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VOORWOORD

Voor U ligt de scriptie ‘De externe reputatie van probleemwijken in Nederland’, 
een onderzoek naar de factoren die de externe reputatie van probleemwijken 
beïnvloeden en de maatregelen die voor deze reputatie in het heden en verleden 
zijn geïmplementeerd. Aangezien ik zelf in het verleden een onderzoek heb 
uitgevoerd naar enkele slechte wijken in Eindhoven, en er zelf gewoond te hebben, 
leek het mij interessant om hier onderzoek naar te doen. Zeker omdat ik zelf 
altijd fijn in een dergelijke wijk heb gewoond en vaak maar gedeeltelijk begreep 
waarom de wijk een slechte reputatie had. Dit bood een interessante uitdaging om 
dit onderwerp nader uit te zoeken in mijn thesis ter afronding van de master Real 
Estate Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Ten eerste wil ik mijn hoofdbegeleider dr. Wim Heijs bedanken. Mijn thesis is een 
moeizaam proces geweest, maar dhr. Heijs is mij blijven steunen en blijven helpen 
om mijn thesis toch tot een goed eind te brengen. Verderop in het onderzoek is 
daar dr. ir. Pauline van den Berg bij gekomen die er zo mede voor heeft gezorgd 
dat deze tot een goed einde kwam. In een nog later stadium is daar nog Ir. Minou 
Weijs-Perrée bijgekomen. Ook zij heeft er mede voor gezorgd dat het onderzoek 
tot een goed einde is gekomen. Het is een langdurig en moeilijk proces geweest, 
maar uiteindelijk is de thesis afgerond en is er een mooi eindresultaat behaald.

Daarnaast wil ik graag mijn ouders bedanken, die mij gedurende mijn gehele 
studieloopbaan op talloze manieren hebben gesteund en er zo gezorgd voor hebben 
dat ik mijn studie succesvol heb kunnen afronden. Ook een dankjewel aan al mijn 
medestudenten en vrienden die mij gedurende mij studie hebben gemotiveerd 
en dan met name Jurrian, met wie ik bijna mij hele universiteitsloopbaan heb 
doorgebracht en die mij vaak heeft willen helpen door middel van tips voor het 
schrijven van deze thesis. Als laatste wil ik de geïnterviewde personen bedanken 
die er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat mijn thesis compleet is geworden door 
onduidelijkheden die naar voren kwamen opgelost hebben.

Dan wil ik U nu graag veel plezier wensen met het lezen van mijn thesis. 

Rick Coolen
Eindhoven
September 2015
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SAMENVATTING

Aanleiding
In 2007 werd door minister Vogelaar van Wonen, Werken en Integratie een lijst 
van veertig probleemwijken opgesteld, die de meeste aandacht nodig hebben. 
In deze wijken spelen problemen op fysiek, functioneel, sociaal en beleidsmatig 
gebied. Daarnaast hebben deze wijken te maken met een slechte externe reputatie 
waardoor deze wijken minder kansen hebben om aantrekkelijker te worden voor 
andere stadsbewoners en andere externen. Deze externe reputatie staat in dit 
onderzoek voorop, aangezien er op dat gebied nog flinke resultaten behaald 
kunnen worden.

De externe reputatie bestaat uit de reputatie onder andere stadsbewoners die 
wordt gebaseerd op minder informatie en persoonlijke ervaringen met een wijk. 

Het blijkt dat over de externe reputatie veel geschreven is in de literatuur, 
maar dat deze literatuur zich vaak beperkt tot het beschrijven van één of twee 
factoren die de externe reputatie beïnvloeden. Deze factoren zijn voornamelijk de 
fysieke en sociale factoren. Daarnaast wordt reputatie vaak gezien als onderdeel 
van wijkverbetering terwijl de reputatie net zo belangrijk is. Dit is de reden van 
dit onderzoek waarbij de externe reputatie van vele kanten wordt belicht om 
zo duidelijker de factoren en maatregelen op een rij te hebben en uiteindelijk 
een strategie te kunnen ontwikkelen die als leidraad kan gaan dienen voor de 
reputatieaanpak in de toekomst

Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek is om voor probleemwijken in Nederland 
te bepalen welke factoren de externe reputatie beïnvloeden en om 
mogelijke maatregelen te bepalen die leiden tot een verbetering van de 
externe reputatie.

De maatregelen zijn bestudeerd om te bepalen welke succesvol zijn geweest en 
welke niet. Zo kan bepaald worden hoe de externe reputatie aangepakt dient te 
worden. 

De vraag die bij dit onderzoek centraal staat is:

Welke factoren in de probleemwijken in Nederland beïnvloeden de externe 
reputatie en hoe kan deze externe reputatie verbeterd worden door middel 
van verschillende maatregelen?

Onderzoeksopzet
Om tot de beantwoording van de probleemstelling te komen, is er een literatuurstudie 
uitgevoerd met hierin de aspecten die te maken hebben met de externe reputatie 
van een wijk. In deze literatuurstudie is eerst ingegaan op het begrip externe 
reputatie. Daarna is aandacht besteed aan de factoren die de externe reputatie 
beïnvloeden en de maatregelen die in het heden en verleden zijn toegepast voor de 
verbetering van de externe reputatie. Nadat deze in kaart zijn gebracht, zijn deze 
verwerkt in een strategie. Resterende vraagstukken zijn daarna nog in interviews 
voorgelegd aan professionals, om een zo volledig mogelijke strategie te maken. 
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Deze professionals bestaan uit een aantal onderzoekers en een beleidsbepaler uit 
de praktijk. Vanuit deze interviews zijn een aantal vraagstukken uit de strategie 
verduidelijkt, om deze completer te maken. De strategie is tevens het eindproduct 
van dit onderzoek en kan als mogelijke leidraad dienen voor een efficiënt en 
voorspoedig verloop van het reputatieverbeteringsproces.
 
Definitie van de externe reputatie
Kijkend naar de definities, blijkt dat in de loop der jaren de betekenis van het begrip 
externe reputatie meermaals veranderd is. Daarom zijn verschillende definities 
gecombineerd tot de volgende die verder gebruikt is in dit onderzoek:

“De externe reputatie bestaat uit de meningen van bewoners uit andere 
delen van de stad over de wijk en bewoners, en welke plaats de wijk in 
de stedelijke hiërarchie inneemt.”

Factoren
Zoals te zien is in de onderstaande figuur, zijn er vijf verschillende factoren die de 
externe reputatie beïnvloeden, namelijk fysieke, functionele, sociale, beleidsmatige 
en overige factoren. In deze sub-paragraaf worden deze factoren in het kort 
besproken, om zo een duidelijk beeld te geven uit welke aspecten deze factoren 
bestaan.

Figuur 1: Factoren

Fysieke factoren
Onder de fysieke factoren vallen het vastgoed en verschillende omgevingskenmerken 
zoals een onderhoudsachterstand aan verschillende groenvoorzieningen. Vooral de 
slechte staat van het vastgoed zorgt voor een slecht beeld bij andere stadsbewoners. 
Het vastgoed in wijken met een slechte externe reputatie is vaak verloederd en 
heeft te kampen met een grote onderhoudsachterstand. Een tweede probleem 
is de mate van leegstand in probleemwijken. Deze leegstand zorgt, net als het 
verloederde vastgoed, voor een slecht beeld.

Achterstallig onderhoud aan de omgeving zorgt vaak voor een lager veiligheidsgevoel 
wat ten koste gaat van de leefbaarheid in de wijk. Vooral de subjectieve veiligheid 
is laag wat ervoor zorgt dat andere stadsbewoners de wijk eerder zullen mijden.
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Functionele factoren
Onder de functionele factoren vallen vooral het ontbreken van toereikende 
voorzieningen op commercieel, maatschappelijk en recreatief gebied en de 
verscheidenheid van voorzieningen. Wanneer de mate van voorzieningen toereikend 
zou zijn, zijn deze uitnodigend voor andere stadsbewoners en ontstaat er een 
beter beeld, wat resulteert in een verbeterde externe reputatie.

Sociale factoren
Sociale problemen zijn vaak moeilijk aan te pakken, omdat deze in veel gevallen 
moeilijk te traceren zijn. De sociale problemen bestaan uit sociaal-demografische 
factoren, sociaaleconomische factoren, problemen omtrent de sociale leefbaarheid 
en de veiligheid en de verhuisgeneigdheid van bewoners.

Sociaal-demografische factoren bestaan vooral uit de bevolkingssamenstelling, 
bevolkingsdichtheid en de huishoudenssamenstelling. Andere stadsbewoners 
beoordelen een wijk positiever, wanneer de gemiddelde bevolkingssamenstelling   
op het landelijk niveau ligt. Daarnaast is de sociaaleconomische status van een wijk 
bepalend. Hierdoor ontstaan er meer kansen voor de wijkbevolking op bijvoorbeeld 
een grotere kans op een baan.

De sociale leefbaarheid bestaat vooral uit het (subjectieve) veiligheidsniveau 
in een wijk. De leefbaarheid wordt hierdoor in grote mate bepaald. Een lagere 
(subjectieve) veiligheid zorgt ervoor dat andere stadsbewoners minder snel naar 
de wijk trekken en zo een slechter beeld houden.

Beleidsmatige factoren
Onder beleidsmatige factoren vallen organisatorische factoren, het draagvlak onder 
de bevolking, een gebrek aan financiële middelen en de samenwerking tussen 
verschillende stakeholders. 

Organisatorische factoren bestaan uit een soms moeizame samenwerking 
tussen verschillende overheidsniveaus en een moeilijke relatie tussen de 
overheid en de wijkbevolking. Dit zorgt voor een inefficiënt verloop van het 
reputatieverbeteringsproces, waardoor er overlast kan ontstaan voor de 
wijkbevolking op het gebied van vertragingen en het langer overlast hebben van 
bouwgeluid. Door een gebrek aan financiële middelen en mankracht lopen nieuwe 
ontwikkelingen vertraging op. De samenwerking tussen verschillende stakeholders 
kan het draagvlak onder de wijkbevolking vergroten, wat zorgt voor een efficiëntere 
aanpak van de externe reputatie.

Overige factoren
Beeldvorming is één van de grootste problemen voor de externe reputatie. Vooral 
wanneer de media slechte beelden creëren, vaak gebaseerd op geruchten, kan het 
jaren duren voordat deze beelden weer veranderen. Het probleem met de media 
is dat deze een invloedrijke bron zijn van slechte beelden en er zo voor kunnen 
zorgen dat wijken steeds verder in een negatieve spiraal terecht komen.

De historie van een wijk is een factor die moeilijk aan te pakken is. Wanneer een 
wijk van oudsher een slechte naam heeft komt deze hier niet snel vanaf. Zelfs na 
de aanpak van een wijk kan de slechte historie er nog steeds voor zorgen dat het 
slechte beeld blijft.



X

Maatregelen
De maatregelen die in het heden en verleden zijn toegepast ter verbetering van de 
externe reputatie zijn onderverdeeld in vijf onderdelen: fysiek, functioneel, sociaal, 
beleidsmatig en wijkbranding. In deze sub-paragraaf worden deze maatregelen in 
het kort beschreven.

Fysieke maatregelen
Er zijn een vijftal fysieke maatregelen die in het heden en verleden zijn toegepast 
ter verbetering van de externe reputatie van een probleemwijk. Dat zijn de 
volgende: volledige sloop en daarna nieuwbouw, (grootschalige) renovatie, het 
verkopen van (sociale) huurwoningen, het samenvoegen of splitsen van woningen 
en corridor regeneration. Corridor regeneration is een maatregel die ervoor zorgt 
dat nieuwe ontwikkelingen eerst op plekken in een wijk gerealiseerd worden waar 
veel andere stadsbewoners verblijven en/of langskomen. Deze maatregelen hebben 
zowel positieve als negatieve gevolgen. Positieve gevolgen zijn onder andere een 
verbetering van het beeld van de wijk, een vergroting van het veiligheidsgevoel, 
minder leegstand, betere verkoop- of verhuurbaarheid en een stijging van de 
sociale cohesie (bij verkoop (sociale) huurwoningen en (grootschalige) renovatie) 
in de wijk. Negatieve gevolgen zijn een afname van de sociale cohesie (bij volledige 
sloop en daarna nieuwbouw), de langdurige ontwikkelingen die zorgen voor minder 
draagvlak en het moeizaam aantrekken van beoogde doelgroepen, doordat de 
externe reputatie toch slecht blijft bij deze doelgroepen.

Functionele maatregelen
Functionele maatregelen bestaan uit het toevoegen en vervangen van voorzieningen. 
Vaak ontbreken er voorzieningen of ontbeert het aan verscheidenheid van 
voorzieningen waardoor de wijk minder aantrekkelijk wordt voor andere 
stadsbewoners. Het ontbreken van voorzieningen zorgt er tevens voor dat huidige 
wijkbewoners genoodzaakt zijn om naar andere wijken te gaan. Het toevoegen 
van voorzieningen kan alleen een positief effect hebben wanneer er vraaggericht 
ontwikkeld wordt. Daarbij is de planning van belang, aangezien een te snelle 
ontwikkeling van voorzieningen ervoor kan zorgen dat deze alsnog meegetrokken 
worden in de huidige slechte externe reputatie. Vooral bij recreatieve voorzieningen, 
zoals parken en sportveldjes, is te zien dat het moeilijk is om deze te onderhouden. 
Vaak verloederen deze voorzieningen door hangjongeren en vandalisme.

Sociale maatregelen
Sociale maatregelen zijn onderverdeeld in sociaaleconomische, sociaal-culturele 
en veiligheidsmaatregelen. Het blijkt dat de sociaaleconomische aanpak vaak 
moeizaam verloopt. De economische kracht van probleemwijken stijgt langzaam 
wat vooral te maken heeft met het moeizaam aantrekken van bedrijven, waardoor er 
minder snel functiemenging wordt gecreëerd. Het implementeren van taalcursussen 
en vaardigheidstrainingen (sociaal-culturele maatregelen) is succesvol gebleken. 
Meer wijkbewoners hebben zo een grotere kans om aan een baan te komen. 
Ze doen zo essentiële ervaring op die hen kan helpen in het verdere loopbaan. 
Verschillende veiligheidsmaatregelen, zoals extra politie inzet en een verbeterde 
samenwerking tussen verschillende veiligheidsinstanties, kunnen ervoor zorgen 
dat vooral de subjectieve veiligheid wordt verbeterd. Dit kan ervoor zorgen dat er 
meer andere stadsbewoners naar de wijk trekken.

Beleidsmatige maatregelen
Beleidsmatige maatregelen bestaan uit partnerschappen tussen enerzijds de 
wijkbewoners en ondernemers en anderzijds de gemeente, corporaties en 
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dienstverleners. Daarnaast bestaan beleidsmatige maatregelen uit een duidelijke 
rolverdeling van stakeholders en een effectmeting van nieuwe ontwikkelingen 
op de lange termijn. Partnerschappen verlopen niet altijd positief, wat voor 
een lager draagvlak kan zorgen onder de wijkbevolking. Een duidelijke 
rolverdeling van stakeholders kan zorgen voor een efficiënt verloop van het 
reputatieverbeteringsproces. Een laatste punt is de effectmeting van nieuwe 
ontwikkelingen op de lange termijn. Deze effectmeting wordt in veel gevallen echter 
te snel verricht waardoor er te snel nieuwe ontwikkelingen worden voorgeschreven.

Wijkbranding
Het laatste maatregelenpakket bestaat uit het toepassen van wijkbranding. 
Wijkbranding dient er, door het creëren van toekomstige beelden, voor te zorgen 
dat een wijk aantrekkelijk wordt voor toekomstige doelgroepen. Hierbij zijn vooral 
de wijkbewoners en de media van belang. Wijkbewoners moeten achter het brand 
staan waardoor zij, door hun betrokkenheid, een positiever beeld van de wijk 
creëren bij andere stadsbewoners. Wijkbewoners dienen bereikt te worden via 
verschillende vormen van media (tv, radio, internet). Deze media vormen zelf 
een beeld en dat is van grote invloed op de externe reputatie. Daarom dient er 
intensief contact onderhouden te worden met de media, door ze vanaf de start 
van het reputatieverbeteringsproces te betrekken, om er zo voor te zorgen dat 
er voornamelijk positieve berichten de wijkbewoners en andere stadsbewoners 
bereiken.
 
Strategie
Vanuit de factoren en maatregelen is een uiteindelijke strategie ontwikkeld die 
bestaat uit een fasering die verdeeld is in drie gedeeltes: voorbereidend, uitvoerend 
en afrondend. Deze fases worden hier kort beschreven.

Voorbereidende fase
Een belangrijk punt in de voorbereidende fase, is het uitvoeren van een onderzoek 
onder de wijkbevolking en andere stadsbewoners. Vanuit dat onderzoek kunnen de 
problemen opgesteld worden en kan er een plan van aanpak gemaakt worden met 
daarbij duidelijke doelstellingen. Bij dit plan van aanpak wordt ook de samenwerking 
tussen verschillende stakeholders en een rolverdeling bepaald.

Een belangrijke maatregel daarna die gebruikt wordt bij de strategie is het creëren 
van draagvlak onder zowel bewoners als bedrijven. Zij dienen tijdig betrokken te 
worden waardoor deze partijen het gevoel krijgen dat zij serieus genomen worden. 
Voor bedrijven dienen goede condities gecreëerd te worden, waardoor het hen 
makkelijker wordt gemaakt om naar de wijk te trekken, waardoor de reputatie 
verbeterd kan worden.

Uitvoerende fase
In de uitvoerende fase worden verschillende fysieke, functionele, sociale en 
wijkbrandingsmaatregelen toegepast.

De fysieke aanpak is vooral gericht op het verbeteren van het beeld van de 
wijk en het verbeteren van de leefomstandigheden. De functionele maatregelen 
zorgen voor een verbeterd voorzieningenniveau waarbij specifieke voorzieningen 
ontwikkeld kunnen worden voor beoogde doelgroepen. De sociale maatregelen 
moeten zorgen voor een verhoogde economische kracht, het creëren van banen, 
het verbeteren van de vaardigheden van wijkbewoners en een verhoging van 
zowel de objectieve als subjectieve veiligheid. Wijkbranding moet zorgen voor het 
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genereren van bekendheid. Dit moet ervoor zorgen dat de wijk aantrekkelijk wordt 
voor verschillende beoogde doelgroepen en dat deze ook op de hoogte worden 
gehouden van toekomstige ontwikkelingen. Tevens wordt hiermee aan de huidige 
bewoners getoond dat er alles wordt gedaan aan de wijk en de externe reputatie te 
verbeteren. Een laatste onderdeel van de uitvoerende fase is het intensief contact 
houden met de media, zodat huidige bewoners, andere stadsbewoners en andere 
betrokkenen op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen en zo een 
mogelijke interesse ontwikkelen in de wijk.

Afrondende fase
In de afrondende fase wordt er gekeken naar de effecten op de lange termijn. 
Wanneer deze effecten negatief zijn, kunnen problemen alsnog opgelost worden.
Wanneer alle aspecten van de strategie geïmplementeerd worden, bestaat de kans 
dat de externe reputatie van de wijk sterk verbetert, waardoor er meer kansen 
voor de wijkbevolking ontstaan.

Er is een aantal vraagstukken uit de strategie naar voren zijn gekomen die door 
een aantal interviews opgelost zijn. Hierbij zijn vooral oplossingen gevonden voor 
het vergroten van het draagvlak onder de bevolking en bedrijven. Hierbij dient 
gedacht te worden aan het betrekken van de bevolking vanaf de start van het 
reputatieverbeteringsproces door ze mede inspraak te geven in de besluitvorming 
omtrent de probleemwijk. Voor bedrijven dient het vestigen in een probleemwijk 
aantrekkelijk gemaakt te worden door te ontwikkelen naar de vraag van toekomstige 
bedrijven. Tevens dient er een logische en efficiente fasering opgesteld te worden 
waardoor het voor bewoners duidelijk wordt wat zij kunnen verwachten, zodat 
ze rekening kunnen houden met eventuele overlast van de bouw van nieuwe 
ontwikkelingen. Deze oplossingen dienen in de strategie verwerkt te worden om 
deze zo compleet mogelijk te maken. 

Conclusie
Hoewel er veel factoren zijn die de externe reputatie beïnvloeden, zijn er 
voldoende maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat de reputatie verbetert. Een 
aantal speerpunten voor de verbetering zijn het creëren van draagvlak onder de 
wijkbevolking en bedrijven, het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek naar de 
factoren die de externe reputatie beïnvloeden en een duidelijke fasering.

Door het creëren van draagvlak kunnen nieuwe ontwikkelingen sneller doorgang 
vinden, blijven gewenste doelgroepen in de wijk wonen en is de kans groter dat 
gewenste doelgroepen naar de wijk trekken. Tevens bestaat de kans dat bedrijven 
zich willen vestigen in de wijk, hetgeen voor een grotere economische kracht kan 
zorgen.

Voor de start van ontwikkelingen is het van belang dat er een uitgebreid onderzoek 
wordt gedaan naar de problemen in de wijk, maar ook naar de wensen van huidige 
en gewenste bewoners. Daarna kan hier efficiënt op ingespeeld worden, met als 
resultaat een verbeterde externe reputatie. Wanneer duidelijk is wat de problemen 
zijn in de wijk, kan de strategie toegepast worden waarin een duidelijke fasering 
is opgenomen. Deze strategie neemt alle factoren mee en zal, via een duidelijk 
maatregelenpakket, ervoor zorgen dat de externe reputatie van een probleemwijk 
mogelijk verbetert.
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Aanbevelingen
In deze paragraaf worden de aanbevelingen gegeven die volgen uit het onderzoek. 
Er worden zowel beleidsaanbevelingen met betrekking tot de strategie als 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek gegeven.

Beleidsaanbevelingen met betrekking tot de strategie

1. Zorg ervoor dat de start van het reputatieverbeteringsproces  
  bestaat uit het uitvoeren van verschillende vormen van onderzoek.

Zonder het verrichten van verschillende vormen van onderzoek onder de 
wijkbevolking en andere stadsbewoners worden de problemen en factoren die in 
de wijk spelen niet inzichtelijk gemaakt. Wanneer deze problemen in kaart zijn 
gebracht, kan er een plan van aanpak worden opgesteld dat uiteindelijk als leidraad 
voor de rest van de strategie dient.

2. Zorg voor een goede rolverdeling van de verschillende  
  stakeholders, zodat duidelijk is wat hun taken zijn en het  
	 	 reputatieverbeteringsproces	efficient	verloopt.

Wanneer duidelijk is welke stakeholders bij het reputatieverbeteringsproces 
betrokken zijn moet er een duidelijke rolverdeling worden afgesproken. Zonder 
deze rolverdeling kunnen er problemen ontstaan wat zorgt voor een inefficiënte 
samenwerking. Door een efficiënte samenwerking wordt er voorkomen dat er 
bijvoorbeeld vertragingen worden opgelopen.

3. Zorg voor een goede fasering van geïmplementeerde   
  maatregelen bij de strategie.

Een goed opgestelde fasering zorgt voor meer duidelijkheid over de toekomstige 
ontwikkelingen voor met name de wijkbewoners. Hierdoor zal er sneller meer 
draagvlak ontstaan, wat zorgt voor minder tegenstand vanuit de wijk.

4. Zorg ervoor dat bewoners vanaf de start betrokken worden  
  bij het reputatieverbeteringsproces en geef ze de kans om  
  hieraan te participeren.

Vaak wordt er weinig draagvlak gecreëerd onder de wijkbevolking voor nieuwe 
ontwikkelingen. Dit kan voorkomen worden door bewoners vanaf de start van 
het reputatieverbeteringsproces te betrekken bij de planvorming. Dit kan door 
openheid van zaken te geven, maar vooral door bewoners inspraak te geven bij de 
planvorming.

5. Zorg voor een betere afstemming tussen verschillende   
  overheidsniveaus.

De samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus verloopt in veel gevallen 
niet efficiënt. Dit heeft als gevolg dat corporaties en gemeentes vaak hinder 
ondervinden bij de wijkverbetering. Het reputatieverbeteringsproces verloopt 
hierdoor moeizaam, wat tot tegenstand van de wijkbevolking leidt voor nieuwe 
ontwikkelingen. Door een efficiënte afstemming tussen verschillende overheden 
kan dit voorkomen worden, aangezien er duidelijkheid wordt verschaft over hoe de 
reputatie verbeterd wordt.
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6. Onderhoud een intensief contact met de media voor mogelijk  
  meer positieve berichtgeving.

De media bepalen misschien wel in de grootste mate de externe reputatie van 
een wijk. Wanneer er intensief contact wordt gehouden met de media en deze 
ook betrokken worden bij de herontwikkeling van een wijk, zal er mogelijk eerder 
positief bericht worden over een wijk.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Vanuit het onderzoek zijn nog een aantal vraagstukken blijven bestaan die in de 
toekomst verder onderzocht kunnen worden. In deze paragraaf worden hiervoor 
een aantal aanbevelingen gedaan.

1. Toets hoe de strategie van toepassing kan zijn voor de   
  verbetering van de externe reputatie in de praktijk.

De strategie, zoals beschreven in hoofdstuk vier, is vooral theoretisch en gebaseerd 
op bestaande literatuur en eigen interpretatie. De strategie is echter nog niet 
getoetst in de praktijk. Door het toetsen van de strategie, kan erachter gekomen 
worden welke stappen en onderdelen in de strategie nog ontbreken of aangepast 
moeten worden.

2. Onderzoek hoe partnerschappen tussen enerzijds de   
  overheid en corporaties en anderzijds bewoners,    
  ondernemers en andere stakeholders verbeterd kunnen worden.

De partnerschappen kunnen veel betekenen voor de aanpak van de wijk en de 
externe reputatie. Het blijkt dat de bereidwilligheid tussen de partijen vaak niet groot 
is. Wanneer deze redenen duidelijk worden gemaakt zouden de partnerschappen 
beter kunnen en moeten verlopen waardoor het reputatie-verbeteringsproces op 
een meer efficiëntere wijze zal verlopen.

3. Onderzoek waarom de toegepaste veiligheidsmaatregelen in  
  iets minder dan de helft van de onderzochte wijken uit de  
  literatuur niet blijken te werken.

Uit de onderzochte literatuur blijkt dat in bijna de helft van de gevallen de veiligheid 
niet verbeterd is door verschillende veiligheidsmaatregelen in probleemwijken. 
Door hier onderzoek naar te doen zou erachter gekomen kunnen worden wat de 
reden is dat deze veiligheidsmaatregelen niet hebben gewerkt. De uitkomsten 
kunnen ervoor zorgen dat in de toekomst de maatregelen succesvoller zijn en zo 
de veiligheid verbeterd kan worden.
 
Evaluatie eigen onderzoek
De opzet van dit afstudeeronderzoek zou op een aantal punten verbeterd kunnen 
worden. In deze paragraaf worden deze punten besproken.

De tijd en mogelijkheden voor dit onderzoek waren relatief beperkt waardoor het 
soms moeilijk bleek te zijn om bepaalde aspecten volledig uit te zoeken. Wanneer 
de tijd en mogelijkheden ruimer zijn, kan het onderzoek uitgebreider en mogelijk 
ook vollediger zijn. Zo zouden er ook meer interviews kunnen worden gehouden 
met personen die zich in de praktijk met dit aspect bezig houden. Nu was de tijd 
beperkt en zijn er slechts enkele interviews gehouden met personen uit de praktijk. 
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Wanneer er meer interviews worden gehouden met personen uit de praktijk, zou 
er dieper ingegaan kunnen worden op geïmplementeerde maatregelen en kan nog 
duidelijker worden hoe deze maatregelen in zijn werk gaan.

Er zou meer vanuit de bewoners van een probleemwijk gekeken kunnen worden, 
door bijvoorbeeld het houden van enquêtes of interviews onder deze bewoners. 
Hierdoor kunnen factoren die de externe reputatie beïnvloeden meer gespecificeerd 
worden en kunnen er mogelijk ook duidelijke maatregelen voor deze factoren 
geïmplementeerd worden.

Tevens kan er gekeken worden naar voormalige probleemwijken. Onder andere 
door bewoners en beleidsbepalers te benaderen, die het gehele proces hebben 
meegemaakt, kan het reputatieverbeteringsproces duidelijk gemaakt worden. De 
positieve en negatieve punten kunnen hieruit meegenomen worden in de strategie, 
om deze vollediger te maken. Vooral de verschillende rollen van stakeholders 
kunnen zo nog meer duidelijk worden.

Al met al zijn in dit onderzoek factoren en maatregelen aan het licht gekomen 
die ervoor hebben gezorgd dat het onderzoek, in de ruimte die geboden werd, zo 
volledig mogelijk is geworden. Hierbij is een strategie ontwikkeld die ervoor zou 
kunnen zorgen dat het reputatieverbeteringsproces op een zo efficiënt mogelijke 
wijze zou kunnen verlopen.
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SUMMARY

Motive
In the year 2007 a list of problematic neighbourhoods was drafted which are in need 
of attention. The problems within these neighbourhoods are divided into several 
factors: physical, functional, social and political. In addition, the neighbourhoods 
are coping with a bad external reputation that leads to fewer possibilities for the 
neighbourhood to become more popular with other city dwellers. The external 
reputation is the priority of this thesis, because it is believed that this subject 
can be further investigated, which can lead to more improvements in problematic 
neighbourhoods regarding the external reputation.

The external reputation consists of the reputation among other city dwellers, which 
is based on less information and fewer personal experiences with a neighbourhood. 
The image of other city dwellers is a simplified view of a neighbourhood, which is, 
for instance, created by the media.

Much has been written about the external reputation in the literature, but this 
literature is often limited to only one or two factors that influence the external 
reputation, which are the physical and social factors. The reputation is often seen 
as a part of the neighbourhoud renewal, where it should be seen as a part on 
its own. This is the reason of this thesis, where the factors and measures of the 
external reputation have been made more clear.

Goal

The goal of this thesis is to determine the factors that influence the external 
reputation and to determine the possible measures that can lead to the 
improvement of the external reputation of problematic neighbourhoods.

A study has been conducted, in order to determine which measures have been 
succesfull and which have not. Due to this study, a strategy has been determined 
which should lead to reputation improvement.

The research question of this thesis as follows:

Which factors in problematic neighbourhoods influence the external 
reputation and how can this external reputation be improved by different 
measures?

Research design
The first part of the research was describing the context of the problem. By 
studying the existing literature data of the external reputation, different definitions 
were found of similar terms like external reputation, image and stigma. Next, the 
factors which influence the external reputation were described. In the next chapter 
the different measures which were used in the past were described. Then the 
factors and measures were combined in a strategy and finally several professionals 
were interviewed to answer the remaining questions. These professional where 
researchers in the field of external reputation and a policymaker which worked 
in practice. The strategy is the final result of this thesis and this strategy has the 
possibility to be used in an actual case of improving the external reputation of 
problematic neighbourhoods.
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Definition
When studying different definitions, it appeared that the definition of the external 
reputation has been changed several times in the past. This makes it difficult to 
choose the best definition. Therefore the different definitions are combined into 
the following definition, which is leading in this thesis.
 

