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Bijlage I: DESTEP-analyse politiek-juridisch 
Wanneer een wijk wordt geherstructureerd, moet er worden voldaan worden aan diverse 

regelgeving. Dit is voor vrijwel elke betrokken partij hetzelfde. Daarnaast moeten woningcorporaties 

voldoen aan specifieke regelgeving. In deze bijlage wordt de specifieke regelgeving voor 

woningcorporaties verder uitgewerkt.  

Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 

Het BBSH definieert en stelt eisen aan de prestatievelden waarop een woningcorporatie actief is. Dit 

zijn het huisvesten van de doelgroep, kwaliteit van de woningen, betrekken bewoners bij beleid en 

beheer, financiële continuïteit, leefbaarheid en wonen en zorg. De BBSH en aanvullende regelingen 

zal binnenkort vervangen worden door de herziene woningwet, de inhoud wijzigt hierbij vrijwel niet 

(Aedes, 2012). In de BBSH worden de eisen vastgelegd waaraan een beginnende corporatie moet 

voldoen om toegelaten te worden, waaraan voldoen moet worden om de statuten te wijzigen en 

eisen met betrekking tot fusies. De toegelaten instelling, de woningcorporatie, heeft uitsluitend 

toestemming werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting. De toegelaten instelling draagt 

bij aan de kwaliteit van de woongelegenheden: de toegelaten instelling draagt bij aan de 

leefbaarheid in de buurten en wijken, om dit mogelijk te maken kunnen er ook andere gebouwen 

dan woongelegenheden aangekocht/gesloopt/verhuurt etc. worden. Ook moet er een bijdrage 

worden geleverd aan zorg en wonen: het tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, 

gehandicapten, en personen die zorg of begeleiding nodig hebben.   

De toegelaten instelling geeft zo veel mogelijk woningzoekenden voorrang voor woningen met een 

totale huur tot de aftoppingsgrens. Dit geldt voor woningzoekenden met een inkomen, zodanig dat 

er een beroep gedaan kan worden op de huurtoeslag. De jaarlijkse huurverhoging mag maximaal het 

inflatiepercentage zijn, met uitzondering van huurverhoging bij mutatie of woningverbetering.  

De toegelaten instelling zelf wordt verplicht bewonerscommissies en huurdersorganisaties te 

informeren over een op te stellen meerjarenplan of ander stuk. Ook moet de financiële continuïteit 

worden gewaarborgd, de administratie moet hier een duidelijk inzicht in geven evenals in de 

werkzaamheden van de toegelaten instelling. Van deze voorgenomen activiteiten is de toegelaten 

instelling verplicht elk jaar een overzicht naar de gemeente te versturen waarin zij actief is. Ook moet 

er elk jaar een jaarrekening, jaarverslag en volkshuisvestingsverslag worden opgesteld door de 

toegelaten instelling, deze dienen gecontroleerd te worden door een accountant. Op verzoek kan de 

minister inzicht in deze stukken verlangen, en eventueel een aanwijzing geven. Als een toegelaten 

instelling schade (zal) berokkent aan het belang van de volkshuisvesting, zal de toelating worden 

ingetrokken.  

Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (BCFV) 

In dit besluit zijn belangrijke begripsbepalingen opgenomen, ook worden de onder staatssteun 

genoemde taken van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) wettelijk vastgelegd (CFV, 2012). 

