak, waarbij ook de 

sociale cohesie een ‘boost’ krijgt. Alle aspecten in een wijk worden in deze 

integrale aanpak opgenomen en uitgewerkt. Per wijk verschilt de aanpak 

die nodig is en daarom dient er een complete analyse te komen van een 

wijk. Een probleem dat hier bij komt kijken is dat de meeste wijkanalyses 

standaard zijn en dat de punten waarop de beoordeling plaatsvindt, stuk 

voor stuk om gehaald kunnen worden als het gaat om een afbreuk of 

toevoeging voor de wijk. Daarnaast gaan de meeste onderzoeken weinig 

of onvoldoende in op de sociale kant van de wijk. 

 

Het kernprobleem van de wijk wordt zelden achterhaald. Enkele aspecten 

worden aangepakt, maar de overige aspecten blijven bestaan en kunnen 

zelfs verergeren, waardoor het effect van de aanpak van de eerste 

aspecten binnen korte tijd weer weg valt.  

Wanneer het kernprobleem achterhaald wordt en een integraal plan voor 

wijkverbetering opgesteld is, heeft het daadwerkelijk zin om te investeren 

in een wijk. Een dergelijk iets is er niet en de investeringen die gedaan 

worden, lijken grotendeels weggegooid. 

 

Wanneer wijken aangepakt worden vanuit meerdere aspecten, wordt er 

één veranderingsproces gestart, waarbij alle betrokken partijen direct 

betrokken zijn. 

 

Om de problemen in een wijk op een correcte manier te kunnen 

aanpakken, dient er een integrale oplossing per wijk gemaakt te kunnen 

worden. Hiervoor zal eerst het een en ander in kaart gebracht moeten 

worden om vervolgens een plan op te kunnen stellen. Deze plannen zullen 

per wijk verschillen.  
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Daarnaast is het verstandig om de mogelijkheden van een persoonlijke 

wijkverantwoordelijke te onderzoeken. Iemand die het reilen en zeilen in 

de wijk kent en in de gaten houdt en wanneer nodig, actie onderneemt.  

Als laatste is veelal het financiële plaatje een probleem. Meerdere wijken 

hebben problemen en het geld dat hiervoor beschikbaar is, moet politiek 

gezien eerlijk verdeeld worden. Wanneer een wijk zelf voldoende middelen 

kan genereren om de problemen op te lossen, is een wijk niet afhankelijk 

van de middelen die het toebedeeld krijgt. Mogelijk dat een wijk hierdoor 

beter functioneert. Om het helemaal goed te laten slagen, dient er meer 

inbreng vanuit de wijk mogelijk gemaakt te worden, over het gehele 

traject gezien.  

 

1.3  Coresta Group 

Coresta Group is huis uit een vastgoedstrateeg, maar is inmiddels op 

meerdere vlakken uitgebreid. Dit onderzoek wordt bij Coresta Group 

uitgevoerd op de afdeling Government & Education. Deze afdeling is 

gericht op advisering en ontwerpen van de inrichting van scholen, Multi 

Functionele Accommodaties, etcetera, in opdracht van de Overheid 

(gemeenten) en woningbouwcorporaties. De afdeling wil dit uitbreiden 

naar advisering (en ontwerpen) voor wijken in steden, groot en klein, 

vooral met betrekking tot het vastgoed. Om dit te kunnen doen is wel al 

kennis in huis, voornamelijk op het financiële vlak. De kennis op het 

gebied van de sociale kant van wijken is momenteel nog te beperkt en 

wordt als zeer belangrijk ervaren door Coresta Group. Dit is tevens 

belangrijk voor de bepaling van de juiste huisvesting van bepaalde 

voorzieningen. Door middel van dit onderzoek verwacht de afdeling meer 

sociale achtergrondinformatie en ontwerpcriteria te hebben, waarmee een 

goede advisering en ontwerp gemaakt kan worden voor wijken in de 

steden, die passend is bij de wensen en eisen van alle belanghebbenden 

binnen een woongebied. Coresta Group is een bedrijf dat zich wil inzetten 

voor de maatschappij en daar een belangrijke bijdrage aan wil leveren. In 

deze opzet staat ‘de mens’ centraal. In de ogen van Coresta kan er veel 

veranderen op het gebied van leefbaarheid binnen de wijk en de aanpak 

daarvan. Momenteel wordt er veel geroepen over wijkontwikkeling en dat 
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de leefbaarheid verbeterd moet worden. Toch gaan de plannen 

voornamelijk in op de esthetische kanten van wijkontwikkeling en wordt 

er weinig verteld over de aanpak van de leefbaarheid en het verbeteren 

van de sociale cohesie. Hier liggen verloren kansen voor de gemeenten en 

corporaties. 

Dit is dan ook het deel waarin zij graag verandering in willen zien 

optreden. Door hier zelf meer kennis over te vergaren, krijgt Coresta de 

mogelijkheid om hierin beter te adviseren naar gemeenten en corporaties. 

Met deze methode geven zij aan hun klanten aan verder te kijken dan 

naar alleen een mooi plaatje en theorieën die mooi klinken. 

 

Voor Coresta is het van belang om helder in kaart te krijgen wat er 

daadwerkelijk speelt en wat hier mogelijke oplossingen voor zijn. Daarbij 

zijn er bepaalde voorzieningen nodig als basis en als oplossing. Over de 

inrichting hiervan kunnen de betreffende instanties goede ondersteuning 

in gebruiken.  

 

1.4  Leeswijzer 

Dit rapport is opgebouwd uit 6 hoofdstukken.  

In hoofdstuk 1 en 2 wordt de inleiding gegeven van het onderzoek. In 

hoofdstuk 1 worden kort de aanleiding en een omschrijving van Coresta 

Group, het bedrijf waar ik dit onderzoek heb uitgevoerd, gegeven. 

Hoofdstuk 2 geeft de probleemomschrijving en de aanpak van het 

onderzoek.  

 

Hoofdstuk 3 bestaat uit theorie over de wijk, herstructurering en vooral 

wijkproblematiek. Een deel analyse over wijkproblematiek is hierin al 

verwerkt.  

 

Hoofdstuk 4 gaat verder in op de wijkproblematiek. In dit hoofdstuk komt 

een analysemodel naar voren voor wijken om de goede richting voor 

wijken te kunnen bepalen. 
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Hoofdstuk 5 gaat in op de inrichting van een wijk, waarbij de sociale 

cohesie voorop en participatie van verschillende stakeholders voorop 

staat. 

 

Hoofdstuk 6 geeft de bevindingen van het onderzoek en de 

aanbevelingen. 
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H2. Onderzoeksaanpak 

 

Inleiding 

Op basis van de bevindingen uit het eerste hoofdstuk, wordt in dit 

hoofdstuk een onderzoeksaanpak omschreven. Als eerste zal er een 

probleemstelling omschreven worden, waar vervolgens de bijbehorende 

doelstelling en onderzoeksvragen bij horen. Vervolgens zullen de 

gehanteerde methodieken besproken worden en daarna het belang van 

het onderzoek. Als laatste zal de afbakening van het onderzoek besproken 

worden.  

 

2.1  Probleemstelling 

Na een analyse van hoofdstuk 1, is hier een probleemstelling uitgehaald.  

 

De volgende probleemstelling is voor dit onderzoek geformuleerd: 

 

 

 

 

 

 

Uit de probleemstelling is de volgende vraagstelling geformuleerd: 

 

 

 

 

 

Probleemstelling: 

“Binnen wijkontwikkeling in het huidige beleid wordt er geen of 

onvoldoende rekening gehouden met de sociale aspecten in een wijk, 

in zowel de richting, de inrichting als het beheer met als gevolg dat de 

huidige problemen in wijken niet opgelost worden.”  

Vraagstelling: 

“Hoe kan voor wijk(her)ontwikkeling een nieuwe aanpak opgezet 

worden waarmee de kern van de sociale problematiek achterhaald 

wordt en dit als basis gebruikt wordt voor de nieuwe inrichting.”  
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2.2  Doel 

Voor het onderzoek is het volgende doel geformuleerd: 

 
 
 

 

 

Voor dit onderzoek is geen doelstelling opgesteld. Dit heeft te maken met 

het feit dat het om beleid gaat en niet om strategieën zoals bij bedrijven 

het geval is. Om deze reden is een doelstelling niet SMART te maken voor 

dit onderzoek. Daarom is gekozen om een doel op te stellen.  

2.3  Onderzoeksvragen 

Uit de doelstelling kan de volgende hoofdvraag afgeleid worden: 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de vraagstelling, de doelstelling en de hoofdvraag zijn 

de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

 

 

Deze vraag wordt gesteld om te achterhalen welke aspecten de wijk 

maken zoals deze is. Op deze manier kan er een goed beeld van de 

achtergrond van een wijk worden neer gezet. 

 

 

Om een effectieve aanpak te laten slagen, dient de kern van het probleem 

achterhaald te worden. Met deze vraag wil ik dieper op de mogelijke 

problematiek ingaan waardoor de aanpak meer integraal kan worden en 

meer gericht op de wijk. 

 

 

Het proces van herontwikkeling voor wijken is nagenoeg bij iedere aanpak 

gelijk. Om een beter beeld te krijgen van de huidige ontwikkelingen 

Doel:“Het openbreken van de huidige aanpak voor herstructurering en 

deze meer focussen op de sociale kenmerken van wijken. Daarnaast 

het ontwerpen van een dialoog om meer bewonersparticipatie te 

verkrijgen.” 

Hoofdvraag: 

“Wat zou een andere aanpak voor herstructurering kunnen zijn, in 

richting en inrichting, waarbij de sociale aspecten de basis vormen?” 

1) “Wat zijn de kenmerken van een wijk?” 

2) “Door welke problematieken wordt de wijk beheerst?” 

3) “Wat is herontwikkeling voor wijken?” 
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binnen herstructurering en waar de verbeteringen kunnen plaatsvinden, 

zal dit proces nader bekeken worden. 

 

 

 

Andere structuren hebben een eigen manier van aanpak. Mogelijk dat 

deze aanpak die eigenschappen heeft die goed van toepassing kunnen 

komen in de aanpak voor wijken. 

 

 

 

Met deze vraag wordt behandeld of er andere methoden zijn waarmee de 

aanpak aangekleed kan worden en hoe deze meer gericht is op de wijk. 

 

2.4  Onderzoeksopzet 

 

Aanleiding 
Probleemformulering 
Probleemuitwerking 
Onderzoeksopzet 

Verzameling 
gegevens 
Verwerking 

Contex
t 

Probleemomschrijving 
en aanpak 

H2 

Onderzoeksgebied 
H1 

Onderzoek 

Ontwerp Verwerking 
gegevens 
Analyse 

Literatuur 
Interview 

Theorie ‘De wijk’ 
H3.1 

Theorie herstructurering 
H3.2 - 3.3 

Wijkproblematiek 
H3.2 

Vergelijk Wijk / Bedrijf 
H5.2 

Analyse 
Oplossingsrichting 

Model voor wijkanalyse  
H4 

Wijkinrichting 
H5.3 – 5.4 

Conclusie en aanbevelingen 
H6 

Theorie wijkinrichting 
H3.1 

4) “Is er een ander voorbeeld die een vergelijkbare complexe structuur 

heeft?” 

5) “Op welke wijze kan een wijkaanpak meer integraal opgezet 

worden?” 
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2.5  Gehanteerde methodieken 

In het onderzoek zijn een aantal methodieken gebruikt om data te 

verzamelen. Hier is een opsomming te vinden van de gehanteerde 

methodieken, waarbij per methodiek een korte omschrijving is gegeven 

en vervolgens waarom voor deze methode is gekozen. 

 

Literatuurstudie 

Omschrijving:  Een literatuuronderzoek is een methode om gegevens 

te verzamelen over het onderwerp. Deze gegevens zijn reeds door 

anderen vastgelegd. (Nederhoed, 2000) 

Waarom:  Naast dat dit een veelgebruikte methode is, is het een 

methode waarmee veel informatie gevonden kan worden over het 

gekozen onderwerp. Er kan inzicht verkregen worden in bestaande 

theorieën en achtergronden. Dit zal vervolgens als basis dienen voor de 

inrichting van het eigen onderzoek.  

 

Face-to-face interviews 

Omschrijving:  Een gesprek met één persoon, face-to-face, waarbij 

een topic behandeld wordt, met vragen als richtlijnen voor het gesprek. In 

een later stadium zijn de vragen gerichter en daardoor wordt het gesprek 

gestructureerder.  

Waarom:  Op deze manier kunnen vragen beantwoordt worden die niet 

door literatuur beantwoordt kunnen worden of kan er meer duidelijkheid 

gegeven worden over de bestaande literatuur. Verschillende interpretaties 

van de gebruikte landelijke methoden worden op deze manier nader 

toegelicht.  

 

Oorzaak-en-gevolg-diagram volgens Ishikawa 

Omschrijving:  Een schematiseringstechniek volgens welke een 

waargenomen probleem herleid wordt tot groepen oorzaken. Oplossingen 

voor het waargenomen probleem kunnen vervolgens worden benaderd 

door elke genoemde oorzaak de ‘impact’ op het optreden van het 

probleem vast te stellen. (Ishikawa, 1988) 
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Waarom:  Om een duidelijk overzicht te creëren van de waargenomen 

problemen en hun oorzaken.  

 

Het 7-‘S’ model van McKinsey 

Omschrijving:  De methode wordt gebruikt voor het analyseren en 

ontwerpen van structurele eigenschappen van een organisatie. De 

eigenschappen zijn: Strategy, Structure, Systems, Skills, Staff, Style en 

Shared Values die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Waneer één 

van deze veranderd, veranderen andere eigenschappen automatisch mee. 

Deze eigenschappen worden gezien als essentiële eigenschappen voor het 

succesvol functioneren van een organisatie. (Peters, T., 2005) 

Waarom:  Dit is een goede methode om een bedrijf te analyseren. Met 

de nieuwe opzet voor de organisatie van een wijk, kan deze organisatie 

met deze methode op een juiste manier geanalyseerd worden. 

 

2.6  Belang onderzoek 

Het belang van het onderzoek is opgedeeld in drie delen. 