“The external reputation consists of opinions of other city dwellers about 
the neighbourhood and its citizens, and which place the neighbourhood 
has in the urban hierarchy.”

Factors
As shown in figure 2, there are five different factors which influence the external 
reputation: physical, functional, social, policy and remaining factors. The factors 
are discussed in this paragraph to give a clear view on how these factors are 
divided in different aspects.

Figure 2: Factors

Physical factors
The physical factors consist of two different aspects, namely the real estate and 
the environment. An example of a problem with the environment is a lack of 
maintenance of parks and playing fields. Especially the real estate can create a bad 
image among other city dwellers. The real estate is often highly degradated and 
copes with a lack of maintenance in many neighbourhoods. The second problem 
considering the real estate is having a reasonably high level of vacancy which also 
creates a bad image.

A lack of maintenance of the environment creates a lower sense of safety that 
causes a worsening liveability. Especially the subjective safety is low and causes 
other city dwellers to avoid the neighbourhood.

Functional factors
The biggest functional factors are the lack of adequate commercial, social and 
recreational services. When these services are adequate, others city dwellers will 
visit the neighbourhood more often and create a better image, which leads to an 
improved external reputation.
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Social factors
In many cases it is difficult to improve the social state of a neighbourhood because 
social problems are hard to trace. The social problems consist of social demographic 
factors, social economic factors, problems with the liveability and security, and 
dwellers who are intended to move.

Social demographic factors consist of the composition of the population, the 
density of the population and the household composition. Other city dwellers have 
a better judgement of a neighbourhood when the composition of the population is 
at a national average. The social economic status of a neighbourhood is leading in 
improving the chances of the population, to get a better life. 

The liveability consists mostly of the (subjective) safety level in a neighbourhood. 
A lower sense of safety causes less movement of other city dwellers to the 
neighbourhood, which causes a worse image.

Policy factors
There are several factors which are a part of the policy problem, namely 
organisational factors, the support of the population for new developments, a 
lack of financial resources and manpower, and the cooperation between different 
stakeholders. Organisational factors consist of a laborious cooperation between 
different governmental levels and a difficult relation between the government and 
the population of the neighbourhood. This causes an inefficient course of the process 
of improving the reputation, which leads to more nuisance for the population due 
to a delay of new developments and noise disturbance. There is a delay in new 
developments due to a lack of financial resources and manpower. The cooperation 
between different stakeholders can improve the support of the population for new 
developments. This can provide an efficient approach to improve the external 
reputation.

Remaining factors
Imaging is one of the biggest problems which causes a bad external reputation. 
Especially when the media mostly reports bad images, often based on rumours, it 
can take years before the image of the neighbourhood improves. The media are an 
influential source who can cause a negative spiral for the neighbourhoods.

The history of a neighbourhood is difficult to cope with. This is a factor which 
already lasts for years. It can take years, or even a generation, before the history 
will not be an influential factor for a bad external reputation anymore.

Measures
The measures, which have been implemented in the past, are divided in five 
different subjects, namely physical, functional, social, policy and neighbourhood 
branding. In this paragraph these subjects are discussed.

Physical measures
There are five different physical measures which have been applied in the past 
to improve the external reputation of a problem neighbourhood. These are the 
following: demolition followed by the development of new real estate, large-scale 
renovation, the selling of social dwellings, combining or bifurcating dwellings 
and corridor regeneration. Corridor regeneration is a measure where the first 
developments are at place where many other city dwellers stay or driveby in order 
to generate publicity for the new developments. These measures have both positive 
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and negative effects. Some positive effects are an improvement of the image of the 
neighbourhood, a higher sense of safety, less vacancy of dwellings, more chances 
to sell or let dwellings and an increase of the social cohesion in the neighbourhood 
(selling of social dwellings). Negative effects are a decrease of the social cohesion 
(demolishing followed by new developments), long-term developments which 
cause a lack of support, and problems with attracting intended target groups.
 
Functional measures
Functional measures consists of adding and replacing services. The lack of diversity 
of services is often a problem for the image and the population is forced to visit 
other neighbourhoods to get supplies. Adding new services can only be successful 
when they are developed to the demand of the population. The planning of new 
developments is important, where a too rapid development can cause a service 
to still have to cope with a bad reputation. Especially recreational services, like 
parks and playing fields, are difficult to maintain. They cope with the problem of 
vandalism and loitering.

Social measures
Social measures are divided in social economic, social cultural, and safety measures. 
The social economic approach seems to be difficult. The increase of the economic 
power of problem neighbourhoods is low and is caused by a limited attraction of 
new companies which causes less employment. The implementation of language 
courses and skill training were successful. A larger part of the population became 
employed and the working experience of the population increased which can 
be of help in the rest of their career. The subjective safety is improved by the 
implementation of safety measures which can help in attracting other city dwellers 
to the neighbourhood.

Policy measures
There are two different policy measures which can help in improving the external 
reputation of a neighbourhood. The first measure is partnerships between the 
population on one hand and the government, housing corporations and services 
on the other. The second measure is a clear cast of stakeholders and the third 
is an impact assessment of new developments on long-term. Partnerships do 
not work all the time which can cause less support of the population. A clear 
cast of stakeholders can cause an efficient progress of the process of reputation 
improvement. Most of the time an impact assessment in the long-term is done too 
quickly which causes the development of new real estate being done too soon.

Neighbourhood branding
The last measures consist of applying neighbourhood branding. Neighbourhood 
branding should lead, with help of future images, to a greater popularity among 
possible intended target groups. The most important stakeholders are the 
population and the media. The population has to support the brand which creates, 
with their commitment, a better image of the neighbourhood. The population 
has to be reached with help of the media (television, radio, internet). The media 
creates an image which is of large importance for the external reputation. That 
is why it is important to maintain a good and stabile relationship with the media, 
by involving them in the process of improving the reputation. This could lead to 
as many as possible positive reports, reaching the neighbourhood population and 
other city dwellers.
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Strategy
From the factors and measures, a strategy has been developed which contains a 
clear phasing which is divided in three parts: preparation phase, executive phase 
and the finishing phase. In this paragraph these phases are described.

Preparation phase
An important part of this phase is conducting a research among the neighbourhood 
population and other city dwellers. The result of this research should be a clear list 
of problems which should be dealt with. When the problems are known, a plan can 
be made with clear goals. The stakeholders will be gathered and a clear division of 
the roles can be made.

Another important measure, and maybe even the most important one, is getting 
the support from the neighbourhood population and companies. This should be 
done at the start of the new developments in order to give them the feeling that 
they are taken seriously. It is important that companies are given sufficient facilities 
to make it easier for them to settle in the neighbourhood, which can improve the 
external reputation. 

Executive phase
Within this phase different physical, functional, social and branding measures will 
be implemented.

The physical approach is directed to the improvement of the real estate and living 
conditions. The functional measures will take care of sufficient services, where 
specific services can be developed for intentional target groups. Social measures 
need to improve the economic strength of the neighbourhood, increase employment, 
improve the skills of the population, and improve the objective and subjective safety. 
Neighbourhood branding should create a better image and make developments 
known to other city dwellers. This should attract target groups and make sure 
that future developments are known. It also will be proven to the neighbourhood 
population that everything is done within the power of the stakeholders to improve 
the neighbourhood. The last part of this phase is keeping good contact with the 
media which will hopefully ensure that the current population, other city dwellers 
and other stakeholders create an interest in the neighbourhood.

Finishing phase
In this phase an impact assessment of the new developments will be conducted. 
When the results of this assessment are negative, new developments should make 
sure that the external reputation will be improved.

When all aspects of the strategy are implemented, the chance of the improvement 
of the external reputation will be higher. This causes an improvement of the 
neighbourhood and more chances will be given to the population.

There are soms issues which have emerged from the strategy and are answered 
in several conducted interviews. Mainly there have been found solutions for the 
increase of the support of the population and companies. Consideration should 
be given to involving the population in the process of improving the reputation 
from the start, by giving them more say in the decisions. By developing to the 
demand of companies, the neighbourhood should become more popular for those 
companies. A logical and efficient phasing should be prepared in order to give 
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clearness for the population so that they can take possible nuisance into account. 
These solutions should be taken into the strategy in order to make this strategy as 
complete as possible.

Conclusion
Although there are many factors which influence the external reputation of a problem 
neighbourhood, there is a reasonable amount of measures that can improve the 
external reputation. Key points are: creating support among the neighbourhood 
population and companies, conducting a research to find the problems, and a clear 
phasing of new developments.

By creating support among the population and companies, new developments start 
sooner, desired current groups will keep on living in the neighbourhood and the 
chance of attracting target groups will be higher. Also, the chance that companies 
will settle in the neighbourhood will be higher which improves the economic 
strength of the neighbourhood.

Before the start of new developments, it is important that an extended research 
will be conducted to get familiar with the problems within a neighbourhood but 
also with the wishes of the current and possible future target groups. When the 
results of this research are used into new developments, the chances of improving 
the external reputation will be higher. Then, a clear phasing will be important to 
make sure that the process will be fluent. The strategy consists of clear measures 
which have to make sure that the external reputation will be improved.
 
Recommendations
In this paragraph several recommendations are given that are the result of the 
research. There are two types of recommendations, namely: policy recommendations 
concerning the strategy and recommendations for further research.

Recommendations concerning the strategy

1. Make sure that different types of research are conducted at the  
  start of the process of reputation improvement.

Without conducting different types of research among the neighbourhood population 
and other city dwellers, the problems and factors which cause a bad external 
reputation will not be clear. When the problems and factors are clear, a plan can be 
made which should apply as a guide for the strategy.

2. Make sure that the division of the roles of stakeholders is clear.  
	 	 This	should	lead	to	an	efficient	process	of	improving	the		 	
  external reputation.

When the stakeholders are known, their role should be made clear. When this 
role is not clear, the process can be inefficient. This can cause problems with the 
cooperation between stakeholders, for instance a delay in developing new real 
estate.
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3. Take care of a clear phasing of developments with the strategy.

A clear phasing will give clarity about future developments, especially for the 
current neighbourhood population. They will give their support faster, which will 
cause less opposition.

4. Make sure that the population is a part of het process of   
  improving the external reputation from the start and that they  
  have a chance to participate in it.

Creating support among the population is often difficult and happens too few. This 
can be prevented by making the neighbourhood population part of the process 
from the start. There are several ways to do this, namely by giving disclosure, and 
giving the population a voice in the plans for new developments.

5. Make sure that the different governmental levels are better  
  tuned.

The cooperation between different governmental levels is often inefficient. This 
causes an inconvenience in improving the neighbourhood for the government and 
the housing associations. The process of improving the external reputation will be 
inefficient which can lead to less support of the population. A better tuning between 
different levels of the government can make sure that the support remains high, 
because it is clear how the problem of a bad external reputation can be solved.

6. Maintaining good contact with the media which can lead to more
  positive reports.

The media are probably the most influential source to improve the external 
reputation. When the contact with the media is intensive and involving them in 
the redevelopment of the neighbourhood, the bigger the chances are that more 
positive reports will be broadcasted.
 
Recommendations for further research
There are some issues that have resulted from the research which can be 
investigated in the future. In this paragraph some recommendations are given in 
order to conduct further research.

1. Test how this strategy can be of use for the improvement of  
  the external reputation in practice

The strategy, as described in chapter 4, is mainly theoretical and based on existing 
literature and own interpretation. However, this strategy is not tested in reality. By 
testing the strategy it can be made clear what flaws there are and how the strategy 
can be improved.

2. Investigate why the partnerships between on the one hand
  the government and housing associations and on the other hand
  the neighbourhood population, entrepreneurs and other   
	 	 stakeholders	are	difficult	and	how	they	can	be	improved.

Partnerships can be of use for the improvement of the external reputation. However 
the willingness between different stakeholders is mainly low. The reasons for this 
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are not clear and this should be investigated to make sure the process of improving 
the external reputation will be more efficient.

3. Investigate why the several safety measures in less than half  
  of the neighbourhoud were not successful in the past.

In less than half of the investigated neighbourhoods in the literature, the safety 
measures where not succesfull. By conducting research into this topic, the reasons 
can be determined. When the reasons are known, the measures can be adapted in 
order to make them more succesfull, which should lead to a higher sense of safety 
in problematic neighbourhoods.

Evaluation of the research
The design of this thesis could be improved at certain points. In this paragraph 
these point have been discussed.

The time and possibilities for this thesis were limited which made it hard to specify 
certain aspects. If the time and possibilities were not limited, the research could 
be expanded and possibly more complete. In this way, more interviews could 
be conducted with professionals in the field. Now only a few interviews were 
conducted. With conducting more interviews, the implemented measures could be 
more specified and especially the way they work.

Also, the approach of the reseach could be from the view of the population, for 
instance by conducting surveys or interviews among the population. The results of 
these surveys and interviews could specify the factors, which influence the external 
reputation, in a greater way. When the factors are clearer, certain measures could 
be improved because it is more clear how these factors influence the external 
reputation.

Next, an investigation can be conducted to former problematic neighbourhoods. 
By approaching the population and policy makers, who have contributed to the 
processes of improving the external reputation, this process can be more specified. 
Both the positive and negative points can be taken into consideration and can 
improve the strategy. Especially the roles of the different stakeholders can be 
made clearer.

Within this thesis most of the factors and measures are taken into consideration 
which have led to an as complete as possible thesis, given the limited time and 
possibilities. Within this thesis a strategy is developed which could lead to a more 
efficient process of improving the external reputation.
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1.   PROBLEEMBESCHRIJVING

1.1 Aanleiding
In dit hoofdstuk zal de aanleiding gegeven worden voor het onderzoek naar de 
externe reputaties van probleemwijken in Nederland. Er zal begonnen worden met 
een beschrijving van de problematiek met speciale aandacht voor het begrip “externe 
reputatie” dat centraal staat in dit onderzoek. Als eerste zullen probleemwijken 
worden besproken, met hierbij een definitie, de problematiek en de locatie van 
deze wijken. Hierna wordt de aanpak van probleemwijken besproken met hierbij 
een korte geschiedenis, de oorzaken van de problemen en de reputatie. Het begrip 
reputatie wordt hierna verder uitgewerkt, met daarbij de factoren die de slechte 
externe reputatie beïnvloeden en de verschillende maatregelen die in het heden en 
verleden zijn toegepast om deze te verbeteren.

1.1.1 Probleemwijken
De veertig probleemwijken het ‘Actieplan Krachtwijken’ (zie Tabel 1) zijn in 2007 
door toemalig minister Vogelaar van  Wonen, Werken en  Integratie bepaald op  basis  
van  de  intensiteit van de problemen die er spelen. De problemen zijn samengevat 
in het ‘Actieplan Krachtwijken’ (VROM/WWI, 2007), waarbij dit plan als richtlijn 
geldt voor de aanpak van probleemwijken. Probleemwijken zijn wijken waarin zich 
meerdere problemen tegelijk voordoen. De problemen zijn onder te delen in vijf 
thema’s die in dit actieplan gebruikt worden, namelijk wonen, werken, leren en 
opgroeien, integreren en veiligheid. Op deze wijze wordt er een breed scala aan 
problemen meegenomen ten behoeve van de wijkverbetering. De doelstelling van 
het ‘Actieplan Krachtwijken’ is om binnen acht tot tien jaar de wijken zo om te vormen 
dat mensen er graag willen wonen en werken en waarbij bewoners betrokken zijn 
bij de samenleving. In deze wijken dienen er geen problemen meer te zijn tussen 
verschillende bevolkingsgroepen, wat zal zorgen voor een sociale stijging binnen 
de probleemwijken. Het is belangrijk dat de verschillende bevolkingsgroepen goed 
integreren in de wijk. De term krachtwijk is gekozen omdat het terugleggen van 
de kracht bij de bewoners in de wijkaanpak centraal staat. Niet alleen het vastgoed 
is belangrijk, maar ook de sociaaleconomische problematiek en de veiligheid. In 
de wijken spelen veel fysieke en sociale problemen, zoals de verloedering van het 
vastgoed en verschillende sociaaleconomische- en culturele problemen (VROM/
WWI, 2007). De veertig wijken die worden betiteld als krachtwijken liggen verspreid 
door Nederland, waarbij het merendeel in de Randstad ligt (VROM/WWI, 2007):

Alkmaar  Overdie
Amersfoort  De Kruiskamp
Amsterdam  Bos en Lommer, Amsterdam Noord, Nieuw-West, Amsterdam  
   Oost en de Bijlmermeer
Arnhem  Klarendal, Presikhaaf, Arnhemse Broek, Malburgen/Immerloo
Den Haag  Stationsbuurt, Schilderswijk, Zuidwest, Transvaal
Deventer  Rivierenwijk
Dordrecht  Wielwijk/Crabbehof
Eindhoven  Woensel-West, Doornakkers, Bennekel
Enschede  Velve-Linderhof
Groningen  Korrewegwijk, De Hoogte
Heerlen  Meezenbroek
Leeuwarden  Heechterp-Schieringen
Maastricht  Noordoost
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Nijmegen  Hatert
Rotterdam  Oude Westen, Oude Noorden, Crooswijk, Bergpolder,   
   Overschie, Oud Zuid, Vreewijk en de Zuidelijke Tuinsteden
Schiedam  Nieuwland
Utrecht  Kanaleneiland, Ondiep, Overvecht, Zuilen Oost
Zaanstad  Poelenburg

1.1.2 Geschiedenis
De aanpak van probleemwijken gaat al lang terug en is niet iets van de laatste 
jaren. Na de Tweede Wereldoorlog was de woningnood in ons land groot wat leidde 
tot een snelle gedwongen realisatie van nieuwe woningen, waarbij kwantiteit 
veelal boven kwaliteit stond. Door de massaproductie van woningen kwam er 
geleidelijk aandacht voor stadsuitbreiding. Doordat de overheid zich richtte op 
wederopbouw en stadsuitbreiding werden bestaande wijken grotendeels vergeten, 
waardoor de leefomstandigheden in sommige van deze wijken achteruit gingen. In 
1968 verscheen het rapport van toenmalig minister Schut van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, met hierin de resultaten van het onderzoek ‘De toekomst van 
het oude woningbestand’ (VRO, 1968). In dit rapport kwam de soms dramatische 
toestand van een aantal wijken aan het licht. Dit rapport kan gezien worden als 
een belangrijk beleidsstuk voor de wijkverbetering in Nederland. Dit rapport is 
door vele beleidsstukken opgevolgd, zoals het Grotestedenbeleid (GSB) en het 
Actieplan Krachtwijken als meest recente versie (VROM/WWI, 2007; Schuiling,
2007).

Het GSB is opgezet in 1994 en heeft doorgelopen tot 2009, verdeeld over drie fasen. 
Het beleid begon met wijkverbetering in de vier grootste steden van Nederland, 
maar al snel wilden andere steden ook participeren en deden er uiteindelijk 36 
steden mee. Het beleid richtte zich voornamelijk op de algemene problemen in 
wijken en niet zozeer op wijkspecifieke problemen (Marlet & Woerkens, 2010).

Het Actieplan Krachtwijken richt zich op wijkspecifieke problemen door middel van 
wijkactieplannen die zijn opgesteld door verschillende actoren binnen de wijken 
en is zo een uitbreiding op het bestaande beleid. Wijkactieplannen bevatten de 
belangrijkste actiepunten voor de wijk (VROM/WWI, 2007).

1.1.3 Evaluatie actieplan krachtwijken
Het Actieplan Krachtwijken heeft medestanders en tegenstanders. In juli 2013 
is er een rapport uitgekomen genaamd ‘Werk aan de wijk’ (Permentier, Kullberg 
& Van Noije, 2013), waarin het krachtwijkenbeleid is geëvalueerd. Het rapport is 
kritisch op het beleid en zal in het volgende stuk kort besproken worden.

De belangrijkste ingrepen in probleemwijken zijn het vervangen van huur- door 
koopwoningen, verkopen van sociale huurwoningen, verbeteren van de publieke 
ruimte, creëren van brede scholen, bewoners betrekken bij het beheer van de 
wijk en verlenen van hulp bij sociale problemen binnen huishoudens (Permentier, 
Kullberg & Van Noije, 2013).

Het eerste thema is het vastgoed in de wijken. De staat van de woningvoorraad 
wordt verbeterd doordat er voornamelijk herstructurering toegepast wordt, 
waarbij woningen gerenoveerd worden of vervangen worden door nieuwbouw. 
Een gevolg hiervan is dat er een betere sociaaleconomische menging van de 
wijkbevolking ontstaat. Een andere oplossing die gewerkt heeft met betrekking 
tot de woningvoorraad is de verkoop van sociale huurwoningen aan de bestaande 
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huurders. De bewoners kregen zo meer zeggenschap en verantwoordelijkheid over 
hun woonomgeving. Er zijn echter wel problemen met de verkoop van sociale 
huurwoningen, aangezien bewoners door de crisis minder snel in staat zijn 
gebleken om woningen te kopen. De crisis zorgt ervoor dat er minder geld is voor 
wijkverbetering waardoor problemen minder snel aangepakt worden (Permentier, 
Kullberg & Van Noije, 2013).

Een tweede thema waarop het krachtwijkenbeleid gebaseerd is, is werk en inkomen. 
Op dit gebied zijn er geen significante verbeteringen geweest in de wijken. Er is 
een lichte toename in spreiding van inkomen waar te nemen, waarbij het aandeel 
hoge inkomensgroepen in de wijken is toegenomen en het aandeel lage inkomens 
is afgenomen. Zoals eerder beschreven zijn deze resultaten niet significant en 
worden daarom niet gezien als goede uitkomsten van het krachtwijkenbeleid 
(Permentier, Kullberg & Van Noije, 2013).

Een derde thema waarover gesproken wordt is veiligheid. De veiligheid heeft te 
maken met een positieve en negatieve verandering. De criminaliteit is gestegen 
in de wijken, terwijl de verloedering over het algemeen is afgenomen. Een 
kanttekening bij de afname van de verloedering is het behoud van woningen die op 
de nominatie stonden om gesloopt te worden. In deze woningen wordt niet meer 
geïnvesteerd waardoor deze sneller verloederen. Waren de woningen wel gesloopt, 
dan had de verloedering verder kunnen afnemen. Doordat de criminaliteit enerzijds 
is toegenomen en de verloedering anderzijds is afgenomen, weegt dit tegen elkaar 
op en is er geen significant effect op de veiligheid en leefbaarheid van de wijken. 
Dit zou wel van belang kunnen zijn op de subjectieve veiligheid die in een mate de 
externe reputatie bepaalt (Permentier, Kullberg & Van Noije, 2013).

Op het sociale vlak is er weinig tot geen verbetering zichtbaar. Er is geen 
sociale stijging geconstateerd en spanningen tussen verschillende (etnische) 
bevolkingsgroepen bestaan nog steeds. Een reden hiervoor is dat er weinig 
participatie is van de bewoners zelf, waardoor bewoners niet betrokken zijn bij de 
verbetering van de wijken (Permentier, Kullberg & Van Noije, 2013).

Uit het onderzoek Werk aan de Wijk blijkt dat er weinig tot geen verbetering is 
geweest in de wijken als gevolg van de aanpak. De onderzoekers zeggen dat de 
resultaten waarschijnlijk niet helemaal kloppen met de werkelijkheid, aangezien er 
meer is gekeken naar het algemene niveau van de wijken. Er is niet locatiespecifiek 
gekeken, waardoor veel verbeteringen waarschijnlijk niet geconstateerd zijn. 
Hierdoor zou het beeld een stuk rooskleuriger kunnen zijn dan dat het rapport nu 
aangeeft (Permentier, Kullberg & Van Noije, 2013).

Er is veel commentaar op de uitkomsten van deze evaluatie gekomen van onder 
meer oud-minister Vogelaar. In het rapport wordt beschreven dat de probleemwijken 
niet significant verbeterd zijn ten opzichte van referentiewijken. Hierbij moet in 
ogenschouw worden genomen dat er ook in de referentiewijken investeringen 
hebben plaatsgevonden waardoor deze wijken verbeterd zijn waardoor de verschillen 
gering zijn. Verder hebben de wijken net als de rest van Nederland te maken met 
de crisis en slaat deze extra hard toe in de probleemwijken vanwege de vele 
problemen die hier al spelen. Wanneer de wijkverbeteringen niet waren toegepast, 
waren de problemen in de wijken nog veel groter. Nu zijn door de investeringen de 
problemen niet verder verergerd, maar is er ook weinig verbetering geconstateerd 
(NCRV, 2013).
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Bij de verschillende plannen die vanuit de overheid bedacht zijn voor de verbetering 
van probleemwijken valt op dat er weinig tot niet over de reputatie van wijken 
gesproken wordt, terwijl het belang hiervan niet onderschat moet worden. 
Verschillende onderzoekers stellen namelijk dat reputatie juist één van de grotere 
problemen is waarmee probleemwijken te kampen hebben. Dit blijkt onder andere 
uit de literatuurreview van Permentier et al. (2008). De redenatie van Koopman 
(2005) legt het probleem duidelijk uit door te stellen dat een slechte (externe) 
reputatie consequenties heeft voor het aantrekken van investeringen in de wijk 
en voor de vraag naar woningen. Ook zorgt het ervoor dat bewoners een kleinere 
kans hebben op de arbeidsmarkt, blijkt uit onderzoek van Koopman (2005) en dat 
ze minder snel relaties ontwikkelen met mensen buiten de wijk. Hierbij worden 
relaties bedoeld op bijvoorbeeld het werk, de school van de kinderen, sportschool 
en andere locaties waar bewoners mensen treffen uit andere wijken. Deze personen 
hebben vaak bedenkingen als blijkt dat ze te maken hebben met bewoners van 
wijken met een slechte reputatie (Koopman, 2005).

1.2. (Externe) reputatie
Deze paragraaf gaat verder in op de reputatie van wijken en waarom deze 
reputatie een probleem vormt, wat de oorzaak ervan is en waarom de oplossing 
niet eenduidig is.

1.2.1 Reputatie
De reputatie van een wijk verwijst naar het relatief stabiele beeld dat een wijk 
heeft bij inwoners van een stad of dorp. Vaak plaatsen de inwoners de wijken in 
een stad of dorp in een soort van ranglijst van wijken waar men graag of juist niet 
graag wil wonen (‘…its place in the urban neighbourhood hierarchy’) (Hortulanus, 
1995). Voor wijken gelden twee soorten reputaties, namelijk de interne en externe 
reputatie. De interne reputatie van een wijk is de reputatie die de wijk heeft bij 
bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden binnen de wijk. De reputatie 
onder niet-bewoners is de externe reputatie van een wijk. De interne en de externe 
reputatie zijn gebaseerd op de fysieke, functionele en sociale aspecten van een 
wijk (zie paragraaf 1.2.2) waarbij externe actoren hun beeld baseren op minder 
informatie dan dat interne actoren dat doen (Permentier, Van Ham & Bolt, 2008).

Bewoners en andere actoren binnen een wijk hebben vaak een gekleurd beeld van 
hun wijk. Ze zijn redelijk bekend met de wijk en zouden daarom beter kunnen 
beschrijven wat de goede en de slechte gedeeltes van de wijk zijn (Permentier, Van 
Ham & Bolt, 2008). Ze spreken veelal positiever over hun wijk dan mensen van 
buiten de wijk. Tevens blijkt uit onderzoek dat bewoners door verbeteringen de wijk 
snel hoger gaan waarderen (Bergeijk, et al., 2008). Verder is er een groep bewoners 
die noodgedwongen in de wijken wonen. Zij kunnen vaak geen betere woningen 
krijgen waardoor zij de wijk gaan verdedigen tegenover ’buitenstaanders’ en zo 
de wijk anders beoordelen (Hortulanus, 1995). De reputatie onder niet-bewoners 
wordt gebaseerd op minder informatie en minder persoonlijke ervaringen met een 
wijk. Het beeld dat deze mensen hebben is vaak een versimpelde weergave van 
een wijk die wordt gecreëerd door onder andere de media (Permentier, Van Ham 
& Bolt, 2008).

1.2.2 Factoren
Er is een sterke relatie tussen de interne en externe reputatie (Permentier, Van 
Ham & Bolt, 2008). Dit betekent dat beide vormen van reputatie vaak te maken 
hebben met dezelfde factoren. Er is een tweetal factoren die grotendeels alleen 
de externe reputatie beïnvloeden, namelijk de wijkhistorie en de beeldvorming 
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door de media. Fysieke, functionele, sociale en beleidsmatige factoren beïnvloeden 
zowel de interne als de externe reputatie. Hieronder volgt een overzicht van de 
belangrijkste factoren die van invloed zijn op de reputatie van een wijk welke 
allemaal beschreven staan in de literatuurreview van Permentier, Van Ham & Bolt 
(2008).
 
Fysiek
Onder fysieke factoren worden problemen met de gebouwde omgeving 
verstaan. Hierbij moet gedacht worden aan het vastgoed, de infrastructuur, 
bebouwingsdichtheid en openbaar groen (Permentier, Van Ham & Bolt, 2008). Het 
probleem is vaak dat er een onderhoudsachterstand is bij vooral het vastgoed zelf 
waardoor er verloedering optreedt in de wijk. Hierdoor verslechtert het uiterlijk van 
de wijk en daarmee ook het beeld dat mensen van de wijk hebben. Verloedering 
speelt tevens bij de omgevingskenmerken van de wijken, in de vorm van graffiti en 
vandalisme en onderhoudsachterstand van de openbare ruimte. Daarnaast zorgt 
de architectuur van de wijk ook veelal voor een slecht beeld. De architectuur is 
vaak eentonig in vergelijking met de betere wijken in de stad (Permentier, Van 
Ham & Bolt, 2008).

Functioneel
Bij functionele factoren moet gedacht worden aan de locatie van de wijk, de 
bereikbaarheid en de aanwezigheid, en verscheidenheid van voorzieningen. Diverse 
onderzoekers zien het ontbreken van voorzieningen als een negatief aspect voor de 
reputatie (Permentier, Van Ham & Bolt, 2008). Echter, er zijn ook onderzoekers die 
aan het ontbreken van voorzieningen minder belang hechten (Hortulanus, 2000) 
waardoor het moeilijk is om het belang van functionele problemen in te schatten. 
Bij locatie en bereikbaarheid geldt hetzelfde. Diverse onderzoekers zien locatie en 
bereikbaarheid als aspecten die zorgen voor een, gedeeltelijk, negatieve reputatie 
omdat de wijken vaak gemijd worden (Permentier, Van Ham & Bolt, 2008).