Door overheidseisen zijn sommige investeringen niet rendabel uit te voeren. Met het verstrekken 

van staatssteun maakt de overheid dit wel mogelijk. In principe is staatssteun verboden, maar in een 

aantal gevallen niet. De Europese Commissie beslist erover of de staatssteun (legaal) wordt verstrekt 

of niet (Rijksoverheid, 2012a en 2012b). Het CFV verstrekt informatie over de financiële- markt- en 

juridische positie van de corporaties en is tevens (financieel) toezichthouder. Daarnaast kunnen 

woningcorporaties bij dit fonds terecht voor staatssteun (Rijksoverheid, 2012). Toegelaten 

instellingen (woningcorporaties) kunnen subsidie of projectsteun krijgen voor werkzaamheden, 
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welke in het belang van de volkshuisvesting worden uitgevoerd, eventueel in het kader van de 

aanpak van problemen of achterstanden in een wijk of wijken. Een voorwaarde hiervoor is dat 

zonder subsidie de maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd. De hoogte van de subsidie hangt af 

van het totaal aan verplichte bijdragen van de corporaties aan het fonds, dat opgebouwd is uit een 

vast bedrag per woongelegenheid en uit de al verkregen gelden uit het fonds (Overheid, 2012). Ook 

verstrekt het CFV saneringssteun: noodzakelijke financiële middelen als woningcorporaties daar zelf 

niet meer over beschikken (CFV, 2012). 

Handreiking Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 

In deze tijdelijke ministeriele regeling zijn de regels voor toelaatbare en niet toelaatbare staatssteun 

voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB) opgenomen (Woconet, 2012). Diensten van 

algemeen economisch belang zijn diensten die de overheid van belang acht en daarvoor specifieke 

verplichtingen oplegt aan degene die de dienst aanbiedt, en eventueel ondersteunt met staatssteun 

waarbij dit niet mag leiden tot oneerlijke concurrentie op de markt. Het voorzien in sociale 

woningbouw is door de Europese Commissie vastgesteld als DAEB-activiteit. Compensaties voor 

sociale woningbouw vallen onder de vrijstellingsbeschikking voor DAEB en hoeven dus niet 

aangemeld te worden bij de Europese Commissie als staatsteun. Alle ondernemingen die naast 

DAEB-activiteiten nog andere activiteiten uitvoeren en op welke wijze dan ook financiële steun van 

de overheid ontvangen, moeten een gescheiden boekhouding voeren (Europa centraal en EZ, 2008). 

Ook wordt het financieren van niet-DAEB-activiteiten met DAEB-gelden verkregen onder WSW-

borging niet meer toegestaan. Onder de DAEB-activiteiten van een woningcorporatie wordt de 

aankoop, bouw en verhuur en woningen met een huur tot maximaal de liberalisatiegrens (€681,02, 

prijspeil 2013) bedoeld, en daaruit voortvloeiende maatregelen zoals de aankoop/verhuur van 

maatschappelijk vastgoed, leefbaarheidsactiviteiten en de aanleg van infrastructuur (BNG Bank, 

2011). Minimaal 90%  van de sociale woningen moet toegewezen worden aan huishoudens met een 

inkomen van maximaal €34.229 (prijspeil 2013), maximaal 10% van de huishoudens mag een 

inkomen hebben wat daarboven ligt. Het gaat hierbij om reguliere huishoudens, huishoudens 

aangewezen op zorg worden hierin niet meegerekend (Parlement&Politiek, 2012). 
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Bijlage II: Trends en ontwikkelingen vanuit DESTEP-analyse  

Inleiding 

De DESTEP-analyse geeft de demografische, economische, 

sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-

juridische aspecten van de wijk De Vergt te Zaltbommel weer. 

Vanuit deze aspecten zijn trends en ontwikkelingen die van 

belang zijn bij de herstructurering van een naoorlogse 

woonwijk, en in het bijzonder De Vergt, geïdentificeerd. Deze 

aspecten zijn opgenomen in tabel 1.  

De onderbouwing voor het meenemen van deze aspecten is 

onderaan opgenomen. Deze trends en ontwikkelingen worden 

in het vervolg van dit onderzoek samengevoegd met trends en 

ontwikkelingen uit literatuuronderzoek. Deze vormen de basis 

van in een later stadium te ontwikkelen toekomstscenario’s 

voor De Vergt, die uiteindelijk leiden tot een wijkaanpak. 