 

Maatschappelijke bijdrage 

In de huidige wijkproblematiek kunnen gemeenten betere ondersteuning 

gebruiken. Wanneer adviserende partijen meer betrokken zijn bij de 

betreffende wijk en een heldere en duidelijke analyse van de wijk kunnen 

geven, geeft dit meer duidelijkheid en mogelijkheden voor de gemeente 

om actie te ondernemen.  

Het advies en het ontwerp dat door een adviesbureau gemaakt wordt, is 

aangepast en de eisen en behoeften van een specifieke wijk, waarbij de 

betrokken stakeholders zich meer in kunnen vinden. 

 

Wetenschappelijke bijdrage 

Waardecreatie is één van de hoofdonderwerpen van de opleiding 

“Construction Management and Engineering” aan de Technische 

Universiteit Eindhoven. Waarde wordt gecreëerd door het leveren van 

nieuwe waarde uit oude en nieuwe bronnen. Dit kan op vier manieren 

(Pine, 1999): 
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1. creatie van iets nieuws (origination) 

2. door terug te vallen op iets dat al is gedaan (execution) 

3. door iets te verbeteren (correction) 

4. toepassing van iets dat al gebruikt is (application) 

Dit onderzoek creëert waarde door middel van het opzetten van een 

nieuwe denkwijze en aanpak voor wijken. Dit is echter wel beperkt tot het 

analyseren van de wijk en daarmee richting bepalen en de inrichting van 

de wijk.  

 

Persoonlijke bijdrage 

Het onderzoek levert naast de maatschappelijke en wetenschappelijke 

bijdrage ook een persoonlijke bijdrage op. Tijdens het ontwikkelen van 

mijn Research Proposal, heb ik verwachtingen gekregen van wat ik 

gedurende mijn afstudeerperiode zou gaan leren. Hiervoor heb ik de 

volgende competenties opgesteld: 

Inzicht verkrijgen in het proces van wijkontwikkeling en regievoering 

Kennis vergaren op het gebied van de wijkproblematiek 

Het ontwerpen van een inrichtingsplan voor een wijk (zowel fysiek als 

organisatorisch) 

Processen herkennen en analyseren, waarop verbeterpunten aangegeven 

kunnen worden 

 

2.7  Afbakening 

Vanwege het karakter van het onderzoek, namelijk een 

afstudeeronderzoek, zit er een bepaalde tijdslimiet aan het onderzoek. 

Hierdoor dient het onderzoek afgebakend te worden. Er moet een relevant 

en uitvoerbaar onderzoek binnen de beschikbare tijd geformuleerd 

worden.  

 

Wijkontwikkeling 

Wijkontwikkeling op zich is een complex proces, waarbij altijd mensen 

benadeeld worden. Het proces van wijkontwikkeling zal kort bekeken 

worden, waarbij het voornaamste is dat het gehele proces duidelijk voor 

mij wordt. De aanpak van wijken verschilt per gemeenten en daarom zal 
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het vooral beperkt worden tot de literatuur, met enkele 

praktijkvoorbeelden. Uit de literatuur zijn interessante wijkaanpakken 

naar voren gekomen, die de moeite waard zijn om nader te bekijken.  

 

Wijkproblematiek 

Doordat de problematiek van wijken zeer complex en in elkaar verweven 

is, is het lastig om hier een duidelijke afbakening in te creëren. Voor het 

verdere onderzoek is het tevens van belang dat er een compleet beeld 

gegeven wordt van de problematiek zoals deze te vinden is in wijken. Het 

is moeilijk om deze problematiek op een juiste manier af te bakenen en 

dat toch een duidelijk beeld gegeven wordt. Hiervoor zijn afwegingen 

gemaakt in de literatuur die gelezen is en de personen die vervolgens 

geïnterviewd zijn.  

 

Voor het onderzoek zal alleen het proces van wijkontwikkeling en de 

wijkproblematiek bekeken worden, zodat een beeld gevormd kan worden 

over de richting en inrichting van een wijk. Overige aspecten, zoals 

beheersing, binnen wijkontwikkeling zullen niet mee genomen worden. 

Wel zullen deze aspecten enkele malen aangehaald worden om meer 

duidelijkheid te geven in het onderzoek.  

 

Dit onderzoek kan in feite voor alle wijken toegepast worden om te 

bekijken hoe het ervoor staat met de sociale aspecten in een wijk. Maar 

het onderzoek is vooral gericht op wijken waarvoor nog geen plannen zijn 

ontwikkeld voor herstructurering. Voor wijken die al wel plannen hebben 

ontwikkeld, kan bekeken worden of dat de nieuwe visie overeenkomt met 

de punten die uit dit onderzoek gehaald kunnen worden. Ook kan het 

gebruikt worden als een tussentijdse toets. Dan wordt bekeken wat de 

huidige stand van zaken is vergeleken met het startpunt. 
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H3. Wijkproblematiek  

 

Inleiding 

Om een goed overzicht te kunnen krijgen van wat zich in een wijk 

afspeelt, is het vooraf van belang om enkele elementen helder te hebben, 

zoals de kenmerken van een wijk, hoe een wijk is opgebouwd, wie welke 

verantwoordelijkheden heeft in een wijk, et cetera. Vervolgens kan 

bekeken worden welke problematieken zich afspelen in een wijk en hoe 

deze met elkaar gerelateerd zijn en welke mogelijke oplossingen er zijn. 

Dit is essentieel om een nieuwe strategie te bepalen voor een wijk. 

 

De wijkproblematieken in dit onderzoek spelen zich af in bestaande 

wijken, in grote en kleine steden. In bestaande wijken is het mogelijk om 

herstructurering/-ontwikkeling toe te passen. Om deze reden heb ik dit 

proces betrokken in dit deel van het onderzoek. 

 

Over bestaande wijken is inmiddels veel (wetenschappelijke) literatuur 

verschenen. Om in een redelijk korte termijn voldoende informatie te 

vergaren, heb ik een literatuurstudie uitgevoerd. Niet van alles waar ik 

informatie over wilde is literatuur beschikbaar of geeft duidelijk aan wat 

het werkelijke probleem is. Om deze gaten op te vullen heb ik experts 

benaderd en geïnterviewd. Deze zijn opgenomen in de literatuurstudie. De 

literatuurstudie is een aparte bijlage behorend bij dit rapport.  

 

Voor de literatuurstudie is er geen onderzoek gedaan naar een specifieke 

wijk. Wat momenteel vooral in de politiek speelt zijn de Vogelaarwijken. 

Dit zijn de wijken die er het slechtst aan toe zijn volgens een onderzoek 

van enkele jaren geleden. Deze wijken kunnen als voorbeeld gehouden 

worden. Niet alle punten zullen gelden voor deze wijken, maar in grote 

lijnen wel. De problematieken hebben geen betrekking op nieuwe wijken. 

Hier spelen ‘opstart’problemen. Deze problemen kunnen wel de grondslag 
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zijn voor de problematiek die hier behandeld wordt, maar dit is een apart 

onderzoek.  

 

3.1  De wijk 

3.1.1 De wijk algemeen 

Een wijk is een gebied in een stad of groter dorp, bestaande uit meerdere 

buurten. De buurten hebben gemiddeld 5000 inwoners/3000 woningen 

(WRR, 2005 | Interview Lemmens). De wijk heeft een fysieke begrenzing, 

welke gegeven wordt door bijvoorbeeld spoorwegen, snelwegen, 

belangrijke vervoersaders van de stad zelf, waterwegen en groen. Deze 

begrenzing is bepalend voor het gevoel in de wijk. (Blokland-Potters, 

1998) Er zijn verschillende wijktyperingen te onderscheiden, waarbij de 

meest gangbare is: Achterstandswijk Vs. Midden- en Voorstandswijk 

(Lemoninternet, 2008). 

Andere kenmerken van een wijk zijn de relaties tussen bewoners en 

andere wijkparticipanten, welke samen de samenleving van de wijk 

vormen.  

De achterstandwijken hebben daarnaast nog enkele eigen kenmerken. De 

meeste achterstandwijken zijn oude arbeiderswijken welke vooral bestaan 

uit kleine arbeiderswoningen of relatief veel hoogbouw (de zogenoemde 

flatwijken). De achterstandwijken worden gezien als onveilig en vies, wat 

als gevolg heeft dat ze weinig aantrekkingskracht hebben, vooral op 

nieuwe inwoners.  

 

De wijk heeft stakeholders waarbij de belangrijkste en tevens grootste 

groep de bewoners van de wijk zijn. Andere belangrijke stakeholders in de 

wijk zijn de bedrijven gevestigd in de wijk, de gemeente en de 

woningbouwcorporaties, scholen, verzorgingsaanbieders, aanbieders van 

sport, cultuur en recreatie. 

 

De voorzieningen in een wijk zijn voor de bewoners van belang. Hier doen 

zij aan ontspanning of hun dagelijkse boodschappen. In vooral de nieuwe 

wijken komt functiemenging steeds meer voor in ‘Multi Functionele 



  H3 | Wijkproblematiek 

 19 

Accommodaties’ (MFA). Er is onderscheidt te maken in twee vormen van 

voorzieningen, namelijk de basisvoorzieningen en de bovenwijkse 

voorzieningen (Ruimtemonitor, 2008). De basisvoorzieningen zijn 

voorzieningen als winkels, (basis)scholen en eerstelijnsvoorzieningen. De 

bovenwijkse voorzieningen zijn voorzieningen die een functie hebben die 

boven de wijk uitstijgt. Deze voorzieningen zijn tevens interessant voor 

mensen buiten de wijk. 

 

De wijk bestaat uit diverse mensen welke bij toeval bij elkaar zitten in een 

wijksamenleving. Maar dit vormt amper een samenhangend geheel. Een 

goede organisatie, waarbij een duidelijk front gevormd wordt uit mensen 

die samen activiteiten doen en samen werken aan de wijk, is er niet. 

(WRR, 2005) 

Wat wel steeds meer voorkomt is dat men zich onveilig voelt in de wijk 

vanwege toenemende criminaliteit (Utnieuws, 2005). Mensen verenigen 

zich in buurtwachten en patrouilleren in de wijk. Dit gebeurt geheel op 

vrijwillige basis (WRR, 2005).  

Burenrelaties onderscheiden zich van andere relaties, omdat er altijd 

aanbod is. Er zijn altijd buren, terwijl iemand geen directe familie of 

vrienden hoeft te hebben. Deze relaties kunnen ook niet vermeden 

worden of dit zal heel omslachtig zijn. Voor een hechte gemeenschap is 

het van belang dat er meerdere punten, zogenoemde brandpunten, zijn 

waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Voorbeelden hiervan zijn winkels 

en scholen. (Völker, 1982)  

 

3.1.2 De inrichting van een wijk 

Een wijk kan op twee manieren ingericht worden, namelijk fysiek en 

sociaal. Tot enkele jaren geleden werd de fysieke inrichting als 

belangrijkst beschouwd en werd zelfs gedacht dat wanneer de fysieke 

inrichting aangepakt werd, alle problemen als vanzelf oplosten. Inmiddels 

is gebleken dat dit verre van de waarheid is en wordt steeds meer 

aandacht geschonken aan de sociale inrichting van een wijk. De beide 

inrichtingen hebben invloed op elkaar, waarbij de fysieke inrichting 
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ondergeschikt is aan de sociale inrichting. (Alleman, 2005 | Gemeenten 

Eindhoven, 2007 | KEI, 2008)  

 

3.1.3 Herstructurering 

De aandachtsverschuiving van fysiek naar sociaal is vanuit de landelijke 

politiek aangestuurd. Vanuit de landelijke politiek wordt gestuurd op een 

beter resultaat met herstructurering/-ontwikkeling in bijvoorbeeld ‘het 

Grote Steden Beleid’, ‘Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing’ en de 

huidige ‘Krachtwijken’ van Minister Vogelaar. De gemeenten willen hun 

aandacht meer naar de sociale kant hebben, maar zij hebben geen idee 

hoe zij hier mee om moeten gaan. 

 

3.1.3.1 De kenmerken van herstructurering 

Herstructurering moet de keuzemogelijkheden verruimen in de wijk, 

waarbij een belangrijk middel is het doorbreken van de eenzijdige 

woningvoorraad. Op deze manier kunnen draagkrachtige bewoners en 

bedrijven worden aangetrokken en vastgehouden, ruimtelijke segregatie 

worden tegengegaan en de leefbaarheid binnen wijken worden verbeterd. 

(Beckering, 2007)  

Bij herstructurering staat de veronderstelling centraal dat met name naar 

inkomen gedifferentieerde wijken levensvatbaar zijn(Beckhoven, 2002). 

Een juiste herontwikkelingstrategie is niet zo aan te wijzen. Een oplossing 

is om meerdere strategieën te combineren en van elk de goede punten er 

uit te halen voor de eigen strategie. Op deze manier kan voor de wijk een 

hogere kwaliteit behaald worden. (Verbart, 2004) 

 

3.1.3.2 De uitwerking 

Het proces van herstructurering verloopt in enkele logische stappen, 

namelijk (Gemeente Ede, 2002): 

Stap 1: Inventarisatie, onderzoek en probleemstelling 

Stap 2: Ontwikkelen van een wijkvisie 

Stap 3: Het uitwerken van een wijkvisie naar een wijkplan 

Stap 4: De uitvoering van het wijkplan 
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Voordat aan deze stappen kan worden begonnen, moeten eerst enkele 

vragen beantwoordt worden over herontwikkeling (Forum, 2006). Bij het 

uitvoeren van de stappen is het van belang dat men kritisch is ten 

opzichte van het proces. Bij elke stap moet nagedacht worden over het 

resultaat van die stap: “Is dit wat we met deze stap wilden bereiken?” Is 

dit niet het geval, dan zal men terug moeten gaan in het proces, wellicht 

vanaf het begin van het gehele proces.  

Het proces van herstructurering wordt beïnvloed door landelijke 

gebeurtenissen. Dit is vooral vanuit de landelijke politiek merkbaar. 

(Interview Valerie van Nielen) Daarnaast verloopt het proces anders 

doordat in elke wijk een andere dynamiek speelt (Interview Michel 

Driessen). Bestaande aanpakken en hun processen dienen daarom niet 

gekopieerd te worden van een andere wijk. Het is goed om te weten hoe 

de structuur in de wijk is en het proces hier op aan te sluiten. (Veen, 

2006) 

Om het proces van herstructurering tot een succes te maken is het van 

belang om draagvlak te creëren en te weten wat de bewoners willen 

(Forum, 2006). 