Sociaal
Sociale factoren zijn over het algemeen vrij moeilijk op te lossen in vergelijking 
met de voorgaande problemen die zijn beschreven. De sociale problemen 
bestaan uit sociaal- culturele aspecten (aandeel allochtonen, opleidingsniveau) 
en sociaaleconomische aspecten (inkomensniveau en aandeel werkeloosheid) 
(Permentier, Van Ham & Bolt, 2008). Het grootste sociale probleem voor de externe 
reputatie is het aandeel allochtonen. Door een hoog aandeel allochtonen zijn de 
autochtonen in de wijk eerder verhuisgeneigd en buitenstaanders minder geneigd 
om te verhuizen naar de wijk (Permentier, Van Ham & Bolt, 2008).

Andere sociale factoren die een relatief grote invloed hebben op de interne en 
externe reputatie zijn de sociaaleconomische problemen. Onder sociaaleconomische 
aspecten worden het inkomensniveau en werkeloosheid verstaan. In veel gevallen 
is het inkomensniveau in de probleemwijken lager dan het landelijk gemiddelde en 
is de werkloosheid hoger ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Verder blijkt 
dat mensen van buiten de wijk met een hoger inkomen veelal niet willen verhuizen 
naar een wijk met overwegend lage inkomens, terwijl dit juist wel gewenst is, 
omdat hogere inkomens gezien worden als een aantrekkelijke kwaliteit van een 
wijk (Permentier, Van Ham & Bolt, 2008).
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Beleidsmatig
Wanneer er gekeken wordt naar verschillende vormen van beleid blijkt dat er een 
aantal beleidsfactoren zijn, die een knelpunt vormen voor de reputaties van wijken. 
Bij wijkverbetering is er vaak sprake van een afwachtende en terughoudende 
houding van bewoners en andere belanghebbenden binnen een wijk. Dit komt 
deels door tijdgebrek door onder andere organisatorische problemen, praktische 
problemen (minder bewoners betrokken bij planuitvoering, geen fysieke ruimte 
voor de uitvoering van plannen) of plannen die niet realistisch zijn (Oberon, 2008 
in opdracht van de minister van WWI).

Een tweede punt waarin het beleid in veel gevallen tekort schiet is het gebrek 
aan draagkracht voor plannen bij belanghebbenden in de wijk. Het Actieplan 
Krachtwijken richt zich hier onder meer op. Het gebrek aan draagkracht is vaak 
te zien bij jongeren in de wijk, aangezien zij bijna niet betrokken worden bij de 
besluitvorming over de leefbaarheid van wijken. Ook zorgt een lage draagkracht 
voor weinig samenwerking op het gebied van veiligheid waardoor dit achterblijft en 
zorgt voor een slechtere reputatie. Er zijn wel initiatieven, maar dit zijn veelal korte 
termijn projecten waardoor het ontbreekt aan meerjarige financiële zekerheid en 
visie (VROM/WWI, 2007).

Wijkhistorie
De historie van een wijk kan volgens onderzoekers een probleem zijn dat groter is 
dan de fysieke en sociale problemen binnen een wijk die later beschreven worden. 
Er zijn voorbeelden van wijken die significant verbeterd werden, maar geen betere 
externe reputatie opbouwden. Dit had te maken met de historie van de wijk 
(Permentier, Van Ham & Bolt, 2008).

Media
Zoals reeds is aangegeven, is de media een factor die vooral van invloed zijn op de 
externe reputatie van wijken. De media zorgen voor een vaak slechte beeldvorming 
van de wijken waardoor zij veel invloed hebben op het beeld dat mensen creëren 
van wijken. De media focussen vaak op problemen in de wijken en laten veelal 
alleen de negatieve aspecten zien. De beelden worden gecreërd op basis van 
verhalen en geruchten en zijn vaak negatief aangezien dit interessanter is voor de 
media (Permentier, Van Ham & Bolt, 2008).

1.2.3 Maatregelen
Uit de voorgaande alinea’s blijkt dat het ontstaan van een slechte reputatie 
meerdere oorzaken heeft, waarbij er meer factoren zijn die de externe reputatie 
beïnvloeden, dan dat er factoren zijn die de interne reputatie beïnvloeden. In 
deze paragraaf worden verschillende maatregelen besproken die in het heden en 
verleden zijn toegepast. Deze maatregelen zijn op dezelfde manier verdeeld als de 
factoren met als extra punt wijkbranding. Hierna worden er conclusies getrokken 
waarom het probleem van een externe reputatie zo groot is en waar oplossingen 
voor gevonden moeten worden.

Vanuit de overheid zijn er verschillende plannen ontwikkeld voor de verbetering van 
probleemwijken. De reputatie van de wijken staat echter vaak niet op de agenda of 
wordt niet van belang geacht. Toch is er de laatste jaren een verschuiving te zien 
en wordt er meer aandacht besteed aan de externe reputatie door beleidsmakers. 
Onder beleidsmakers worden verstaan ambtenaren van het ministerie van Wonen, 
Werken en Integratie en van de gemeente in samenwerking met particuliere 
partijen zoals bewoners en ondernemers (Koopman, 2005).
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Fysiek
Wanneer er gekeken wordt naar fysieke maatregelen die in het heden en verleden zijn 
toegepast, is te zien dat de nadruk ligt op het herstructureren en/of renoveren van 
het bestaande vastgoed. Daarbij worden ook verschillende omgevingskenmerken 
meegenomen. De fysieke maatregelen dienen er vooral voor om het beeld van de 
wijk bij andere stadsbewoners te verbeteren (Bolt & Van Kempen, 2011; Permentier 
& Wittebrood, 2011; Priemus & Van Kempen, 1999).

Functioneel
Bij functionele maatregelen moet gedacht worden aan het verbeteren en uitbreiden 
van het voorzieningenniveau in de wijk. Deze voorzieningen zijn verdeeld in 
commerciele, maatschappelijke en recreatieve voorzieningen (Dean & Hastings, 
2000; Bolt & Van Kempen, 2011).

Sociaal
Sociale maatregelen worden vaak onderverdeeld in sociaaleconomische, sociaal- 
culturele en veiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen dienen er voor te zorgen 
dat sociale problemen voorkomen en opgelost worden. Het blijkt uit onderzoek 
(Permentier & Wittebrood, 2011) dat de maatregelen uit het heden en verleden 
wisselend succes hebben gehad. In sommige wijken zijn verbeteringen te zien, 
terwijl in andere wijken juist meer sociale problemen zijn ontstaan. Vooral bij 
wijken waarbij er verslechtering is opgetreden is het van belang te kijken naar de 
oorzaak van het mislukken van de geïmplementeerde maatregelen.

Beleidsmatig
Eén van de maatregelen die is ingevoerd bij de planvorming is het 
reputatiemanagement. Dit is een belangrijk instrument om de slechte link 
tussen reputatie en de sociaaleconomische karakteristieken van een wijk te 
verbeteren. Verschillende publieke en private partijen binnen een wijk creëren 
bij reputatiemanagement samen een visie van het gewenste beeld van een wijk 
waardoor er positiever over de wijk gepraat wordt door bewoners, buitenstaanders 
en media. Hierdoor zal er onder andere een toename zijn in de verkoop van 
woningen en zullen ook andere problemen, zoals functionele, fysieke en sociale 
problemen die in de wijk spelen eerder opgelost worden (Bergeijk, et al., 2008).

Niet alleen vanuit de overheid zijn er maatregelen bedacht voor de verbetering van 
de externe reputatie, ook corporaties zijn met plannen gekomen. Deze plannen 
zijn soms voortgekomen uit het reeds opgestelde beleid van de rijksoverheid of 
gemeenten. In het Actieplan Krachtwijken is bepaald dat corporaties jaarlijks 250 
miljoen euro moeten investeren in krachtwijken, ook al hebben zij geen bezit in 
sommige wijken en vallen de werkzaamheden buiten hun mandaat. Dit zou in 
eerste instantie gelden voor tien jaar, maar na vier jaar was er geen ruimte meer 
voor investeringen en richtten de corporaties zich weer op hun kerntaak, namelijk 
het ontwikkelen, beheren en verhuren van woningen (Permentier, Kullberg & Van 
Noije, 2013).

Wijkbranding
Een onderdeel van dijkbranding is reputatiemangement. Reputatiemanagement 
is te vergelijken met branding van wijken met als verschil dat bij branding 
ook de ontwikkeling van nieuwe woningen en voorzieningen plaatsvindt. Bij 
reputatiemanagement wordt er vooral gekeken naar visies en is er in mindere 
mate sprake van fysieke ontwikkeling in de wijk. Op basis van deze aspecten wordt 
een brand gecreëerd, waarbij onder andere goede beeldvorming moet zorgen voor 
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een betere reputatie van de wijk. Branding wordt zowel door de overheid als door 
corporaties gebruikt voor de verbetering van de externe reputatie van een wijk en 
door de media voor de profilering van de wijk (Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, 2013).

Media
Voordat het Actieplan Krachtwijken was ingevoerd probeerden corporaties de 
reputatie van probleemwijken al te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de 
aanpak van enkele wijken in Rotterdam door de wooncorporatie Woonbron. Hierbij 
werden de media betrokken, voornamelijk op het gebied van beeldvorming. Er 
was persoonlijk contact tussen medewerkers van de corporaties en journalisten en 
tevens werden journalisten uitgenodigd voor gelegenheden, zoals evenementen of 
opleveringen van nieuwe woningen in de wijk. Hierdoor veranderden de beelden 
die de media gaven van overwegende negatieve beelden naar meer positieve 
beelden, waarbij de goede aspecten van wijken belicht werden (Koopman, 2006).

De beschreven maatregelen in de afgelopen paragraaf zijn gebaseerd op een 
snelle scan van de literatuur om zo de belangrijkste maatregelen eruit te halen. 
In hoofdstuk drie worden de maatregelen uitgebreid beschreven met daarbij de 
verschillende bijbehorende mechanismen.

1.3 Doel- en probleemstelling
Zoals beschreven is in de voorgaande paragrafen is er een aantal maatregelen 
ingevoerd voor het verbeteren van de externe reputatie van wijken, welke een 
wisselend succes hebben gehad. Verder blijkt dat de meeste maatregelen pas 
recent zijn ingevoerd, omdat pas sinds een aantal jaar het verbeteren van externe 
reputatie meer op de agenda staat bij plannen voor wijkverbetering.

Het verbeteren van de externe reputatie is een relatief ingewikkeld proces ten 
opzichte van het verbeteren van de interne reputatie. Dit komt ten eerste omdat 
de slechte externe reputatie door meer factoren worden beïnvloed dan een slechte 
interne reputatie, zoals eerder beschreven is in dit hoofdstuk (Permentier, Van 
Ham & Bolt, 2008).

De tweede reden is dat de aanpak van de slechte externe reputatie in veel gevallen 
maar weinig op de agenda staat. De laatste jaren is er een trend te zien dat er 
meer rekening gehouden wordt met de externe reputatie waarbij er geprobeerd 
wordt om negatieve aspecten in de wijken aan te pakken en te verbeteren. Het 
probleem hierbij is dat er vaak alleen maar gefocust wordt op deze negatieve 
aspecten in de wijken. Voor de verbetering van de reputatie is het ook belangrijk 
dat er gefocust wordt op de al aanwezige positieve aspecten in de wijk, door zo 
te laten zien wat de wijk op dat moment al te bieden heeft voor toekomstige 
bewoners (Gourlay, 2007).

Als derde zorgt een slechte externe reputatie ervoor dat er minder investeringen in 
een wijk worden gedaan en dat de vraag naar woningen lager ligt dan het landelijk 
gemiddelde. Hierdoor gaat een wijk sneller achteruit, wat zorgt voor slechtere 
leefomstandigheden. De wijk komt zo in een neerwaartse spiraal terecht waar 
moeilijk uit is te komen (Koopman, 2005).

Het doel van dit onderzoek is om de factoren in kaart te brengen die ten grondslag 
liggen aan de externe reputatie. Tevens wordt er gekeken naar de verschillende 
maatregelen die geïntroduceerd zijn in het heden en verleden om daarbij te 
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bestuderen welke maatregelen succesvol zijn geweest en welke niet, om zo te 
bepalen hoe de externe reputatie van een wijk aangepakt dient te worden. Dit zal 
gedaan worden via het opzetten van een strategie die toegepast kan worden op 
alle probleemwijken. 

Vanuit dit oogpunt kan de volgende doelstelling opgesteld worden:

De doelstelling van dit onderzoek is om voor probleemwijken in Nederland 
te bepalen welke factoren de externe reputatie beïnvloeden en om 
mogelijke maatregelen te bepalen die leiden tot een verbetering van de 
externe reputatie.

Vanuit de aanleiding komt naar voren dat de factoren die de externe reputatie 
van probleemwijken bepalen te verdelen zijn in vijf verschillende soorten 
variabelen, namelijk fysieke factoren (gebouwde omgeving), functionele factoren 
(locatie, voorzieningen, bereikbaarheid), sociale factoren (demografische 
kenmerken, inkomen, werkloosheid, veiligheid, integratie), beleidsfactoren 
(draagvlak, betrekken bewoners) en overige factoren (beeldvorming door andere 
stadsbewoners, en bedrijven, media). Deze verschillende factoren zijn geplaatst 
in figuur 3.

Figuur 3: Factoren

De vraag die bij dit onderzoek centraal staat is:

Welke factoren in de probleemwijken in Nederland beïnvloeden de externe 
reputatie en hoe kan deze externe reputatie verbeterd worden door middel 
van verschillende maatregelen?

Vanuit deze probleemstelling worden de volgende deelvragen geformuleerd. 
De beantwoording van deze deelvragen zorgt ervoor dat de hoofdvraag van dit 
onderzoek beantwoord kan worden welke op de volgende pagina staan.
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• Welke factoren beïnvloeden de externe reputatie van    
 probleemwijken in Nederland?

 Welke	verschillende	definities	worden	gehanteerd	voor	de	begrippen		
 externe reputatie en andere gerelateerde begrippen hieraan zoals  
 imago en stigma?

 Welke factoren (functionele, fysieke, sociale, beleidsfactoren   
 en overige) zorgen voor een slechte externe reputatie van   
 probleemwijken en in hoeverre beïnvloeden deze factoren de   
 externe reputatie van probleemwijken in Nederland?

• Hoe kunnen de factoren die van invloed zijn op de     
 externe reputatie van probleemwijken aangepakt worden om deze 
 reputatie van probleemwijken in Nederland te verbeteren? 

 Welke maatregelen hebben in het algemeen een positief effect op de  
 verbetering van de externe reputatie en wat zijn de kritische succes-  
 en faalfactoren van deze maatregelen?

 Welke maatregelen hebben in het algemeen weinig tot geen effect op  
 de verbetering van de externe reputatie?

 Wat is de beste strategie (samenstelling van maatregelen) om de  
 externe reputatie van probleemwijken te verbeteren?
 

1.4 Methode
Om tot de beantwoording van de probleemstelling te komen wordt er een 
literatuurstudie uitgevoerd met hierin de aspecten die te maken hebben met de 
externe reputatie van een wijk. In deze literatuurstudie zal er eerst ingegaan 
worden op het begrip externe reputatie. Hierna zal er aandacht worden besteed 
aan de factoren die ten grondslag liggen aan de slechte externe reputatie en welke 
maatregelen er in het heden en verleden zijn toegepast voor de verbetering van 
de slechte externe reputatie. Hierbij is het belangrijk dat niet alleen succesvolle 
maatregelen worden beschreven, maar vooral ook onsuccesvolle maatregelen 
aangezien hieruit lering getrokken kan worden. Zo kunnen deze maatregelen ook 
succesvol toegepast kunnen worden voor de verbetering van de externe reputatie.

Wanneer de verschillende factoren en maatregelen in kaart zijn gebracht worden 
deze samengevoegd worden in een strategie. In deze strategie worden alle 
factoren en maatregelen samengevoegd, die beschreven zijn in dit onderzoek, 
en wordt er getracht een optimale manier te vinden die de externe reputatie 
van probleemwijken in Nederland kan verbeteren. Eventuele vraagstukken die 
in het onderzoek naar voren komen zijn daarna voorgelegd aan professionals 
(onderzoekers, beleidsbepaler uit de praktijk), om een  zo een volledig mogelijke 
strategie te ontwikkelen. Deze strategie is tevens het eindproduct van dit onderzoek 
en kan mogelijk als leidraad dienen een efficiënt en voorspoedig verloop van het 
reputatieverbeteringsproces.

1.5 Leeswijzer
In dit hoofdstuk is de aanleiding van het onderzoek beschreven met daarbij de 
factoren en maatregelen die te maken hebben met een verslechterde externe 
reputatie. In hoofdstuk 2 worden de definities van het begrip externe reputatie 
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en andere relevante begrippen gegeven. Na de definities worden de factoren 
beschreven die de externe reputatie van een probleemwijk beïnvloeden. In 
hoofdstuk 3 worden de maatregelen beschreven die in het heden en verleden 
zijn toegepast ter verbetering van de externe reputatie. In hoofdstuk 4 wordt de 
strategie beschreven die ervoor moet zorgen dat er een stappenplan komt wat 
aangehouden moet worden om de externe reputatie te verbeteren. In hoofdstuk 
5 worden de resultaten uit de interviews beschreven die ervoor hebben gezorgd 
dat vraagstukken die naar voren kwamen uit de vorige hoofdstukken, beantwoord 
konden worden. In hoofdstuk 6, het laatste hoofdstuk, worden conclusies getrokken, 
de probleemstelling beantwoord en worden er verschillende aanbevelingen gedaan.
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2.   REPUTATIE: BEGRIPSVERKLARING EN   
 FACTOREN

In dit hoofdstuk worden de verschillende relevante begrippen besproken. In de 
eerste paragraaf wordt van het begrip externe reputatie en andere relevante 
begrippen de definitie gegeven. In de tweede paragraaf worden de factoren 
beschreven die de reputatie beïnvloeden. 

2.1 Definities
In deze paragraaf worden het begrip externe reputatie toegelicht door middel 
van verschillende definities. Aan de hand van de gegeven definities worden de 
verschillen tussen de begrippen duidelijk gemaakt.

2.1.1 Externe reputatie
In 1934 wordt er voor één van de eerste keren gesproken over reputatie in verband 
met woonwijken. De onderzoeker (Mead, 1934 in Permentier, Van Ham & Bolt, 
2009) beschrijft dat het zelfbeeld van bewoners bepaald wordt door de manier hoe 
andere stadsbewoners over hen denken. Dit kan ervoor zorgen dat wijkbewoners 
niet tevreden zijn over hun wijk, wat verhuisgeneigdheid kan veroorzaken.

In 1945 is er door Firey onderzoek gedaan naar de externe reputatie van een 
wijk in Boston in de Verenigde Staten. Een belangrijke conclusie die Firey uit dit 
onderzoek trekt is dat wanneer een wijk de externe reputatie hoog kan houden, 
deze zijn plaats in de stedelijke hiërarchie niet verliest. Hierdoor blijft een wijk 
aantrekkelijk voor toekomstige bewoners en investeerders. Met de stedelijke 
hiërarchie wordt een soort ranglijst van wijken bedoeld die bewoners hanteren 
om te kijken waar ze wel of niet willen wonen, zoals beschreven in paragraaf 1.2 
(Firey, 1945 in Permentier, Van Ham & Bolt, 2007).

In 1957 wordt er een theorie beschreven genaamd Cognitive Dissonance Theory 
(Festinger, 1957 in Permentier, Van Ham & Bolt, 2011). Een inconsistentie in 
gevoelens en gedachten veroorzaakt een onaangename toestand die mensen 
proberen te verhullen door een deel van hun ervaringen opnieuw te interpreteren, 
zodanig dat ze weer consistent (in evenwicht) zijn. Deze theorie kan toegepast 
worden op bewoners van de wijken. Bewoners die niet in staat zijn te verhuizen, 
maken het beeld van de wijk rooskleuriger dan het is en lijken daardoor tevreden 
met hun wijk terwijl deze niet voldoet aan hun wensen en eisen (Brown & Moore, 
1970 in Permentier, Van Ham & Bolt, 2011).

Suttles geeft in 1972 een opvatting van het begrip externe reputatie. De onderzoeker 
beschrijft dat de meningen van bewoners van andere delen van de stad bestaan 
uit versimpelde beelden van de wijk die vaak overdreven worden om verschillen 
tussen wijken aan te geven. Deze opvatting beschrijft duidelijk wat de externe 
reputatie van een wijk inhoudt.

In 1984 wordt door Bourdieu beschreven dat de reputatie van een wijk gezien 
kan worden als een indicator van sociale status. De onderzoeker schrijft dat de 
wijk niet zomaar een locatie is, maar ook een consumptiegoed dat de status van 
een persoon symboliseert. Wanneer een persoon verhuist naar een betere wijk 
zal zijn of haar status verhogen. Bewoners die niet in staat zijn om te verhuizen 
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ontkennen of ontwijken de slechte reputatie vaak (Bourdieu, 1984 in Permentier, 
Van Ham & Bolt, 2009).
 
In 1995 geeft Hortulanus een definitie van het begrip reputatie:

“Reputatie verwijst naar de betekenis en waardering die door bewoners 
en andere betrokken partijen aan de buurt wordt toegekend, als naar 
het min of meer vaste beeld dat de wijk publiekelijk oproept en de plaats 
die de wijk als zodanig in de stedelijke hiërarchie inneemt.”

In onderzoek van Permentier, Van Ham & Bolt in 2009 wordt geschreven over de 
termen buurttevredenheid en buurtreputatie. Bewoners kunnen tevreden zijn met 
de wijk waarin ze wonen, maar kunnen wel gebukt gaan onder de slechte externe 
reputatie van de wijk. Hierdoor kunnen wijkbewoners eerder verhuisgeneigd 
worden. Uit de theorie van Festinger blijkt echter dat de meeste bewoners in de 
wijk blijven wonen. Ze maken het beeld van de wijk rooskleuriger en lijken dan 
meer tevreden met hun wijk (Permentier, Van Ham & Bolt, 2009).

In hetzelfde onderzoek uit 2009 wordt er door Permentier, Van Ham & Bolt nog een
definitie van het begrip externe reputatie gegeven:

“It has been suggested that the residential mobility behaviour and 
general well-being of residents of urban neighbourhoods are not only 
influenced	by	how	residents	themselves	assess	their	neighbourhood,	but	
also by how they think other city residents see their neighbourhood: the 
perceived reputation of the neighbourhood.”

Daarnaast zijn er een tweetal begrippen (imago en stigma) dit gebruikt worden als 
andere benaming voor reputatie. Imago heeft veel raakvlakken met reputatie en 
vaak wordt met deze twee begrippen hetzelfde bedoeld. Het is niet echt mogelijk 
om een duidelijk verschil aan te geven. Er wordt vanuit gegaan dat het aan de 
onderzoeker ligt welk begrip er gebruikt wordt en waarmee de onderzoeker het 
fijnst werkt.

Rijpers & Smeets beschreven imago in 1998 en geven daarbij de volgende definitie:

“The set of meanings by which an object is known and through which 
people describe, remember and relate to it. That is a net result of the 
interaction of a person’s beliefs, ideas, feelings and impressions about 
an object.”

Een derde begrip dat dat gerelateerd is aan de reputatie en het imago van een 
wijk is stigma(tisering). Dit begrip wijkt gedeeltelijk af van de begrippen reputatie 
en imago aangezien een stigma altijd negatief is en reputatie en imago zowel 
positief als negatief kunnen zijn (Permentier, Van Ham & Bolt, 2007). Het begrip 
stigma wordt al langer gebruikt in de literatuur en een belangrijke onderzoeker 
die hierover sprak was Goffman. Hij beschrijft stigmatisering als een proces van 
devaluatie waarbij sommige individuen om bepaalde redenen een lagere sociale 
acceptie hebben bij anderen (Goffman, 1963). Shields voegt hier in 1991 aan 
toe dat als bepaalde slechte aspecten veelvuldig herhaald worden er een stigma 
ontstaat (Shields, 1991).
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Bij de beschrijving van Goffman wordt er over stigma in relatie tot personen 
gesproken. De beschrijving van Goffman kan ook toegepast worden op wijken. 
In plaats van over individuen te spreken wordt er dan over wijken gesproken. 
Wanneer er slecht over wijken gesproken wordt, is er sprake van stigmatisering. 

Dean & Hastings (2000) beschrijven voor het eerst wat een stigma betekent voor 
wijken, door te verklaren wat voor effect het heeft op bewoners. Het blijkt dat een 
complex van problemen, die worden veroorzaakt door de verschillende factoren 
zoals verderop besproken in paragraaf 2.2, zorgen voor een stigma in de wijk. 
Hierdoor hebben bewoners minder kansen, zoals een lagere kans op een baan en 
het moeilijker opbouwen van relaties met andere stadsbewoners.

Een andere manier om stigma te beschrijven is door een model van Link & Phelan 
(2001). Bij dit model ontstaat een stigma “when elements of labelling, stereotyping, 
separation, status loss, and discrimination co-occur in a power situation that allows 
the components of stigma to unfold”. Stafford & Scott (1986 in Link & Phelan, 
2001) zeggen dat stigma “a characteristic of persons contrary to a norm of a social 
unit” is, waar een “norm” wordt gedefinieerd als een “shared belief that a person 
ought to behave in a certain way at a certain time”. De onderzoekers beschrijven 
dat stigma een karakteristiek is van een persoon of een wijk die anders is dan de 
‘norm’. Door dit stigma wordt de wijk vaak alleen maar gelinkt aan de negatieve 
karakteristieken die aanwezig zijn. De status van de wijk verslechtert waardoor de 
wijk wordt gezien als een geïsoleerd gebied in de stad waarbij er sprake zal zijn 
van discriminatie van bewoners (Link & Phelan, 2001).

Wat opvalt bij het lezen van de literatuur over de relevante begrippen is dat 
reputatie, imago en vaak ook stigma door elkaar gebruikt worden en dat er in de 
meeste gevallen hetzelfde bedoeld wordt. Tevens worden de begrippen beïnvloed 
door nagenoeg dezelfde factoren. In tegenstelling tot de begrippen imago en 
reputatie is stigma alleen maar negatief. In de literatuur is te zien dat de meeste 
artikelen het begrip (externe) reputatie gebruiken en daarom wordt er in de 
volgende paragrafen niet meer over de begrippen imago en stigma gesproken.

Om uiteindelijk een definitie te bepalen voor de rest van dit onderzoek zijn 
verschillende definities gecombineerd tot de volgende definitie:

“De externe reputatie bestaat uit de meningen van bewoners van andere 
delen van de stad over de wijk en bewoners, en welke plaats de wijk in 
de stedelijke hiërarchie inneemt.”

2.2 Factoren
In deze paragraaf wordt beschreven hoe een slechte reputatie tot stand komt. 
Het doel van deze paragraaf is om specifiek te beschrijven welke factoren zorgen 
voor een slechte (externe) reputatie. De factoren zijn onder te verdelen in fysieke, 
functionele, sociale, beleidsmatige en overige factoren. Deze vijf factoren vormen 
de belangrijkste knelpunten (zie paragraaf 1.2) en in deze paragraaf zal duidelijk 
worden in welke mate deze de externe reputatie beïnvloeden.

2.2.1 Fysieke factoren
In  deze  paragraaf  worden  de  verschillende  fysieke  factoren  besproken  die  
van invloed zijn op de externe reputatie van probleemwijken. Onder de fysieke 
factoren van een wijk worden alle aspecten van de bebouwde omgeving verstaan. 
Als eerste worden de kenmerken van het vastgoed besproken en vervolgens de 
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verschillende omgevingskenmerken die van invloed zijn op de externe reputatie. 
Het doel van deze paragraaf is om te laten zien hoe de fysieke factoren de externe 
reputatie beïnvloeden. Gärling (1976) vat de fysieke aspecten van een wijk, die 
zorgen voor een slechte reputatie, samen. De onderzoeker spreekt over esthetica, 
bebouwingsdichtheid, onderhoudsachterstand van het vastgoed en openbare 
ruimte, de infrastructuur en groengebieden in de wijk.

Vastgoed
Het vastgoed in probleemwijken met een slechte externe reputatie is vaak in een 
slechte staat doordat er al jaren geen onderhoud is gepleegd. Het vastgoed is 
gedateerd waardoor er steeds meer onderhoud nodig is. Het grootste gedeelte van 
dit vastgoed bestaat uit sociale huurwoningen. De onderhoudsachterstand is een 
structureel probleem en zorgt voor een verloederd beeld, dat niet bevorderlijk is 
voor het verbeteren van de externe reputatie. Dit zorgt voor een grote kostenpost 
voor woningcorporaties waardoor het plegen van onderhoud niet altijd mogelijk 
is. Dit is ook het geval bij koopwoningen waar huizeneigenaren minder onderhoud 
plegen aan hun woning, doordat het bijvoorbeeld ook een te grote kostenpost 
is. De gedateerde woningen zijn gebouwd in een tijd waarin er een huizentekort 
was. De huizenmix is eenzijdig en wordt vooral gedomineerd door goedkopere 
woningen, waardoor er een eentonig beeld is ontstaan (Cappie-Wood, 1998 in 
Palmer et al., 2004; Parkes, Kearns & Atkinson, 2002).

Een tweede probleem dat speelt rond het vastgoed in de wijk is de mate van 
leegstand. Uit onderzoek is gebleken dat er in probleemwijken meer leegstand 
is dan het landelijk gemiddelde. Leegstand zorgt voor een slecht beeld van de 
wijk omdat leegstaand vastgoed sneller verloedert. Hierdoor zullen bewoners van 
andere wijken minder snel geneigd zijn om naar de wijk te verhuizen, terwijl deze 
nieuwe bewoners nodig zijn om de wijk te verbeteren, zodat de wijk aantrekkelijker 
kan worden bij andere stadsbewoners (Power & Mumford, 1999).

Een derde probleem bij het vastgoed in probleemwijken is dat een groter aandeel 
hoogbouw zorgt voor een slechtere reputatie dan wijken met overwegend laagbouw. 
Wijken met veel hoogbouw hebben een hoge bevolkingsdichtheid en zorgen voor 
een verminderd gevoel van saamhorigheid. Niet alleen het type vastgoed speelt 
een rol, maar ook de grootte van de wijk. Uit onderzoek blijkt dat wanneer een 
probleemwijk een groter oppervlak heeft, deze vaak ook een slechtere externe 
reputatie heeft. De grote oppervlakte zorgt tevens voor een lager gevoel van 
saamhorigheid (Skifter Andersen, 2002 [1]).

Kearns & Parkes (2003) gaan dieper in op specifieke kenmerken van woningen. 
Uit hun onderzoek komt naar voren dat deze kenmerken (plattegrond, esthetica, 
installaties en parkeermogelijkheden) ervoor kunnen zorgen dat de woningen 
minder aantrekkelijk zijn en daardoor moeilijker te verhuren of te verkopen zijn. 
Oudere woningen hebben over het algemeen een minder flexibele indeling. Daarom 
is het van belang dat bij de ontwikkeling van nieuwe woningen, deze flexibeler in 
te delen zijn waardoor ze aantrekkelijker worden (Kearns & Parkes, 2003).