Onderscheiden trends en ontwikkelingen 

In de DESTEP-analyse komen verscheidene aspecten naar 

voren die van belang zijn voor een herstructureringsopgave:  

Demografie is op te splitsen in bevolkingsgroei, huishoudens- 

en bevolkingssamenstelling. De demografie is bepalend voor 

de vraag naar woningen: bij een sterke bevolkingsgroei en/of huishoudensverdunning stijgt deze, 

terwijl de bevolkingssamenstelling de soort woningen mede bepaald.   

De economische factor is terug te vinden in inkomen, werkloosheid en werkgelegenheid. Het 

inkomen bepaald mede de vraag naar woningen en wat de bewoners zich kunnen veroorloven. 

Werkloosheid is mede bepalend voor het imago en leefbaarheid van de wijk en de levensstijl van de 

bewoners. Terwijl de werkgelegenheid iets zegt over de economische positie van de wijk en het 

financiële draagvlak voor de commerciële voorzieningen.   

De sociaal-culturele aspecten zeggen iets over levensstijl: emancipatie en multiculturaliteit laten iets 

zien van de ambities en mogelijkheden in de wijk en over de levensstijl: neemt men genoegen met 

één inkomen of verkiest men twee inkomens met een daaraan gekoppeld uitgavenpatroon en 

woonwensen? De veiligheid in de wijk is bepalend voor het imago van de wijk, maar ook voor de 

tevredenheid van de bewoners met de wijk.  

Technologie is te verdelen in twee onderdelen: technologische zoals meer domotica in de woningen, 

en de daarbij horende steeds verder ontwikkelende mogelijkheden van ICT, zoals het werken in de 

cloud. Deze ontwikkelingen zijn bepalend voor de ruimtebehoefte op het gebied van wonen en op 

het gebied van werken.   

Een onderdeel van ecologie is duurzaamheid: binnen de samenleving zal dit een steeds grotere rol 

moeten en gaan innemen, waardoor dit aspect van belang is bij de herstructurering van een 

woonwijk. De vraag is binnen welke facetten van de samenleving duurzaamheid een  rol in zal nemen 

en in welke mate.   

Een politiek-juridisch item is hoe de regelgeving van de overheid zich zal ontwikkelen. Op bepaalde 

beleidsvlakken wordt deze juist versterkt, op andere vlakken juist afgezwakt of gedelegeerd naar 

lagere overheden. Een terugtredende overheid kan grote effecten hebben op de financiële 

draagkracht van de bewoners van een herstructureringswijk, die vaak leven van een uitkering of laag 

 
1 
2 
3 

Demografie 
     Bevolkingsgroei 
      Bevolkingssamenstelling 
     Huishoudenssamenstelling  

  
4 
5 
6 

Economie 
     Inkomen 
     Werkloosheid 
     Werkgelegenheid 

 
7 
8 
9 

Sociaal- cultureel 
     Emancipatie 
     Multiculturaliteit 
     Veiligheid 

 
10 

Technologie 
     Domotica & ICT 

 
11 

Ecologie 
     Duurzaamheid 

 
12 

Politiek- juridisch 
     Regelgeving 

Tabel 1: Trends en ontwikkelingen vanuit  
DESTEP- analyse 
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inkomen. Daarnaast heeft de regelgeving effect op de rol van de woningcorporatie: in hoeverre mag 

deze opereren, voor welke doelgroepen en in welke prijsklassen.  
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Bijlage III: Identificatie trends en ontwikkelingen 
In deze bijlage zijn trends en ontwikkelingen verkregen uit de DESTEP-analyse en verkregen uit de literatuur naast elkaar gezet, geordend volgens de DESTEP-analyse. Per trend en ontwikkeling zijn per rapport de overeenkomende 

factoren bij elkaar gezocht. Op deze manier is een overzicht verkregen van trends en ontwikkelingen die in de literatuur worden onderscheiden en met elkaar overeenkomen. Ook is per trend en ontwikkeling aangegeven waarom deze 

wel of niet wordt meegenomen bij het opstellen van de toekomstscenario’s.  