 

3.1.3.3 De ontwikkelingen op het gebied van (her)ontwikkeling 

Al vanaf de jaren zestig worden verschillende aanpakken toegepast binnen 

de stedelijke vernieuwing in Nederland. Het accent lag op de versterking 

van de economische functie van de grote steden, die tot hevige protesten 

leidde, vanwege het ten koste gaan van de woonfunctie. Vervolgens 

verschoof het accent naar de kwantitatieve en kwalitatieve versterking 

van de woonfunctie van binnensteden en omliggende woongebieden. De 

huisvesting werd voornamelijk gericht op het huisvesten van lage 

inkomens, waardoor de situatie voor de zittende bewoners werd 

verbeterd. (Beckhoven, 2007) 

 

Vanaf toen zijn er verschillende initiatieven geweest van uit de Overheid, 

zoals het ‘Grote Stedenbeleid’, ‘Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing’ en de laatste ontwikkeling de ‘Krachtwijken’. De initiatieven 

hebben elk hun eigen invalshoek en bij de eerste twee was het beleid nog 

heel ruim te noemen. Bij de ‘Krachtwijken’ blijkt de vrijheid heel anders te 
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zijn en mede hierdoor zullen de geselecteerde wijken rond 2017 een heel 

ander karakter hebben. 

 

3.1.4 Toelichting wijkproblematiek  

Wijkproblematiek is een complex geheel van problemen. Deze problemen 

hebben hun eigen oorzaken en oplossingen welke met elkaar in verband 

staan. Ze kunnen elkaars oorzaak en gevolg zijn en ze elkaar kunnen 

versterken.  

Binnen de wijkproblematiek kunnen verschillende categorieën opgesteld 

worden, variërend van bijvoorbeeld vier tot veertien categorieën. Om een 

duidelijke clustering te krijgen van ‘probleemtakken’ heb ik gekozen om 

de wijkproblemen in acht categorieën in te delen, namelijk: 

- Wonen 

- Werk & Inkomen 

- Complexe sociale problematiek 

- Leren & Opgroeien 

- Integreren 

- Veiligheid 

- Gezondheid 

- Stedenbouwkundige kwaliteit, voorzieningen en onderhoud 

 

Op deze manier valt elk probleem onder één categorie, maar kan de link 

gelegd worden met andere problemen die spelen in een andere categorie.  

Binnen het stedelijke beeld zijn een aantal tendenties te onderscheiden. 

De grote steden kennen een andere bevolkingssamenstelling dan in de 

rest van Nederland. In de grote steden is er een lager percentage 

huishoudens met kinderen en een hoger percentage etnische 

minderheden. Daarbij is de dominantie van bepaalde groepen 

toegenomen. (Veldheer, 1998) De stad heeft een extremere positie 

gekregen doordat etnische minderheden een sterk stempel zijn gaan 

drukken op het leven in de stad (Tweede Kamerfracties, 2007).  

 

De problematiek heeft een hechte relatie met leefbaarheid binnen een 

wijk. Leefbaarheid is momenteel een hot item in de landelijke en 
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stedelijke politiek. Met leefbaarheid hangt sociale cohesie binnen een wijk 

samen.  

Van een goede sociale kwaliteit is sprake ‘wanneer men prettig met elkaar 

omgaat, wanneer men zich thuis voelt bij de mensen in de buurt, wanneer 

de bewoners hun buurt gezellig vinden en wanneer de mensen elkaar 

kennen’. Onder sociale cohesie kan worden verstaan: de mate waarin 

individuen in een wijk geïntegreerd zijn, daarin participeren en zich er 

mee identificeren. De problemen op het gebied van leefbaarheid zijn 

verloedering, vandalisme, overlast van groepen jongeren en criminaliteit. 

(Intomart, 2001)  

 

Niet alle problemen zijn te achterhalen, omdat veel problemen zich ‘achter 

de voordeur’ afspelen, ‘voordeurproblematiek’. Hierover dient meer 

transparantie te komen, zodat er een volledig overzicht van de problemen 

in de wijk gemaakt kan worden. De voorzieningen kunnen hier vervolgens 

beter op inspelen. (Interview Jan Klienbannink) De problemen die achter 

de voordeur spelen, hebben vooral te maken met armoede, werkloosheid, 

schulden, eenzaamheid, opvoedingsproblemen, gezondheidsproblemen, 

psychosociale en psychiatrische problemen en huiselijk geweld. Het is 

moeilijk om deze problemen te constateren, omdat veel mensen zich 

ervoor schamen om hulp te vragen of ze zijn het vertrouwen in de 

betreffende instanties kwijt. (Gemeente Eindhoven, 2007 – 2) 

 

De kansen in de wijk liggen met name in het preventieve vlak. 

Wijkproblematiek komt in elke bestaande wijk voor. De grootte van de 

wijkproblematiek hangt af van de mate waarop de problemen voorkomen. 

De aanpak is afhankelijk van mate waarin de problemen voorkomen en 

dient op maat gemaakt te worden voor de wijk.  

 

De gevonden problemen kunnen wel gebruikt worden voor de vorming 

van nieuwe wijken. Zo kan er met de inrichting rekening gehouden 

worden met geconstateerde problemen die een mogelijke oorsprong 

hebben die te voorkomen is. Hierbij moet wel de kanttekening worden 

geplaatst dat nieuwe wijken langzaam vol stromen met mensen en dat de 

wijkproblemen later op gang zullen komen. De wijk wordt ook door 
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andere mensen bewoond dan in andere wijken, waardoor de problematiek 

mogelijk anders uitpakt.  

3.2  Nadere analyse van wijkproblematiek 

3.2.1 Wonen 

Deze categorie wordt gezien als de belangrijkste. Het heeft het grootste 

aandeel binnen de fysieke indeling en door middel van architectuur en 

plaatsing is het mogelijk om een bepaalde sfeer op te roepen in de wijk.  

 

Bij wonen spelen een aantal factoren. Deze worden kort toegelicht. In het 

licht van de beschikbare woningen is de stad aantrekkelijk voor mensen 

met een laag inkomen en alleenstaanden. (Veldheer, 1998) Hierin speelt 

mee dat er relatief veel hoogbouw is in de steden. Toch wordt meer 

erkend dat hoogbouw niet gewenst is in steden (Interview Lydia Albinus).  

Nieuwkomers in de stad brengen meestal een lager inkomen mee dan 

stedelingen die de stad verlaten. Dit is het roltrapeffect. (Burgers en 

Engbersen, 2004 | Platvoet en Van Poelgeest, 2005) Uit cijfers op 

wijkniveau is af te leiden dat de meeste wijken een roltrapfunctie 

vervullen. In voor- en naoorlogse wijken is het roltrapeffect het meest 

zichtbaar.  

Vervolgens is er sprake van zelfselectie; concentratie van bepaalde 

groepen mensen. Dit is een natuurlijk proces waarbij mensen vanuit 

dezelfde groep bij elkaar komen in een buurt. Dit hoeft geen ernstige 

problemen te geven, maar kan wel voor moeilijkheden zorgen. (Blokland-

Potters, 1998) 

Als laatste de kwaliteit van de woningen, welke wordt bepaald door 2 

elementen namelijk de omvang van de woningen en het aantal 

koopwoningen. In de steden zijn een groot aantal sociale huurwoningen te 

vinden die eigendom zijn van de daar gevestigde woningbouwcorporaties. 

Corporaties voeren bij deze woningen in principe alleen het groot 

onderhoud uit, het overige onderhoud hoort bij de bewoners zelf, maar 

wordt bijna niet gedaan. Dit kan voor een vervuiling binnen de wijk 

zorgen. (Interview Frans Lemmens)  
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Oorzaken 

Er zijn enkele belemmeringen om vooruit te komen op de woningmarkt, 

zoals financiële belemmeringen, woonruimteverdeling, ontbreken van 

treden op de woonladder en segregatie op de woningmarkt. (VROMraad, 

2006) Andere punten waardoor huisvesting moeilijk wordt is de 

veranderende samenstelling van huishoudens (WRR, 2005). 

Vooral gezinnen met een hoger inkomen vertrekken uit de stad, omdat zij 

meer ruimte voor de kinderen willen, een (grotere) tuin en een rustiger 

leefklimaat (VROMraad, 2006).  

 

De kwaliteit van de woningen laat veelal te wensen over. Er is sprake van 

een hoog aantal sociale woningbouw in de wijken, waarbij alleen 

noodzakelijk en grootschalig onderhoud toegepast wordt. Het grove werk 

wordt gedaan, maar het zijn juist de zachte en kleine dingen die het doen 

om de wijk schoon en opgeruimd te laten lijken, wat bijdraagt aan een 

positieve indruk binnen de wijk. (Interview Frans Lemmens) Dit ontbreekt 

vooral bij huurders van sociale woningbouw. Zij hebben bijna geen 

binding met de wijk waardoor zij zich niet bezig houden met de wijk.  

 

Oplossing 

Er dient meer gebouwd te worden met kwaliteit. Dit bevordert 

doorstroming, wat belangrijk is voor de diversiteit. (Tweede Kamerfractie, 

2007) Er moet meer beschikbaar worden voor starters. In de wijk dient de 

woningbouw divers te zijn, wat stijgen op de ladder makkelijker maakt 

(VROMraad, 2006). De woningen dienen meer aan de eisen van bewoners 

te voldoen (Blokland-Potters, 1998). Door deze punten kunnen bewoners 

langer in een wijk blijven, wat een positieve werking heeft op de wijk en 

de interne relaties. Een uitgekiend woningaanbod kan ervoor zorgen dat 

minder kwetsbare groepen of individuen in een isolement raken. 

Woningbouwcorporaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen (WRR, 

2005). Het geeft dan ook een reëler beeld van de cijfers, doordat de 

stappen minder groot zijn.  

Zelfselectie wordt minder gestimuleerd door meer diversiteit. Segregatie 

wordt hiermee voorkomen en armoede-getto’s kunnen zich moeilijker 

ontwikkelen. (Blokland-Potters, 1998)  
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3.2.2 Werk & Inkomen 

Deze categorie kan zelf weer ingedeeld worden in 2 delen, namelijk de 

bedrijven die zich vestigen in de wijk en de bewoners van een wijk met 

een baan en daarmee inkomen.  

Bij de toevoeging van bedrijven ligt een deel van de kracht in de wijk. 

Werkgelegenheid wordt gecreëerd waardoor er economische groei 

ontstaat. De solidariteit wordt verhoogd en het biedt nieuwe 

perspectieven. Ondernemerschap bevordert de integratie en 

arbeidsparticipatie maakt groepen minder kwetsbaar doordat mensen een 

eigen inkomen hebben en in de maatschappij staan. (Aalders, 2008) 

 

Het vestigingsklimaat voor bedrijven is niet altijd even gunstig. De locatie 

kan minder goed bereikbaar zijn, er zijn hoge vestigingskosten, etc. Dit 

leidt mede tot een achterstand van de banengroei. (Veldheer, 1998) 

In de achterstandswijken speelt tevens mee dat er weinig ondernemers te 

vinden zijn. Dit is wel stadsafhankelijk, maar over het algemeen is dit wel 

te stellen. (EIM, 2007) 

 

Voor iedereen is arbeid belangrijk, omdat het de mogelijkheid biedt om 

‘bij te blijven’ in een veranderende samenleving. Maar geeft ook 

gelegenheid om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, wat kan 

leiden tot ontplooiing, zingeving en integratie. (Veldheer, 1998) Maar er 

zijn te weinig arbeidsplaatsen in de wijk, wat voor mensen een drempel 

kan vormen om te zoeken naar een andere baan buiten de wijk. Zij 

blijven liever in hun vertrouwde omgeving en voelen zich daar op hun 

gemak. Ze kiezen zelfs eerder voor een carrière als werkloze dan voor een 

baan ver buiten hun vertrouwde leefomgeving. (Raad voor Werk in 

Inkomen, 2007) 

 

Oorzaken 

Het leven onder of rond het sociale minimum heeft een negatief effect op 

de ontwikkeling van mensen. Het stedelijke beeld laat zien dat in grote 

steden armoedeconcentratie is. (Veldheer, 1998)  
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Eén van de belangrijkste redenen waarom mensen langdurig werkloos 

zijn, is het ontbreken van diploma’s en vaardigheden. Deze groep vervalt 

in tijdelijke banen of banen die gerelateerd zijn aan de op- en neergang 

van de economie. (Raad voor Werk en Inkomen, 2007) 

 

Voor bedrijven wordt het steeds moeilijker om zich te kunnen vestigen in 

de stad. De hoge vestigingskosten, de slechtere bereikbaarheid en 

congestieverschijnselen maken dit moeilijk. Dit heeft tot resultaat dat de 

wijkeconomie stagneert en dat de banengroei sterk achter blijft. 

(Veldheer, 1998) Vooral voor entrepreneurs is het moeilijk om in de stad 

beginnen, omdat de voorzieningen niet voldoen aan de eisen en de kosten 

te hoog zijn. (VROMraad, 2006) 

 

Oplossing 

De economische ontwikkeling dient gericht te zijn op de sociale stijging. Er 

dient meer ruimte gemaakt te worden voor economie in de wijk. Zo 

dienen er meer betaalbare ruimtes te komen of functiemenging van 

wonen met kleinschalige bedrijvigheid voor ondernemers. Ook hun hulp 

op andere fronten is een pre. (VROMraad, 2006) 

Allochtoon ondernemerschap dient gestimuleerd te worden. Een nieuwe 

ontwikkeling voor bedrijventerreinen is het zogenoemde Business 

Improvement Districts (BID). (Raad voor Werk en Inkomen, 2007) 

De lang werklozen hebben vaak een zeer negatief zelfbeeld wat moeilijk te 

doorbreken is. Voorzieningen in de wijk om deze mensen te helpen zou 

een goede ontwikkeling zijn. (Gemeente Eindhoven, 2007) 

 

3.2.3 Complexe sociale problematiek 

De bestaande buurtnetwerken zijn onvoldoende georganiseerd om goede 

netwerken te onderhouden. In het vrijwillige bestuur wordt hiervoor veelal 

een stukje ervaring gemist. De buurtoverleggen zijn niet toekomst 

gericht, maar er wordt meer geklaagd. 