Omgevingskenmerken
Onder de omgevingskenmerken vallen de publieke ruimte, openbaar groen en de 
infrastructuur. Bij de omgevingskenmerken zorgt een onderhoudsachterstand ook 
voor een verloederd en rommelig beeld. Hierbij moet gedacht worden aan graffiti, 
slechte verlichting en vandalisme (Permentier, Van Ham & Bolt, 2009; Jalaludin et 
al., 2012).
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Bij de omgevingskenmerken komt een belangrijke en gedeeltelijk sociale factor 
kijken, namelijk de veiligheid. Skifter Andersen (2002) stelt dat de veiligheid van 
essentieel belang is voor bewoners, aangezien ze zich door een betere veiligheid 
meer gaan participeren in initiatieven voor wijkverbetering. Tevens zorgt dit 
ervoor dat de leefbaarheid in de wijk verbeterd wordt. Bij de veiligheid is vooral 
de subjectieve veiligheid van belang voor wijkbewoners en in mindere mate de 
objectieve veiligheid. De subjectieve veiligheid is hoe mensen de veiligheid ervaren 
en de objectieve veiligheid is de geregistreerde veiligheid, zoals in de gegevens van 
het CBS (Skifter Andersen, 2002 [1]). De veiligheid in de wijk is onder te verdelen 
in een aantal verschillende aspecten waaronder criminaliteit, verkeersveiligheid 
en overlast. Vooral de verkeersveiligheid is een aspect dat vaak vergeten wordt. 
Wanneer deze verbeterd wordt, zal dit positief zijn voor met name kinderen en 
jongeren. Het zorgt ervoor dat zij op een veiligere manier naar school kunnen en 
de mogelijkheid hebben om op straat te spelen, wat bijdraagt aan de levendigheid 
in de wijk. Maar ook voor ouderen is de verkeersveiligheid van belang, aangezien 
ouderen vaak minder mobiel zijn. Wanneer de bereikbaarheid binnen de wijk beter 
is, kunnen ze beter participeren in de wijk en daarmee ook bijdragen aan de 
leefbaarheid (Kearns & Parkes, 2003).

2.2.2 Functionele factoren
In deze paragraaf worden de verschillende functionele factoren besproken die van 
invloed zijn op de externe reputatie van probleemwijken. Functionele factoren 
hebben een raakvlak met fysieke factoren, omdat ze beiden invloed uitoefenen op 
de bebouwde omgeving. Bij functionele factoren gaat het over de voorzieningen 
binnen een wijk en hoe deze voorzieningen bijdragen aan de leefbaarheid voor 
bewoners. De aanwezigheid van kwalitatief goede voorzieningen kan er namelijk 
voor zorgen dat de toestroom van bezoekers in de wijk wordt vergroot. De 
voorzieningen worden onderverdeeld in commerciële, maatschappelijke en 
recreatieve voorzieningen.

Commerciële voorzieningen
Wijken met een slechte externe reputatie liggen veelal relatief ver verwijderd 
van het stadscentrum, waar de meeste voorzieningen zich bevinden. Hierbij 
moet gedacht worden aan horeca, detailhandel, uitzendbureaus en verschillende 
faciliteiten voor jongeren (Dean & Hastings, 2003). Gezien de locatie van deze 
wijken bestaan de aanwezige voorzieningen in deze wijken vooral uit kleinere 
buurtwinkels en horecagelegenheden. Deze voorzieningen zijn veelal van een 
relatief slechte kwaliteit in vergelijking met de voorzieningen in het stadscentrum. 
Vanwege het relatief lage inkomensniveau van de wijkbewoners gaan eigenaren van 
de wijkvoorzieningen ervan uit dat de vraag naar kwalitatief betere voorzieningen 
laag is. Hierdoor zullen voorzieningen eerder uit de wijk verdwijnen. Het gaat 
hier met name om commerciële voorzieningen, zoals banken, (kwalitatief goede) 
horeca en detailhandel (Skifter Andersen, 2002 [1]).

Maatschappelijke voorzieningen
In de vorige alinea is gesproken over de commerciële voorzieningen van een wijk 
met hierbij vooral de bruikbaarheid van deze voorzieningen. Deze alinea richt zich 
op maatschappelijke voorzieningen binnen de wijk. Hierbij moet gedacht worden 
aan voorzieningen zoals een kinderopvang, supermarkt, politiebureau, medische 
faciliteiten en een buurthuis. Uit onderzoek blijkt dat er een grote vraag is naar 
maatschappelijke voorzieningen in een wijk, maar dat deze veelal afwezig zijn 
(Dean & Hastings, 2000). Maatschappelijke voorzieningen bieden de kans om het 
imago van de wijk te verbeteren en daarmee voor een betere externe reputatie 
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te zorgen. De aanwezigheid van een bepaalde voorziening kan er bijvoorbeeld 
voor zorgen dat andere stadsbewoners naar de wijk komen voor deze voorziening 
al moet hier wel de kanttekening bij geplaatst worden dat maatschappelijke 
voorzieningen vaak voor de eigen wijk zijn.

Voorzieningen die vaak ontbreken in een probleemwijk zijn medische faciliteiten, wat 
er in sommige gevallen voor zorgt dat de gezondheidstoestand van de wijkbewoners 
verslechtert. Ontbrekende faciliteiten zijn bijvoorbeeld een medisch centrum met 
daarin huisartsen, fysiotherapeuten en andere medische hulpverleners. De kans 
bestaat dat bewoners hierdoor uit moeten wijken naar medische centra in wijken 
waar deze wel aanwezig zijn. Het blijkt echter dat bewoners daar minder gebruik 
van maken vanwege bijvoorbeeld de afstand of het ontbreken van specifieke 
zorgverlening die sommige bewoners nodig hebben (Permentier, Van & Bolt, 2008; 
PON, 2009).

Openbaar vervoer is een voorziening die van belang is voor de bereikbaarheid van 
en naar de wijk. Door een goede openbaar vervoer verbinding wordt een wijk beter 
bereikbaar en vormt dit geen barrière voor het bezoeken van de wijk. Tevens zorgt 
het ervoor dat wijkbewoners een betere verbinding hebben naar andere gedeeltes 
van de stad zoals het stadscentrum (Dean & Hastings, 2000).

Goede voorzieningen voor jongeren ontbreken vaak ook in de probleemwijken, 
ondanks dat hier wel vraag naar is. Uit onderzoek (Dean & Hastings, 2003) komt 
naar voren dat jongeren zich beter kunnen ontplooien wanneer er kwalitatieve 
voorzieningen zijn. De voorzieningen die in de wijk aanwezig zijn voldoen meestal 
niet aan de wensen en belemmeren daarmee de zelfontplooiing van jongeren. Door 
zelfontplooiing zijn jongeren eerder bereid om te participeren in de plannen voor 
wijkverbetering en daarbij hebben jongeren een positieve invloed op de sociale 
interactie in de wijk (Dean & Hastings, 2003; Dekker & Bolt, 2005).

Recreatieve voorzieningen
Een derde categorie voorzieningen zijn de recreatieve voorzieningen zoals parken 
en sportveldjes (Permentier, Van Ham & Bolt, 2008). Uit een onderzoek van PON 
(2009) blijkt dat dergelijke voorzieningen van invloed zijn op de relaties die worden 
opgebouwd tussen mensen uit verschillende wijken. Deze relaties kunnen een 
positieve uitwerking hebben op de beeldvorming van de wijk, omdat men veelal 
informatie uitwisselt over de eigen leefomgeving/situatie. Overigens kunnen deze 
relaties ook een negatieve invloed hebben door de informatie die uitgewisseld wordt 
tussen mensen. Verder zorgen deze voorzieningen, naast maatschappelijke en 
commerciële voorzieningen ervoor, dat andere stadsbewoners de wijk ingetrokken 
worden, die bijdragen aan de verbetering van de externe reputatie (PON, 2009).

2.2.3 Sociale factoren
In het eerste hoofdstuk (1. Probleembeschrijving) is er gesproken over de impact 
van sociale problemen op de externe reputatie van een wijk. Sociale problemen zijn 
relatief lastig om aan te pakken omdat sociale problemen moeilijk te traceren zijn. 
In deze paragraaf worden verschillende sociale problemen besproken die de externe 
reputatie van een wijk op een negatieve manier beïnvloeden. Er wordt ingegaan 
op verschillende sociaal-demografische factoren, waaronder sociaaleconomische 
factoren en op problemen omtrent de sociale leefbaarheid. Vervolgens wordt er 
ingegaan op problemen die worden veroorzaakt door de verhuisgeneigdheid van 
bewoners. Het doel van deze paragraaf is om te laten zien hoe verschillende sociale 
factoren de oorzaak kunnen zijn van problemen in een probleemwijk.
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Sociaal-demografische	factoren
Wanneer er gesproken wordt over de sociaal-demografische factoren in een wijk 
moet er gedacht worden aan de bevolkingssamenstelling, bevolkingsdichtheid en 
de gemiddelde grootte van gezinnen (Keller, 1968 in Permentier, Van Ham & Bolt, 
2009). Deze onderzoeker beschouwt de bevolkingssamenstelling als belangrijkste 
factor, omdat andere stadsbewoners een wijk hoger zullen beoordelen wanneer de 
bevolkingssamenstelling gelijk is aan hun voorkeur. Hieruit blijkt dat wijkbewoners 
van invloed zijn op de externe reputatie van de wijk en andere stadsbewoners ervan 
kunnen weerhouden om naar de betreffende wijken te verhuizen (Schelling, 1969 
in Permentier, Van Ham & Bolt, 2009). Dit wordt onder andere door Logan & Collver 
in 1983 bevestigd. Zij spreken over de etnische mix en de sociaaleconomische 
status van een wijk. De sociaaleconomische status van een wijk betreft onder 
andere het opleidingsniveau en het inkomen van de wijkbewoners (Logan & Collver, 
1983 in Permentier, Van Ham & Bolt, 2009). Tevens wordt criminaliteit toegevoegd 
als een sociale factor die van belang is voor de externe reputatie. Uit onderzoek 
blijkt echter dat criminaliteit in de wijk een minder invloedrijke factor is dan de 
etnische mix en de sociaaleconomische status (Sampson & Raudenbusch, 2004 in 
Permentier et al., 2011).

Uit verschillende onderzoeken (Wassenberg, 2004; PON, 2009; Jalaludin et al.,
2012) blijkt dat andere stadsbewoners minder snel geneigd zijn om naar een wijk 
te verhuizen waar een hoog percentage allochtonen woonachtig is. Uit dezelfde 
onderzoeken blijkt dat het aandeel éénouder-gezinnen ook zorgt voor problemen 
in de wijk. Jongeren zijn de toekomst van de wijk, maar doordat er relatief veel 
één-ouder gezinnen in de probleemwijken wonen ontstaan er problemen, zoals 
een kleinere kans die jongeren in de maatschappij hebben. Deze jongeren hebben 
een minder stabiele gezinssamenstelling wat zorgt voor minder kansen. Bij 
kleinere kansen dient gedacht te worden aan een verlaagde kans op een baan, het 
volgen van een goede opleiding en het opbouwen van relaties met onder andere 
collega’s en andere stadsbewoners (Dean & Hastings, 2003). Tevens ontstaan er 
problemen tussen jongeren en ouderen vanwege de verschillende opvattingen 
over de verbetering van de wijk en vanwege communicatieproblemen tussen deze 
twee groepen (Jalaludin et al., 2012; Wassenberg, 2004; PON, 2009).

Sociaaleconomische problemen in de wijk ontstaan voornamelijk door een 
lage financiële draagkracht van de wijkbewoners als gevolg van lage inkomens 
(Wassenberg, 2004) en een hoge werkeloosheid (Priemus & Van Kempen, 1999). 
De (kans)arme bevolking is veelal woonachtig in de slechtste gedeeltes van de stad 
omdat daar de huren relatief laag zijn. Hierdoor kunnen zij in een sociaal isolement 
terecht komen waaruit moeilijk te ontsnappen is. Dit zorgt voor verschillende 
sociale problemen, zoals een lage sociale cohesie, de mate waarin mensen via hun 
gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid in de wijk, en een 
slechte sociale leefbaarheid zoals beschreven in de volgende paragraaf (Boschman 
et al., 2013).

Sociale leefbaarheid
De sociale leefbaarheid bestaat uit de gebruiks- en belevingswaarde van een wijk.
Het grootste probleem bij sociale leefbaarheid is overlast die veroorzaakt wordt in 
de wijk, zoals geluidsoverlast, hangjongeren, criminaliteit en zwervers. Overlast 
kan ook veroorzaakt worden door spanningen, bijvoorbeeld tussen bewoners en 
tussen bewoners met een andere culturele achtergrond (Gemeente Amsterdam, 
2012).
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Een slechte sociale leefbaarheid heeft ook invloed op het stedelijk verval. Stedelijk 
verval is het resultaat van een interactie tussen sociale, economische en fysieke 
veranderingen in de stad (Skifter Andersen, 2002 [1]). Uit hetzelfde onderzoek 
komt naar voren dat dit stedelijk verval kan zorgen voor (culturele) spanningen 
binnen een wijk. Dit is het geval wanneer wijken veranderen in een plek waar 
vooral kansarme huishoudens komen te wonen. Het verschil tussen de huidige 
bewoners en de kansarme bewoners is groot en de groepen hebben verschillende 
opvattingen over een wijk. Deze opvattingen staan in contrast met elkaar waardoor 
er problemen ontstaan tussen de bevolkingsgroepen. Deze problemen zorgen voor 
een verdere sociale achteruitgang binnen een wijk en het tegengaan van deze 
achteruitgang zal zo een steeds moeilijker proces worden.

De totstandkoming van sociale achteruitgang is gerelateerd aan de sociale 
scheiding in wijken. Als er meer gezinnen met een middel- en hoog inkomen in 
de wijken komen wonen, kunnen huidige bewoners zich optrekken doordat de 
nieuwe gezinnen zorgen voor een hogere economische en politieke kracht van een 
wijk (Skifter Andersen, 2002 [1]). Hierdoor komen er meer opties voor gezinnen 
met lagere inkomens. Door het aantrekken van nieuwe gezinnen verandert de 
sociale samenstelling in een wijk, waarbij bewoners zich vervreemd van elkaar 
kunnen gaan voelen. Hierdoor zal er minder interactie zijn tussen deze groepen 
wat niet ten goede komt aan de sociale cohesie in een wijk. Er dient goed opgelet 
te worden dat de sociale compositie in evenwicht blijft, anders zal dit zorgen voor 
andere problemen. Het is daarbij van belang dat er een goede mix komt van 
huishoudens met een laag, middel en hoog inkomen. Een te hoge welstand kan 
leiden tot een verlaagde sociale cohesie waar huishoudens met een hoog inkomen 
zich distantiëren van huishoudens met een laag inkomen (Skifter Andersen, 2002 
[1]).

Verhuisgeneigdheid van wijkbewoners
Door een slechte externe reputatie en verschillende (grote) problemen die spelen in 
een wijk zijn bewoners eerder geneigd te verhuizen. Deze verhuisgeneigdheid zorgt 
voor een verdere verslechtering van de externe reputatie. Er zijn in het verleden 
meerdere onderzoekers geweest (Kearns & Parkes, 2003; De Groot, Manting & 
Mulder, 2007; Skifter Andersen, 2008) die hier onderzoek naar hebben gedaan. 
Uit deze onderzoeken blijkt dat het percentage bewoners dat verhuisgeneigd is, in 
probleemwijken in Nederland, tussen de vijfentwintig en dertig procent ligt. Deze 
percentages zijn hoger dan in wijken waarin minder problemen spelen. Hiervan is 
ongeveer een derde binnen twee jaar verhuisd. De rest van de verhuisgeneigde 
bewoners blijven om uiteenlopende redenen in de wijk wonen. Vaak hebben ze 
geen financiële middelen om te verhuizen of kunnen ze geen geschikte woning 
in een andere wijk vinden. Het grootste gedeelte van de verhuisde bewoners 
heeft een hogere opleiding en/of betere baan dan de gemiddelde bewoner van 
de wijk waardoor ze meer financiële middelen hebben om te verhuizen. Uit de 
onderzoeken blijkt verder dat deze groep meer beïnvloed wordt door een slechte 
externe reputatie, omdat ze veel waarde hechten aan status. De woonwijk 
bepaalt in grote mate hoe hoog de status van deze mensen is. De bewoners die 
in staat zijn om te verhuizen zullen zich sneller negatief uiten over de huidige 
wijk waarin ze nog wonen, omdat ze niet tevreden zijn over deze wijk. Dit zorgt 
voor een slechte beeldvorming en daarmee voor een slechtere externe reputatie. 
De verhuisgeneigdheid van de bewoners is daarom een belangrijke factor die de 
externe reputatie kan beïnvloeden.



21

2.2.4 Beleidsmatige factoren
In deze paragraaf worden factoren besproken die problemen veroorzaken 
bij de beleidsvorming voor de aanpak van de slechte externe reputatie van 
probleemwijken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen factoren die van invloed 
zijn op het organisatorisch vlak, op de draagkracht en op overige zaken. Het doel 
van deze paragraaf is om te laten zien welke problemen de uitvoering van het beleid 
hinderen. In 1976 wordt gesproken over verschillende actoren die van belang zijn 
voor de reputatie van een wijk. Dit zijn de wijkbewoners, de lokale overheden en 
partijen zoals winkeliers en huiseigenaren. De  lokale  overheden  zorgen  voor  het  
beleid  en  de  wijkverbeteringsplannen en trachten samen met de wijkbewoners 
een beter beeld te scheppen (Nelissen, 1976 in Wassenberg, 2004). In de volgende 
paragraaf worden de organisatorische factoren die de beleidsvorming beïnvloeden 
beschreven.

Organisatorische factoren
Organisatorische factoren bestaan uit een soms moeizame samenwerking 
tussen verschillende overheidsniveaus, tussen de overheid en de burger en 
tussen verschillende actoren in een wijk. De meeste organisatorische problemen 
worden veroorzaakt door een  slechte  samenwerking  binnen  de  overheid.  
Wijkverbeteringsplannen worden eerst op landelijk niveau bedacht, aan de hand 
van richtlijnen en worden vervolgens overgenomen  door  lagere  overheidsniveaus.  
Als  de  samenwerking  tussen  het Rijk, de Provinciale Staten en gemeentes niet 
goed verloopt zal dit gedurende het verbeteringsproces voor problemen blijven 
zorgen. Deze problemen kunnen bestaan uit vertragingen bij de ontwikkelingen, 
onderlinge afspraken die niet nagekomen worden en het niet aanleveren van de 
juiste documenten (marktonderzoek, financiën) die nodig zijn bij de ontwikkelingen.
 
De plannen vanuit de overheid gelden voor probleemwijken in het algemeen. 
Echter, elke wijk is verschillend en er zijn daarom verschillende aanpakken nodig. 
Het probleem van verschillen tussen wijken speelt ook bij de regelgeving vanuit de 
overheid, omdat deze ervoor zorgt dat sommige maatregelen worden belemmerd. 
De overheidsregels zijn te strikt doordat er bijvoorbeeld teveel vast gehouden 
wordt aan vergunningen (Taylor, 1998; Hortulanus, 2000; Wassenberg, 2004).

Naast  problemen  die  tussen  verschillende  overheidsniveaus  spelen,  is  er  vaak 
ook een moeilijke relatie tussen de overheid en de burger. De overheid bepaalt het 
beleid en daarbij wordt er veelal te weinig geluisterd naar de wijkbewoners. Dit 
zorgt geregeld voor een lage draagkracht in de wijk waardoor plannen niet van de 
grond komen of langer duren dan gepland (PON, 2009). Tussen actoren binnen de 
wijk zijn er ook organisatorische problemen aan te wijzen die de beleidsuitvoering 
in de weg staan. Musterd & Ostendorf (2008) zeggen hierover: ‘Het versterken 
van binding en betrokkenheid in de wijk vraagt om inzet en interventies van 
sleutelfiguren	 in	 opvoeding,	 onderwijs,	 werk	 en	 vrijetijdsbesteding.	 Intensieve	
samenwerking tussen de verschillende actoren in deze leefgebieden is daardoor 
een vereiste en moet niet alleen wijkgericht maar ook persoonsgericht worden 
georganiseerd’. Wanneer deze intensieve samenwerking niet goed verloopt zullen 
problemen slechter aangepakt worden en zal het proces van wijkverbetering 
moeizamer verlopen (Musterd & Ostendorf, 2008).

Lage draagkracht
Een lage draagkracht in een wijk houdt in dat verschillende actoren in een wijk 
weinig tot niet participeren in initiatieven in de wijk. Recente ontwikkelingen waarbij 
de overheid wooncorporaties verplichtte om te investeren in probleemwijken heeft 
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voor een aantal problemen gezorgd als gevolg van een (te) lage draagkracht bij 
zowel corporaties als bij bewoners.

In het Actieplan Krachtwijken (2007) is bepaald dat wooncorporaties gezamenlijk 
250 miljoen euro per jaar moeten investeren in probleemwijken. Dit zijn 
voornamelijk investeringen op werkvelden die normaal gesproken buiten hun 
mandaat vallen (VROM/WWI, 2007). Deze jaarlijkse investeringen zouden over 
een periode van tien jaar moeten gelden, maar door beleidsveranderingen heeft 
dit maar vier jaar geduurd. Musterd & Ostendorf zeggen in 2009 het volgende 
hierover: ‘Aan de ruchtbaarheid die aan de landelijke, transparante en objectieve 
allocatie van middelen wordt gegeven, zit een keerzijde die nog versterkt wordt 
door	het	moeizame	verloop	van	de	financiële	onderhandelingen	tussen	de	overheid	
en de wooncorporaties’ (Musterd & Ostendorf, 2009).

Een gebrek aan draagkracht is ook te zien bij jongeren in de wijk. Zoals al eerder 
besproken is in de paragraaf sociaal-demografische factoren worden jongeren in 
veel gevallen niet betrokken bij de besluitvorming over de aanpak van de wijk. 
Hierdoor voelen zij zich niet betrokken en zullen zij niet snel participeren in plannen 
voor wijkverbetering (VROM/WWI, 2007).

Overige beleidsmatige factoren
In deze paragraaf worden kleinere factoren besproken die voor belemmeringen 
zorgen bij de uitvoering van plannen voor wijkverbetering. De belangrijkste factoren 
zijn: gebrek aan financiële middelen, taalachterstand van de wijkbewoners en 
praktische problemen zoals het ontbreken van een duidelijke visie bij wijkverbetering 
en het teveel toespitsen op de korte termijn.
 
Door de huidige economische tijd waarin plannen voor wijkverbetering ontwikkeld 
worden is het veelal niet eenvoudig om voldoende financiële middelen bij elkaar 
te krijgen. Hierdoor worden de plannen belemmerd in de uitvoering waardoor de 
plannen uitgesteld moeten worden en wijken langer blijven kampen met problemen 
(Van Kempen, 2000).

Een andere probleem is de taalachterstand van wijkbewoners wat zorgt voor 
communicatieve problemen bij het wijkverbeteringsproces. Zoals beschreven in 
de paragraaf sociaal-demografische factoren, bestaat een groot percentage van 
de wijkbevolking in probleemwijken uit allochtonen en bewoners met een laag 
opleidingsniveau. Wanneer de communicatie tussen verschillende partijen die 
betrokken zijn bij wijkverbetering niet soepel verloopt, zal deze wijkverbetering 
vertraging oplopen. Verder zorgt een slechte communicatie voor frustraties 
waardoor het voor kan komen dat verschillende groepen niet meer met elkaar 
samen willen werken waardoor nieuwe ontwikkelingen die nodig zijn in de wijk niet 
meer doorgaan of veel langer duren (Musterd & Ostendorf, 2008).

Verschillende praktische problemen bestaan uit het teveel focussen op de korte 
termijn, te weinig fysieke ruimte voor wijkverbetering, geen duidelijke visie vanuit 
de gemeente, andere overheden, corporaties en wijkbewoners en onrealistische 
plannen. Het is belangrijk dat er meer ingezet wordt op de lange termijn. Echter, 
het probleem hierbij is dat er geen snelle resultaten te behalen zijn waardoor 
bewoners minder snel resultaat zien en sneller zullen klagen (Oberon, 2008).
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2.2.5 Overige factoren
In deze paragraaf worden de laatste factoren besproken die de externe reputatie 
in negatieve zin beïnvloeden. Eerst wordt de beeldvorming door de media en door 
andere stadsbewoners beschreven en daarna wordt de invloed van de wijkhistorie 
op de externe reputatie beschreven.

Beeldvorming door media en andere stadsbewoners
In 1977 is door Curtis & Jackson onderzoek gedaan naar de reputatie van wijken. Zij 
beschrijven dat wijkbewoners sterk beïnvloed worden door de meningen van andere 
stadsbewoners. De stadsbewoners baseren hun mening vaak niet op gedetailleerde 
beelden, maar op een aantal fysieke en vooral sociale karakteristieken van de 
wijk. Deze mening is van invloed op de keuze die andere stadsbewoners maken 
waar ze wel of niet willen wonen. Hierdoor kunnen ze beslissen om niet naar een 
bepaalde wijk te verhuizen door het beeld dat er is, ook al klopt dit beeld helemaal 
niet met de werkelijkheid (Curtis & Jackson, 1977 in Permentier et al., 2007). 
Permentier, Van Ham & Bolt (2008) voegen hier nog een aantal aspecten aan toe, 
namelijk persoonlijke ervaringen met de wijk en informatie die door de media 
wordt gegeven. Andere stadsbewoners hebben vaak geen directe relatie met de 
wijk en kunnen daardoor geen objectieve beelden vormen. Op deze wijze wordt er 
een slechte reputatie gevormd.

Volgens Gourlay (2007) baseren de media beelden vaak op geruchten en informatie 
die niet correct is. De media geven op een wijkgerichte manier beelden door 
het publiceren van artikelen of het uitzenden van programma’s die zich alleen 
maar toespitsen op slechte aspecten. De media vormen een invloedrijke bron 
van informatie voor mensen en men is daarom sneller geneigd om deze beelden 
te vertrouwen. (Gourlay, 2007). Wijken komen hierdoor steeds meer in een 
neerwaartse spiraal terecht (Skifter Andersen, 2008).
 
Er zijn nog andere consequenties van slechte beeldvorming. Voor bewoners van 
de probleemwijken is het relatief lastig om relaties op te bouwen met collega’s en/
of andere stadsbewoners. Zij kunnen mogelijk terughoudend zijn in het opbouwen 
van een relatie met iemand uit een dergelijke wijk. Dit heeft als gevolg dat 
bewoners van probleemwijken zich meer moeten bewijzen ten opzichte van andere 
stadsbewoners. Beeldvorming kan ook leiden tot discriminatie door verzekeraars 
en kredietverstrekkers. Bewoners moeten vaak een hogere premie voor hun 
verzekering betalen en krijgen daardoor minder snel een hypotheek, ondanks dat  
zij kredietwaardig zijn. Hierdoor is het voor bewoners minder snel mogelijk om een 
eigen woning te kopen (Dean & Hastings, 2000).

Wijkhistorie
In onderzoek van Dean & Hastings (2000) wordt geschreven dat het stigma van 
een wijk alleen verholpen kan worden door de leefomstandigheden te verbeteren. 
Uit een later onderzoek (2003) van dezelfde onderzoekers blijkt dat het probleem 
van een stigma echter groter kan zijn dan verwacht. In het onderzoek zijn drie 
wijken in Groot- Brittannië onderzocht waarbij met grootschalige wijkverbetering 
is geprobeerd het stigma aan te pakken. Het blijkt dat zelfs wanneer de wijken 
volledig aangepakt waren, het stigma van negativiteit niet verholpen was. Andere 
stadsbewoners hebben vaak nog steeds dezelfde gevoelens en beelden ondanks 
de doorgevoerde verbeteringen in de wijken (Dean & Hastings, 2003).
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2.3 Resumé
Kijkende naar de definities in paragraaf 2.1 blijkt dat in de loop der jaren de 
betekenis van het begrip externe reputatie meermaals veranderd is waardoor het 
relatief complex is om een correcte definitie te geven.

Daarom worden verschillende definities gecombineerd tot de volgende definitie die
verder gebruikt zal worden in dit onderzoek:

“De externe reputatie bestaat uit de meningen van bewoners van andere 
delen van de stad over de wijk en bewoners, en welke plaats de wijk in 
de stedelijke hiërarchie inneemt.”

In paragraaf 2.2 zijn de verschillende factoren beschreven die zorgen voor 
een slechte externe reputatie. Deze bestaan uit fysieke, functionele, sociale, 
beleidsmatige en overige factoren die een breed scala aan problemen laten zien.

Op het fysieke vlak is het grootste probleem te zien bij de slechte staat van het 
vastgoed en van de omgevingskenmerken. Deze slechte en verloederde staat 
zorgt voor een slechtere externe reputatie. Het is belangrijk dat deze externe 
reputatie verbeterd wordt. Dit is alleen mogelijk wanneer de verschillende fysieke 
problemen aangepakt worden.

Bij de functionele factoren zitten de grootste problemen in het ontbreken van 
voorzieningen en het ontbreken van de verscheidenheid in de voorzieningen die 
van belang zijn voor de wijkbewoners, maar ook voor andere stadsbewoners. Er 
zijn verschillende redenen waarom voorzieningen ontbreken, maar een belangrijke 
reden zou kunnen zijn dat er gedacht wordt dat er geen vraag is naar deze 
voorzieningen. Het is onmogelijk om alle voorzieningen die van belang zijn in een 
wijk te ontwikkelen, maar op dit moment ontbreken er in veel gevallen teveel 
voorzieningen. Daarbij is het wel van belang dat er voldoende financiële middelen 
worden vrijgemaakt.

Het sociale aspect in de wijk zorgt voor de meeste problemen in de probleemwijken. 
Vaak zijn deze problemen veel moeilijker op te lossen. Een belangrijk sociaal 
probleem dat zorgt voor een slechte externe reputatie is de bevolkingssamenstelling. 
Hierdoor willen andere stadsbewoners niet naar de wijk komen. Wanneer deze andere 
stadsbewoners niet naar de wijk willen komen, zal de bevolkingssamenstelling niet 
veranderen.

Beleidsmatige problemen zorgen ook voor een slechte externe reputatie. Het 
belangrijkste probleem bij beleidsmatige factoren is de samenwerking tussen de 
verschillende overheden, tussen de overheid en de burger en tussen verschillende 
actoren in een wijk. Wanneer de samenwerking niet soepel verloopt zullen nieuwe 
ontwikkelingen voor wijkverbetering vertraging oplopen en er zal geen goede visie 
ontwikkeld worden voor een wijk.