Tabel 2: Identificatie trends en ontwikkelingen 

 

Bron: Vanuit DESTEP-analyse Mulder en Vlies, van der, 2009 Verbaan, 2008 Blom, 2010 PWC, 2012 Ehrhart, 2012 

1 Demografie: Bevolkingsgroei, 
Bevolkings- en 
huishoudenssamenstelling,  

Demografie Vergrijzing in Europa Bevolking en beroepsbevolking   

2 Economie:  
Inkomen  
Werkloosheid  
Werkgelegenheid  

Ruimtelijke economische 
ontwikkeling  

Economische groei; Ontwikkeling 
werkgelegenheid 

Gezond investeringsklimaat voor 
de bouw; Ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt; Structureel herstel; 
Faillisementsgolf; Schil van 
flexwerkers wordt dunner  

 Political Stability and Economic; 
Hoogte en verdeling van 
inkomens; 

3 Sociaal- cultureel: Emancipatie 
Multiculturaliteit 

Levensstijl en leefomgeving Toenemende mondigheid van 
cliënten; Roep om transparantie 

 Consumenten- en 
producentenvertrouwen 

Dominant Consumer Needs 

4   Kanteling van stelsels: van 
aanbodsturing naar vraagsturing 
en zelforganisatie 

 Inspelen op veranderingen bij 
opdrachtgevers; Doelgericht 
toewerken naar betere resultaten 

 

5 Sociaal cultureel: Veiligheid Veiligheid     

6   Globalisering en 
internationalisering  

Globalisering en 
internationalisering; Oprukkend 
Azië en islamisering;  

Productieverplaatsing  Internationale vergelijking  Trade Regulation  

7  Technologie: Domotica & ICT  Invloed van technologie  Verder oprukkende ICT-
technologie;  

Informatie technologie  Oplossingen in strijd tegen 
faalkosten; Risico management: 
Betere resultaten, meer stabiliteit  

Material Technology; ICT Systems 
and Robotics Precision  

8    Woningbouwproductie    
 

 

9      Infrastructure for International 
Exchange; Logistics and Transport 
Regulation 

10      Quality of Urban Development 

11  Gezondheid/belevingswaarde  Verontreiniging; flora en fauna   

12  Schaarste    Availability and Price of Raw 
Materials and Resources; Energy 
Price and Energy 

13   Herijking van de financiële 
systemen 

 Nieuwe trend op de fusie- en 
overnamemarkt 

 

14 Ecologie: Duurzaamheid  Klimaatverandering  Klimaatseffecten;   Duurzaamheid  Level of Climate Change 

15 Politiek- juridisch: Regelgeving  Regie/proces (rol overheid)  Terugtredende overheid door 
outsourcing en overheveling van 
taken naar het private domein  

Gemeentefonds; Subsidies 
herstructurering; 
Milieuwetgeving; Wetgeving 
herstructurering; Inkomsten 
grondbedrijf; Gemeentelijke 
indeling; Bestuurlijke herindeling  

 Regulatory and Spending Policies 
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De trends 1,2,3,5,6,7,9,10,12 en 15 worden relevant gezien als basis voor de scenario’s, deze komen 

meerdere malen (twee of meer) naar voren in de rapporten/DESTEP-analyse. Deze trends kunnen 

van algemeen van belang worden geacht als factor in scenarioplanning betreft de bebouwde 

omgeving. De trends 4,8,11,13,14 worden niet meegenomen. Dit zijn van aanbod-naar 

vraagsturing/zelforganisatie en inspelen op veranderingen, roep om transparantie, oplossingen in 

strijd tegen faalkosten/risiscomanagementen herijking financiele systemen/nieuwe trend op fusie en 

overnamemarkt, woningbouwproductie, gezondheid/belevingswaarde, verontreiniging/flora en 