 

Onder dit kopje valt ook de voordeurproblematiek. Dit is eerder toegelicht. 

Op het moment dat de problemen te groot worden, volgen nadelige 
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consequenties, zoals bijvoorbeeld huisuitzetting. Een deel van deze groep 

is inmiddels in kaart gebracht, maar nog steeds zit een groep zonder hulp. 

Ook vanuit de buurt. Hier is sprake van een stukje individualisering, wat 

niet wordt gezien als een goede ontwikkeling. De sociale controle is heel 

minimaal. (Blokland-Potters, 1998 | Interview Jan Klienbannink) 

 

Oorzaken 

De netwerken in de wijk zijn geheel op vrijwillige basis welke bestuurlijke 

ervaring missen. De mensen die zich vrijwillig inzetten hebben een 

bepaald doel voor ogen met de gedachte iets te doen voor de samenleving 

of om hun eigen wensen voor elkaar te krijgen. Zij vertegenwoordigen 

echter niet de gehele wijk. (Interview Michel Driessen) Naast dat het deze 

mensen ontbreekt aan bestuurlijke eigenschappen, ontbreekt het deze 

mensen ook aan communicatieve vaardigheden en overredingskracht. Zij 

willen of kunnen andere mensen niet aanspreken met hun wensen voor de 

wijk en willen of kunnen deze mensen ook niet mobiliseren. (Blokland-

Potters, 1998) Er is ook geen begeleiding voor deze mensen. (WRR, 2005) 

 

Moderne stedelingen maken zeer beperkt gebruik van buurtfaciliteiten. Dit 

is echter alleen voor de mensen die hiervoor de financiële middelen 

hebben. Dit zorgt voor een extra scheiding tussen mensen, die 

ongewenste effecten heeft. (Blokland-Potters, 1998) 

 

Oplossing 

Voor wijken is het goed om nieuwe buurtnetwerken op te zetten waarmee 

een bloeiend verenigingsleven gepaard gaat. Laagdrempelige activiteiten 

voor iedereen waar men elkaar kan leren kennen en waar wederzijds 

respect en begrip opgebouwd kan worden. Op deze manier kan sociale 

cohesie ontwikkeld worden. (WRR, 2005)  

 

De buurtnetwerken hebben weinig ervaring en daarom zou het goed zijn 

om deze besturen te begeleiden (Interview Lydia Albinus). Belangrijk voor 

het slagen van bewonersparticipatie in de wijk zijn de kartrekkers. Deze 

moeten zelf uit de wijk opstaan en ondersteunt worden. (Blokland-Potters, 

1998)  
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Vervolgens is het belangrijk dat bewoners zelf hun visie kunnen 

ontwikkelen en dat ze het idee hebben dat er naar hun geluisterd wordt. 

Als laatste dient er actiever omgegaan te worden met de mensen in de 

wijk als het gaat om sociale controle. Voordeurproblematiek dient meer in 

beeld gebracht te worden. (VROMraad, 2006) Een bestendiger beleid voor 

het welzijnswerk is essentieel. Zij zijn belangrijk voor de steeds nijpende 

problemen van mensen in de wijk. (WRR, 2005) 

 

De voorzieningen dienen toegankelijk te zijn voor iedereen en niet voor 

bepaalde groepen (Blokland-Potters, 1998). 

 

3.2.4 Leren & Opgroeien 

Een steeds grotere groep kinderen komen uit een zwakke sociale 

thuissituatie. Dit zorgt voor stevige problemen in de wijk. (Junger-Tas, 

2008) Er is geen zinvolle dagbesteding wat leidt tot verveling. 

Tegelijkertijd lopen deze jongeren een ontwikkelingsachterstand op, 

waardoor de kans op vroegtijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie 

toeneemt en perspectief op werk afneemt. Dit leidt tot een neerwaartse 

spiraal. (Gemeente Eindhoven, 2007 – 2) 

Binnen deze groep vallen veel allochtone kinderen. Er is bijvoorbeeld een 

taalbarrière en vanuit de ouders geen begrip van het Nederlandse 

schoolsysteem. Zolang de kinderen naar de basisschool in de buurt gaan 

is nog sprake van enige binding. (Veldheer, 1998) Wanneer de kinderen 

naar de middelbare school gaan, welke steeds meer uit de buurten 

verdwijnen, verliezen de ouders contact met de school wat nadelige 

gevolgen kan hebben. (VROMraad, 2006)  

Een steeds meer voorkomend probleem is uitval van leerlingen. Er wordt 

aan gewerkt om deze leerlingen op te sporen en weer terug te laten keren 

naar school, maar de dreigende uitvalleerlingen krijgen geen aandacht en 

voor deze groep komt hulp te laat. (VROMraad, 2006) 

 

De concentratie van problemen op school, vooral middelbare scholen, 

wordt een steeds groter probleem. Deze scholen hebben extra hulp nodig, 

vooral op de lange termijn, maar wordt veelal niet gegeven. Dit heeft als 
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gevolg dat middelbare scholen uit probleembuurten vertrekken, zodat 

veiligheid beter gegarandeerd kan worden. De binding met de ouders 

raakt hierbij vaak verloren.  

 

Dan is er nog segregatie in het onderwijs, welke wordt versterkt door de 

keuze van de ouders en leerlingen. Vooralsnog lijkt sociaal-economische 

segregatie grotere negatieve gevolgen te hebben voor leerprestaties en 

maatschappelijke kansen dan de etnische samenstelling in een klas. 

(Dronkers, 2006) 

Een lage opleiding vermindert de kans op werk en daarmee op een 

redelijk inkomen. Ook leidt het tot sociale achterstand. (Veldheer, 1998) 

Het belang van het behalen van diploma’s voor de arbeidsmarkt neemt 

nog steeds toe, intelligentie en opleiding zijn de belangrijkste criteria 

geworden voor maatschappelijk succes(Ultee, 2002). 

 

Oorzaken 

De belangrijkste reden van schooluitval is het zelfvertrouwen van een 

kind. Mislukking op school leidt snel tot spijbelen of volledig schooluitval. 

Het zelfvertrouwen van een kind kan geschaad worden door de eigen 

prestaties op school, maar ook door de thuissituatie waarbij een negatieve 

spiraal heel zwaar telt. Zij zien een lage status, marginalisering en weinig 

perspectief op een redelijke baan. (Junger-Tas, 2008) Jongeren zoeken 

dan status op een andere manier, zoals in een groep waarmee zij 

activiteiten doen. Dit kunnen activiteiten zijn in de criminele sfeer. 

(VROMraad, 2006) 

De ongelijke start binnen de huidige groep jongeren is de basis voor 

maatschappelijke verschillen in de toekomst (Latten, 2005).  

Er zal veel van het imago en onderwijsaanbod van de school moeten 

worden gevraagd (VROMraad, 2006). 

 

Oplossing 

Buurtbetrokkenheid – vooral van ouders, maar ook van werkgevers – is 

van belang voor goed onderwijs. Brede scholen kunnen een buurtfunctie 

vervullen. (WRR, 2005) 
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Een aanvulling hierop kan zijn permanente educatie, zoals cursussen voor 

volwassenen. De aanwezigheid van goede scholen is belangrijk voor de 

vestiging van middenklassengroepen. 

 

Belangrijkste is het toezicht op kinderen. (Junger-Tas, 2008) Zij moeten 

de mogelijkheid hebben voor goed onderwijs. Daarnaast dienen zij 

gestimuleerd en beloont te worden. Op deze manier kan bijvoorbeeld 

schooluitval teruggedrongen worden. De jongeren krijgen een beter 

gevoel van eigenwaarde en meer zekerheid. Dit kan helpen met hun blik 

op de toekomst. (VROMraad, 2006)  

Onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor sociale mobiliteit. Het 

belang van het behalen van diploma’s voor de arbeidsmarkt neemt nog 

steeds toe, intelligentie en opleiding zijn de belangrijkste criteria 

geworden voor maatschappelijk succes (Ultee, 2002). 

Belangrijk voor kinderen is de mogelijkheid om zich beter te ontwikkelen. 

Dit hangt samen met dat er meer geïnvesteerd moet worden in onderwijs. 

(VROMraad, 2006)  

 

3.2.5 Integreren 

Door beperking van taal, maar ook van levensomstandigheden wordt er 

tegen allochtonen anders aangekeken dan autochtonen. Discriminatie is in 

veel wijken een gevolg. De allochtonen worden in een hoekje geplaatst 

waar zij moeilijk uit komen. (Blokland-Potters, 1998) Dit terwijl zij juist 

heel hard de hulp van autochtonen nodig hebben. Vooral allochtone 

moeders hebben het zwaar. Zij hebben het minste begrip van het systeem 

in Nederland, met daarbij de taalbarrière. Zij blijven hiermee in hun eigen 

wereld. (Gemeente Eindhoven, 2007 – 2) 

Maar er is ook een andere vorm van integreren, namelijk integreren op 

sociaal-economisch vlak. Binnen deze verdeling bestaat ook de 

mogelijkheid tot onbegrip en discriminatie. (VROMraad, 2006) 

 

Oorzaken 

Er is een achterstand van taal en begrip bij allochtonen, vooral omdat zij 

te weinig begeleiding hebben gehad ten tijde van hun binnenkomst in 
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Nederland. Hoe wij hier met bepaalde dingen omgaan, ligt niet altijd in 

hun etnische achtergrond.  

Discriminatie komt vooral voort uit onbegrip, binnen welke volksverdeling 

ook.  

De integratie van verschillende sociaal-economische niveaus wordt niet als 

problematisch erkend. De problemen zijn van een niet te noemen schaal, 

maar worden wel steeds groter. Ook hierin vindt discriminatie en 

disrespect plaats, voornamelijk vanuit het onbegrip voor de leefsituatie 

van een ander.  

 

Oplossing 

Voor wijken is menging op sociaal-economische gronden belangrijker dan 

menging op etnische gronden. Er is geen bewijs dat geconcentreerd 

wonen van migranten hun integratie belemmert. (VROMraad, 2006) 

Onderling respect kan verkregen worden wanneer partijen met elkaar 

gaan praten. Zo kan er meer begrip van elkaar verkregen worden. De 

momenten waarop men met elkaar in contact komt, kan zijn op 

georganiseerde buurtactiviteiten, die laagdrempelig zijn. (Interview Lydia 

Albinus)  

De integratie op het sociaal-economische vlak kan heel belangrijk zijn 

voor het stijgen op de sociale ladder (VROMraad, 2006). 

Stigmatisering werd steeds als negatief beschouwd. Echter wordt dit meer 

geaccepteerd, mede doordat op die manier het beestje bij de naam 

genoemd wordt. (Interview Lydia Albinus) 

 

3.2.6 Veiligheid 

Criminaliteit is vooral te vinden in de grote steden (AD Misdaadmeter, 

2008). Dit is de grootste boosdoener in het voorzien van een onveilig 

gevoel. Bepaalde vormen van criminaliteit concentreren zich in de 

achterstandswijken. Zoals jeugdcriminaliteit. Dit speelt een steeds groter 

probleem binnen veiligheid. Door verveling zoeken de jongeren elkaar op 

en dagen elkaar uit. Ze bewijzen zich ten opzichte van elkaar door middel 

van het uithalen van rottigheid, waardoor andere mensen zich bedreigt 

voelen. Dit is een grote boosdoener voor veel mensen om zich niet veilig 
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te voelen in de wijk. Zeker ook omdat de groepen jongens zich 

concentreren op bepaalde plekken en mensen deze groepen niet wil 

passeren in hun weg ergens naartoe.  

 

Oorzaken 

Criminaliteit speelt in de steden een grotere rol. Dit heeft onder andere te 

maken het feit dat er meer mensen wonen. Delinquent gedrag onder 

allochtone jongeren is hoger dan onder autochtone jongeren. Dit wordt 

meer verklaard doordat etnische groepen in de slechtere wijken wonen in 

de stad en dat hier een hoge werkloosheid is. Het vooruitzicht voor deze 

groep jongeren is niet heel positief. (WRR, 2005) 

Uit onderzoek blijkt dat problemen in de buurt direct verband houden met 

delinquent gedrag van jongeren die daar wonen. Een criminele levensstijl 

wordt hierdoor vergemakkelijkt. Hierbij speelt sociaal-economische 

situatie een belangrijke rol, in tegenstelling tot etniciteit. (Junger-Tas, 

2008) 

De aard van de delicten en de leeftijdsopbouw van de daders veranderen. 

De jeugdcriminaliteit krijgt door toename een ernstig karakter. (Veldheer, 

1998) 

 

Oplossing 

Veiligheid is een belangrijk begrip voor leefbaarheid in de wijk. Investeren 

door gemeente in openbare en veiligheid is een goede optie. Ook meer 

investeren in voldoende en kwalitatief goede dienstverlening. (Blokland-

Potters, 1998) De verweving van mensen via hun buurtnetwerken kan 

bijdragen aan veiligheid. De buurt kan de eerste verdedigingslinie 

vormen. (WRR, 2005) De wijk moet echter wel vertrouwd en beheersbaar 

zijn. De openbare orde moet worden hersteld en er dient goed omgegaan 

te worden met de fysieke indeling. Een langere termijnvisie is hierbij 

noodzakelijk. Er moet te alle tijde voorkomen worden dat er negatieve 

beeldvorming over de wijk kan ontstaan. (VROMraad, 2006) 
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3.2.7 Gezondheid 

De bewoners van grote steden zijn minder gezond dan de inwoners van 

de rest van Nederland. Dit zijn vooral mensen met een lage sociaal 

economische structuur, welke bij elkaar wonen. Een slechtere 

gezondheidssituatie wordt hierdoor gestimuleerd, welke lastig is aan te 

pakken.  

Mensen voelen zich heel ongezondheid en onzeker, zowel lichamelijk als 

geestelijk. De eerstelijnsvoorzieningen trekken steeds meer weg uit de 

buurten vanwege het ongunstige vestigingsklimaat.  