Bij de overige problemen zijn er twee aspecten die van belang zijn voor een 
slechte externe reputatie, namelijk de beeldvorming door de media en andere 
stadsbewoners, en de wijkhistorie. Beelden worden op allerlei manieren gevormd. 
In de meeste gevallen worden deze gevormd door andere stadsbewoners en de 
media, door geruchten, ervaringen met een wijk en door verschillende fysieke en 
sociale karakteristieken van een wijk. De aanpak van deze beelden kan problematisch 
zijn. De wijkhistorie kan er in sommige gevallen voor zorgen dat wijkverbetering 
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geen zin heeft. De wijkhistorie kan andere stadsbewoners dusdanig beïnvloeden 
dat zij negatieve beelden van de wijk blijven behouden.

Uit de verschillende problemen blijkt dat een slechte externe reputatie niet zomaar 
te verbeteren is en een complex probleem is. De opeenstapeling van factoren 
zorgt dus voor vele problemen. In het volgende hoofdstuk worden verschillende 
maatregelen besproken die in het heden en verleden zijn geïmplementeerd.
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3. MAATREGELEN VOOR DE AANPAK VAN   
 DE  EXTERNE REPUTATIE

In dit hoofdstuk worden de verschillende maatregelen besproken die in het 
verleden zijn ingezet voor het verbeteren van met name de externe reputatie, met 
hierbij vooral aandacht voor de succes- en faalfactoren van deze maatregelen. Dit 
hoofdstuk moet bijdragen aan het ontwikkelen van een strategie van verschillende 
maatregelen, die toegepast kan worden op probleemwijken in Nederland ter 
verbetering van de externe reputatie. In de eerste paragraaf worden de fysieke 
maatregelen besproken. In de paragrafen daarna worden respectievelijk functionele, 
sociale, beleidsmatige maatregelen en wijkbranding besproken.

3.1 Fysieke maatregelen
In deze paragraaf worden de verschillende maatregelen besproken waarmee 
getracht wordt om de fysieke staat van een probleemwijk te verbeteren. Deze fysieke 
maatregelen bestaan voornamelijk uit verschillende vormen van herstructurering. 
Als gevolg van de herstructurering vinden er veranderingen plaats in de wijk waarbij 
vooral ingezet wordt op het aantrekken van huishoudens met een midden- en 
hoog inkomen. De verschillende vormen van herstructurering en de veranderingen 
die dit teweeg brengt, worden in deze paragraaf beschreven.

3.1.1 Herstructurering
Er zijn in het verleden verschillende vormen van herstructurering toegepast 
waarvan gedeeltelijk of geheel bewezen is dat zij de externe reputatie van een wijk 
verbeteren. De maatregelen zijn: volledige sloop en daarna nieuwbouw, renovatie, 
het verkopen van (sociale) huurwoningen en het samenvoegen of splitsen van 
woningen tot nieuwe woningen. Uit de meeste onderzoeken (Priemus & Van 
Kempen, 1999; Bolt & Van Kempen, 2011) komt naar voren dat herstructurering 
er vooral voor heeft moeten zorgen dat ten eerste huishoudens met een midden- 
en hoog inkomen naar de wijk getrokken moesten worden en ten tweede dat 
vaak het verloederde beeld van een wijk aangepakt werd. De huishoudens met 
een midden- en hoog inkomen worden meestal als de gewenste doelgroep door 
beleidsbepalers gezien aangezien huishoudens met een laag inkomen zich aan 
deze groep kunnen optrekken.

De eerste vorm van herstructurering die wordt beschreven in deze paragraaf is 
het slopen van verouderde woningen, veelal huurwoningen en daarvoor nieuwe 
woningen in de plaats bouwen. Deze nieuwe woningen zijn meestal koopwoningen, 
aangezien deze interessanter blijken te zijn voor de gewenste huishoudens 
(Priemus & Van Kempen, 1999). Het is belangrijk dat de sloop van woningen 
gefaseerd gebeurt door te beginnen met woningen die in het zicht staan van andere 
stadsbewoners. Dit zijn woningen langs een doorgaande weg of verschillende 
vormen van hoogbouw. Dit wordt ook wel ‘corridor regeneration’ genoemd en 
wordt beschreven door Dean & Hastings (2000). Op deze plekken worden sneller 
positieve veranderingen opgemerkt waardoor er een beter beeld van een wijk 
kan worden gecreëerd bij andere stadsbewoners. De herstructurering van de rest 
van de wijk kan daarna plaatsvinden (Dean & Hastings, 2000). Er zijn nog geen 
onderzoeken gevonden naar deze aanpak in Nederland, maar deze vorm van 
aanpak kan interessant zijn voor toekomstig onderzoek naar de verbetering van 
wijken.
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Een tweede vorm van herstructurering die gebruikt wordt voor het verbeteren van 
de staat van het vastgoed en de externe reputatie is (grootschalige) renovatie 
van woningen. Om de levensvatbaarheid en verkoopbaarheid van een woning te 
vergroten kan het van belang zijn om de indeling van een woning te verbeteren. Uit 
huidige trends blijkt dat men meer flexibiliteit ten aanzien van de woningindeling wil.
Hierdoor hebben toekomstige bewoners meer mogelijkheden binnen de woningen 
om deze in te richten naar hun wens (Bolt & Van Kempen, 2011).
 
Een derde vorm van herstructurering is het verkopen van (sociale) huurwoningen. 
Dit is een maatregel die pas sinds midden jaren negentig gebruikt wordt. In de 
meeste gevallen zijn het de bestaande bewoners van de huurwoningen die hun 
huurwoning kopen. Met deze maatregel wordt getracht om deze bewoners meer 
verantwoordelijkheid te geven voor het onderhoud van hun woning waarmee zij 
zorgen voor een beter beeld van een wijk (Permentier & Wittebrood, 2011).

Een vierde vorm van herstructurering die toegepast wordt bij bestaande woningen 
is het samenvoegen van woningen tot één nieuwe woning waarmee grotere en 
daarmee ook duurdere woningen ontstaan. Andersom wordt ook gedaan, door (te) 
grote woningen te splitsen in meerdere woningen waardoor de verhuurbaarheid of 
verkoopbaarheid verbetert (Priemus & Van Kempen, 1999).

3.1.2 Gevolgen van fysieke maatregelen
De vormen van herstructurering hebben verschillende gevolgen die zowel positief 
als negatief zijn. In deze paragraaf wordt ingegaan op deze gevolgen.

Het eerste positieve gevolg is een toename van de sociale cohesie bij het 
herstructureren van de bestaande woningvoorraad. In de volgende twee alinea’s 
zullen verschillende positieve sociale verbeteringen beschreven worden die uit het 
herstructureren voortkomen.

Door het herstructureren wordt getracht andere doelgroepen aan te trekken die 
beter met elkaar overweg kunnen, wat ten goede komt aan de sociale cohesie. 
Vooral bij het verkopen van huurwoningen zijn op de sociale cohesie gunstige 
effecten te zien. Het idee dat bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen over 
hun woning blijkt te werken. Bewoners zijn eerder bereid onderhoud te plegen. 
Dit zorgt voor een betere beeldvorming van de wijk waarmee de externe reputatie 
verbeterd wordt (Rijpers & Smeets, 1998). De resultaten uit het onderzoek 
van Rijpers & Smeets komen uit een onderzoek in Eindhoven. In de wijken die 
onderzocht zijn blijken er positieve effecten voort te komen uit het verkopen van 
huurwoningen. Uit een later onderzoek van Permentier & Wittebrood (2011) blijkt 
dat door deze maatregel naast het verhoogde verantwoordelijkheidsniveau, er 
nog meer positieve effecten optreden in probleemwijken, namelijk een afname 
van de criminaliteit, een afname van de verloedering en een verbetering van het 
veiligheidsgevoel. Uit deze gevolgen blijkt dat de maatregel van het verkopen 
van huurwoningen een succesvolle maatregel is met vele positieve effecten in 
probleemwijken in Nederland. Het blijkt dat herstructurering in zekere mate meer 
positieve veranderingen teweeg brengt, wanneer vergeleken wordt met wijken waar 
nagenoeg geen herstructurering heeft plaats gevonden (Permentier & Wittebrood, 
2011).

Er zijn weinig concrete onderzoeksresultaten van het effect van herstructurering 
op de sociale leefbaarheid en veiligheid in probleemwijken. Uit de evaluatie van 
het GSB blijkt echter wel dat zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid in 
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probleemwijken is verbeterd (Marlet & Woerkens, 2010). Uit deze evaluatie blijkt 
echter wel dat, ook al is de veiligheid verbeterd, het niveau nog niet zo hoog ligt 
als het landelijk gemiddelde. “De eerste stap is gezet, maar het is een langdurig 
proces en betere resultaten zullen over een aantal jaar moeten komen” (Marlet & 
Woerkens, 2010).

Het tweede positieve gevolg is dat door het ontwikkelen van woningen in een 
hoger segment er kansen gecreëerd worden voor gezinnen om omhoog te klimmen 
op de woningladder binnen een wijk. Met de woningladder wordt bedoeld dat er 
mogelijkheden zijn voor huishoudens om binnen de wijk naar een woning in een 
hoger segment te verhuizen en dat zij daardoor niet gedwongen worden om naar 
een andere wijk te verhuizen. Hierdoor wordt de kans groter dat huishoudens 
meer betrokken worden of blijven bij de wijk, waardoor de mogelijkheid bestaat 
dat huishoudens zich meer gaan inzetten voor de wijkverbetering met als mogelijk 
gevolg dat de externe reputatie verbetert. Een gevaar bij de ontwikkeling van 
woningen in een hoger segment vormen vergelijkbare ontwikkelingen in naburige 
wijken. De resultaten die verwacht worden uit het onderzoek zijn dat het aantrekken 
van huishoudens met een midden- en hoog inkomen minder succesvol zal zijn 
in (voormalige) probleemwijken dan in naburige wijken met een betere externe 
reputatie (Boschman et al., 2013).

Het derde positieve gevolg van herstructurering komt naar voren in een onderzoek 
van Bolt & Van Kempen (2011) waar geschreven wordt dat hoge inkomens zorgen 
voor meer steun vanuit de gemeente voor het ontwikkelen van (maatschappelijke) 
voorzieningen. Tevens bestaat de kans dat er sneller gekeken wordt naar beoogde 
nieuwe ontwikkelingen door bijvoorbeeld eerder vergunningen te verlenen voor 
deze nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen de wijkbewoners zullen profiteren van 
de extra inzet van de gemeente. Bedrijven en ondernemingen zullen door een 
hoger draagvlak vanuit de gemeente voor nieuwe ontwikkelingen minder moeite 
ondervinden om zich te kunnen vestigen in een wijk (Bolt & Van Kempen, 2011).

Naast positieve gevolgen die voortkomen vanuit de fysieke maatregelen, zijn er ook 
een aantal negatieve gevolgen van de fysieke aanpak. Deze zullen in de volgende 
alinea’s besproken worden.

Het eerste negatieve gevolg van herstructurering is dat een wijk op het sociale 
vlak flink zal veranderen. Er kunnen problemen ontstaan door spanningen tussen 
huishoudens met een hoog en laag inkomen. Uit onderzoek van Rijpers & Smeets 
(1998) komt naar voren dat deze groepen in sommige gevallen niet met elkaar 
in de wijken willen wonen, vanwege de verschillende opvattingen van deze twee 
groepen. Hierdoor verslechtert de sociale cohesie wat negatieve gevolgen heeft 
voor de externe reputatie. Herstructurering heeft dus zowel positieve als negatieve 
gevolgen. Dit is een belangrijk aspect waarmee rekening gehouden dient te worden 
bij de aanpak van een wijk.

Tevens  blijkt uit onderzoek van Permentier & Wittebrood (2011) dat de 
herstructurering van de woningvoorraad in veel gevallen niet leidt tot een 
afname van de armoede en het aandeel allochtonen in een wijk. Wel blijkt dat 
in geherstructureerde wijken het aandeel niet-westerse migranten minder sterk 
is toegenomen dan in wijken die niet geherstructureerd zijn. Wanneer veel 
huurwoningen veranderd zijn in koopwoningen blijkt dat het aandeel lagere 
inkomens wel relatief afneemt.
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Het tweede negatieve gevolg van de herstructurering van een probleemwijk is dat 
deze aanpak een langdurig proces is met vele obstakels. Zo vergt het bijvoorbeeld 
veel tijd om bestaande bewoners tijdelijk te huisvesten om zo gedeeltes van 
een wijk te kunnen herstructureren. Tevens vergt het veel tijd om bestaande 
huurders te overtuigen om hun woning te kopen (Rijpers & Smeets, 1998). Uit 
onderzoek van Permentier & Wittebrood (2011) komt naar voren dat nagenoeg alle 
respondenten in hun onderzoek zich negatief uitspreken over langdurige sloop. In 
sommige gevallen betekent langdurige sloop dat bouwterreinen jarenlang braak 
liggen, wat het proces van verloedering versnelt en daarmee een wijk nog verder 
onaantrekkelijker maakt.

Het derde negatieve gevolg van herstructurering is dat er vaak te weinig middelen 
(financiële middelen, mankracht) voorradig zijn om de gehele wijk te herstructureren. 
Corporaties en gemeenten zijn niet bij machte om de volledige herstructurering te 
financieren waardoor de verbeteringen alleen bij gedeeltes van een wijk blijven. 
Zeker in tijden van economische onzekerheid spelen deze problemen, wat voor 
vertraging zorgt bij het proces van verbetering van de externe reputatie. Wanneer 
alleen gedeeltes van een wijk aangepakt worden, verandert het totaalbeeld van 
een wijk nauwelijks (Skifter Andersen, 2002 [2]).

Het vierde negatieve gevolg is dat zowel de huishoudens die in de wijk blijven 
wonen als de huishoudens die naar de wijk verhuizen vaak een laag inkomen 
hebben en het inkomensniveau in de loop van de jaren nauwelijks is gestegen. 
De inkomens van de huishoudens die uit de wijken verhuizen zijn hoger dan het 
gemiddelde inkomen van de huishoudens die naar de wijk toe verhuizen. Door 
dit effect is de concentratie van lage inkomens over het algemeen gestegen. In 
sommige wijken zijn er echter wel (kleine) successen geboekt met betrekking tot 
huishoudens met een hoog inkomen, enerzijds in het behouden van huishoudens 
met een hoog inkomen en anderzijds in het aantrekken van huishoudens met 
een hoog inkomen (Boschman et al., 2013). Hieruit blijkt dat het in sommige 
wijken wel lukt om het gemiddelde inkomen van de huishoudens te verhogen en in 
sommige wijken niet. Er is een reden voor gevonden waarom het verhogen van de 
gemiddelde inkomens wel werkt (verhogen aandeel koopwoningen), maar andere 
redenen blijven onduidelijk.

3.2 Functionele maatregelen
In deze paragraaf worden verschillende maatregelen beschreven die een wijk op 
het functionele vlak moeten verbeteren. Deze maatregelen hebben een raakvlak 
met de fysieke aanpak, omdat er vaak nieuw vastgoed ontwikkeld wordt of 
omdat er aanpassingen worden gedaan aan bestaand vastgoed. De belangrijkste 
functionele maatregelen die geïmplementeerd worden zijn het (doelgericht) 
uitbreiden van het aantal voorzieningen en het ontwikkelen van openbaar groen 
met daarbij sport- en spelvoorzieningen. Van Bergeijk (2008) schrijft hierover 
het volgende: “De aanwezigheid van aantrekkelijk groen en goede voorzieningen 
wordt als belangrijke troefkaart gezien voor de verdere wijkontwikkeling.” Bij deze 
beschrijving worden met de aanwezigheid van aantrekkelijk groen voornamelijk 
parken en sportveldjes bedoeld die gelden als recreatieve voorzieningen in een 
wijk. In de eerste paragraaf worden verschillende voorzieningen besproken die 
ontwikkeld moeten worden in een wijk. In de daaropvolgende paragraaf wordt er 
ingegaan op de gevolgen die het uitbreiden van voorzieningen hebben.
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3.2.1 Voorzieningen
Het ontbreken van voorzieningen en weinig verscheidenheid in voorzieningen in 
een wijk is een groot probleem, zoals beschreven is in paragraaf 2.2.2 (Functionele 
factoren). In die paragraaf werd er gesproken over een onderverdeling in 
commerciële, maatschappelijke en recreatieve voorzieningen en in deze paragraaf 
zal deze volgorde ook aangehouden worden.

Bij het ontwikkelen van nieuwe wijkvoorzieningen (commercieel, maatschappelijk, 
recreatief) is het van belang dat er rekening gehouden wordt met de vraag naar 
dergelijke voorzieningen. Zonder de ontwikkeling van die voorzieningen is het 
nagenoeg onmogelijk om van een slechte reputatie af te komen, blijkt uit onderzoek 
van Dean & Hastings (2003).

Commerciële voorzieningen
Bolt & Van Kempen (2011) zien vooral het belang in van commerciële voorzieningen 
in een wijk. Uit hun onderzoek blijkt dat het ontwikkelen van commerciële 
voorzieningen ervoor kan zorgen dat een wijk een grotere economische kracht 
krijgt. Wanneer een wijk een verhoogde economische kracht verkrijgt zal het voor 
bedrijven en ondernemingen interessanter worden om zich te vestigen in een wijk 
(Bolt & Van Kempen, 2011).
 
Maatschappelijke voorzieningen
Wanneer er gekeken wordt naar maatschappelijke voorzieningen blijkt uit onderzoek 
van Dean & Hastings (2000) dat er meerdere dergelijke voorzieningen zijn waarvan 
bewezen is dat die de reputatie van een wijk kunnen verbeteren. Hierbij moet 
gedacht worden aan kwalitatief goede scholen en de aanwezigheid van politie in 
wijken. Voor andere stadsbewoners blijken dit soort voorzieningen veel te zeggen 
over een wijk en wordt daarmee hun keus voor een wijk ook beïnvloed.

Recreatieve voorzieningen
Onder de recreatieve voorzieningen binnen een wijk vallen het openbaar groen, 
parken en vooral kleine sport- en speelvoorzieningen. Interventies (uitbreiden, 
renoveren) gericht op deze voorzieningen zijn bedoeld om de ontmoetingskansen 
tussen bewoners te vergroten en via deze weg onder andere de sociale leefbaarheid 
en de veiligheid te verbeteren (Permentier & Wittebrood, 2011).

3.2.2 Gevolgen van functionele maatregelen
In deze paragraaf worden enkele gevolgen beschreven die voortkomen uit de 
ontwikkeling van nieuwe voorzieningen.

Uit een onderzoek van Dean & Hastings (2000) naar de herstructurering van drie 
wijken in Groot-Brittannië blijkt dat het belangrijk is dat de ontwikkeling van 
nieuwe ontbrekende voorzieningen pas start nadat het proces van wijkverbetering 
is ingezet. In enkele van deze wijken is dit niet gedaan en is te snel gestart met 
de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen. Wanneer deze ontwikkeling eerder 
start, hebben de nieuwe voorzieningen minder kans van slagen omdat ze alsnog 
meegetrokken worden met de huidige slechte reputatie van een wijk, zoals te zien 
was in de onderzochte wijken (Dean & Hastings, 2000).

Het blijkt uit onderzoek van Permentier & Wittebrood (2011) dat de aanleg van 
openbaar groen en verschillende sport- en spelvoorzieningen zowel positieve als 
negatieve gevolgen heeft voor een wijk. Wanneer het aandeel groen in een wijk 
vergroot wordt, gaan beleidsmakers er vaak vanuit dat dit zal zorgen voor meer 
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sociale cohesie in de wijk. Uit het onderzoek komt echter duidelijk naar voren dat 
meer groen niet vanzelfsprekend leidt tot meer sociale cohesie en daarbij ook niet 
tot een grote sociale leefbaarheid. Ook kan het leiden het tot meer verloedering die 
gepaard gaat met een gevoel van onveiligheid. Er is overigens een gering positief 
effect te zien in een daling van geweldpleging en in minder diefstallen bij dit soort 
voorzieningen. Het lijkt vooral een kwestie te zijn van subjectieve onveiligheid. 
Een mogelijke verklaring van de negatieve gevolgen bij zowel het vergroten van 
het aandeel groen als de aanleg van sport- en speelvoorzieningen, is dat dit soort 
aanpassingen niet alleen personen aantrekt die een positieve invloed hebben. Ook 
worden er andere personen aangetrokken die zorgen voor overlast en daarmee de 
veiligheidsbeleving negatief beïnvloeden (Permentier & Wittebrood, 2011).

3.3 Sociale maatregelen
Zoals beschreven is in paragraaf 2.2.3 (Sociale factoren) zorgen deze factoren 
waarschijnlijk voor de meeste problemen in probleemwijken. In de volgende 
paragraaf worden verschillende sociaaleconomische maatregelen besproken 
waarmee getracht wordt om een wijk een verhoogde economische kracht te 
geven. In de tweede paragraaf worden verschillende sociaal-culturele maatregelen 
besproken waarbij ingegaan wordt op het verbeteren van de vaardigheden van 
bewoners. In de derde paragraaf worden verschillende veiligheidsmaatregelen 
besproken. In de laatste paragraaf worden de gevolgen besproken van de 
verschillende geïmplementeerde maatregelen.
 
3.3.1 Sociaaleconomische maatregelen
Voor het creëren van werkgelegenheid binnen de wijk is het belangrijk dat er 
verschillende bedrijven en ondernemingen aangetrokken worden. Het is van belang 
dat deze bedrijven en ondernemingen in verschillende bedrijfstakken opereren, 
zodat er meer verscheidenheid in de werkgelegenheid zit. Bij het aantrekken 
van bedrijven is het verder van belang dat er uitbreidingsmogelijkheden zijn 
voor deze bedrijven (Permentier & Wittebrood, 2011). Ondernemers in een 
winkel- of bedrijfspand zijn vaak gericht op uitbreiding in personeelsaantallen en/
of in oppervlakte. Dit wordt vaak door deze ondernemers expliciet als ambitie 
genoemd, meer dan door ondernemers die aan huis werken. Er zijn gemeenten die 
hierop proberen in te spelen door bij de ontwikkeling van bedrijvenpanden alvast 
mogelijkheden te geven tot uitbreiding. Dit zou op de bestaande kavel kunnen, 
maar ook op een andere locatie binnen een wijk (NICIS, 2012). Er is nog een 
andere manier waarop een gemeente ondernemerschap kan stimuleren, namelijk 
door financiële ondersteuning te verlenen voor de ontwikkeling van bedrijfspanden 
in de vorm van subsidies (Priemus & Van Kempen, 1999).

Tevreden ondernemers zijn belangrijk voor een wijk, omdat ze een sociale rol 
kunnen spelen. Ondernemingen kunnen voor meer sociale cohesie zorgen door het 
creëren van werkgelegenheid. Wijkbewoners zullen meer tevreden worden met 
hun levenssituatie aangezien hun financiële draagkracht groter wordt. Doordat 
de wijkbewoners meer tevreden zijn zullen ze eventueel meer open staan voor 
participatie in de wijk waarmee de sociale cohesie verhoogd kan worden (Permentier 
& Wittebrood, 2011).

Inzetten op het creëren van werkgelegenheid kan ook op andere manieren, 
namelijk door het stimuleren van etnisch ondernemerschap en door het faciliteren 
van particuliere diensten. Uit onderzoek van Wassenberg (2004) komt naar voren 
dat vooral het stimuleren van etnisch ondernemerschap ervoor kan zorgen dat er 
meer kansen komen voor een gedeelte van de allochtone wijkbevolking. Hierdoor 
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wordt een steeds groter gedeelte van de wijkbevolking actiever betrokken bij 
een wijk waardoor de kans bestaat dat er meer participatie zal komen wat ten 
goede kan komen aan de sociale cohesie (Wassenberg, 2004). Met het faciliteren 
van particuliere diensten wordt getracht ondernemerschap vanuit de woning te 
stimuleren. Dit gebeurt in de meeste gevallen in de vorm van ZZP’ers die opereren 
vanuit hun woning (Permentier & Wittebrood, 2011).

3.3.2 Sociaal-culturele maatregelen
Bij sociaal-culturele maatregelen moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het 
geven van trainingen aan wijkbewoners om de communicatie tussen bewoners te 
bevorderen en de wijkbewoners klaar te stomen voor banen in de toekomst. Het 
zijn maatregelen die dienen te zorgen voor meer sociale cohesie waarbij de fysieke 
aanpak van een wijk een invloedrijke rol speelt. Het doel van deze paragraaf is 
om vooral het belang van trainingen aan te duiden, die bij moeten dragen aan het 
verbeteren van de levensomstandigheden van de wijkbewoners (Skifter Andersen, 
2002 [2]).

Trainingen
In wijken met een slechte externe reputatie is er veelal sprake van een lage 
sociale cohesie met als gevolg meer sociale scheiding in de buurt. Deze scheiding 
is voornamelijk zichtbaar tussen de allochtone en autochtone bevolkingsgroepen 
in een wijk. Om de sociale cohesie te verbeteren kunnen er taallessen aangeboden 
worden om de taalafstand tussen beide groepen te verkleinen, met als gevolg een 
verbeterde sociale cohesie. Daarnaast kunnen er trainingen gegeven worden om 
bewoners eerder aan een baan te helpen door bijvoorbeeld het verbeteren van 
vaardigheden, waardoor de externe reputatie van de wijk verbeterd wordt (Skifter 
Andersen, 2002 [2]).
 
3.3.3 Veiligheidsmaatregelen
Op het gebied van veiligheid in een wijk kan er nog veel verbeterd worden. Uit 
onderzoek van Skifter Andersen (2002) blijkt dat het aanpakken van criminaliteit, 
door middel van samenwerking tussen politie en lokale partijen zoals sociale 
hulpverlening die zich specialiseert op het helpen van jongeren in de wijk, werkt. 
Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat de meeste problemen met 
criminaliteit veroorzaakt worden door jongeren. Door onder andere hierop in te 
spelen, is de veiligheid in meer dan de helft van de onderzochte wijken verbeterd.

3.3.4 Gevolgen van de sociale maatregelen
Het blijkt dat de verschillende sociale maatregelen een aantal gevolgen hebben 
voor een wijk welke in deze paragraaf besproken worden.

Uit de evaluatie van het Actieplan Krachtwijken (2011) blijkt dat de 
sociaaleconomische positie van probleemwijken nauwelijks veranderd is, ondanks 
geleverde inspanningen. Hierdoor is de economische kracht van de wijk weinig 
verbeterd en is het niet eenvoudig bedrijven en ondernemingen aan te trekken voor 
de wijk. Er zijn overigens wel kleine verbeteringen te zien waarbij de voornaamste 
inkomstenbron voor huishoudens betaald werk is en waarbij minder huishoudens 
afhankelijk zijn van een uitkering. De probleemwijken die onderzocht zijn liggen 
nog wel achter op wijken met minder problemen, maar een kleine slag is geslagen 
in het verbeteren van de economische positie van huishoudens (Permentier & 
Wittebrood, 2011).
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De resultaten die vanuit het verbeteren van de vaardigheden van wijkbewoners 
komen zijn hoopvol. Door het verbeteren van de vaardigheden zijn relatief veel 
wijkbewoners aan een baan gekomen, alhoewel deze banen vaak van tijdelijke aard 
zijn. Met deze tijdelijke banen doen wijkbewoners echter wel essentiële ervaring 
op en het blijkt dat hierdoor wijkbewoners sneller aan een vaste baan komen 
(Taylor, 1998). Tevens heeft het verbeteren van de vaardigheden ervoor gezorgd 
dat de integratie van immigranten soepeler is verlopen. In sommige gevallen leidt 
dit tot meer participatie in de wijk door de groep immigranten. Dit komt ten goede 
aan de sociale cohesie in een wijk waardoor er een beter beeld van de wijk kan 
ontstaan bij andere stadsbewoners (Skifter Andersen, 2002 [2]).

De resultaten van de veiligheidsaanpak zijn in iets meer dan de helft van de 
onderzochte wijken, in het onderzoek van Skifter Andersen (2002), hoopvol. Zo 
wordt door deze aanpak de veiligheid rondom bijvoorbeeld speelveldjes verbeterd, 
wordt de subjectieve veiligheid in de wijk vergroot en is er ook een daling te zien 
van het aantal drugsdelicten. Hoewel de resultaten in dit onderzoek hoopvol zijn, 
dient er nog wel meer onderzoek gedaan te worden naar het feit dat in iets minder 
dan de helft van de onderzochte wijken de resultaten niet hoopvol zijn. In deze 
wijken zullen er meer problemen spelen rondom de veiligheid, die niet zomaar op 
te lossen zijn door de speciale aanpak van politie en instellingen in de wijk (Skifter 
Andersen, 2002 [2]).

3.4 Beleidsmatige maatregelen
In deze paragraaf worden maatregelen besproken die ervoor moeten zorgen 
dat wijkverbetering bevorderd wordt door beleidsmatige maatregelen en niet 
belemmerd wordt door verschillende beleidsmatige problemen. Er worden twee 
belangrijke maatregelen besproken, namelijk het aangaan van partnerschappen 
tussen enerzijds bewoners en anderzijds gemeentes, corporaties, dienstverleners 
en de media. De tweede maatregel bestaat uit de rolverdeling van actoren bij de 
verbetering van de externe reputatie.
 
3.4.1 Partnerschappen
Taylor (1998) schrijft in haar onderzoek dat het bij de aanpak van de externe 
reputatie belangrijk is om bewoners tijdig bij plannen voor de verbetering van de 
externe reputatie te betrekken. Het tijdig betrekken van bewoners zorgt voor meer 
draagvlak onder bewoners en zal het proces van wijkverbetering versoepelen. Verder 
kaart dezelfde onderzoeker in haar onderzoek het belang van partnerschappen 
tussen enerzijds de bewoners en anderzijds de gemeente en corporaties aan. 
Partnerschappen zijn een vorm van samenwerking tussen verschillende partijen 
die ervoor moeten zorgen dat er plannen voor wijkverbetering ontwikkeld en 
uitgevoerd worden. Door deze partnerschappen worden bewoners eerder betrokken 
bij de wijkverbetering en zullen zij meer participeren in de verbetering van een 
wijk. Een gevolg van deze wijkverbetering is dat de externe reputatie van een wijk 
ook zal verbeteren (Taylor, 1998).

In haar onderzoek schrijft Taylor tevens over partnerschappen tussen enerzijds 
bewoners en anderzijds dienstverleners en de media. De partnerschappen met 
dienstverleners zijn erop gericht om de dienstverlening zo aan te passen dat 
deze beter aansluit op de wensen van bewoners. Hierdoor zullen beide partijen 
beter met elkaar samen kunnen werken en zal er een grotere bereidheid vanuit 
deze dienstverleners zijn om te investeren in de wijk. Hierbij is het belangrijk 
dat deze dienstverleners lokaal zijn en niet uit een ander gedeelte van het land 
komen. Partnerschappen met de media zijn er vooral op gericht om meer positieve 
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publiciteit te genereren. Wanneer wijkbewoners bereidwillig tegenover de media 
staan, zullen deze media eerder positieve berichten schrijven over een wijk. Dit 
geldt ook andersom. Wanneer de media positieve berichten verspreiden over 
een wijk en de bewoners, zullen deze bewoners mogelijk meer bereid zijn om te 
participeren aan plannen voor wijkverbetering (Taylor, 1998).