fauna en klimaattverandering/-effecten. Deze zijn niet relevant voor de herstructurering van een 

woonwijk en vaak maar in één rapport terug te vinden als relevante trends en ontwikkelingen. Door 

een groot aantal experts zijn deze punten dus niet genoemd als belangrijke trends en 

ontwikkelingen, als basis voor de scenarioanalyse. De trends die niet worden meegenomen, zijn voor 

een groot deel afkomstig uit rapporten waarin geen scenarioanalyse wordt uitgevoerd, maar waarin 

alleen relevante veranderingen worden geschetst. Voor PWC (2012) zijn dit relevante veranderingen 

in de bouwsector, voor Verbaan (2008) zijn deze veranderingen algemeen. Voor scenarioplanning 

betreft de gebouwde omgeving zijn deze trends dus minder relevant en kunnen weggelaten worden. 

Wel zijn deze rapporten een belangrijke inspiratiebron voor de definitie van de trends en 

ontwikkelingen en vergelijkingsmateriaal voor de overige rapporten betreft trends en 

ontwikkelingen, maar als basis voor scenarioplanning kan en moet er minder waarde aan gehecht 

worden. Punt 9, infrastructuur en openbaar vervoer, wordt maar in één rapport gevonden, maar 

toch meegenomen. Dit omdat infrastructuur van de wijk van grote invloed is op de 

toekomstbestendigheid van een wijk. 

De trends en ontwikkelingen worden als volgt bediscussieerd, relevant geacht of niet en 

gedefinieerd:  

1. Demografie: Wordt in bijna alle rapporten genoemd als zijnde relevant in scenarioanalyse en 

omvat in de literatuur onder andere bevolkingssamenstelling (dus ook de vergrijzing), 

huishoudensamenstelling, bevolkingsontwikkeling. Het begrip demografie wordt in dit rapport vooral 

gezien als bevolkingsontwikkeling: bevolkingskrimp of bevolkingsgroei. Deze krimp of groei wordt 

bepaald door onder andere de bevolkingssamenstelling (aantal geboortes, vergrijzing, immigranten) 

en de huishoudensamenstelling en zal dan ook zo worden meegenomen.  

2. Economie: Wordt in vrijwel alle rapporten in de tabel onderscheiden en is onder te verdelen in 

economische ontwikkeling, ontwikkeling werkgelegenheid en de inkomensontwikkeling. 

Economische ontwikkeling en ontwikkeling werkgelegenheid liggen erg dicht bij elkaar, ontwikkeling 

werkgelegenheid is een direct gevolg van economische ontwikkeling en deze trends en 

ontwikkelingen zullen dus als een geheel worden gezien. Dit begrip heeft twee uitersten: 

economische krimp dat meestal leidt tot minder werkgelegenheid, en economische groei dat leidt tot 

meer werkgelegenheid. Inkomensontwikkeling is ten dele gerelateerd aan de economische 

ontwikkeling, maar hoeft deze ontwikkeling niet per se te volgen. Omdat de toekomstbestendigheid 

van een wijk ook afhangt van de betaalbaarheid en financierbaarheid van de woningen, wordt 

inkomensontwikkeling apart meegenomen. Het gaat hier vooral om de ontwikkeling van de 

inkomens van de lagere sociaal- economische klasse (de armen) en de hogere klasse (de rijkeren) en 

het verschil daartussen. Er zal vooral gekeken worden naar het verschil, dat groter of kleiner kan 

worden, en per mogelijkheid andere effecten heeft op een woonwijk.  
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3. De sociaal-culturele begrippen zijn door bijna elk rapport genoemd maar net anders gedefinieerd. 