 

Oorzaken 

De voorzieningen die geboden worden, zijn geschakeerd. Het gebruik van 

deze voorzieningen is minder. Voor veel groepen is de weg naar de 

zorgaanbieder moeilijk te vinden. Er zijn wel accommodaties, maar deze 

zien er onvoldoende uitnodigend uit om mensen echt te trekken. Daarbij 

is er niet altijd voldoende mankracht aanwezig waardoor de zorg niet 

direct toegepast kan worden. Daarnaast is het aanbod verkokerd wat 

inhoudt dat het aanbod te versnipperd is en er onvoldoende 

samenwerking en afstemming is. (Duijvestijn, 2007) 

Daarnaast trekken meer voorzieningen weg uit de buurten omdat ze zich 

daar niet veilig voelen.  

 

Oplossing 

Goede en laagdrempelige voorzieningen in de wijk wordt gezien als een 

belangrijke randvoorwaarde om de gezondheid van bewoners te 

verbeteren. Deze dienen op loopafstand te zijn. (Blokland-Potters, 1998) 

De voorzieningen die nodig zijn, zijn patiëntgerichte 

eerstelijnsvoorzieningen. ‘Vroegsignalering’ en preventief ingrijpen is ook 

belangrijk. De solopraktijken zijn afgenomen. Steeds meer komen er 

groepspraktijken met een multidisciplinaire samenwerking.  

Er zijn een aantal kansen in de wijk, zoals de gezondheidsnota die 

samengesteld is door de gemeenten in Nederland. Onderdeel hiervan is 

een wijkgerichte, geïntegreerde eerstelijnszorg die voor de burger 
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gemakkelijk bereikbaar, toegankelijk en beschikbaar is. (Duijvesteijn, 

2007) 

 

3.2.8 Stedenbouwkundige kwaliteit, onderhoud en voorzieningen 

Er is een tekort aan ruimte voor de jeugd die ook werkelijk op deze groep 

is afgestemd. Buitenspelen wordt lastig, wat hun ontwikkeling en 

zelfontplooiing belemmert. (Houtkamp, 2008) 

 

Tegenwoordig vindt er steeds meer een verschuiving plaats van sport en 

groen uit de stadsdelen naar de stadsrand. Dit heeft consequenties voor 

de gebruikers, wat weer invloed heeft op de deelname aan sport en 

bewegen. (Van der Poel, 2001) 

 

Ook het aanbod van culturele voorzieningen trekt weg uit de stadsdelen. 

Dit wordt steeds meer gecentraliseerd en het kleinschalige verdwijnt 

langzaam.  

 

Recreatie, sport en cultuur stimuleren de zelfontplooiing van mensen. 

Beschikbaar inkomen, tijd, lichamelijke conditie en cultuur zijn 

beperkende randvoorwaarden voor deelname aan sport en cultuur. 

(Duijvestijn, 2007) 

 

Oorzaken 

De buitenruimte wordt te vaak gezien als ruimte die overblijft en krijgt 

hierdoor eerdere een andere invulling (Duijvesteijn, 2007). 

Het vertrek van sociale stijgers uit de stad is een verlies van het 

economisch draagvlak. Deze groep is juist kritisch over de leefomgeving. 

Zij stellen eisen aan de woonmilieus, van voorzieningen in de sfeer van 

onderwijs, cultuur en sport en op allerlei andere terreinen. Zij slagen er 

beter in buurtbelangen te behartigen en een betere woonomgeving te 

realiseren. Hier moet de stad moeite voor doen. Het is belangrijk dat de 

wijk weer in de lift komt. Jarenlang is er geprobeerd om de sociale cohesie 

en leefbaarheid weer terug te brengen enkel en alleen door onderhoud 
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van de woningen. Creativiteit en betrokkenheid van de bewoners zelf was 

ver te zoeken. (VROMraad, 2006) 

 

Oplossing 

Multifunctionele voorzieningen kunnen een maatschappelijke meerwaarde 

hebben vanwege hun uitstraling op de omgeving. Een aantrekkelijk 

gebouw nodigt uit tot gebruik van bijvoorbeeld clubs en verenigingen en 

kan daarmee de sociale samenhang in een gemeenschap versterken. Het 

draagt bij aan de burgerzin van de dorpsbewoners en de identiteit van het 

dorp. (WRR, 2005) 

 

Cruciaal is dat de opwaardering van een wijk niet slechts door het bouwen 

van duurdere woningen en verplaatsing van bewoners met lage inkomens 

of allochtone afkomst wordt bereikt. Het gaat om de aanpak van 

overlastgevers, om goede scholen, aantrekkelijke winkels en stedelijke 

voorzieningen die niet teveel gericht zijn op achterstandsbestrijding. Het 

succes van stedelijke vernieuwing wordt bepaald door het feit of bewoners 

in de omgeving willen investeren. (VROMraad, 2006)  

 

Een aantal adviezen die gegeven worden zijn: 

- maak meer ruimte voor sport, spel en cultuurvoorzieningen en zorg 

voor de ruimtelijke verdeling ervan over de stad (VROMraad, 

2006); 

- maak meer vrijetijdsalternatieven beschikbaar in de wijk, op 

loopafstand (Blokland-Potters, 1998). 

 

3.3  Aanpak 

De aanpak kan net als de oorzaken per categorie gegeven worden om een 

betere oplossing te vormen. Nu zijn er echter al wel punten te noemen die 

er uit springen en voor meerdere categorieën geldt.  

Belangrijk voor de aanpak is dat zowel de harde als de zachte kant 

aangepakt wordt, het is én-én. De oplossingen moeten leiden tot die 

dingen waar de bewoners uiteindelijk willen zijn. De aspecten die hierbij 

horen zijn bijvoorbeeld (WRR, 2005): 
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- (het gevoel van) veiligheid en geborgenheid via de lijnen van 

fysieke inrichting en buurtpreventie; 

- het tegengaan van isolement van kwetsbare groepen of individuen 

met behulp van de sociale infrastructuur en de fysieke inrichting; 

- de betere ontwikkelingskansen voor kinderen door het bij elkaar 

brengen van gezin, school en straat; 

- de fysieke eigenheid en het bijbehorende eigenaarschap van de 

‘eigen’ buurt; 

- de sociale netwerken die kunnen bouwen op een adequate sociale 

infrastructuur. 

Daarnaast is het belangrijk dat er bewonersparticipatie komt. 

 

3.4  Conclusie 

De wijken met een problematiekgehalte hebben een negatieve spiraal. Het 

vestigingsklimaat voor bedrijven is onvoldoende, maar ook voor 

voorzieningen. Door de sociale woningbouw vestigen hier mensen met 

weinig toekomstperspectief, die tevens amper binding hebben met de 

wijk. De wijken geven een onveilig gevoel wat als resultaat heeft dat 

bedrijven en voorzieningen zelfs weg trekken. Voor de mensen in de wijk 

is er weinig aan ontspanning te doen of minder mogelijkheden om hulp te 

krijgen.  

 

Er heerst onvoldoende samenhang in de wijk om hier samen tegen te 

vechten en er weer een gezellige en onderhouden wijk van te maken, 

waar iedereen zich veilig voelt.  

 

Jarenlang was de gedachte dat wanneer de fysieke inrichting voldoende 

was, de rest van de problematiek zichzelf zou oplossen. Inmiddels is wel 

gebleken dat dit niet werkt en dat er een andere insteek nodig is. Dit is 

voortgekomen uit landelijk beleid waarin gesproken wordt over de drie 

pijlers, namelijk de sociale pijler, de fysieke pijler en de economische 

pijler. De sociale pijler wordt nu gezien als belangrijkste, waarbij de 

andere twee pijlers lichtelijk ondergeschikt zijn. Toch moet binnen deze 

drie pijlers een balans gevonden worden om de wijk op een goede manier 
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te kunnen laten 

functioneren. In de loop der 

jaren zijn verschillende 

beleidsstukken opgesteld 

waarin een aanpak voor de 

wijk omschreven wordt. Met 

nog weinig resultaat. De 

gemeenten zijn nu wel zover 

dat ze willen mee werken, 

maar hebben nog 

onvoldoende idee hoe ze 

hier mee om moeten gaan 

op een juiste manier. 

 

De categorieën met genoemde problemen zijn uitgewerkt in een 

visgraatdiagram. Deze wordt weergegeven op de volgende pagina. De 

visgraat wordt als basis gebruikt voor het verdere onderzoek.  

 

 

 

Fysieke pijler 

 

 

Economische 

pijler 

 

Sociale pijler 
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H4. Het ontwerp: De opzet van 

de dialoog 

 

Inleiding 

De problematiek die in het vorige hoofdstuk naar voren is gekomen, kan 

als basis gebruikt worden voor de aanpak van een wijk. De wijk zal op 

deze punten geanalyseerd moeten worden om een aanpak op maat te 

ontwerpen. Vervolgens kan met deze informatie een richting voor de wijk 

uitgezet worden.  

 

In de visgraat die gemaakt is uit de literatuurstudie, zijn een aantal topics 

geformuleerd, welke de basis kunnen vormen van een meetinstrument. 

Wanneer de topics in het meetinstrument opgenomen worden, worden 

alle onderwerpen die van belang zijn in een wijk behandeld. Met deze 

kennis kan de volgende stap genomen worden in de aanpak voor een 

wijk, de inrichting. 

 

4.1  Begrip wijksimulator 

Tijdens het maken van de literatuurstudie is gesproken over een 

simulator. Dit is een instrument waarmee men met elkaar op een goede 

manier in gesprek kan gaan.  

Met de kennis uit de literatuurstudie toegepast in deze simulator, zal een 

completer beeld gevormd worden van wat mensen werkelijk in de wijk 

willen, op alle mogelijke vlakken die van toepassing zijn.  

 

Als startpunt wordt de sociale inrichting van een wijk genomen. Op het 

moment dat er in een bepaalde wijk sprake is van netwerkverarming, 

door groei, krimp, verandering van samenstelling of wat dan ook, kunnen 

alleen de bewoners zelf hier direct en uit de eerste hand verandering in 

brengen. Vervolgens zijn de corporatie en de gemeente aangewezen 
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partijen om de vorming van gezonde netwerken te kunnen stimuleren. 

Om de aanwezige formele en informele netwerken binnen een wijk 

nauwkeurig in kaart te brengen is er een wijksimulator ontwikkeld.  

 

4.2  De werking van de simulator 

De filosofie achter de wijksimulator is gebaseerd op het begrijpen van de 

netwerken in wijken en de wijze waarop deze georganiseerd zijn. Het 

proces start bij het verkrijgen van inzicht in de behoefte en visie van het 

kleinste netwerk (het gezin) en bouwt dit op naar grotere netwerken als 

bijvoorbeeld de netwerken binnen een wijk. Dit kan gezien worden als een 

netwerk binnen een netwerk binnen een netwerk.  

 

Onderdeel van de simulator is het gebruik van digitale 

communicatiemiddelen. Zo wordt getracht om het gebruik van een 

website te bevorderen. Via de website kunnen bewoners ideeën, sterke en 

zwakke punten, kansen en mogelijkheden aangeven, maar het dient ook 

om informatie uit te wisselen. Op deze wijze wordt al een eerste aanzet 

gemaakt om (nieuwe) netwerken te vormen. Daarnaast wordt door de 

bewoners zelf al een stap gemaakt naar een SWOT-analyse. Het 

belangrijkste is dat met elkaar gezocht wordt naar kansen en 

mogelijkheden om wonen, leefbaarheid en veiligheid waar nodig te 

verbeteren. 

 

4.3  De werkwijze 

De wijksimulator bestaat uit een aantal fasen: 

1. De voorbereiding 

2. Input bewoners 

3. De visie 

4. De sociale, economische en fysieke inrichting 

5. De werkelijkheid 

6. De toekomst/levensloopbestendigheid 
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Tijdens de voorbereiding wordt de wijk of buurt in kaart gebracht. Alle 

beschikbare informatie en materialen worden gebundeld in een document, 

welke als onderlegger voor de volgende fasen fungeert. 

Vervolgens wordt getracht om zoveel mogelijk informatie vanuit de 

bewoners zelf te krijgen waardoor een duidelijk beeld gecreëerd kan 

worden van de huidige situatie in de wijk. Manieren om de informatie te 

krijgen zijn bijvoorbeeld de enquête, het organiseren van bijeenkomsten 

en het één op één gesprek. Dit zal als onderlegger gebruikt worden om 

een communicatieplan te kunnen vormen. 

 

Het volgende is het komen tot een visie. Dit gebeurt door middel van een 

rollenspel, waarmee de huidige samenleving wordt gesimuleerd. Er zijn 

rollen geformuleerd op basis van de belanghebbenden binnen die 

specifieke wijk. Iemand die een rol vertolkt wordt gevraagd om vanuit die 

positie een visie op de ideale samenleving in de wijk te ontwikkelen. Om 

de simulatie te laten slagen is het van belang dat alle groepen uit de 

samenleving deelnemen aan het spel. Op deze manier wordt een visie 

ontwikkeld voor een voor hen ideale wijk. 

 

De volgende stap is uit de visie halen welke onderdelen binnen de 

inrichting van de wijk vallen. De inrichting is onder verdeeld in de sociale, 

de economische en de fysieke inrichting. Bekeken wordt welke onderdelen 

betrekking hebben op één van deze inrichtingen en wat de mogelijke 

relatie is met de andere twee inrichtingen. Hierbij wordt ook aangehaald 

op welke punten de onderdelen in de visie elkaar kunnen versterken of 

juist verzwakken. Dit zijn aandachtspunten waarop dan extra gelet moet 

worden en waar aanvullende voorzieningen wellicht nodig zijn. 

Een voorbeeld is dat er gekeken wordt naar hoe de fysieke inrichting een 

bijdrage kan doen aan het versterken van de bestaande netwerken, 

brandpunten en waar nieuwe netwerken kunnen ontstaan. 

 

Als laatste wordt de werkelijkheid gespiegeld aan de acties die 

voorgesteld zijn en worden kritische vragen gesteld. Naar aanleiding van 

de antwoorden op de vragen worden de voorgestelde acties bijgesteld. 
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Tijdens de laatste fase van de simulator wordt een toekomstbeeld 

geschetst aan de hand van de te verwachten trends, waarbij vragen 

gesteld worden als “Hoe zien de netwerken er uit over 20 jaar?” en “Zijn 

de voorgestelde acties voldoende flexibel zodat ze kunnen inspelen op 

veranderende trends?” 

 

Een productomschrijving van de simulator zoals Coresta deze momenteel 

uitvoert, is gegeven in Bijlage 1. 