3.4.2 Rolverdeling
De onderzoekers Dean & Hastings (2000) beschrijven dat er één persoon 
aangesteld moet worden die voor contacten met de media moet zorgen en die ook 
verantwoordelijk is voor andere maatregelen ter bevordering van het imago van 
een wijk, namelijk een imagomanager. Deze zal aan het hoofd staan van een team 
dat ervoor moet zorgen dat het wijkverbeteringsproces soepel verloopt (Dean & 
Hastings, 2000).

Bij de aanpak van de externe reputatie is het vaak niet duidelijk welke actor de 
rol als imagomanager moet vervullen. Uit onderzoek van Van Bergeijk (2008) 
komt naar voren dat dit aan het begin van het verbeteringsproces duidelijk zal 
moeten zijn. Het blijkt dat het per wijk kan verschillen wie de regierol vervult. Dit 
heeft te maken met de aard en noodzaak voor het oplossen van problemen (Van 
Bergeijk, 2008). De samenwerking tussen verschillende actoren kan moeizaam 
verlopen. Daarom is het van belang dat er een diversiteit van actoren is, om 
zo te trachten dat de meeste partijen binnen een wijk aan de initiatieven voor 
de wijkverbetering meedoen. Bij deze partijen moet gedacht worden aan de 
corporatie, gemeente, bewonersorganisaties, de wijkbewoners, winkeliers en nog 
andere belanghebbenden in een wijk. Het laten meedoen aan initiatieven in de wijk 
kost echter wel veel tijd, geld en middelen maar blijkt uit onderzoek van belang te 
zijn voor het succes van het verbeteren van de externe reputatie (Taylor, 1998).

3.4.3 Gevolgen van de beleidsmatige maatregelen
In deze paragraaf worden verschillende gevolgen besproken van het aangaan van 
partnerschappen en van het betrekken van bewoners bij het aanpakken van de 
externe reputatie van een probleemwijk.

Uit paragraaf 2.2.4 (Beleidsmatige factoren) kwam naar voren dat partnerschappen 
met de gemeente of corporaties in veel gevallen moeizaam verlopen (VROM/
WWI, 2007; Skifter Andersen, 2002 [2]), maar dat er ook succes geboekt wordt 
(Taylor, 1998). Bij het moeizame verloop van het proces van wijkverbetering kan 
de relatie tussen enerzijds de bewoners en anderzijds de corporaties en gemeente 
verslechteren. Hierdoor kan er minder draagvlak onder wijkbewoners ontstaan voor 
nieuwe ontwikkelingen. Verder blijkt dat de betrokkenheid van bewoners over het 
algemeen laag is, terwijl wel getracht wordt om deze groep tijdig te betrekken bij 
nieuwe ontwikkelingen. Bewoners vragen zich af of de moeite die zij moeten steken 
in de wijkverbetering het wel waard is. Er blijkt namelijk relatief weinig vooruitgang 
te zijn geboekt op het beleidsmatige niveau waardoor bewoners weinig vertrouwen 
hebben in de beleidsmatige aanpak (VROM/WWI, 2007; Skifter Andersen, 2002 
[2]). Uit de onderzoeksresultaten van Skifter Andersen en VROM/WWI blijkt dat 
partnerschappen relatief weinig succes hebben bij het verbeteren van de externe 
reputatie, maar uit het onderzoek van Taylor blijkt juist dat er relatief veel succes 
wordt geboekt. Hier is een zekere tegenspraak te zien. Het blijkt dat het per wijk 
verschilt of partnerschappen werken. Het gaat daarbij hoogstwaarschijnlijk over de 
bereidwilligheid van de wijkbewoners voor de partnerschappen. Partnerschappen 
zoals beschreven in paragraaf 3.4.1 vanuit het onderzoek van Taylor hebben zich 
grotendeels bewezen en laten daardoor het belang van de partnerschappen zien.
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De pogingen om bewoners tijdig te betrekken bij het wijkverbeteringsproces blijken 
vaak niet te slagen. Verder zijn er ook voorbeelden bekend van bewoners die juist 
wel betrokken willen worden, maar niet benaderd worden door beleidsbepalers. 
Bewoners worden vaak of te laat of niet betrokken, waardoor er minder draagvlak 
ontstaat voor ontwikkelingen op de korte en lange termijn. Hierdoor kunnen 
beoogde ontwikkelingen of geannuleerd worden of falen in hun opzet wat niet ten 
goede komt aan de verbetering van de externe reputatie van een wijk (VROM/
WWI, 2007; Skifter Andersen, 2002 [2]).

Een laatste kanttekening die geplaatst kan worden bij de beleidsmatige aanpak, 
is dat vernieuwing van het beleid vaak meer tijd vraagt dan de bestuurders zelf 
nodig denken te hebben. Het gevolg hiervan is dat de meting van de effecten van 
de nieuwe maatregelen vaak te snel moet. Hierdoor wordt er in sommige gevallen 
al naar nieuwe maatregelen en instrumenten gezocht voordat de effecten van de 
vorige maatregelen zijn vastgesteld. Hierdoor kan de indruk gewekt worden dat 
‘het wiel voor de zoveelste maal wordt uitgevonden’ (VROM/WWI, 2010).

3.5 Wijkbranding
Wijkbranding is een relatief nieuwe maatregel voor het verbeteren van de externe 
reputatie. Er worden steeds meer onderzoeken gepubliceerd waardoor de aandacht 
voor en de kennis over wijkbranding steeds groter wordt. In deze paragraaf worden 
de verschillende vormen van wijkbranding beschreven en wordt er ingegaan op de 
succes- en faalfactoren van deze vormen. Het doel van deze paragraaf is om te 
beschrijven welke vormen van wijkbranding succesvol zijn en gebruikt kunnen 
worden in de toekomst voor de verbetering van de externe reputatie van een 
probleemwijk.

3.5.1 Definitie
Uit onderzoek van Reinders (2010) blijkt dat vanaf begin jaren negentig wijkbranding 
wordt toegepast op probleemwijken in Nederland ter verbetering van de externe 
reputatie. Wijkbranding is een manier van planning, inrichting en beheer van de 
stedelijke ruimte waarbij de symbolische verbeelding centraal staat (Reinders, 
2010). Men gaat op zoek naar de intrinsieke waarden van de plek, die in staat 
zijn nieuwe aantrekkingskracht te verlenen aan huidige en/of nieuwe bewoners en 
bezoekers (Bosch, Sleutjes & Ouwehand, 2012). Wijkbranding dient de aanwezige 
positieve waarden zichtbaar te maken en daarmee een wijk te profileren. Op basis 
van deze positieve waarden wordt een gewenste wijkidentiteit opgebouwd (het 
brand) (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013).

Bij wijkbranding wordt niet alleen gekeken naar de historie van een wijk, maar 
ook naar de toekomst. De strategie bij branding is niet alleen het bepalen van de 
wijkidentiteit, maar ook maatregelen implementeren om een wijk te herdefiniëren 
en te transformeren. Er wordt getracht om gebiedsontwikkeling aantrekkelijker te 
maken voor bewoners, zowel bij het moment van keuze voor een woning, als bij het 
daadwerkelijke bewonen. Met het aantrekkelijker maken van gebiedsontwikkeling 
wordt bedoeld dat er door nieuwe ontwikkelingen bewoners naar een wijk worden 
getrokken en dat gewenste huidige wijkbewoners in de wijk blijven wonen. Door 
de nieuwe ontwikkelingen kan een wijk aantrekkelijker worden voor bewoners die 
eerst niet in de wijk wilden wonen. Deze ontwikkelingen bestaan vooral uit het 
bouwen van nieuwe woningen en het toevoegen van voorzieningen aan een wijk 
(Bosch, Sleutjes & Ouwehand, 2012).
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Wijkbranding is in het verleden in een relatief groot aantal wijken in Nederland 
toegepast om te trachten de externe reputatie te verbeteren. Bekende wijken 
waarbij branding is toegepast zijn Ondiep in Utrecht, Nieuwland in Schiedam, 
Mariahoeve in Den Haag en Hoogvliet in Rotterdam. Naast deze wijken is er in meer 
dan honderd andere wijken gebruik gemaakt van wijkbranding ter verbetering 
van, met name, de externe reputatie (Reinders, 2010).

3.5.2 Maatregelen
Door in brandingssessies, waarbij alle stakeholders binnen een wijk betrokken 
zijn, na te denken en besluiten te nemen over wijkverbetering kan er een 
hechtere samenwerking ontstaan tussen de verschillende stakeholders. In de 
brandingssessies worden de specifieke positieve kenmerken van een wijk benoemd 
die moeten gelden als ‘selling points’ om ervoor te zorgen dat gewenste huidige 
wijkbewoners in de wijk willen blijven wonen en dat er nieuwe doelgroepen naar 
de wijk getrokken worden (Bosch, Sleutjes & Ouwehand, 2012).

Klijn, Eshuis & Braun, (2012) hebben onderzoek gedaan naar verschillende 
activiteiten die gebruikt kunnen worden, of reeds toegepast zijn, voor wijkbranding. 
Zij spreken over het organiseren van evenementen, het gebruiken van de media 
en adverteren door middel van reclameposters, banners en reclamespots op tv en 
internet. De maatregelen die als het meest succesvol worden beschouwd zullen 
hieronder toegelicht worden om bij te dragen aan een succesvolle aanpak van de 
externe reputatie.

Het formuleren van heldere doelstellingen en de evaluatie van deze doelstellingen, 
is essentieel bij het toepassen van wijkbranding. Deze doelstellingen geven aan op 
welke aspecten binnen het brand een effectmeting moet plaatsvinden. Wanneer 
blijkt de beoogde identiteit de verkeerde richting opgaat, kan er nog ingegrepen 
worden. Belangrijk hierbij is de communicatie tussen betrokken stakeholders die 
er al bij zijn betrokken sinds het organiseren van brandingssessies (Vroemen, 
2009).

Dean & Hastings (2000) hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van de media. 
In hun onderzoek spreken ze over de aanpak van de externe reputatie door in te 
spelen op de media. De media spelen een belangrijke rol bij de beeldvorming en bij 
het branden van een wijk. Via de media kan een brand grotere bekendheid krijgen 
en dus kunnen de media gezien worden als een instrument voor branding.

Het onderzoek beschrijft een aantal maatregelen voor het verbeteren van 
de relatie tussen de media en de externe reputatie. De eerste maatregel is 
dat vertegenwoordigers van verschillende partijen, die betrokken zijn bij de 
wijkverbetering, mediatraining krijgen waardoor zij professioneler overkomen. 
Een tweede maatregel is om te trachten om hooggeplaatste personen naar de wijk 
te trekken, voor bijvoorbeeld een opening van een nieuwe voorziening. Hierover 
kunnen de media dan mogelijk reportages maken die ervoor kunnen zorgen dat er 
positieve publiciteit voor een wijk gegenereerd wordt. Een derde maatregel is het 
gebruiken van een website waarop nieuwe wijkontwikkelingen worden beschreven 
en waar bewoners en media op de hoogte worden gehouden over zaken die in de 
wijk spelen. Het contact tussen de media en verschillende stakeholders in een wijk 
is een belangrijk aspect dat intensief moet zijn, omdat de media snel terug kunnen 
vallen op slechte factoren binnen een wijk (Dean & Hastings, 2000).
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Het gebruik van internet biedt nieuwe mogelijkheden voor zowel het toepassen 
van het brand als ook voor het ontwikkelen van het brand (Klijn, Eshuis & Braun, 
2012). Voor de tijd van het internet verliep de communicatie bij het ontwikkelen 
van een brand voornamelijk eenzijdig. Hiermee wordt bedoeld dat wijkbewoners 
geïnformeerd werden over een brand, maar dat deze bewoners geen directe 
feedback konden geven (Kavaratzis, 2012).

3.5.3 Gevolgen van wijkbranding
In deze paragraaf worden de gevolgen van de verschillende vormen van wijkbranding 
besproken om zo aan te tonen of het branden van wijken succesvol, dan wel niet 
succesvol is geweest voor de verbetering van de externe reputatie.

In de vorige sub-paragraaf wordt onder andere gesproken over het betrekken 
van stakeholders bij het brandingsproces. Onder deze stakeholders vallen onder 
andere de wijkbewoners. De onderzoekers Klijn, Eshuis & Braun (2012) hebben 
verschillende analyses gedaan van het belang van het betrekken van bewoners 
bij de aanpak van een wijk. Uit deze analyses komt naar voren dat het betrekken 
van bewoners positieve effecten heeft op wijkbranding. Er komt naar voren dat 
het betrekken van bewoners leidt tot een duidelijker brand en in veel gevallen een 
verbetering van de externe reputatie en het aantrekken van beoogde doelgroepen. 
Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat het aantrekken van beoogde 
doelgroepen door middel van wijkbranding relatief succesvol is. Een groter aandeel 
nieuwe huishoudens is door de wijkbranding naar de wijk getrokken. Hierbij is 
vooral een groot effect te zien is in het koopsegment (Bosch, Sleutjes & Ouwehand 
(2012). De effectiviteit van een brand is echter moeilijk te voorspellen, omdat het 
onder meer afhankelijk is van de perceptie van andere stadsbewoners en de relatie 
van deze bewoners met de wijkbewoners die betrokken zijn bij het brandingsproces 
(Klijn, Eshuis & Braun, 2012).

Uit het onderzoek van Bosch, Sleutjes & Ouwehand (2012) komt echter naar 
voren dat wijkbewoners in sommige gevallen niet worden betrokken bij het 
brandingsproces. Wanneer bewoners wel betrokken worden, blijkt dit echter maar 
een selecte groep te zijn. Het betrekken van bewoners bij het brandingsproces 
leidt niet zomaar tot een beter brand. Het leidt vaak wel tot een duidelijkere 
brandidentiteit, maar de uitvoering hiervan blijkt moeilijker te zijn als gevolg van 
een moeizame samenwerking tussen de verschillende betrokken stakeholders.

Uit onderzoek van Platform 31 blijkt branding niet alleen in wijken met weinig 
problemen te werken, maar ook in wijken waar veel problemen spelen die in veel 
gevallen moeilijk op te lossen zijn. De meerwaarde van het branden van deze wijken 
zit vooral in het ontwikkelen van ideeën voor wijkverbetering, het samenbrengen 
van de verschillende actoren en het verbeteren van de samenwerking tussen deze 
actoren. De onderzoekers adviseren bij deze wijken om tussentijds indien nodig het 
brand aan te passen wanneer de wensen van actoren veranderen en/of wanneer 
de financiële mogelijkheden groter of kleiner worden (Platform 31, 2012).

In de tijd dat het internet veel minder gebruikt werd voor het communiceren met 
wijkbewoners, voelden bewoners zich minder betrokken bij het brand. Door het 
verbeteren van het communiceren via het internet is de communicatie in veel 
gevallen tweezijdig geworden. Zo wordt er meer feedback gegeven op het brand 
door de wijkbewoners. Hierdoor wordt een brand sterker en zijn stakeholders 
eerder bereid om te participeren bij de uitvoering van plannen die onderdeel zijn 
van de wijkbranding (Kavaratzis, 2012).
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Er wordt een kanttekening geplaatst bij wijkbranding door een stroming van 
verschillende onderzoekers welke beschreven wordt in het onderzoek van Bosch, 
Sleutjes en Ouwehand (2012). Deze stroming heeft kritiek op de praktische 
uitvoerbaarheid van een brand. De meeste wijken zijn divers en complex waardoor 
er voor elke wijk een verschillend brand gecreëerd dient te worden. Een brand 
kan niet gemakkelijk gekopiëerd worden en daarbij is het vaak onmogelijk om 
een wijk in een ander daglicht te plaatsen zodat mensen de negatieve aspecten 
zomaar vergeten. De kanttekening kan in sommige gevallen terecht zijn, maar 
juist door het unieke van een wijkbrand kan ervoor gezorgd worden dat een wijk 
een betere externe reputatie krijgt. Door het unieke van een wijkbrand kunnen 
bepaalde bewoners getrokken worden, maar ook ondernemers.

In het onderzoek (Bosch, Sleutjes en Ouwehand 2012) trekken de onderzoekers 
een conclusie over het nut van wijkbranding. Het is duidelijk dat branding zorgt 
voor nieuwe ideeën in het ontwikkelingsproces. Wanneer het branden professioneel 
verloopt, leidt dit in veel gevallen tot een onderscheidende wijk waarbij bewoners 
hun woonomgeving in zekere mate een hogere waardering geven.

3.6 Resumé
Kijkende naar de verschillende maatregelen die besproken zijn in dit hoofdstuk, 
blijkt dat er in het verleden vele maatregelen zijn toegepast voor de verbetering 
van de externe reputatie. Veel maatregelen zijn succesvol gebleken, terwijl er 
ook maatregelen zijn die minder succesvol zijn gebleken. In dit hoofdstuk is 
gekeken naar maatregelen voor de aanpak van de fysieke, functionele, sociale 
en beleidsmatige problemen in de wijk. Een laatste paragraaf is toegevoegd aan 
het hoofdstuk, waarin het concept wijkbranding is besproken en hoe dit toegepast 
wordt op wijken. 

In dit resumé wordt gebruik gemaakt van onderstaande tabel waarbij de 
verschillende maatregelen met de positieve en negatieve gevolgen op een rij zijn 
gezet. In dit schema staan zogenaamde tussenmaatregelen die ervoor dienen te 
zorgen dat de negatieve resultaten, zoals besproken in dit hoofdstuk, omgezet 
kunnen worden naar positieve resultaten. Vandaar dat er in de resultatenkolom 
louter positieve resultaten staan. Deze tabel dient als opmaat naar het schema en 
de beschrijving van de strategie in het volgende hoofdstuk.
 
Uit de verschillende maatregelen blijkt dat er zowel succesvolle als minder 
succesvolle resultaten behaald worden, met betrekking tot de verbetering van de 
externe reputatie. Daarbij is elke wijk verschillend en kunnen maatregelen een 
succesvol effect hebben in de ene wijk en een minder succesvol effect in de andere 
wijk. Het is belangrijk dat er een strategie ontwikkeld wordt van een combinatie 
van maatregelen, die toegepast kan worden op meerdere probleemwijken die 
kampen met een slechte externe reputatie. Dit zal getracht worden in het volgende 
hoofdstukken in samenwerking met verschillende professionals op het gebied van 
reputatieaanpak.
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1. Onderzoek verrichten naar 
problemen in een wijk 

§ Onderzoek onder 
wijkbewoners 

§ Onderzoek onder andere 
stadsbewoners 

§ Marktonderzoek naar trends 
en ontwikkelingen 

+ Door het onderzoek komen de 
problemen in een wijk aan het licht 
die de externe reputatie 
beïnvloeden. Hierdoor kan een plan 
van aanpak worden gemaakt dat 
ervoor moet zorgen dat de externe 
reputatie zal verbeteren.  

Fysieke maatregelen Gevolgen 
2. Volledige of gedeeltelijke sloop 
en daarna nieuwbouw 

§ De wijk overzichtelijker 
maken en zorgen voor 
minder hangplekken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Specifiek vastgoed 
ontwikkelen voor 
doelgroepen. 

 
§ Voldoende financiële 

middelen en mankracht 
reserveren met hierbij een 
buffer voor eventuele nieuwe 
problemen of het failliet gaan 
van een (bouw)bedrijf. 
 

§ Spreiding van wijken over de 
stad die aangepakt moeten 
worden, zodat de reputatie 
van elke wijk kan verbeteren 
en er geen concurrentie is 
tussen de wijken. 

+ Minder verloedering door de  
aanpassing van het vastgoed.  
+ Vergroting van de 
veiligheidsbeleving door een 
afname van de criminaliteit en een 
verhoogd veiligheidsgevoel. 
+ Toename van de tevredenheid 
met de woonomgeving. 
+ Meer draagkracht vanuit de 
gemeente, in de vorm van het 
sneller verlenen van vergunningen 
aan bedrijven die willen investeren 
in de wijk waardoor mogelijk de 
baankansen voor wijkbewoners 
stijgen.  
+ Door de aanpassing van het 
vastgoed krijgt de wijk een beter 
beeld bij bedrijven waardoor het 
voor deze interessanter kan zijn om 
te investeren in de wijk.   
+ Bewoners kunnen hoger op de 
woonladder komen en zo ook meer 
betrokken worden bij de wijk. De 
aanpassingen zorgen ervoor dat de 
bewoner een kans krijgen op een 
woning die beter op hun wensen 
aansluit. 
+ Door het ontwikkelen van 
specifiek vastgoed voor gewenste 
doelgroepen worden deze sneller 
naar de wijk getrokken. 
+ Door te zorgen voor genoeg 
financiële middelen en mankracht 
wordt de kans kleiner dat er alleen 
gedeeltes van een wijk worden 
aangepakt, doordat sommige 
ontwikkelingen geen doorgang 
vinden. 
+ Door voor een spreiding te 
zorgen over de stad worden 
problemen niet verplaatst en is de 
kans groter dat elke wijk met een 
slechte externe reputatie verbetert 
wordt, zodat deze reputatie ook 

Maatregelen Gevolgen
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§ Bewoners betrekken bij het 
proces en ze het gevoel 
geven dat ze serieus worden 
genomen 

 
 
 
 
 

§ Ontwikkelingen niet te snel 
doorvoeren, maar eerst 
minstens 75% verkopen of 
verhuren. 

 

verbeterd. 
+ Ook al is reputatieverbetering 
een langdurig proces, worden 
bewoners pas echt geïnteresseerd 
wanneer verbeteringen hun eigen 
leven gaan beïnvloeden. Door ze 
mee te nemen in het proces en ze 
het gevoel te geven dat ze serieus 
worden genomen, zal er veel 
minder weerstand komen voor de 
nieuwe ontwikkelingen. 
+ Een minder grote kans op 
leegstand en daardoor ook 
verloedering, wat zorgt voor een 
beter beeld en een verbeterde 
verkoop- en verhuurbaarheid van 
nieuwe woningen. 
+/- Geen directe afname, maar ook 
geen toename van armoede en het 
aandeel etnische minderheden. 
- Verslechtering van de sociale 
cohesie door het verbreken van 
huidige sociale netwerken.  

3. (Grootschalige) renovatie 
woningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Een goede verdeling van 
ontwikkelingen op de korte 
en lange termijn 

+ Betere verkoopbaarheid van 
gerenoveerde woningen. 
+ Minder verloedering in de wijk 
door gerenoveerde woningen. 
+ Betere woningen zorgen voor 
meer tevredenheid over de 
woonsituatie. 
+ Meer sociale cohesie doordat 
sociale netwerken blijven bestaan. 
Hierdoor zal er ook minder wringing 
ontstaan tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen in een wijk.  
+ Door voor een goede verdeling te 
zorgen van ontwikkelingen op de 
korte en lange termijn blijft het 
animo onder wijkbewoners groot 
voor de nieuwe ontwikkelingen.  

4. Verkopen van (sociale) 
huurwoningen 

§ Duidelijk aantonen dat er 
alles aan wordt gedaan om 
dit beeld te bewerkstelligen 
om zo het aankopen van 
woningen aantrekkelijk te 
maken. 
 

§ Duidelijk plan van aanpak 
met een toekomstbeeld met 
daarin de voordelen van de 
koop van een woning. 

+ Afname criminaliteit doordat er 
meer woningen in eigendom 
komen. Hierdoor ontstaat er meer 
binding met de wijk wat resulteert 
in een groter 
verantwoordelijkheidsgevoel en 
meer sociale controle.  
+ Tevens is er een afname van de 
verloedering van het vastgoed. 
+ De huidige bewoners zijn 
tevreden met hun huidige 
woonsituatie en niet bereid of in 
staat om hun woningen te kopen. 
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 Bewoners vinden het vaak wel goed 
zo en hebben geen behoefte en 
geen middelen om de woning te 
kopen. Door een duidelijk 
toekomstbeeld kunnen bewoners 
mogelijk overgehaald worden om 
toch hun woning te kopen. 

5. Samenvoegen of splitsen 
van woningen 
 
 
 

§ Een goede verdeling van 
ontwikkelingen op de korte 
en lange termijn 

+ Betere verkoopbaarheid doordat 
woningen meer voldoen aan huidige 
maatstaven.  
+ Tegengaan leegstand door de 
betere verkoopbaarheid. 
+ Door voor een goede verdeling te 
zorgen van ontwikkelingen op de 
korte en lange termijn blijven 
wijkbewoners achter de nieuwe 
ontwikkelingen staan. 

6. Corridor regeneration + Aanpassingen aan de wijk worden 
sneller opgemerkt door andere 
stadsbewoners. 

 
Functionele maatregelen Gevolgen  
7. Ontwikkelen commerciële 
voorzieningen 

§ Detailhandel 
§ Horeca 
§ Uitzendbureaus 
§ Faciliteiten voor jongeren 
§ Planning van ontwikkelingen  

+ Bij vraaggerichte ontwikkeling is 
er een grotere kans van slagen van 
de voorzieningen waardoor 
gewenste doelgroepen worden 
aangetrokken.  
+ Door een goede planning van het 
ontwikkelen van commerciële 
voorzieningen worden deze niet 
meegetrokken in de slechte externe 
reputatie maar zorgen ze juist voor 
een verbeterde externe reputatie.  

8. Ontwikkelen maatschappelijke 
voorzieningen 

§ Medische faciliteiten 
§ Scholen 
§ Buurthuis 
§ Politiebureau 
§ Supermarkt 
§ Planning van ontwikkelingen  

+ Bij vraaggerichte ontwikkeling is 
er een grotere kans van slagen. De 
maatschappelijke voorzieningen 
zullen in eerste instantie ontwikkeld 
worden voor de huidige bewoners.  
+ De ontwikkeling van deze 
voorzieningen kan ervoor zorgen 
dat er andere stadsbewoners 
aangetrokken worden, aangezien 
het voorzieningenniveau op een 
hoger niveau komt.  
+ Door een goede planning van het 
ontwikkelen van commerciële 
voorzieningen worden deze niet 
meegetrokken in de slechte externe 
reputatie maar zorgen ze juist voor 
een verbeterde externe reputatie. 

9. Ontwikkelen recreatieve 
voorzieningen 

§ Sportveldjes 

 
+ Bij vraaggerichte ontwikkeling is 
er een grotere kans van slagen van 
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§ Parken 
§ Sportfaciliteiten 

 
 

§ Voorkomen hangplek 
 
 
 
 
 
 

§ Planning van ontwikkelingen  
 

de voorzieningen waardoor 
gewenste doelgroepen worden 
aangetrokken. 
 
+ Door het voorkomen van 
hangplekken in de wijk is de kans 
dat ongewenste personen naar de 
wijk komen veel kleiner waardoor er 
een vermindering is van 
geweldpleging en een stijging van 
de subjectieve veiligheid. 
+ Door een goede planning van het 
ontwikkelen van commerciële 
voorzieningen worden deze niet 
meegetrokken in de slechte externe 
reputatie maar zorgen ze juist voor 
een verbeterde externe reputatie. 

 
Sociale maatregelen Gevolgen 
10. Sociaaleconomische 
maatregelen 

§ Creëren werkgelegenheid 
§ Aantrekken bedrijven 
§ Stimuleren etnisch 

ondernemerschap 
§ Faciliteren particulier 

ondernemerschap 
 

§ Zorgen voor goede condities 
voor bedrijven  

+ Minder bewoners worden 
afhankelijk van een uitkering. 
+ Grotere groep (etnische) 
ondernemers wordt betrokken bij 
de wijkverbetering. 
+ Stijging van het aantal banen 
door zowel de nieuwe ontwikkelde 
voorzieningen als de stijging van 
het aantal ZZP’ers.  
+ Door het creëren van goede 
condities voor bedrijven 
(huisvesting, sneller verlenen van 
vergunningen) willen deze sneller 
naar de wijk trekken waardoor er 
meer werkgelegenheid ontstaat. 

11. Sociaal-culturele maatregelen 
§ Vaardigheidstrainingen 

 
§ Taalcursussen 
§ Inburgeringscursussen voor 

allochtonen 
 

+ Bewoners doen essentiële 
ervaring op die hen later helpt bij 
het vinden van een baan. 
+ Integratie van allochtonen 
verloopt beter door verbeterde 
taalvaardigheden en 
inburgeringscursussen waardoor de 
sociale cohesie stijgt.  
+ Het aantal bewoners dat aan een 
baan komt stijgt in de meeste 
gevallen. 

12. Veiligheidsmaatregelen 
§ Samenwerking tussen 

verschillende instanties 
§ Grotere politie-inzet 

+ De subjectieve veiligheid 
verbetert. 
+ Het aantal drugsdelicten 
vermindert. 
+ De veiligheid rondom 
speelveldjes verbetert. 
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Beleidsmatige maatregelen Gevolgen 
13. Partnerschappen tussen 
enerzijds de wijkbewoners en 
anderzijds de gemeente, 
corporaties, media en 
dienstverleners 
 
 

§ Tijdig betrekken bewoners 

+ Partnerschappen kunnen 
enerzijds op een goede manier 
verlopen en anderzijds op een 
minder goede manier.  Wanneer 
beide partijen bereidwilligheid 
tonen, zullen partnerschappen 
slagen. 
+ Wanneer bewoners tijdig 
betrokken worden bij de 
partnerschappen zal er meer 
draagvlak ontstaan onder de 
bewoners en zullen 
partnerschappen eerder slagen. 

14. Duidelijke rolverdeling 
stakeholders door eerst te bepalen 
wat er in de wijk verbeterd moet 
worden. Dan zijn de stakeholders 
bekend en kunnen deze een 
duidelijke rol toebedeeld krijgen in 
de verbetering van de wijk. 

+ Bij een correcte rolverdeling 
verloopt het proces van 
wijkverbetering soepel en verbetert 
de externe reputatie. 
 

15. Effectmeting maatregelen op de 
lange termijn 
 
 

§ Kijken naar de lange termijn 
om voorbarige conclusies 
tegen te gaan. 
 
 
 
 

 
§ Tevens ontwikkelingen op de 

korte termijn realiseren die 
ervoor zorgen dat bewoners 
verbeteringen zien in de wijk. 

+ Problemen die nog niet opgelost 
zijn met de geïmplementeerde 
maatregelen kunnen alsnog 
opgelost worden. 
+ Door op de lange termijn te 
kijken, wordt duidelijk of de 
maatregelen het gewenste effect 
hebben. Zo niet, dan kunnen alsnog 
nieuwe maatregelen 
geïmplementeerd worden die 
uiteindelijk moeten zorgen voor een 
verbeterde externe reputatie. 
+ Door op de korte termijn ook 
ontwikkelingen toe te passen wordt 
het draagvlak onder wijkbewoners 
vergroot waardoor er meer animo 
komt voor de ontwikkelingen.  