Dit zijn emancipatie, multiculturaliteit, mondigheid cliënten, vertrouwen en consumentenbehoeften 

en zijn allen te vatten onder het begrip van Mulder en van der Vlies: levensstijl. Emancipatie: als men 

meer wil consumeren wordt er meer gewerkt, terwijl de cultuur ook een deel van de levensstijl 

bepaald. Met opleidingsniveau is dit net zo: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer 

mogelijkheden tot meer verdienen en meer uitgeven, meer materialisme. Dit leidt tot het begrip 

vertrouwen en consumentenbehoefte, de behoefte van de consument. Is dit zoveel mogelijk 

uitgeven voor jezelf, of wordt er hierbij ook aan anderen gedacht? Dit kan worden gevat in het begrip 

levensstijl: zoveel mogelijk bereiken voor jezelf (individualistisch) of ook denken in het belang van de 

ander (collectief), op sociaal (status, vriendenkring) en economisch gebied (inkomen, materialisme, 

statussymbolen). Dit kan onder andere invloed hebben op de gewenste woonvormen.  

4.De trends en ontwikkelingen kanteling van stelsels en inspelen op veranderingen bij 

opdrachtgevers komen niet voor in scenarioanalyses vanuit de literatuur, dat het refereren aan 

literatuur bij het opstellen van de scenario’s betreft dit punt onmogelijk maakt. Ook zijn deze trends 

en ontwikkelingen van ondergeschikt belang bij de herstructurering van een woonwijk.  

5. Veiligheid als expliciete onzekerheid komt in de literatuur niet vaak naar voren, maar impliciet in 

de beschrijving van de scenario’s wel. Als onderdeel van het anticiperen op klimaatverandering, als 

gevolg van terugtredende overheid en als gevolg van een grotere spreiding in inkomens komt 

veiligheid in de literatuur naar voren. Maar dat is te weinig, veiligheid is onderdeel van de 

leefbaarheid van een wijk en bepaald mede of de wijk toekomstbestendig is of niet. Veel criminaliteit 

in een wijk bepaalt immers mede het imago van de wijk en of mensen er willen wonen of niet. Door 

het belang van veiligheid voor de herstructurering van een woonwijk wordt het begrip dus apart 

meegenomen. Het betreft hier de objectieve veiligheid (vandalisme, inbraken, etc.) en de subjectieve 

veiligheid (onveiligheidsgevoelens) en kent twee uitersten: veilig en onveilig.  

6. Globalisering en internationalisering, dit begrip wordt in de tabel door elk rapport genoemd en 

wordt dus meegenomen in de trends en ontwikkelingen. Globalisering en internationalisering laat 

zien hoeveel de bewoners (inter)nationaal of lokaal georiënteerd zijn: de mate van verbondenheid 

aan de wijk of stad, maar betreft ook de handel en productie: wereldwijd of regionaal? Is de 

samenleving wereldwijd of regionaal georiënteerd?  

7. De vertegenwoordiging van technologie in elke kolom/studie laat het belang ervan zien. Het begrip 

technologie is breed, van het wonen en werken aangenamer maken tot preciezere productie met 

minder faalkosten en innovatieve materiaaltechnologie. Dit zal een grote invloed hebben op het 

wonen en werken in de toekomst en wordt in die zin dus meegenomen als trend. De vraag of de 

toekomst veel of weinig innovatie zal kennen is bepalend voor de snelheid van de ontwikkeling van 

deze technologieën. Ontwikkelingen op het gebied van technologie met directe of indirecte gevolgen 

voor het wonen of werken zullen worden gevat onder dit aspect, onder de twee uitersten geen en 

veel innovatie.  

8. Woningbouwproductie, naar prijsklasse, grootte van de woning, koop of huur, zijn zeker relevant 

bij een wijkaanpak maar komen vrijwel niet voor in de literatuur. Als van deze begrippen bekend is 

hoe dit er over vijftig jaar eruitziet, wat de behoefte van de bewoners is, zal de wijk zeker 

toekomstbestendig zijn. Exact bepalen is onmogelijk, maar aan de hand van de context een visie 

afleiden is zeker interessant. Dit wordt gedaan vanuit de sociaal- economische context van de 
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scenario’s, waar in een later stadium ruimtelijke ingrepen op worden gebaseerd. In het opstellen van 

de scenario’s komt dit ruimtelijk aspect dus niet aan bod, maar pas bij het opstellen van een aanpak 

voor De Vergt.  