 

4.4  Het analysemodel 

Om het probleem op een juiste manier te kunnen achterhalen, is de input 

van de bewoners een belangrijke factor. Zij wonen immers in de 

betreffende wijk en zijn op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken in 

de wijk. Dit gebeurt tijdens een inloopavond. Het is belangrijk dat op deze 

avond niet iedereen alleen gaat klagen. Er moet juist duidelijkheid komen 

over de problemen die er werkelijk spelen en hoe zwaar deze mee wegen 

in de wijk. Daarnaast is het van belang om na te gaan waar de 

krachtpunten in de wijk zitten. De visgraat die is opgesteld uit de 

literatuurstudie kan hier een goed handvat voor zijn. De visgraat zelf is 

opgedeeld in meerdere categorieën met elk hun problemen. Aan de hand 

van deze visgraat kan bekeken worden of dat alle onderwerpen besproken 

zijn. Vervolgens kan aan elk punt dat als probleem erkend wordt een 

zwaarte gegeven worden, waarbij als het ware een meting wordt verricht. 

Dit kan gezien worden als een tool waarmee een rollenspel op maat 

ontwikkeld kan worden.  

Deze tool heb ik daadwerkelijk ontworpen en is bijgevoegd in Bijlage 2 en 

wordt hieronder toegelicht.  

 

4.4.1 Opzet van de tool 

De tool is in meerdere fasen opgedeeld, net als de fasen die eerder zijn 

aangegeven. Per fase is er een vragenlijst opgesteld waarmee bepaald 

kan worden of dat een volgende fase in gegaan kan worden of dat de fase 

nog meer input nodig heeft voordat deze gesloten kan worden. Voor de 
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tweede fase van de simulator is een aanvullend analysemiddel buiten de 

vragen ontwikkeld. 

 

Met de tool is het praktisch als in een paar stappen een analyse naar 

voren komt vergelijkbaar met een SWOT-analyse. In de tool zijn de 

categorieën opgenomen zoals in de visgraat. Hieronder zijn de 

onderwerpen opgenomen die een eigen nummer hebben gekregen. 

Daarachter kan een kwaliteitswaardering gegeven worden op de schaal 

van 1 tot en met 5, waarmee aangegeven kan worden hoe zwaar het 

probleem op de wijk drukt. Ook kan aangegeven worden of het probleem 

niet van toepassing is. Naast de problemen is het ook van belang om de 

krachten in de wijk boven tafel te krijgen. Ook dit kan aangegeven 

worden in de tool. Bij de onderwerpen waaraan geen probleemwaardering 

gegeven wordt, wil nog niet zeggen dat dit een kracht van de wijk is. Bij 

die onderwerpen dient een goede afweging gemaakt te worden of dat dat 

onderwerp een kracht is of enkel geen probleem vormt.  

 

Met de afwegingen kan een mogelijke totaalscore gegeven worden, maar 

dit is in dit geval niet wenselijk. De problemen die besproken worden, zijn 

op zichzelf staande problemen. De problemen zijn ingedeeld om een 

duidelijker overzicht te krijgen. Daarnaast heeft niet elke categorie 

hetzelfde aantal onderwerpen onder zich. Wanneer de scores opgeteld 

worden, kan dus niet evenredig ten opzichte van elkaar gesteld worden 

welke categorie het zwaarst op de wijk drukt. Wel kan men door middel 

van gemiddelden bepalen welke categorie het zwaarst drukt op de wijk en 

welke echt prioriteit hebben als geheel. Dan nog is het mogelijk dat 

individuele problemen prioriteit hebben boven de aanpak van een gehele 

categorie.  

Kleine en snel oplosbare problemen kunnen gefilterd worden met behulp 

van deze analyse. Met deze snelle probleemoplossing kan in een redelijk 

korte termijn resultaat in de wijk geboekt worden. Dit is belangrijk voor 

het creëren van draagvlak in de wijk. De bewoners zien dat er 

daadwerkelijk wat gebeurt. 
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De lijst wordt niet door mensen persoonlijk ingevuld, maar is een analyse 

lijst uit de gegevens die zijn vrij gekomen door de mensen. Vervolgens 

kan aangestuurd worden op onderwerpen die nog niet besproken zijn of 

dieper op de genoemde problematiek ingaan om de zwaarte op een 

correcte manier te bepalen.  

 

Om de eerste fase af te sluiten, worden een aantal vragen beantwoord. 

Deze vragen gaan in op representatie van de wijk, of de kern van het 

probleem is achterhaald, welke mogelijke oplossingen al gegeven kunnen 

worden uit de ervaring en of er voldoende kennis is vergaard van de wijk 

om door te kunnen met de volgende fase: het rollenspel. Voor deze fase is 

het van belang om voldoende informatie te hebben voor de 

rolomschrijvingen, aangezien deze per wijk opnieuw opgesteld dienen te 

worden. Er dient tevens na gegaan te worden of dat de bezoekers van de 

inloopavond voldoende informatie gegeven hebben om werkelijk tot de 

kern van het probleem te komen. Daarnaast dient een inschatting 

gemaakt te worden van de relevantie van de gegeven informatie en of dat 

de bezoekers voldoende representatief zijn voor de buurt of wijk waar het 

om gaat.  

Of dat de gegevens voldoende representatief zijn kan mede gehaald 

worden uit de demografische gegevens. Maar ook uit gesprekken met de 

opdrachtgever en andere stakeholders in de wijk, kan gehaald worden of 

dat de kern van het probleem is achterhaald.  

 

Voor elke fase is een vragenlijst opgesteld waarmee in gegaan wordt op 

de loop van het proces van het rollenspel en de ontwikkeling van een visie 

en oplossingen.  

 

4.4.2 Een toepassing van de simulator 

Tijdens het afstuderen is de wijksimulator wel ter tafel gekomen bij 

potentiële opdrachtgevers en het gaat werkelijk uitgevoerd worden. Het 

gehele proces van de wijksimulator is echter niet getest voor dit rapport 

geschreven is. De volledige werking kan hierdoor niet worden getoond. 

Toch wil ik een toepassing laten zien van de wijksimulator.  
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Om dit te laten zien heb ik gekozen om de Utrechtse wijk Kanaleneiland te 

analyseren met behulp van enkele fasen. Ik heb voor deze wijk gekozen 

omdat het een wijk is die binnen de krachtwijken van Vogelaar valt en dit 

de enige wijk in de lijst is waar ik mee bekend ben en affiniteit mee heb.  

Echter voor ik aan de analyse begin, zal ik meer toelichten over de 

geschiedenis van Kanaleneiland. 

 

Geschiedenis kanaleneiland 

De bouw van kanaleneiland begon in 1957 en was voltooid in 1971. In de 

wijk zijn voor totaal 30.000 mensen woningen gebouwd. De wijk is 

gebouwd als antwoord op de hoge woningnood die na de oorlog kwam. 

Het is opgezet volgens de idealen van de functionele stad. Kanaleneiland 

werd ruim opgezet waarbij gebruik gemaakt werd van veel 

groenvoorzieningen en hoogbouw. Kenmerkend voor kanaleneiland zijn de 

portiekflats met vier woonlagen. De woongebieden werden van elkaar 

gescheiden door forse groen- en sportvoorzieningen. Kanaleneiland zou 

een stad op zich worden door de toevoeging van bedrijventerreinen aan 

de rand van de wijk, een groot winkelcentrum, eigen scholen, 

bejaardenwoningen en een kerk. Hier zouden bewoners hun hele leven 

kunnen blijven wonen.  

Echter kwam verguizing al snel op gang. Door gebrek aan ruimere 

laagbouwwoningen trokken de middenklassers uit de wijk. Hun plaats 

werd ingenomen door nieuwe Nederlanders (mensen van allochtone 

afkomst).  

In de jaren ’70 raakte het geld op en was er geen geld meer voor 

vernieuwing van de voorzieningen. De buurtwinkels kwamen leeg te staan 

en er was slecht onderhoud van de groenvoorzieningen. Dit laatste werd 

ook steeds meer doelwit van stedenbouwkundigen om hier een andere 

invulling aan te geven zoals woningen, scholen en sportvelden.  

Utrecht erkende eind jaren ’90 dat de wijk totaal niet meer voldeed aan 

wat het zou moeten zijn. De gemeente heeft zelf al verschillende plannen 

opgezet voor grootschalige wijkverbetering, echter nog met weinig 

resultaat. In 2007 werd de wijk opgenomen in de lijst van probleemwijken 

van minister Vogelaar.  
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De wijk heeft voornamelijk in het noordelijke deel een grauwe uitstraling. 

Het zuidelijke deel, met een hoog percentage koopwoningen, is minder 

verloederd. Kanaleneiland staat al jaren synoniem voor criminaliteit en 

armoede. Het is de beruchtste wijk van de stad. Er is sprake van een zeer 

hoge werkloosheid, een zeer hoge concentratie van etnische minderheden 

en veel lage inkomens (gemiddeld €16.800). Ondanks de inzet van 

verschillende partijen blijft de wijk een slecht imago behouden.  

De samenstelling van de wijk is bijzonder. 76% van de bevolking is van 

niet-Nederlandse afkomst (46 nationaliteiten), de werkloosheid is er hoog, 

de gezondheidstoestand gemiddeld aan de slechte kant en de criminaliteit 

is er hoog.  

De wijk zelf heeft weinig openlijk racisme en de wijk heeft tweede gestaan 

op een lijst van Nederlandse stadswijken met de meeste 

bewonersactiviteiten.  

De wijk heeft te lijden van fijnstoffen. Dit is ten gevolge van de 

rijkswegen, maar ook van de walmen van de asfaltfabriek op werkdagen. 

Bron: Wikipedia [geraadpleegd op 10 oktober 2008] 

 

Toepassing wijksimulator op Kanaleneiland  

Eerste fase: Voorbereiding 

In de voorbereiding heb ik verschillende gegevens bij elkaar gezocht van 

Kanaleneiland. Zo heb ik demografische gegevens gevonden van de wijk. 

Maar ik ben zelf meerdere malen de wijk ingegaan om te observeren wat 

zich in de wijk afspeelt. Dit heb ik op verschillende momenten van de 

week gedaan, om zo te kunnen bepalen of er verschil is in momenten van 

observatie en of op die momenten andere situaties zich voordoen. Een 

volledig overzicht van deze observatie heb ik bijgevoegd in Bijlage 3. 

 

Tweede fase: Input bewoners 

In deze fase is het van belang om input van de bewoners te krijgen. 

Echter heb ik tijdens dit onderzoek onvoldoende tijd gehad om een goede 

buurtbijeenkomst zelf te organiseren. Daarom heb ik gezocht naar andere 

middelen om gegevens van bewoners te krijgen. 

Op de website van de gemeente Utrecht (www.utrecht.nl) staat een 

verwijzing naar een online buurtmonitor. Deze monitor geeft verschillende 
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cijfers per (sub)wijk van Utrecht. De gegevens die hierin voorkomen zijn 

een mix van verschillende bronnen. Zo is er in 2007 een grootschalig 

buurtonderzoek geweest waarin de meningen van de bewoners verwerkt 

is. Daarnaast zijn er gegevens in verwerkt van bijvoorbeeld de politie, 

Provinciaal Arbeidsplaatsen Register, GBA, etc. De uitwerking van deze 

gegevens voor de wijk Kanaleneiland is weer gegeven in Bijlage 4. 

 

Met de gegevens die ik heb opgedaan in de voorbereidende fase en de 

gegevens uit de buurtmonitor, heb ik een analyse gemaakt van de wijk. In 

Bijlage 5 is een overzicht gegeven van de achtergronden voor de keuzes 

die ik heb gemaakt met het invullen van de simulator. Hier zal een 

samenvatting gegeven worden van de bevindingen. Op de volgende 

pagina is de ingevulde eerste fase van de tool te vinden. In Bijlage 5 is 

deze ook terug te vinden met de ingevulde vragenlijsten voor de eerste 

fasen (de fasen die mogelijk zijn om in te vullen, zonder tussenkomst van 

bewoners).  

 

Bij deze analyse moet wel gezegd worden dat dit een fictieve analyse is, 

gebaseerd op gegevens die ik zelf heb moet interpreteren. De bewoners 

van de wijk Kanaleneiland hebben deze analyse niet gezien en zijn het 

mogelijk niet eens met mijn bevindingen. 

 

Analyse 

In de wijk kanaleneiland is een zeer etnisch gemengde bevolking. Echter 

is de opbouw van de bevolking qua leeftijd zeer goed gemengd, wat een 

positieve werking op de wijk heeft. Een aanzienlijk deel van de bewoners 

is niet tevreden over de wijk en wil binnen 2 jaar dan ook vertrekken naar 

andere huisvesting. Van de groep die weg trekt, bestaat de grootste groep 

uit middenklassers. De wijk wordt beschouwd als de beruchtste wijk van 

de stad Utrecht. Het cijfer dat men zelf aan de wijk geeft is onvoldoende. 

De wijk heeft een imago probleem en wordt zowel van binnen als van 

buiten af als onveilig beschouwd. In de wijk is sprake van concentratie 

van risicogroepen en criminaliteit. 

 



Eindrapport | Susanne Rijker 

 50 

Utrecht ligt centraal in Nederland en de wijk kanaleneiland heeft zowel 

aan de noordzijde als aan de zuidzijde een ontsluiting naar verschillende 

snelwegen. Ondanks deze goede ligging zijn de prijzen voor huisvesting 

gemiddeld. Er is weinig tot geen bedrijfsruimte voor startende 

ondernemers. In de wijk is wel sprake van een hoge mate van 

bedrijvigheid, maar de mensen die in de wijk werken komen voornamelijk 

van buiten de wijk. De wijk heeft een aanzienlijke groep met lager 

opgeleiden, welke inmiddels ook langdurig werkloos zijn. Het gemiddelde 

inkomen in de wijk ligt laag, namelijk op €16.800,- per jaar. 

 

Een deel van de etnische bevolking beheerst nog niet de Nederlandse taal. 

Dit kan voor problemen zorgen op meerdere vlakken, zoals werk, maar 

ook bij scholing. Bij kinderen levert dit een achterstand op school, niet 

alleen wanneer een kind begint met naar school gaan, maar tijdens de 

hele schoolcarrière. De wijk heeft de beschikking over redelijk veel 

basisscholen. Echter de middelbare scholen blijven, op 1 VMBO-school na, 

achterwege. 