 
Wijkbranding Gevolgen  
16. Gebruik internet voor het op de 
hoogte houden van huidige 
bewoners, andere stadsbewoners 
en de media, over nieuwe 
ontwikkelingen in de wijk die voor 
een betere externe reputatie 
moeten zorgen.  

+ Er is een betere communicatie 
over het ‘brand’ en meer feedback 
vanuit de wijkbevolking doordat de 
bewoners input kunnen geven voor 
het brand.  
+ Er is meer betrokkenheid bij het 
brand doordat wijkbewoners en 
andere stadsbewoners sneller 
geïnformeerd worden over nieuwe 
ontwikkelingen in een wijk. 
Hierdoor worden deze enthousiaster 
en bestaat de kans dat ze eerder 
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meewerken aan het verbeteren van 
de externe reputatie van een wijk, 
zowel rechtstreeks (via 
betrokkenheid bij het 
ontwikkelingsproces) als door 
middel van het zelf promoten van 
de wijk via mond-tot-mond 
reclame.  

17. Brandingssessies  
§ Ontwikkelen selling points 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ Aantrekken nieuwe 
doelgroepen door aan te 
tonen wat de voordelen zijn 
in de wijk voor deze nieuwe 
doelgroepen. 

§ Samenwerking stakeholders 
verbeteren door belangen op 
elkaar af te stemmen en een 
duidelijke rolverdeling af te 
spreken. 

+ Er kunnen meer selling points 
komen (positieve onderdelen van 
een wijk die ervoor zorgen dat meer 
mensen geïnteresseerd raken in de 
wijk) die ervoor moeten zorgen dat 
de wijk in een beter daglicht komt 
te staan en dat de wijk uit meer 
onderdelen bestaat dan de al 
(negatieve) bekende punten over 
een wijk.   
+ Door het aantrekken van 
gewenste doelgroepen zal de wijk 
op een hoger niveau komen wat 
zorgt voor een betere externe 
reputatie. 
+ Door de verbeterde 
samenwerking tussen stakeholders 
zal het reputatieverbeteringsproces 
soepeler verlopen waardoor nieuwe 
ontwikkelingen sneller doorgang 
vinden. 

18. Formuleren van heldere 
doelstellingen 

+ Hierdoor wordt voor verschillende 
stakeholders (wijkbewoners, 
ontwikkelaars en andere partijen) 
duidelijk welke nieuwe 
ontwikkelingen in de wijk 
gerealiseerd zullen worden en hoe 
deze tot stand zullen komen.  

19. Betrekken van bewoners door 
middel van brandingssessies, actief 
mee laten participeren bij het 
ontwikkelingsproces en ze op de 
hoogte te houden via het internet 
en de media.  

+ Hogere participatie zorgt voor 
een sterker brand.  
+ Vooral bewoners aangetrokken 
voor het koopsegment. 

20. Goede relatie opbouwen met de 
media door middel van een 
duidelijke communicatie over 
nieuwe ontwikkelingen, een directe 
relatie met de brandmanager en via 
een internetpagina over de nieuwe 
ontwikkelingen die dagelijks 
geüpdatet wordt. Hierdoor wordt er 
een goede relatie opgebouwd met 
de media 

+ Het gebruiken van de media zorgt 
voor meer bekendheid met het 
brand. 
+ Door een goede relatie met de 
media zullen deze eerder geneigd 
zijn om positieve berichten te 
schrijven wat zorgt voor een 
verbeterde reputatie.  

 
Tabel 1: Maatregelen
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In bovenstaande figuur (fig. 4) wordt de strategie weergegeven die ervoor moet 
zorgen dat de externe reputatie van een probleemwijk verbetert. De strategie is 
een combinatie van maatregelen die zorgt voor bepaalde tussenresultaten zoals 
een verbeterde fysieke staat (minder verloedering, minder leegstand) van de wijk, 
meer sociale cohesie en meer draagvlak onder de bevolking en bedrijven. Deze 
oplossingen tezamen zorgen voor een verbeterde externe reputatie. In dit hoofdstuk 
worden de verschillende aspecten van de strategie uitgelegd waarbij aandacht 
wordt besteed aan de fasering, de verschillende vormen van samenwerking tussen 
stakeholders en hoe de strategie toegepast moet worden.

De fasering van de toe te passen maatregelen is een belangrijk aspect omdat niet 
iedere maatregel op elk willekeurig moment toegepast kan worden. De fasering is 
verdeeld in drie fases: voorbereidend, uitvoerend en afrondend.

4.1 Voorbereidende fase
De eerste maatregel die gebruikt moet worden, nadat bepaald is dat een 
probleemwijk aangepakt moet worden, is het verrichten van verschillende vormen 
van onderzoek onder wijkbewoners en andere stadsbewoners. Door middel van dit 
onderzoek, in de vorm van interviews of een marktonderzoek, wordt bekend welke 
aspecten van een wijk de externe reputatie negatief beïnvloeden. Op basis van 
deze gegevens kan er een plan van aanpak opgesteld worden.

Wanneer duidelijk is hoe de wijk aangepakt dient te worden, wordt er geadviseerd 
om te starten met brandingssessies om verschillende stakeholders bij elkaar 
te brengen. Met de brandingssessies moeten stakeholders (bijv. Gemeente, 
corporatie, bewoners, ondernemers) ervoor zorgen dat de positieve punten van 
een wijk opgesteld worden en dat er concrete doelstellingen geformuleerd worden. 
Deze positieve punten en doelstellingen moeten onder de aandacht van huidige en 
gewenste doelgroepen (voornamelijk huishoudens met een hoger inkomen) en de 
media worden gebracht, zodat voor deze personen duidelijk wordt wat de plannen 
zijn voor de wijk. Hierdoor kan er een groter draagvlak gecreëerd worden voor de 
nieuwe ontwikkelingen in de wijk.

4.1.1 Beleidsmatige aanpak in de voorbereidende fase
Omdat er vele maatregelen geïmplementeerd worden, moet de samenwerking 
tussen stakeholders intensief zijn. Het speerpunt hierbij is de coördinatie van de 
samenwerking. De stakeholders worden bepaald in de voorbereidende fase nadat 
de problemen in de wijk aan het licht zijn gekomen. Het is moeilijk om het proces 
vloeiend te laten lopen waardoor stakeholders flexibel moeten zijn en in sommige 
gevallen niet te veel moeten vasthouden aan hun eigen belangen. Hierdoor worden 
problemen opgelost en draagt dit bij aan de verbetering van de externe reputatie.

4.2 Uitvoerende fase
In deze paragraaf wordt de uitvoerende fase beschreven om inzicht te verkrijgen 
in de maatregelen en keuzes die nodig zijn voor het verbeteren van de externe 
reputatie. Er zal vrijwel altijd een combinatie van maatregelen geïmplementeerd 
moeten worden. Zoals beschreven is in de vorige alinea bepalen de belangrijkste 
problemen in de wijk de stappen die genomen moeten worden voor de verbetering 
van de externe reputatie. Daarnaast wordt in deze strategie bepaald wanneer 
de stappen gezet moeten worden. De strategie voor de uitvoerende fase zal 
bestaan uit vier richtingen, te weten: fysiek, functioneel, sociaal(economisch) en 
wijkbranding.
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4.2.1 Fysieke aanpak
In deze sub-paragraaf wordt de fysieke aanpak beschreven wanneer blijkt dat 
het fysieke aspect in de wijk voor de grootste problemen zorgt op het gebied van 
externe reputatie. Er zijn een vijftal maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat 
het beeld van de wijk verandert en verbetert, namelijk: corridor regeneration, 
volledige of gedeeltelijke sloop en daarna nieuwbouw, (grootschalige) renovatie, 
verkoop van (sociale) huurwoningen en het samenvoegen of splitsen van woningen. 
In een wijk zullen waarschijnlijk nooit al deze fysieke maatregelen tegelijkertijd 
geïmplementeerd worden, omdat dat afhankelijk is van de staat van het vastgoed. 
Welke vormen van fysieke aanpak uitgevoerd moeten worden is in het plan van 
aanpak bepaald. Met de ontwikkeling van het vastgoed zal vooral in het eerste 
gedeelte van de uitvoerende fase gestart moeten worden, omdat het een lange tijd 
duurt voordat al het vastgoed ontwikkeld is. Wanneer het vastgoed daadwerkelijk 
aangepakt is, zal het beeld van de wijk hopelijk snel verbeteren.

Een interessante vorm van de fysieke aanpak is corridor regeneration. Hierbij worden 
eerst bepaalde delen van een wijk aangepakt waar veel andere stadsbewoners 
of langsrijden of verblijven. Dit zijn vooral de randen van de wijk, langs grotere 
wegen en plekken in de wijk waar een grotere concentratie van voorzieningen is. 
Hierdoor merken andere stadsbewoners nieuwe ontwikkelingen sneller op en wordt 
aangetoond dat er verbeteringen in de wijk worden doorgevoerd. Dit zorgt voor 
een beter beeld en een mogelijke interesse van andere stadsbewoners (mogelijke 
gewenste doelgroepen) in de wijk.

Bij de maatregel volledige sloop en daarna nieuwbouw, wordt het vastgoed dat in de 
meest erbarmelijke staat is gesloopt waarna er nieuw vastgoed wordt ontwikkeld. 
Dit moet zorgen voor een beter beeld van de wijk en de aantrek van nieuwe 
gewenste doelgroepen. (Grootschalige) renovatie moet worden toegepast als het 
vastgoed niet gesloopt hoeft te worden, maar als door renovatie de woningen 
wederom aan de huidige maatstaven voldoen. Het verkopen van (sociale) 
huurwoningen moet worden toegepast als corporaties hun voorraad proberen af te 
stoten. Door bewoners eigenaar te maken van hun woning, zijn zij eerder geneigd 
om onderhoud te plegen aan hun woning. Bij het samenvoegen of splitsen van 
woningen worden woningen beter verhuur- of verkoopbaar wat zorgt voor minder 
leegstand in een probleemwijk. In paragraaf 3.1 (fysieke maatregelen) staat een 
uitgebreidere beschrijving van de vier verschillende fysieke maatregelen.

In de volgende alinea’s worden voornamelijk de nadelen van de fysieke aanpak 
van de wijk, en de aanpak hiervan, in het kort besproken. Hierop wordt de nadruk 
gelegd, omdat hierin de grootste problemen schuilen die kunnen zorgen voor een 
minder succesvolle aanpak van de externe reputatie. Daarnaast worden nog enkele 
voordelen van de fysieke aanpak besproken, aangezien deze voordelen gezien 
worden als speerpunten voor de strategie.

Het blijkt uit hoofdstuk drie dat het aantrekken van doelgroepen essentieel kan 
zijn voor het succes van de reputatieaanpak, maar dat dit niet altijd succesvol 
is. Een maatregel voor het succesvol aantrekken van gewenste doelgroepen is 
door woningen zo te labellen, door bijvoorbeeld een inkomenseis, dat alleen deze 
doelgroepen in aanmerking komen. Ze krijgen zo voorrang op de woningen. Om 
leegstand te voorkomen zullen na een nader te bepalen tijd de woningen tevens 
beschikbaar worden voor andere doelgroepen die nog wel door een screening 
moeten gaan om zo aan te tonen dat deze in de wijk passen. Dit kan gedaan worden 
door middel van vragenlijsten en door te kijken naar bepaalde karakteristieken 
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zoals het inkomen (Harmonisch wonen, 2008; Centrada, 2014). In het volgende 
hoofdstuk (5. Interviews) wordt hier verder op ingegaan. Door nieuwe woningen, 
gericht op nieuwe doelgroepen, te ontwikkelen wanneer deze voor ten minste 
75% verkocht zijn worden er al inkomsten gegenereerd. Zo kan er gegarandeerd 
worden dat de nieuwe woningen ook daadwerkelijk opgeleverd worden.

Een ander nadeel van de fysieke aanpak is dat in sommige gevallen (volledige of 
gedeeltelijke sloop en daarna nieuwbouw), sociale netwerken verbroken worden. 
Wanneer het vastgoed aangepakt wordt, komen woningen vaak in een hoger 
segment en worden er daardoor andere doelgroepen aangetrokken. Veelal zijn 
dit huishoudens met een hoger inkomensniveau. Deze moeten ervoor zorgen dat 
huidige bewoners zich optrekken aan de huishoudens met een hoger inkomen, zodat 
het inkomensniveau van de wijk meer op het landelijk gemiddelde zal komen te 
liggen. Echter, door de nieuwe bewoners veranderen de huidige sociale netwerken. 
Sommige doelgroepen kunnen moeizaam met elkaar in een wijk wonen waardoor 
er problemen kunnen ontstaan tussen deze groepen. Deze problemen zouden 
opgelost kunnen worden door de verschillende groepen bij elkaar te brengen (door 
bijvoorbeeld de corporatie of de gemeente) en zo te trachten de verstandshouding 
te verbeteren door elkaar beter te leren kennen.

Wanneer er indicaties zijn dat er problemen kunnen ontstaan door onvoldoende 
financiële middelen vanuit de gemeente en/of corporaties, dient dit direct 
aangepakt te worden. Deze aanpak heeft, door middel van het opbouwen van 
financiële buffers, een grotere kans van slagen. Het opbouwen van deze buffers 
zal echter niet altijd makkelijk zijn.

Wanneer er vergelijkbare ontwikkelingen in nabijgelegen wijken zijn die 
concurrerend van aard zijn moet er een oplossing voor gevonden worden. Deze 
oplossing is op gemeentelijk niveau en moet ervoor zorgen dat niet alle wijken die 
verbeterd worden, tegelijkertijd aangepakt worden. Er moet voor een spreiding 
gezorgd worden over de stad waardoor elke wijk apart aangepakt kan worden 
zonder onderlinge concurrentie. Hierdoor zullen zo groot mogelijke kansen 
gecreëerd worden voor wijken om de externe reputatie te verbeteren.

Bij het verkopen van (sociale) huurwoningen kunnen er een aantal problemen 
ontstaan die zijn beschreven in het vorige hoofdstuk. Het grootste probleem bij 
deze maatregel is het gebrek aan draagkracht onder de wijkbevolking voor de 
koop van hun woning. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk (5. Interviews) 
dieper ingegaan. Naast het creëren van draagvlak kunnen bewoners financieel 
geholpen worden in de vorm van een korting op het aankoopbedrag. Wanneer 
deze maatregelen geïmplementeerd worden bestaat de kans dat het beeld van de 
wijk verbetert doordat bewoners eerder geneigd zijn om onderhoud te plegen aan 
hun woning. Zo ontstaat er een minder verloederd beeld van de wijk.

Bij het ontwikkelen van nieuwe woningen kan bouwoverlast een probleem vormen. 
Een probleem hierbij is dat huidige bewoners vaak niet op de langere termijn 
kijken, maar meer naar de gevolgen op de kortere termijn. Dit geldt echter pas 
wanneer de overlast het leven van de bewoners direct gaat beïnvloeden. Wanneer 
dit het geval is willen bewoners vaak snelle resultaten zien. Door openheid van 
zaken te geven en duidelijk te verklaren waarom bepaalde ontwikkelingen een 
bepaalde (soms lange) tijd kosten, zorgen ontwikkelingen op de lange termijn voor 
minder problemen. Hierover wordt meer beschreven in het volgende hoofdstuk (5. 
Interviews).
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Er zijn echter ook nog een aantal voordelen van de fysieke aanpak van een wijk 
die zorgen voor een verbetering van de externe reputatie. Het grootste voordeel 
is dat andere stadsbewoners een beter beeld van de wijk krijgen wat zorgt voor 
een verbeterde externe reputatie. Tevens is het nieuw ontwikkelde vastgoed beter 
verhuur- en verkoopbaar aangezien er zoveel mogelijk ontwikkeld wordt naar de 
vraag van de gewenste doelgroepen. Hierdoor ontstaat er minder leegstand en zal 
het vastgoed minder snel verloederen.

Naast de verbeteringen op het fysieke vlak, zorgen de fysieke maatregelen 
tevens voor oplossingen van sociale problemen. Het blijkt dat de criminaliteit in 
de wijk vermindert, doordat er verbeterde faciliteiten in de wijk, zoals een park, 
speelveldjes en verbeterde maatschappelijke voorzieningen ontwikkeld worden. 
Tevens verbeteren zowel de subjectieve als de objectieve veiligheid.

Fysieke maatregelen zorgen ook voor een verbetering van de economische 
kracht van een wijk. De maatregelen zorgen voor meer ondersteuning vanuit de 
gemeente, zodat het voor bedrijven interessanter wordt om te investeren in de 
wijk. De gemeente kan zorgen voor betere faciliteiten en het sneller verlenen 
van benodigde vergunningen. Door het aantrekken van bedrijven wordt er meer 
werkgelegenheid gecreëerd.

4.2.2 Functionele aanpak
Wanneer uit onderzoek blijkt dat naast de fysieke maatregelen voorzieningen 
toegevoegd of verbeterd moeten worden in de wijk moet er tevens gekozen worden 
voor een functionele aanpak. Deze aanpak kan zorgen voor meer bezoekers uit 
andere delen van de stad (commerciële en recreatieve voorzieningen) en voor 
het creëren van meer kansen voor de huidige wijkbevolking (maatschappelijke 
voorzieningen). Commerciële voorzieningen bestaan vooral uit detailhandel en 
horeca. Onder recreatieve voorzieningen vallen vooral parken, sportveldjes en 
culturele instellingen. Maatschappelijke voorzieningen bestaan vooral uit medische 
faciliteiten, wijkcentra, kinderopvang, supermarkten en politiebureaus. In hoofdstuk 
twee is dit nog uitgebreider beschreven. Hierdoor kunnen bewoners meer betrokken 
raken bij de wijk en zullen zij zich positiever uiten over de wijk tegenover andere 
stadsbewoners, wat resulteert in een verbeterde externe reputatie.

Overigens is de planning van deze voorzieningen zeer belangrijk voor het 
verbeteren van de externe reputatie. Wanneer voorzieningen te vroeg in het 
reputatieverbeteringsproces ontwikkeld worden, kunnen deze alsnog meegetrokken 
worden in de slechte externe reputatie. In het plan van aanpak kan deze fasering 
bepaald worden, maar het exacte tijdstip van de start van de ontwikkelingen 
kan niet gegeven worden. Dit kan pas bepaald worden op het moment dat er 
aanwijzingen zijn dat de externe reputatie van een wijk naar een bepaald niveau is 
gestegen zodat de voorzieningen de meeste kans van slagen hebben.

Functionele maatregelen hebben een groot raakvlak met sociaaleconomische 
maatregelen welke in het volgende stuk besproken worden.

4.2.3 Sociale aanpak
Wanneer uit onderzoek blijkt dat er in een wijk tevens sociale problemen spelen 
die de reputatie verslechteren, dienen deze ook aangepakt te worden. Onder 
deze sociale problemen vallen onder andere sociaaleconomische problemen. De 
bevolking heeft vaak een inkomen dat onder het landelijk gemiddelde ligt en de 
werkloosheid zal hoger zijn. Sociaaleconomische maatregelen zijn vooral gericht 
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op het creëren van banen voor zowel wijkbewoners als andere stadsbewoners, het 
aantrekken van bedrijven en het stimuleren van zowel etnisch ondernemerschap 
als ZZP’ers. Dit zorgt ervoor dat er meer banen gecreëerd worden, de economische 
kracht stijgt en bedrijven worden aangetrokken. Tevens zorgen deze maatregelen 
ervoor dat beoogde doelgroepen aangetrokken worden, aangezien er meer kansen 
voor hen in de wijk ontstaan.

Sociaal-culturele maatregelen zijn vooral gericht op de huidige bewoners. 
In probleemwijken hebben vaak delen van de bevolking een achterstand op 
andere stadsbewoners, in de vorm van een taalachterstand en een gebrek aan 
vaardigheden. Hierdoor komen wijkbewoners, die onder de beroepsbevolking 
vallen, vaak minder snel aan een baan waardoor zij afhankelijk zijn van een 
uitkering. Daardoor hebben zij minder kansen om hun levenssituatie te verbeteren. 
Door een concentratie van deze bewoners in één wijk, blijft de wijk achter op het 
landelijk inkomensgemiddelde en houdt de wijk een slechte externe reputatie. 
Wanneer de vaardigheden van bewoners verbeterd worden, bestaat de kans dat 
zij eerder aan een baan zullen komen en dus minder afhankelijk zijn van een 
uitkering. Wanneer meer bewoners een baan hebben, zullen zij waarschijnlijk ook 
voor minder problemen zorgen waardoor het beeld van de wijk verbetert.

Naast verschillende sociaaleconomische en sociaal-culturele maatregelen 
kunnen er verschillende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd worden. Het 
criminaliteitscijfer in probleemwijken ligt vaak hoger dan het landelijk gemiddelde 
waardoor de subjectieve en objectieve veiligheid op een laag niveau liggen. Dit zorgt 
voor een slecht beeld van de wijk. Wanneer er verschillende veiligheidsmaatregelen 
(samenwerking verschillende instanties, cameratoezicht, grotere politie-inzet, 
mogelijkheid tot preventief fouilleren) geïmplementeerd worden, zal in eerste 
instantie vooral subjectieve veiligheid stijgen en later tevens de objectieve veiligheid. 
In het volgende hoofdstuk worden nog een aantal maatregelen besproken die 
toegepast kunnen worden ter verbetering van de veiligheid in de wijk.

4.2.4 Wijkbranding in de uitvoerende fase
Wijkbranding is een maatregel die gedurende het gehele reputatieverbeterings-
proces geïmplementeerd kan worden. In de uitvoerende fase is dit in de vorm van 
het op de hoogte houden van wijkbewoners en andere stadsbewoners over huidige 
en toekomstige ontwikkelingen. Dit moet gebeuren door middel van het internet, 
billboards en mond-tot- mond reclame. Aan het hoofd van de wijkbranding staat een 
brandmanager die ervoor moet zorgen dat het brandingsproces soepel verloopt. 
Deze manager is aangesteld in de voorbereidende fase en is de initiator van de 
geadviseerde brandingssessies. Wijkbranding is een continu proces dat intensief 
is en er uiteindelijk voor moet zorgen dat beoogde doelgroepen aangetrokken 
worden en dat het beeld van de wijk verbetert. Dit moet ervoor zorgen dat andere 
stadsbewoners in de wijk willen verblijven en komen wonen maar ook dat gewenste 
huidige bewoners in de wijk blijven wonen.

Wijkbranding kan tevens inspelen op de historie van een wijk door aan te tonen 
wat voor positieve aspecten er zich bevinden en dat een wijk met een slechte 
externe reputatie niet alleen bestaat uit slechte aspecten.

4.2.5 Media in de uitvoerende fase
Een belangrijk aspect van de gehele strategie is het contact met de media. Dit 
is een continu proces wat gedurende het gehele reputatieverbeteringsproces 
onderhouden moet worden. De media (internet, radio, tv) zijn een invloedrijke 
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bron die bijna elke wijkbewoner kunnen bereiken. Wanneer er een goede relatie 
opgebouwd wordt zullen de media eerder bereid zijn om positieve berichten over 
de wijk uit te brengen wat op een snelle manier kan zorgen voor een verbeterde 
reputatie. Dit is mogelijk door op een intensieve manier de media op de hoogte te 
houden van nieuwe ontwikkelingen in de wijk.

4.3 Afrondende fase
In de afrondende fase zal het proces van wijkbranding continueren om zo het 
positieve beeld, dat al grotendeels opgebouwd is in de vorige fases, te behouden. 
Tevens kunnen door wijkbranding nog steeds nieuwe doelgroepen aangetrokken 
worden, wanneer het nieuwe vastgoed nog niet volledig verhuurd of verkocht is.

4.3.1 Beleidsmatige aanpak in de afrondende fase
Een laatste maatregel die pas in deze fase geïmplementeerd wordt, is de effectmeting 
op de lange termijn. Hierdoor moet aangetoond worden of de geïmplementeerde 
maatregelen succesvol zijn geweest. Wanneer dit niet het geval is, moeten er 
aanvullende maatregelen worden geïmplementeerd om de bestaande problemen 
toch op te lossen. Hierbij moet gedacht worden aan het verminderen van het 
draagvlak en het ontstaan van ontevredenheid onder de wijkbevolking. Hierdoor 
zal er een aantal stappen terug in de strategie moeten worden gedaan en zal er 
een nieuw plan van aanpak moeten worden opgesteld.

4.4 Resumé

Voorbereidende fase
Een belangrijk punt in de voorbereidende fase, is het uitvoeren van een onderzoek 
onder de wijkbevolking en andere stadsbewoners. Vanuit dat onderzoek kunnen de 
problemen opgesteld worden en kan er een plan van aanpak gemaakt worden met 
daarbij duidelijke doelstellingen. Bij dit plan van aanpak wordt ook de samenwerking 
tussen verschillende stakeholders en een rolverdeling bepaald.

Een belangrijke maatregel daarna die gebruikt wordt bij de strategie is het creëren 
van draagvlak onder zowel bewoners als bedrijven. Zij dienen tijdig betrokken te 
worden waardoor deze partijen het gevoel krijgen dat zij serieus genomen worden. 
Voor bedrijven dienen goede condities gecreëerd te worden, waardoor het hen 
makkelijker wordt gemaakt om naar de wijk te trekken, waardoor de reputatie 
verbeterd kan worden.

Uitvoerende fase
In de uitvoerende fase worden verschillende fysieke, functionele, sociale en 
wijkbrandingsmaatregelen toegepast.

De fysieke aanpak is vooral gericht op het verbeteren van het beeld van de 
wijk en het verbeteren van de leefomstandigheden. De functionele maatregelen 
zorgen voor een verbeterd voorzieningenniveau waarbij specifieke voorzieningen 
ontwikkeld kunnen worden voor beoogde doelgroepen. De sociale maatregelen 
moeten zorgen voor een verhoogde economische kracht, het creëren van banen, 
het verbeteren van de vaardigheden van wijkbewoners en een verhoging van 
zowel de objectieve als subjectieve veiligheid. Wijkbranding moet zorgen voor het 
genereren van bekendheid. Dit moet ervoor zorgen dat de wijk aantrekkelijk wordt 
voor verschillende beoogde doelgroepen en dat deze ook op de hoogte worden 
gehouden van toekomstige ontwikkelingen. Tevens wordt hiermee aan de huidige 
bewoners getoond dat er alles wordt gedaan aan de wijk en de externe reputatie te 



verbeteren. Een laatste onderdeel van de uitvoerende fase is het intensief contact 
houden met de media, zodat huidige bewoners, andere stadsbewoners en andere 
betrokkenen op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen en zo een 
mogelijke interesse ontwikkelen in de wijk.

Afrondende fase
In de afrondende fase wordt er gekeken naar de effecten op de lange termijn. 
Wanneer deze effecten negatief zijn, kunnen problemen alsnog opgelost worden.
Wanneer alle aspecten van de strategie geïmplementeerd worden, bestaat de kans 
dat de externe reputatie van de wijk sterk verbetert, waardoor er meer kansen 
voor de wijkbevolking ontstaan.

54
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5.   INTERVIEWS

In deze paragraaf worden de stappen beschreven die zijn genomen bij het houden 
van interviews met professionals op het gebied van wijkverbetering en externe 
reputatie. De interviews zijn gehouden om zo vraagstukken, die naar voren zijn 
gekomen vanuit de literatuur en de strategie, op te lossen. Tevens wordt gekeken 
of er mogelijk nog aspecten ontbreken, die alsnog toegevoegd kunnen worden in 
het afstudeeronderzoek.

5.1 Interviews professionals
Lijst van geïnterviewde professionals:
•       Onderzoeker Human Geography and Planning (Universiteit Utrecht, voorheen
 Sociaal en Cultureel Planbureau)
•     Onderzoeker Wonen, leefbaarheid en leefstijlen (Sociaal en Cultureel   
 Planbureau)
•      Gemeentelijk projectdirecteur Woensel-West, Eindhoven

De twee geïnterviewde onderzoekers zijn benaderd door middel van de gelezen 
literatuur. De artikelen van deze personen hebben veel bijgedragen aan dit 
onderzoek en daarom leken zij de meest logische personen om te interviewen 
voor de beantwoording van de vraagstukken. De projectdirecteur is benaderd, 
aangezien het van belang is om ook vanuit de praktijk te trachten de vraagstukken 
op te lossen.

5.1.1 Opzet
Deel 1 (zie onder) van het interview werd gehouden om zo mogelijke onvolledigheden 
te signaleren en deze nog te verwerken in dit afstudeeronderzoek. Tevens is zo 
bevestiging gezocht voor de reeds beschreven hoofdstukken. Deel 2 van het 
interview zijn vraagstukken, die in de vorige hoofdstukken naar voren kwamen, 
voorgelegd aan de geïnterviewde personen. De volgende vragen zijn gesteld:

Deel 1:
1.      Wat verstaat u onder de externe reputatie van een probleemwijk?
2.     Door welke factoren wordt de externe reputatie beïnvloed?
3.      Hoe kan de externe reputatie verbeterd worden?

Deel 2:
4. Welke maatregelen zijn mogelijk om draagvlak te creëren onder de   
 wijkbevolking voor nieuwe ontwikkelingen?
5. Wat is volgens u de meest optimale manier om draagvlak te creëren onder  
 bedrijven om deze naar de wijk te trekken?
6. Wijkbewoners willen graag ontwikkelingen op de korte termijn zien, terwijl  
 gemeentes en ontwikkelaars meer op de lange termijn kijken. Hoe kan
 deze problematiek het beste opgelost worden, zodat wijkbewoners achter  
 de nieuwe ontwikkelingen in de wijk blijven staan?

5.1.2 Verloop
Uiteindelijk zijn er interviews gehouden met drie personen die hierboven zijn 
genoemd, welke zijn benaderd via mail en telefoon. Twee interviews zijn op locatie 
gehouden en één interview is telefonisch gehouden. 
Tijdens de interviews bleek dat de vragenlijst die van te voren opgesteld is, niet in 
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de beoogde volgorde aan bod kwam. Er werd snel het punt bereikt dat het over de 
vraagstukken werd gesproken waarbij tegelijkertijd de eerste drie vragen werden 
beantwoord. In de volgende paragraaf worden de resultaten uit de interviews 
besproken en worden antwoorden gegeven op de vraagstukken.
 
5.2 Resultaten en relaties met literatuurbevindingen

1.      Wat verstaat u onder de externe reputatie van een probleemwijk?

De definitie die gebruikt is in dit onderzoeksverslag is de volgende:

“De externe reputatie bestaat uit de meningen van bewoners van andere 
delen van de stad over de wijk en bewoners, en welke plaats de wijk in 
de stedelijke hiërarchie inneemt.”