 

Voor de kinderen zijn er speelpleinen en –velden. Deze worden echter als 

onvoldoende door de bewoners beschouwd. Ook als men door de wijk 

loopt lijkt het er op alsof het een noodmaatregel is geweest om op 

strategische punten speelpleinen aan te leggen.  

 

De wijk is ruim opgezet en bezit veel groen. De eerstelijnsvoorzieningen in 

de wijk zijn momenteel nog goed vertegenwoordigd. Deze zijn vooral 

gevestigd in zogenoemde gezondheidscentra. Er is momenteel ook nog 

een ziekenhuis gevestigd in de wijk. Deze is  inmiddels gestart met de 

bouw van een nieuw ziekenhuis in Leidsche Rijn en zal volledig uit de wijk 

vertrekken. Verder zijn er nog voorzieningen op het gebied van sport, 

zoals meerdere voetbalvelden, tennisbanen en een basketbalveld. De 

voorzieningen voor cultuur zijn in de wijk zeer beperkt. Voor cultuur in de 

wijk is niet echt een locatie aan te wijzen waar dit ook veelvuldig 

uitgevoerd kan worden. 
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Het onderhoud in de wijk laat nog te wensen over. Door geldgebrek vanuit 

vooral de gemeente is hier jaren geleden een achterstand door 

opgebouwd.  

 

Hier komen de volgende gemiddelde waarden per categorie uit: 

1. Wonen      1,8 

2. Werk & Inkomen    1,4 

3. Complexe sociale problematiek  1,4 

4. Leren & Opgroeien    2,1 

5. Integreren     3,2 

6. Veiligheid      3,4 

7. Gezondheid     1,3 

8. Stedenbouwkundige kwaliteit, etc.  2,6 

 

Hieruit blijkt dat categorie ‘veiligheid’ het zwaarst op de wijk drukt. Dit 

klopt ook wel met de gegevens uit de voorbereiding dat de wijk zowel 

intern als extern als onveilig gezien wordt. Echter de categorie Werk & 

Inkomen scoort gemiddeld heel laag in deze analyse, terwijl de cijfers van 

armoede en laaggeschoolde mensen heel hoog zijn in vergelijking met 

andere wijken. Dit heeft ook te maken met het feit dat niet alle informatie 

beschikbaar is. Mogelijk dat wanneer alle informatie over de categorie 

beschikbaar is, dat de gemiddelde waarde van de categorie hoger uitvalt, 

waardoor de prioriteit van deze categorie stijgt.  

 

Op deze wijze kan snel bekeken worden waar de prioriteiten liggen van de 

wijk, zowel in de problemen individueel als de categorieën die hoog scoren 

in de analyse. Hiermee kan met de opdrachtgever en bewoners gestart 

worden aan een nieuwe strategie om de wijk te verbeteren. Deze nieuwe 

strategie kan mogelijk gekoppeld worden aan de krachten in de wijk. 

Wanneer dit het geval is, kan men sneller resultaten boeken tijdens de 

aanpak. 
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Vragenlijst 

De vragenlijst voor deze analyse kan grotendeels ingevuld worden. Wat 

hieruit naar voren komt is dat elke categorie is behandeld en dat men een 

goed overzicht kan maken van wat er speelt in de wijk Kanaleneiland.  

 

Wat betreft de top 5 van individuele problemen, kunnen veel variaties 

gemaakt worden. Dit omdat meerdere individuele problemen hoog scoren. 

Hierin dient een goede afweging gemaakt te worden. Zo kan men kijken 

naar welke een waardering van 5 krijgen. Deze worden in de top 5 

geplaatst. Vervolgens kijkt men naar de gemiddelde waarde van de 

categorieën waaruit ‘veiligheid’ als hoogste naar voren komt. Hierin zijn 

individuele problemen die hoog scoren op de waarderingsschaal. Ook deze 

kunnen geplaatst worden in de top 5. 

 

Met de aanpak van deze problemen is het mogelijk dat andere individuele 

problemen ook aangepakt worden, zeker wanneer deze sterk met elkaar 

gelinkt zijn. Op Kanaleneiland kan dit zijn dat het individuele top 5 

probleem ‘Onvoldoende kennis/vaardigheden & diploma’s’ gelinkt is aan 

‘Taalbarrière’ in de categorie ‘Leren & Opgroeien’, welke op zichzelf 

minder hoog scoort.  

 

Derde fase: rollenspel  

De volgende stap voor Kanaleneiland is het ontwikkelen van rollen, welke 

representatief zijn voor de wijk. Het werkelijke rollenspel zal gedaan 

worden met maximaal 12 personen om het overzicht te kunnen behouden 

en iedereen ook echt in het spel te laten participeren.  

Om zoveel mogelijk boven tafel te krijgen is het belangrijk dat de 12 

rollen voldoende van elkaar verschillen. Hierbij kan gebruik worden 

gemaakt van de demografische gegevens en de gegevens die uit de 

observatie gekomen zijn. Er kan heel simpel een verdeling gemaakt 

worden in rollen als: 2 kinderen, 2 ouderen, 2 20’ers, 2 ouders, 1 

werkloze, 1 laagopgeleide, 1 ondernemer en 1 leraar of huisarts. Maar dit 

is onvoldoende grond om een goede afstemming te maken van 

representativiteit van de wijk. Hier zijn meer gegevens voor nodig.  
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Zo blijkt bijvoorbeeld uit de gegevens dat 76% van niet-Nederlandse 

afkomst is. Meerdere rollen kunnen op basis hiervan een niet-Nederlandse 

achtergrond krijgen.  

 

Uit observaties kunnen ook veel gegevens komen en kunnen zelfs hele 

reële voorbeelden genomen worden. Zo kan bijvoorbeeld geconstateerd 

worden dat een oudere vrouw met moeite een drukke verkeersweg over 

kan steken om naar de winkels te gaan. Om het tijdens het spel 

makkelijker te maken, kunnen de rollen een naam krijgen. Op deze 

manier ontstaat er een betere interactie tussen de mensen die het spel 

spelen.  

Wat als laatste belangrijk is voor de rollen, is dat deze niet te uitgebreid 

zijn. De rol hoeft maar enkele kenmerken te bevatten die van toepassing 

zijn en niet een geheel beeld van de levenssituatie van de rol. Zo is er 

voor de persoon die de rol uit voert meer mogelijkheid om in te leven en 

de rol uit te breiden binnen het spel dat gespeeld wordt.  

 

Toepassing wijksimulator op de wijk Woensel-West, Eindhoven 

Woensel-West is één van de krachtwijken van Eindhoven. Op deze wijk is 

door een lid van de bewonersvereniging de eerste fase van de tool 

ingevuld. Met deze invulling kan de tool getest worden op een werkelijke 

situatie, waarbij gegevens gebruikt worden die werkelijk als input 

gegeven worden door bewoners van een wijk.  

De invulling is gedaan op een bijeenkomst met meerdere 

wijkstakeholders.  

De tool zal verder niet gebruikt om een strategie voor de wijk te bepalen, 

aangezien voor de wijk net een nieuw plan klaar is. Maar met de tool is 

wel bekeken of dat de uitkomsten overeenkomen met de strategie zoals 

deze er nu ligt, waar door heel veel partijen heel lang aan gewerkt is. Wat 

blijkt is dat de tool een goed overzicht geeft van de problemen in de wijk 

en dat de strategie die nu wordt toegepast op enkele punten verbetering 

kunnen gebruiken.  

 

De ingevulde fase voor Woensel-West is te vinden in Bijlage 6. 

 



Eindrapport | Susanne Rijker 

 54 

4.5  Conclusie 

De bevindingen uit de literatuurstudie zijn vertaald naar een tool om een 

analyse te kunnen doen van een wijk. De tool is gebaseerd op een 

wijksimulator die voorheen gebruikt werd om partijen met elkaar om de 

tafel te krijgen. De tool is momenteel opgebouwd in meerdere fasen, 

waardoor een beter beeld kan ontstaan van wat er vooral op sociaal en 

economisch vlak veranderd moet worden, maar ook op fysiek vlak. Met 

deze tool kunnen kleine problemen gefilterd worden en kan hier apart 

mee gewerkt worden, om snel kleine resultaten te behalen. Dit wekt 

vertrouwen en meer draagvlak voor de rest van het proces.  

 

Met de analyse kan een goed overzicht gegeven worden van de 

problemen en categorieën die prioriteit hebben, waarmee de richting 

bepaald kan worden. Deze kunnen vervolgens mee genomen worden in de 

ontwikkeling van een visie en plannen voor de wijk. 

 

Het volgende wat dient te gebeuren voor een wijk is het ontwikkelen van 

de inrichting voor de wijk. 
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H5. Een toepassing 

 

Inleiding 

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat wijken te kampen kunnen 

krijgen met diverse problemen. Vooral van sociale aard. Wanneer de 

problemen voor een wijk zijn achterhaald, kan een strategie bepaald 

worden voor de toekomst.  

De strategie wordt vervolgens uitgewerkt in (concrete) plannen. Dit is de 

inrichting. Dit is een toepassing op de voorgaande analyse en werkt als 

het ware als een toets voor de wijk. 

 

5.1  De huidige wijze van inrichting 

De huidige aanpakken voor wijken duren gemiddeld 10 jaar. Na die 10 

jaar is een wijk vooral fysiek opgeknapt en enkele problemen zijn 

opgelost. Andere wijken in de omgeving hebben in de tussentijd minder 

aandacht gekregen, zijn achteruitgegaan en zijn vervolgens aan de beurt 

voor herstructurering. De aangepakte wijk voldoet weer aan een aantal 

eisen en wordt zo ongeveer in de steek gelaten. De wijk krijgt in ieder 

geval niet meer de aandacht die het voorheen kreeg. Dit kan een groot 

probleem vormen. 

 

Doordat de aanpak vooral fysiek is, wordt er bijna geen aandacht 

geschonken aan de leefgemeenschap en sociale cohesie. De 

ontwikkelingen in individualisering zijn al zo ver dat mensen hulp nodig 

hebben om hier uit te komen. Tegelijkertijd zijn er nog wel mensen 

beschikbaar die zich in willen zetten voor de gehele wijk, maar hier 

begeleiding in nodig hebben. Het zou goed zijn voor een wijk als hier 

meer lijn in zou komen.  

 

Het is moeilijk om de sociale cohesie weer terug te krijgen en dat mensen 

zich gaan inzetten voor de wijk. De inrichting van de wijk zal hier een 
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behoorlijke bijdrage aan kunnen leveren. De wijk kan meer georganiseerd 

worden vanuit een centraal punt. Maar dan komt de vraag wat hier een 

goede methode voor is. 

 

Op welke wijze kunnen mensen gestimuleerd worden om zich meer in te 

zetten voor de wijk, waarbij een ieder een gelijk aandeel heeft en 

waarmee de sociale cohesie terug kan komen. Welke inrichting kan er 

voor zorgen dat de wijk weer een hechte samenleving wordt? 

 

Een voorbeeld uit het dagelijks leven waar mensen met elkaar moeten 

samenwerken om winst te behalen is een bedrijf. De methode waarmee 

een bedrijf vorm heeft gekregen, kan een oplossing zijn voor de 

vraagstukken die betrekking hebben op de inrichting van een wijk. Dit 

wordt in de onderstaande paragrafen nader onderzocht. 

 

5.2  Wijken en bedrijven 

De methode die voor bedrijven wordt toegepast, wordt in dit onderzoek 

toegepast op wijken. Om de methode goed toe te passen, wil ik wel eerst 

weten in hoeverre wijken en bedrijven overeenkomsten hebben. Met het 

vergelijk kan bekeken worden in hoeverre de methode toegepast kan 

worden. Ook levert het punten die extra aandacht nodig hebben op.  

 

Het vergelijk is gebaseerd op een analyse die ik eerst heb gemaakt van 

een bedrijf zelf. Het gaat hierbij om een bedrijf dat producten of diensten 

levert en personeel in dienst heeft, bijvoorbeeld een BV of NV. Vervolgens 

heb ik op de zelfde punten een vergelijk gemaakt met een wijk. Dit 

volledige vergelijk is terug te vinden in Bijlage 7. Op de volgende pagina’s 

zijn de overeenkomsten en verschillen terug te vinden in een tabel. De 

vergelijkingen zal verder besproken worden. 

 

Uit de tabel blijkt dat er heel veel overeenkomsten te vinden zijn. Het is 

zelfs zo dat enkele verschillen omgezet kunnen worden in 

overeenkomsten. De verschillen worden pas overeenkomsten als hier aan 

gewerkt wordt. 
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De meest opvallende punten die in het vergelijk naar voren komen, is dat 

de wijk totaal of bijna geen overeenkomsten heeft op de gebieden 

‘financieel management’ en ‘personeelsmanagement’. Op de andere 

gebieden zijn er meerdere overeenkomsten te vinden. Het financiële 

management is anders omdat de wijk geen eigen financiële middelen 

heeft. Deze worden toegekend en beheert door de gemeente. 

De wijk heeft geen personeel, maar bewoners en andere stakeholders. 

Geen enkele stakeholder wordt betaald voor de inspanningen die zij 

verricht voor de wijk. Er is ook geen sollicitatieprocedure voor nieuwe 

toetreders tot de wijk. Zij hebben gekozen voor de wijk.  

 

Op de andere gebieden vertoont de wijk veel gelijkenissen en zo mogelijk 

worden deze meer. Met deze gegevens wordt bekeken hoe een wijk 

ingericht kan worden als een bedrijf. 

 

5.3  De inrichting 

 

Met het vergelijk in het achterhoofd kan de wijk een andere inrichting 

krijgen. In Bijlage 9 is een inrichting te vinden die globaal op elke wijk 

toegepast kan worden. Met deze inrichting wordt zoveel mogelijk uit de 

wijk zelf gehaald. Het belangrijkste is dat bewoners gemotiveerd worden 

om te participeren in de wijk. Met behulp van de inrichting is er 

duidelijkheid in de wijk. Duidelijkheid voor iedereen en kan iedereen zien 

waar er gaten zitten die opgevuld moeten worden. Op deze plaatsen 

kunnen bewoners bijspringen.  

 

De inrichting is een globale inrichting die toepasbaar is op elke wijk. Het 

kan als een onderlegger op de wijk gelegd worden voor verdere invulling. 

De nadere inrichting is de volgende stap. Deze wordt verder besproken in 

de volgende paragraaf. 
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5.4  Nadere inrichting 

De inrichting van een wijk is hierboven op een andere manier benaderd. 

Door middel van een interne analyse wordt nader onderzocht of dat de 

inrichting voldoet, of dat er nog andere punten zijn waar aan gewerkt 

moet worden.  

 

De interne analyse wordt gedaan door middel van een bedrijfskundige 

methode, namelijk de 7S-methode van McKinsey. Als eerste zal de 

methode uitgelegd worden en vervolgens zal deze worden toegepast op 

de wijk. 

 

De 7S-methode werkt als volgt (Peters, 2005): 

De organisatie is te onderscheiden in 7 aspecten, welke onderverdeeld zijn 

in ‘harde’ en ‘zachte’ aspecten. De 7 onderdelen die onderscheiden 

worden beginnen in het engels allemaal met een S en daarom heeft deze 

analyse-methode de naam 7S-model gekregen. 

 

De 7 aspecten zijn: 

1. Shared Values (bovenliggende doelstellingen) 

Het gaat hierbij om de waarden die door iedereen gedeeld worden 

binnen de organisatie.  

2. Strategy (strategie) 

Dit geeft de voorgenomen acties van het management aan. 

3. Structure (structuur) 

In dit onderdeel wordt gewezen op de inrichting van de organisatie: 

taakverdeling, coördinatie, hiërarchie, informatievoorziening. 

4. Staff (personeel) 

Hier wordt het personeel beoordeeld, waarbij het gaat om vakkennis, 

beloning, opleiding, beoordeling en selectie, maar ook moreel, 

motivatie en gedrag. 

5. Systems (systemen) 

Dit geeft alle procedures, regelingen en afspraken binnen de 

organisatie weer.  

6. Skills (sleutelvaardigheden) 
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In dit onderdeel wordt weergegeven waar het bedrijf goed in is of waar 

het bedrijf in uitblinkt. 

7. Style (stijl) 

De stijl van het management en medewerkers als in de manier van 

samenwerken die kenmerkend is voor de organisatie.  

 

 

Het uitgangspunt van dit schema is dat al deze eenheden in evenwicht 

zijn binnen de organisatie. Dan is er sprake van een stabiele organisatie 

welke verzekerd is van continuïteit. Wanneer één van deze onderdelen 

verandert, veranderen andere aspecten ook. 

 

De 7S-methode wordt vervolgens toegepast op de wijk. Een volledige 

analyse van de wijk is te vinden in Bijlage 8. 

 

Met de interne analyse kunnen de sterkten en zwakten van de wijk nader 

belicht worden. Dit heeft invloed op de wijze waarop de wijk ingericht 

wordt. De sterkten van een wijk kunnen extra ingezet worden waar nodig 

en de zwakten kunnen aangepakt worden om minder zwak te worden.  

Deze methode kan gebruikt worden om de details in te vullen voor de 

inrichting die voortkomen uit de eerste wijkanalyse. 
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De wijk wordt op een andere manier belicht. Door middel van deze 

analyse komt een duidelijker doel naar voren waar men met elkaar aan 

kan werken. De bevindingen uit de analyse voor de richting zijn de basis 

voor een strategie en deze wordt met de interne analyse in de inrichting 

geheel verwerkt.  

 

Punten waar de 7S-methode verder ingaat op de inrichting is bijvoorbeeld 

het algemene doel in de wijk. In de globale analyse komt naar voren dat 

men samen moet werken aan de wijk om er een leefgemeenschap van te 

maken of te behouden. Uit de interne analyse krijgt het doel van de wijk 

een nadere invulling.  

Een ander punt dat meer inhoud krijgt is de organisatie van een wijk. Uit 

de strategie volgt wat de focus moet zijn van de organisatie voor de wijk. 

Door middel van een interne analyse krijgt de organisatie meer vorm, 

omdat er punten van criteria gevormd worden.  

 

De eerdere analyse is een globale analyse dat kan gelden voor elke wijk. 

De richting wordt geformuleerd naar een strategie die verwerkt kan 

worden in de inrichting door een interne analyse voor die specifieke wijk 

te doen.  

 

5.5  Conclusie 

In de vorige hoofdstukken is naar voren gekomen dat de basis voor 

probleemaanpak meer gefocused moet zijn op het gehele plaatje van de 

wijk, de sociale context. Hierin komen vanzelf de fysieke en de 

economische aspecten aan bod. Een wijkanalyse op deze vlakken geeft 

een volledig overzicht van de problematieken die er werkelijk toe doen in 

de wijk. Dit is bepalend voor de richting die men op gaat. 

 

De richting wordt omgezet naar een strategie. De richting is de basis voor 

de nieuwe inrichting van de wijk, waarbij de strategie de inrichting vorm 

geeft.  
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De inrichting zoals deze tot nu toe is toegepast, voldoet niet aan de 

criteria. Ondanks dat herstructurering wordt toegepast in de wijken, heeft 

dit niet direct positieve gevolgen voor de sociale cohesie in de wijk en de 

participatie van mensen.  

Een voorbeeld vanuit het dagelijks leven waar men met elkaar op een 

goede manier samenwerkt en met elkaar hetzelfde doel nastreeft, is een 

bedrijf. Na een vergelijk blijkt dat een wijk veel overeenkomsten vertoond 

met een bedrijf. De globale inrichting voor een bedrijf is daarom opgezet 

voor wijken.  

 

Een globale inrichting is niet voldoende voor de wijken. Met het bepalen 

van de richting is de strategie gevormd en aan de hand van deze 

strategie, samen met een interne analyse van de wijk, kan een op maat 

gemaakte inrichting ontworpen worden voor de wijk. De interne analyse 

geeft een overzicht van de eigen sterkten en zwakten. Deze kunnen 

toegepast worden om de strategie een goede uitwerking te geven in de 

praktijk.  
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H6. Conclusie en aanbevelingen 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de conclusie en de aanbevelingen gegeven. De 

conclusie geeft een antwoord op de hoofdvraag en herhaald belangrijke 

elementen uit het onderzoek. De aanbevelingen zijn vooral naar 

aanleiding van de conclusie opgesteld.  

 

6.1  Conclusie 

Met dit onderzoek wilde ik een andere wijze van herstructurering 

ontwerpen, omdat de huidige aanpakken niet voldoende effectief zijn en 

voornamelijk fysiek gericht. Het blijft een moeilijk vraagstuk doordat in de 

wijk vele belangen spelen en veel mensen zich bezig houden met de 

aanpak. 

 

Het sociale aspect van wijkontwikkeling wordt steeds belangrijker. Het is 

nu zelfs opgenomen in beleid, maar de betreffende instanties weten niet 

zo goed wat ze hier mee aan moeten. De sociale kant van wijken blijkt 

een zeer complex vraagstuk te zijn en daardoor moeilijk in te vullen. Een 

wijk kan veel sociale problemen hebben die elkaar ook nog eens kunnen 

versterken. Wanneer een probleem in een wijk voorkomt, heeft deze zijn 

eigen aanpak nodig. De aanpak hangt af van zowel de wijk als het 

probleem. In de aanpak dient rekening gehouden te worden met de 

belangen van verschillende partijen. 

 

Een andere aanpak voor herstructurering begint al met de manier waarop 

de wijk geanalyseerd wordt. De sociale aspecten waren wel gezien, maar 

niet als zodanig mee genomen in het proces van herstructurering. Terwijl 

juist die aspecten onder geschikt zijn aan de sociale. 

Om een complete wijkanalyse te maken, dient de wijk op alle punten 

bekeken te worden. De punten zijn in dit onderzoek onderverdeeld in acht 
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categoriën: Wonen, Werk & Inkomen, Complexe sociale problematiek, 

Leren & Opgroeien, Integreren, Veiligheid, Gezondheid, 

Stedenbouwkundige kwaliteit, onderhoud en voorzieningen. Uit de analyse 

moet duidelijk worden op welke punten de wijk aangepakt moet worden. 

Met deze punten kan voor de wijk een richting bepaald worden.  

 

De richting wordt vervolgens vertaald naar een strategie. Dit gebeurt al in 

de huidige aanpak, maar de basis is in dit geval breder. Hierdoor komt 

men dichter bij de kern van het probleem. De aanpak zal daardoor 

effectiever zijn. De topproblemen kunnen met het analysemodel 

geïdentificeerd worden net als de (kleine) snel oplosbare problemen. Deze 

zijn nodig om snel op te lossen om aan de wijk te kunnen laten zien dat er 

naar ze geluisterd wordt en dat ze serieus genomen worden. Dit creëert 

draagvlak. 

Het analysemodel gaat naast de analyse ook in op het vergelijk met de 

mogelijke bestaande plannen. Deze kunnen waar mogelijk getoetst en 

aangepast worden. 

 

Na het vormen van de strategie wordt de inrichting bepaald. De 

wijkanalyse is wederom de basis samen met de strategie. De richting is 

bepalend voor de inrichting. De inrichting moet ervoor zorgen dat de wijk 

weer een leefgemeenschap wordt. Hierbij kan een vergelijk gemaakt 

worden met een bedrijf. Grote bedrijven hebben net als wijken te maken 

met een grote hoeveelheid mensen die samen er zorg voor dragen dat de 

productiedoelen behaald worden. Als het ware geldt een gelijkwaardig 

doel voor de wijk. De inrichting moet ervoor zorgen dat de sociale cohesie 

terugkomt en de bewoners meer participeren.  

De inrichting kan een globale opzet hebben die geldt voor elke wijk. 

Vervolgens wordt de inrichting specifieker gemaakt door middel van een 

interne analyse. De aanpak wordt hierdoor helemaal gericht op de wijk. 

 

Een andere aanpak is zeker mogelijk. Het probleem in de huidige aanpak 

is dat nu pas erkend wordt dat de sociale kant verwaarloosd is. De 

betreffende instanties moeten meer kennis krijgen op dit gebied. 

Vervolgens moeten de stakeholders samenwerken om een richting te 
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bepalen en een strategie te vormen. Met de inrichting moet men meer uit 

gaan van de kracht vanuit de wijk en deze op een zo goed mogelijke 

manier toe te passen. De wijk krijgt meer verantwoordelijkheid, waardoor 

de bewoners meer reden hebben om trots te zijn op de hun wijk wat 

mensen stimuleert om te participeren in de wijk. 

 

6.2  Aanbevelingen 

De aanbevelingen die ik heb, zijn onder verdeelt in 3 delen. Hier heb ik 

voor gekozen omdat ik vind dat de aanbevelingen vanuit meerdere 

perspectieven benaderd kunnen worden. De aanbevelingen voor verder 

onderzoek komen naar voren vanuit mijn beleving van het onderzoek, net 

als de aanbevelingen die in het algemeen gemaakt zijn. Deze kunnen naar 

ieder willekeurig persoon gaan die interesse heeft in wijkaanpak. De 

aanbevelingen die ik naar het afstudeerbedrijf heb gemaakt zijn 

aanbevelingen die meer op het bedrijf zelf gericht zijn. Het bedrijf wil heel 

veel, maar mist hierdoor een bepaalde blik waar ze juist heel erg 

succesvol in kunnen zijn en een zeer grote maatschappelijke bijdrage 

kunnen leveren.  

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek: 

- Onderzoek doen naar de problematiek rondom nieuwbouwwijken.  

- Onderzoek doen naar de werking van een businessplan voor een 

wijk. Vervolg onderzoek op dit onderzoek als het ware, waarbij het 

businessplan geheel uitgewerkt wordt. 

- Onderzoek doen naar een (betere) samenwerking met private 

partijen in de wijk. 

Wanneer private partijen investeren in een wijk, is het mogelijk om 

op alle fronten rendement er uit te halen. Als het sociaal in de wijk 

op een hoger niveau getild wordt, heeft dit zeker positieve gevolgen 

voor de investeerders. 

- Onderzoek doen naar beheersing van de wijk.  

In dit onderzoek is alleen bekeken naar de richting en de inrichting 

van de wijk en niet naar de beheersing. Echter hangt het succes 

van de richting en de inrichting wel af van de beheersing. Een 
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aspect dat hierin zeker overwogen dient te worden is de functie 

‘Wijkmanager’. 

- Onderzoek doen naar de mogelijkheden om een wijk volledig 

onafhankelijk te maken. 

Als de wijk volledig zelfvoorzienend is, heeft dit positieve gevolgen 

voor de wijk. De wijk moet met elkaar samenwerken om de wijk te 

laten slagen en op deze manier kan zij zelf investeringen doen in de 

wijk zoals zij dat willen. 

 

Aanbevelingen naar Coresta: 

- Beperk de aanpak in de wijk niet alleen tot het fysieke gedeelte 

(aanpak van het vastgoed in de wijk). De fysieke inrichting is 

afhankelijk van de sociale en de economische inrichting en hiervoor 

is de kennis beschikbaar. Gebruik deze kennis voor een integrale 

aanpak naar de opdrachtgever toe en ga hen hierin begeleiden.  

- Ga de uitdaging aan om met een groot percentage van de bewoners 

het gesprek aan te gaan over wat hun wensen zijn en welke 

veranderingen zij graag zien gebeuren. 

- Pak kleine, snel oplosbare problemen direct op om draagvlak onder 

de bewoners te creëren.  

- Ga de uitdaging aan om de opdrachtgevers te wijzen op de aanpak 

zoals zij die voorheen hebben gebruikt. 

- Blijf niet staan bij de huidige plannen voor wijkaanpak, maar kijk 

naar de mogelijkheden die er zijn om deze anders in te richten, 

zodat ook de wijk op een andere manier aangepakt wordt. 

 

Aanbevelingen algemeen: 

- Betrek alle stakeholders bij de aanpak en luister naar hun ideeën. 

- Hou de aanpak flexibel en hou niet vast aan plannen die gemaakt 

worden aan het begin. Blijf kijken naar wat er veranderd in de wijk. 

- Geef stakeholders meer ruimte voor eigen initiatief in de wijk. 

- Verlaag de drempels naar de instanties zoals gemeente. Beter nog: 

Ga de wijk in. 
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