De definitie die in dit verslag gebruikt is voor de externe reputatie van een 
probleemwijk wordt onderschreven door de drie geïnterviewde personen, waarbij 
wordt gesproken over de mening van andere stadsbewoners en over de hiërarchie 
van wijken in een stad.

2.       Door welke factoren wordt de externe reputatie beïnvloed?

Toen in  de  interviews  de  factoren ter  sprake kwamen die  de  externe reputatie 
van probleemwijken bepalen, werd bevestigd dat deze mee zijn genomen in dit 
afstudeeronderzoek. Er zijn geen nieuwe factoren aan bod gekomen die nog niet 
beschreven zijn. Van de factoren die in dit verslag beschreven worden (fysiek, 
functioneel, sociaal, beleidsmatig en overig) kwamen vooral de sociale en fysieke 
factoren naar voren. Over de andere factoren werd minder gesproken waaruit kan 
blijken dat de sociale en fysieke factoren, door de geïnterviewde personen, als 
belangrijkste factoren worden beschouwd die de externe reputatie beïnvloeden. 
Dit bleek ook al uit het Actieplan Krachtwijken uit 2007.

3.       Hoe kan de externe reputatie verbeterd worden?

Alle drie de geïnterviewde personen zijn het erover eens dat sociale netwerken, 
waar mogelijk, in stand moeten worden gehouden. Door bij fysieke maatregelen 
de huidige (gewenste) bewoners voorrang te geven, en ze zo de kans te geven 
om in de wijk te blijven wonen, blijven sociale netwerken meer in stand. Hierbij is 
het wel belangrijk dat er voldoende draagvlak wordt gecreëerd onder de huidige 
wijkbevolking (waar bij vraag vier uitgebreider op wordt ingegaan).

Het is essentieel om contact met de media goed te onderhouden om zoveel 
mogelijk positieve berichten te genereren. Het is heel makkelijk voor de media 
slecht te berichtten, maar door verschillende initiatieven (media uitnodigen voor 
evenementen, media betrekken bij het ontwikkelingsproces door ze op de hoogte 
te houden van nieuwe ontwikkelingen) kan er een beter beeld geschetst worden. 
De reputatie kan een tijdlang verbeteren, maar door een voorval kan deze weer 
snel terugvallen. Daarom dient er continu getracht te worden om de reputatie 
te verbeteren. Dit is tevens mogelijk door mond-tot-mond reclame van huidige 
bewoners en door andere stadsbewoners via beeldbepalende verbeteringen 
naar de wijk te trekken waardoor zij met eigen ogen de verbeteringen in de wijk 
zien. Hierdoor vormen zij zelf een beeld en dit kan ervoor zorgen dat andere 
stadsbewoners zich positiever zullen uiten over de wijk.
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De maatregel volledige sloop en daarna nieuwbouw heeft in de huidige moeilijke 
economische tijd niet de voorkeur. Er is vaak een gebrek aan financiële draagkracht, 
zodat deze maatregel niet optimaal ingezet kan worden. Wanneer de economie 
weer groeit en er noodzaak is tot volledige sloop en daarna nieuwbouw, kan deze 
maatregel weer toegepast worden.
 
De huidige trend is om betere inkomens vast te houden of aan te trekken, zodat de 
sociale compositie in de wijk meer gemengd is. Tevens dienen er mogelijkheden voor 
een wooncarrière gecreëerd te worden. Met een wooncarrière wordt bedoeld dat er 
mogelijkheden dienen te zijn voor huishoudens om binnen de wijk naar een woning 
in een hoger segment te verhuizen en dat zij daardoor niet gedwongen worden om 
naar een andere wijk te verhuizen. Hierdoor wordt de kans groter dat huishoudens 
meer betrokken worden of blijven bij de wijk, waardoor de mogelijkheid bestaat 
dat huishoudens zich meer gaan inzetten voor de wijkverbetering met als mogelijk 
gevolg, dat de externe reputatie verbetert. Dit kan er tevens voor zorgen dat het 
sociaaleconomisch niveau van een wijk verhoogd wordt doordat huishoudens met 
hogere inkomens in de wijk blijven wonen.

Het laatste onderwerp wat behandeld wordt zijn verschillende veiligheidsmaatregelen. 
Succesvolle maatregelen die zijn toegepast zijn onder andere het camera dekkend 
maken van de wijk en de mogelijkheid tot preventief fouilleren. Dit heeft geleid tot 
enkele problemen met de privacy van de wijkbewoners, maar over het algemeen 
hebben deze maatregelen weinig problemen opgeleverd. Dit kan ervoor zorgen 
dat de objectieve veiligheid in de wijk op het landelijk gemiddelde komt en dat 
de subjectieve veiligheid verbetert. Hierdoor zijn andere stadsbewoners eerder 
geneigd om naar de wijk te komen en dit zorgt, samen met andere verbeteringen 
in de wijk, voor een verbeterd beeld.

4. Welke maatregelen zijn mogelijk om draagvlak te creëren  
  onder de wijkbevolking voor nieuwe ontwikkelingen?

 
Bij dit onderwerp hebben de drie geïnterviewde personen vele maatregelen 
gegeven die toegepast kunnen worden op probleemwijken in Nederland. Als 
eerste wordt het onderwerp woningselectie besproken. Als tweede wordt het 
herhuisvesten van bewoners besproken en als laatste het betrekken van bewoners 
bij de besluitvorming in de wijk.

Bij woningtoewijzing is er een aantal maatregelen die toegepast kunnen worden 
waardoor nieuwe bewoners kansen krijgen op een goede woning en zo bij kunnen 
dragen aan de wijk. Hierdoor kan het beeld van de wijk verbeteren en kan de 
sociale cohesie verhoogd worden. In sommige probleemwijken is de normale vorm 
van woningselectie losgelaten. Potentiele bewoners schrijven een motivatiebrief 
met daarin de reden waarom zij in de wijk willen wonen en wat zij bij kunnen 
dragen aan de wijk. In ruil voor het bijdragen aan de wijk, door middel van 
maatschappelijke werkzaamheden zoals het onderhouden van plantsoenen en 
het schoonhouden van de wijk, krijgen nieuwe bewoners een huurkorting. Dit is 
ondertussen van toepassing op een aantal nieuwe bewoners en er worden hiermee 
positieve resultaten behaald. Het werk bestaat niet alleen uit het onderhouden van 
de wijk, maar ook uit het op de hoogte houden van beleidsbepalers over problemen 
die nog niet gesignaleerd zijn.
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Het herhuisvesten van bewoners kan voor vele problemen zorgen in de wijk wanneer 
blijkt dat deze bewoners niet goed op de hoogte worden gehouden van nieuwe 
ontwikkelingen en tevens niet goed bijgestaan worden bij het herhuisvesten. Een 
persoonlijke aanpak (gesprekken thuis, niet te grote bijeenkomsten, eventueel 
een tolk regelen) kan ervoor zorgen dat bewoners zich wel serieus genomen 
voelen. Tevens dient er openheid gegeven te worden over het budget voor wijk- 
en reputatieverbetering en de mogelijkheden die binnen dit budget vallen.

In sommige probleemwijken is te zien dat het plaatsen van bewoners in nieuwe 
woningen of het overkopen van hun eigen woning geen forse weerstand heeft 
opgeleverd. De huurders die de meeste zorg nodig hebben worden binnen de 
wijk verplaatst naar verbeterde woningen die in sommige gevallen kleiner zijn, 
maar meer voldoen aan de huidige bouwkwaliteit. De nieuwe koopwoningen zijn 
bestemd voor vooral nieuwe jonge bewoners. De huurwoningen worden  gebruikt 
voor het herhuisvesten van de huidige gewenste wijkbevolking. Deze woningen 
worden veelal aangeboden onder de huursubsidiegrens waardoor huidige gewenste 
bewoners in de wijk kunnen blijven wonen. Daarnaast bestaat de keuze om in 
de bestaande woningen te blijven wonen. De bewoners die het langst in de wijk 
wonen, hebben de eerste keus. Het aanbieden van goede mogelijkheden kan 
ervoor zorgen dat huidige bewoners sneller bereid zijn om mee te werken aan de 
verbetering van de wijk.

Een laatste belangrijk punt voor het creëren van draagvlak onder de wijkbevolking, 
is door bewoners het gevoel te geven dat ze serieus genomen worden en dat ze 
eigen initiatieven ter verbetering van de wijk mogen indienen. Vertegenwoordigers 
van een bewonersvereniging nemen plaats in een soort van stichting met daarin 
de gemeente en de corporaties. In deze stichting heeft de bewonersvereniging 
een aandeel in de beslissing over de vormgeving van het beleid van de wijk. 
Hierbij heeft de bewonersvereniging onder andere een aandeel in het bepalen van 
welke nieuwe bewoners naar de wijk mogen trekken door mee te kijken naar de 
motivatie van potentiële bewoners.

Doordat de stichting in de wijk gevestigd is, is het voor bewoners makkelijker 
om problemen aan te kaarten. Hierdoor worden problemen sneller aangekaart 
en kan er sneller overgegaan worden tot de aanpak van deze problemen. Door 
deze snelle aanpak voelen wijkbewoners zich sneller serieus genomen waardoor er 
meer draagvlak ontstaat.

Om draagvlak te creëren bij fysieke ingrepen is het belangrijk om mensen de kans 
te geven om terug te keren naar een passende woning in de wijk. Tevens moeten 
bewoners vanaf het begin goed geïnformeerd worden over de gang van zaken en 
hoe de ontwikkelingen hun leven gaan beïnvloeden.

5. Wat is volgens u de meest optimale manier om draagvlak te  
  creëren onder bedrijven om deze naar de wijk te trekken?

Bedrijven of voorzieningen zijn van belang bij de verbetering van de wijk en van de 
reputatie. Ze zorgen in eerste instantie voor meer werkgelegenheid en in tweede 
instantie voor het aantrekken van andere stadsbewoners. Vooral op het gebied van 
detailhandel is dit van toepassing. De gemeente dient te zorgen voor zo optimaal 
mogelijke faciliteiten en een efficiënt vergunningentraject waardoor barrières voor 
het vestigen van een bedrijf kleiner worden. Tevens kan de gemeente bijdragen 
aan het opknappen van de omgeving en vastgoedeigenaren aan het opknappen 
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van het pand. Daarnaast is het van belang dat de huurprijzen van het vastgoed 
niet te hoog zijn, zodat een ondernemer sneller de mogelijkheid heeft om een zaak 
te openen.

6. Wijkbewoners willen graag ontwikkelingen op de korte   
  termijn zien, terwijl gemeentes en ontwikkelaars meer op  
  de lange termijn kijken. Hoe kan deze problematiek het beste  
  opgelost worden, zodat wijkbewoners achter de nieuwe  
  ontwikkelingen in de wijk blijven staan?

Fasering is van essentieel belang om de problematiek rond de korte en lange 
termijn op te lossen en tevens te voorkomen. Pas wanneer de woonsituatie van 
de wijkbewoners beïnvloed wordt, zien de wijkbewoners het liefst een snelle 
(her)ontwikkeling van hun directe woonomgeving. Door middel van een optimale 
fasering wordt de overlast voor bewoners zo min mogelijk. Daarnaast dienen 
bewoners goed geïnformeerd te worden over de verschillende fases van de nieuwe 
ontwikkelingen. Natuurlijk bestaan er ook kansen dat er extra vertraging komt. 
Wanneer dit het geval is, is de communicatie over de reden van deze vertraging 
belangrijk.

5.3 Resumé
Door de verrichte interviews zijn de verschillende vraagstukken, die naar voren 
kwamen uit het vorige hoofdstuk, beantwoord. In deze paragraaf worden de 
oplossingen nog kort op een rij gezet.

Het blijkt dat er voldoende maatregelen mogelijk zijn voor het creëren van 
draagvlak onder de wijkbevolking voor nieuwe ontwikkelingen. Wanneer er voor een 
persoonlijke aanpak wordt gekozen waarbij bewoners beslissingsrecht hebben en 
openheid van zaken krijgen, ontstaat er een groter draagvlak wat in probleemwijken 
bijdraagt aan een efficiënter verloop van het reputatie- en wijkverbeteringsproces.

Door toereikende faciliteiten voor bedrijven te ontwikkelen, ontstaat er meer 
draagvlak onder bedrijven om zich te vestigen in de wijk. Ze zorgen voor meer 
werkgelegenheid en daarnaast voor het aantrekken van andere stadsbewoners die 
zo een eigen beeld kunnen vormen van de wijk.

De problematiek rond korte en lange termijn ontwikkelingen kan opgelost worden 
door een persoonlijke aanpak. Door wijkbewoners op een inzichtelijke manier in 
te lichten over de fasering van de nieuwe ontwikkelingen, is het voor hen duidelijk 
wanneer zij hier hinder van gaan ondervinden in hun directe woonomgeving. 
Wanneer ze hinder ondervinden moet er gezorgd worden dat wijkbewoners de 
reden van de hinder kennen en dat er duidelijkheid wordt verschaft over eventuele 
vertragingen.

De antwoorden op de vraagstukken dienen meegenomen te worden in de strategie 
om deze zo compleet mogelijk te maken. De antwoorden kunnen zorgen voor 
betere mechanismen om het reputatieverbeteringsproces zo efficient mogelijk te 
laten verlopen.
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6.   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1 Conclusies
Nu in de vorige hoofdstukken de diverse deelvragen zijn beantwoord en de 
definities, factoren en maatregelen in kaart zijn gebracht, kan in dit afsluitende 
hoofdstuk een antwoord gezocht worden op de hoofdvraag van het onderzoek. 
Tevens worden er beleidsaanbevelingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
gegeven.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

Welke factoren in de probleemwijken in Nederland beïnvloeden de externe 
reputatie en hoe kan deze externe reputatie verbeterd worden door middel 
van verschillende maatregelen?

Deelvraag	 1	 luidde:	Welke	 verschillende	 definities	 worden	 gehanteerd	 voor	 de	
begrippen externe reputatie en andere gerelateerde begrippen hieraan zoals imago 
en stigma?

Er zijn verschillende definities die gebruikt worden voor de begrippen externe 
reputatie, extern imago en stigma. In dit onderzoeksverslag is gekozen voor het 
hanteren van het begrip externe reputatie, aangezien hier het meeste over wordt 
gesproken in de bestaande literatuur.

De definitie die gebruikt wordt in dit onderzoeksverslag is:

“De externe reputatie bestaat uit de meningen van bewoners van andere 
delen van de stad over de wijk en bewoners, en welke plaats de wijk in 
de stedelijke hiërarchie inneemt.”

Deelvraag 2 luidde: Welke factoren hebben een invloed op de externe reputatie 
van probleemwijken en in hoeverre beïnvloeden deze factoren (fysiek, functioneel, 
sociaal, beleidsmatig en overig) de externe reputatie van probleemwijken in 
Nederland?

De factoren die de externe reputatie negatief beïnvloeden zijn onderverdeeld in vijf 
verschillende groepen. De groepen zijn: fysieke, functionele, sociale, beleidsmatige 
en overige factoren. Iedere factor is vervolgens weer onderverdeeld in diverse 
aspecten om extra duidelijkheid te verschaffen over de herkomst van deze factoren.

De fysieke factoren zijn vooral beeldbepalend. Het vastgoed in probleemwijken 
is vaak gedeeltelijk verloederd. Dit wordt vaak veroorzaakt door achterstallig 
onderhoud. De fysieke aspecten worden veelal als eerste opgemerkt waardoor 
er sneller een slecht beeld van de wijk ontstaat. Door dit slechte beeld kunnen er 
(onterecht) negatieve conclusies over de wijk getrokken worden.

Functionele factoren hebben betrekking op het voorzieningenniveau in de wijk. 
Wanneer wijkbewoners maatschappelijke voorzieningen missen, die directe 
invloed hebben op de leefomstandigheden in de wijk, kan dit de externe reputatie 
verslechteren. Ook het gebrek aan commerciële en recreatieve voorzieningen 
zorgt ervoor dat andere stadsbewoners minder snel naar de wijk trekken en dat 
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wijkbewoners juist naar andere wijken trekken. Juist het aantrekken van andere 
stadsbewoners is echter van belang voor het verbeteren van de externe reputatie.

Diverse sociale factoren (sociaal-culturele, sociaaleconomische, veiligheid) kunnen 
ervoor zorgen dat de leefomstandigheden van wijkbewoners achteruit gaan. 
Gebrekkige sociale vaardigheden van de wijkbewoners (bijv. taalachterstand), 
zorgen voor een geringere kans op een baan. Tevens stijgt de economische 
kracht niet waardoor er minder werkgelegenheid is. Daarnaast zorgt een laag 
veiligheidsgevoel dat men niet graag in de wijk wil verblijven of wonen.

Beleidsmatige factoren die de externe reputatie beïnvloeden bestaan vooral 
uit een moeizame samenwerking tussen overheidsinstanties en verschillende 
actoren (onder andere bewoners en ondernemers) in de wijk. Door de moeizame 
samenwerking ontstaat er tegenstand vanuit de wijkbevolking en daarmee minder 
draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen. Deze problemen zorgen voor een inefficiënt 
verloop van het reputatieverbeteringsproces en worden nieuwe ontwikkelingen 
langer uitgesteld.

De negatieve historie van een wijk is tevens een beeldbepalende factor. Wanneer 
een wijk een slechte historie heeft, is deze moeilijk aan te pakken. Het duurt vaak 
een generatie voordat de historie niet meer beeldbepalend is.

Tevens zijn de media een invloedrijke bron voor het ontstaan van een negatief 
beeld over een wijk. Negatieve berichten worden gemeld die niet op de waarheid 
zijn gebaseerd, maar wel worden opgepakt door andere stadsbewoners. Hierdoor 
blijft een slecht beeld over de wijk bestaan met als gevolg dat de wijk moeizaam 
uit een negatieve spiraal kan komen.

Deelvraag 3 was: Welke maatregelen hebben in het algemeen een positief effect 
op de verbetering van de externe reputatie en wat zijn de kritische succes- en 
faalfactoren van deze maatregelen?

Op het fysieke vlak is er een aantal maatregelen die een positief effect hebben op 
de externe reputatie. Zo draagt (grootschalige) renovatie bij aan het behouden 
van sociale netwerken en een vergroot veiligheidsgevoel in de wijk. Volledige 
sloop, gevolgd door nieuwbouw, zorgt ervoor dat het straatbeeld verbetert en 
verloedering tegen wordt gegaan. Door deze maatregelen kan ervoor gezorgd 
worden dat huidige en toekomstige bewoners langer in de wijk blijven wonen en 
er meer binding met de wijk ontstaat.

Functionele maatregelen, in de vorm van onder meer het vergroten van het 
voorzieningenniveau, zorgen voor een verbetering van de externe reputatie doordat 
er meer wordt gekeken naar vraag en aanbod. Daarbij is een efficiënte fasering 
van belang die ervoor moet zorgen dat voorzieningen op het juiste moment worden 
ontwikkeld, zodat deze de grootste kans van slagen hebben.

Sociaaleconomische maatregelen kunnen ervoor zorgen dat de economische 
kracht van een wijk vergroot wordt. De maatregelen bestaan uit het creëren 
van werkgelegenheid in de wijk door bedrijven aan te trekken en door te zorgen 
voor een goed vestigingsklimaat. Daarnaast kunnen er verschillende sociaal-
culturele maatregelen geïmplementeerd worden in de vorm van taalcursussen en 
vaardigheidstrainingen voor wijkbewoners. Hierdoor wordt de kans groter dat de 
bewoners aan een baan komen. Bewoners doen hierdoor essentiële ervaring op die 
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hen kan helpen in het verdere leven.

Tevens  kunnen  er  verschillende  veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd  worden 
die bestaan uit de samenwerking tussen verschillende instanties, cameratoezicht 
en de mogelijkheid tot preventief fouilleren. Deze maatregelen zorgen vooral 
voor een verbeterde subjectieve, maar ook objectieve veiligheid. De verschillende 
maatregelen kunnen zorgen voor een beter beeld van de wijk bij zowel wijkbewoners 
als andere stadsbewoners.
 
Door bewoners te betrekken bij wijkbranding, in de vorm van brandingssessies, 
ontstaat er een sterker brand. Dit brand kan voor een beter beeld zorgen bij 
vooral andere stadsbewoners. Daarnaast kan intensief contact met de media 
ervoor zorgen dat deze positiever over de wijk gaan berichten (bijvoorbeeld door 
de media te betrekken bij het reputatieverbeteringsproces).

Deelvraag 4 luidde: Welke maatregelen hebben in het algemeen weinig tot geen 
effect op de verbetering van de externe reputatie?

Een fysieke aanpak is een maatregel die niet altijd direct bijdraagt aan de 
verbetering van de externe reputatie. Langdurige bouwprojecten zorgen ervoor 
dat het draagvlak onder bewoners geringer wordt omdat zij veelal korte termijn 
resultaten willen zien. Door kritisch te kijken naar de bouwplanning en de 
beschikbaarheid van financiële middelen kan ervoor gezorgd worden dat de bouw 
sneller zal verlopen en niet stil komt te liggen vanwege geldgebrek. Tevens dient er 
gelet te worden op de bouwfasering omdat er anders mogelijke leegstand ontstaat 
wat van invloed is op onder andere de subjectieve veiligheid.

De vergroting van de economische kracht blijkt niet vanzelfsprekend te zijn. In 
sommige wijken is te zien dat bedrijven zich er niet willen vestigen. Tevens ligt het 
werkloosheidsniveau van de wijk boven het landelijk gemiddelde en verbeteren de 
levensomstandigheden van de wijkbewoners nauwelijks.

Partnerschappen tussen enerzijds gemeente en corporaties en anderzijds de 
wijkbewoners en ondernemers kunnen moeizaam verlopen, met als gevolg een 
lage bereidwilligheid om gezamenlijk problemen in de wijk aan te pakken. Door een 
intensieve samenwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van 
de verschillende partijen, zou de bereidwilligheid moeten verbeteren. Daarnaast 
moeten stakeholders op sommige punten toegeven en niet te standvastig zijn.

Het blijkt dat vaak maar een selecte groep wijkbewoners en ondernemers 
betrokken wordt bij wijkbranding. Dit leidt in veel gevallen wel tot een duidelijke 
brandidentiteit, maar de bereidwilligheid om mee te werken aan het brand is laag 
onder het grootste deel van de wijkbevolking. Daarom dient er een groter deel van 
de wijkbevolking bij het brand betrokken te worden in de vorm van onder andere 
brandingssessies waarbij bewoners aspecten van de wijk kunnen aanhalen die het 
brand kunnen versterken.

Deelvraag 5 was: Wat is de beste strategie (samenstelling van maatregelen) om 
de externe reputatie van probleemwijken te verbeteren?

Uit dit onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om een enkele strategie te bepalen 
voor de aanpak van de externe reputatie. De strategie wordt bepaald aan de hand 
van de grootste problemen die spelen in een wijk. Om de strategie succesvol 
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toe te passen is er een aantal punten waarop geconcentreerd moet worden. Het 
eerste punt is een duidelijke fasering om voor alle stakeholders en met name voor 
de wijkbewoners, duidelijkheid te verschaffen wanneer de ontwikkelingen gestart 
worden en op welke manier de woonsituatie beïnvloed wordt. Dit draagt vervolgens 
bij aan het tweede belangrijke punt, namelijk het creëren van draagvlak onder de 
wijkbevolking. Door ervoor te zorgen dat bewoners achter de plannen voor wijk- 
en reputatieverbetering staan, verloopt het verbeteringsproces meer efficiënt.

6.2 Aanbevelingen
In deze paragraaf worden de aanbevelingen gegeven die volgen uit het onderzoek. 
Er worden zowel beleidsaanbevelingen met betrekking tot de strategie als 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek gegeven.

Beleidsaanbevelingen met betrekking tot de strategie

1. Zorg ervoor dat de start van het reputatieverbeteringsproces  
  bestaat uit het uitvoeren van verschillende vormen van onderzoek.

Zonder het verrichten van verschillende vormen van onderzoek onder de 
wijkbevolking en andere stadsbewoners worden de problemen en factoren die in 
de wijk spelen niet inzichtelijk gemaakt. Wanneer deze problemen in kaart zijn 
gebracht, kan er een plan van aanpak worden opgesteld dat uiteindelijk als leidraad 
voor de rest van de strategie dient.

2. Zorg voor een goede rolverdeling van de verschillende  
  stakeholders, zodat duidelijk is wat hun taken zijn en het  
	 	 reputatieverbeteringsproces	efficient	verloopt.

Wanneer duidelijk is welke stakeholders bij het reputatieverbeteringsproces 
betrokken zijn moet er een duidelijke rolverdeling worden afgesproken. Zonder 
deze rolverdeling kunnen er problemen ontstaan wat zorgt voor een inefficiënte 
samenwerking. Door een efficiënte samenwerking wordt er voorkomen dat er 
bijvoorbeeld vertragingen worden opgelopen.

3. Zorg voor een goede fasering van geïmplementeerde   
  maatregelen bij de strategie.

Een goed opgestelde fasering zorgt voor meer duidelijkheid over de toekomstige 
ontwikkelingen voor met name de wijkbewoners. Hierdoor zal er sneller meer 
draagvlak ontstaan, wat zorgt voor minder tegenstand vanuit de wijk.

4. Zorg ervoor dat bewoners vanaf de start betrokken worden  
  bij het reputatieverbeteringsproces en geef ze de kans om  
  hieraan te participeren.

Vaak wordt er weinig draagvlak gecreëerd onder de wijkbevolking voor nieuwe 
ontwikkelingen. Dit kan voorkomen worden door bewoners vanaf de start van 
het reputatieverbeteringsproces te betrekken bij de planvorming. Dit kan door 
openheid van zaken te geven, maar vooral door bewoners inspraak te geven bij de 
planvorming.
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5. Zorg voor een betere afstemming tussen verschillende   
  overheidsniveaus.

De samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus verloopt in veel gevallen 
niet efficiënt. Dit heeft als gevolg dat corporaties en gemeentes vaak hinder 
ondervinden bij de wijkverbetering. Het reputatieverbeteringsproces verloopt 
hierdoor moeizaam, wat tot tegenstand van de wijkbevolking leidt voor nieuwe 
ontwikkelingen. Door een efficiënte afstemming tussen verschillende overheden 
kan dit voorkomen worden, aangezien er duidelijkheid wordt verschaft over hoe de 
reputatie verbeterd wordt.

6. Onderhoud een intensief contact met de media voor mogelijk  
  meer positieve berichtgeving.

De media bepalen misschien wel in de grootste mate de externe reputatie van 
een wijk. Wanneer er intensief contact wordt gehouden met de media en deze 
ook betrokken worden bij de herontwikkeling van een wijk, zal er mogelijk eerder 
positief bericht worden over een wijk.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Vanuit het onderzoek zijn nog een aantal vraagstukken blijven bestaan die in de 
toekomst verder onderzocht kunnen worden. In deze paragraaf worden hiervoor 
een aantal aanbevelingen gedaan.

1. Toets hoe de strategie van toepassing kan zijn voor de   
  verbetering van de externe reputatie in de praktijk.

De strategie, zoals beschreven in hoofdstuk vier, is vooral theoretisch en gebaseerd 
op bestaande literatuur en eigen interpretatie. De strategie is echter nog niet 
getoetst in de praktijk. Door het toetsen van de strategie, kan erachter gekomen 
worden welke stappen en onderdelen in de strategie nog ontbreken.

2. Onderzoek hoe partnerschappen tussen enerzijds de   
  overheid en corporaties en anderzijds bewoners,    
  ondernemers en andere stakeholders verbeterd kunnen worden.

De partnerschappen kunnen veel betekenen voor de aanpak van de wijk en de 
externe reputatie. Het blijkt dat de bereidwilligheid tussen de partijen vaak niet groot 
is. Wanneer deze redenen duidelijk worden gemaakt zouden de partnerschappen 
beter kunnen en moeten verlopen waardoor het reputatie-verbeteringsproces op 
een meer efficiënte wijze zal verlopen.

3. Onderzoek waarom de toegepaste veiligheidsmaatregelen in  
  iets minder dan de helft van de onderzochte wijken uit de  
  literatuur niet blijken te werken.

Uit de onderzochte literatuur blijkt dat in bijna de helft van de gevallen de veiligheid 
niet verbeterd is door verschillende veiligheidsmaatregelen in probleemwijken. 
Door hier onderzoek naar te doen zou erachter gekomen kunnen worden wat de 
reden is dat deze veiligheidsmaatregelen niet hebben gewerkt. De uitkomsten 
kunnen ervoor zorgen dat in de toekomst de maatregelen succesvoller zijn en zo 
de veiligheid verbeterd kan worden.
 



6.3 Evaluatie eigen onderzoek
De opzet van dit afstudeeronderzoek zou op een aantal punten verbeterd kunnen 
worden. In deze paragraaf worden deze punten besproken.

De tijd en mogelijkheden voor dit onderzoek waren relatief beperkt waardoor het 
soms moeilijk bleek te zijn om bepaalde aspecten volledig uit te zoeken. Wanneer 
de tijd en mogelijkheden ruimer zijn, kan het onderzoek uitgebreider en mogelijk 
ook vollediger zijn. Zo zouden er ook meer interviews kunnen worden gehouden 
met personen die zich in de praktijk met dit aspect bezig houden. Nu was de tijd 
beperkt en zijn er slechts enkele interviews gehouden met personen uit de praktijk. 
Wanneer er meer interviews worden gehouden met personen uit de praktijk, zou 
er dieper ingegaan kunnen worden op geïmplementeerde maatregelen en kan nog 
duidelijker worden hoe deze maatregelen in zijn werk gaan.
Er zou meer vanuit de bewoners van een probleemwijk gekeken kunnen worden, 
door bijvoorbeeld het houden van enquêtes of interviews onder deze bewoners. 
Hierdoor kunnen factoren die de externe reputatie beïnvloeden meer gespecificeerd 
worden en kunnen er mogelijk ook duidelijke maatregelen voor deze factoren 
geïmplementeerd worden.

Tevens kan er gekeken worden naar voormalige probleemwijken. Onder andere 
door bewoners en beleidsbepalers te benaderen, die het gehele proces hebben 
meegemaakt, kan het reputatieverbeteringsproces duidelijk gemaakt worden. De 
positieve en negatieve punten kunnen hieruit meegenomen worden in de strategie, 
om deze vollediger te maken. Vooral de verschillende rollen van stakeholders 
kunnen zo nog meer duidelijk worden.

Al met al zijn in dit onderzoek factoren en maatregelen aan het licht gekomen 
die ervoor hebben gezorgd dat het onderzoek, in de ruimte die geboden werd, zo 
volledig mogelijk is geworden. Hierbij is een strategie ontwikkeld die ervoor zou 
kunnen zorgen dat het reputatieverbeteringsproces op een zo efficiënt mogelijke 
wijze zou kunnen verlopen.
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