9. Infrastructuur en openbaar vervoer zijn aandachtspunten bij de herontwikkeling van een 

woonwijk. Dit punt komt maar in een rapport expliciet terug, maar in de andere rapporten wordt er 

in de verhaallijnen ook aandacht aan geschonken. Het zou onder technologie geplaatst kunnen 

worden, maar daarmee wordt dat begrip te veelomvattend en zou er aan dit onderwerp minder 

waarde gehecht worden dan zou moeten. Infrastructuur neemt een belangrijk deel van de openbare 

ruimte in beslag en kan niet genegeerd worden bij de herstructurering van een woonwijk. Daarom 

wordt het begrip infrastructuur en openbaar vervoer meegenomen. Deze begrippen worden niet 

alleen bekeken op technologische ontwikkelingen ervan in de toekomst, maar ook op het gebruik 

ervan door de samenleving. Het gebruik is afhankelijk van de ontwikkelingen, dus worden de 

ontwikkelingen bij dit begrip als uitersten gezien: wel of geen innovatie.  

10. De kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling wordt maar tweemaal genoemd in de literatuur, maar 

wordt toch meegenomen gezien de relevantie ervan voor een stedelijke herontwikkeling. De 

kwaliteit van de wijk, nu en in de toekomst, bepaalt of mensen er graag wonen of gaan wonen of niet 

en of de wijk dus toekomstbestendig is. De kwaliteit van de wijk is dus van belang en wordt daarom 

meegenomen als onzekerheid. Deze kwaliteit wordt bepaald door de leefbaarheid, voorzieningen, 

bewoners, bereikbaarheid en de openbare ruimte en kan beoordeeld worden als goed of slecht, en 

wat daartussenin zit.  

11. Onder dit punt vallen verschillende begrippen die wel raakvlakken hebben maar net iets anders 

zeggen: gezondheid/belevingswaarde, verontreiniging en flora en fauna. Deze begrippen zijn op te 

delen in de belevingswaarde (gezondheid, flora en fauna) en verontreiniging. Belevingswaarde komt 

al naar voren in de kwaliteit van de wijk, verontreiniging heeft meer invloed op de hele samenleving 

en niet zozeer op de herstructurering van een woonwijk en zal daarom verder niet worden 

meegenomen.  

12. Maar twee rapporten beschrijven deze trend schaarste. Het woord schaarste komt naar voren 

maar ook een dimensie ervan: de beschikbaarheid en prijs van (bronnen voor) ruwe materialen en 

energie, zoals ertsen en olie. Bij de herontwikkeling van een woonwijk zijn deze aspecten mede 

bepalend voor de toekomstbestendigheid ervan, dit omdat de energie- en materiaalschaarste zeer 

bepalend is voor de prijs van het wonen in de toekomst. Het begrip energie- en materiaalschaarste 

(beschikbaarheid en prijs materialen en energie) zal meegenomen worden met de uitersten veel en 

weinig schaarste.  

13. Deze trend, herijking financiële systemen en nieuwe trend op de fusie- en overnamemarkt wordt 

niet meegenomen. In rapporten waarin scenarioanalyse wordt uitgevoerd worden deze niet 

meegenomen, en dus als minder relevant gezien. De fusie- en overnamemarkt is niet interessant bij 

de herstructurering van een woonwijk, herijking financiële systeem komt voor een deel aan bod 

onder economie en heeft verder geen vergelijkingsmateriaal als basis voor de scenario’s.  

14. Klimaatverandering of het optreden tegen de gevolgen ervan (duurzaamheid) wordt in de meeste 

studies als trend en ontwikkeling meegenomen. De effecten kunnen groot zijn op het functioneren 

van een stad of land, maar is op kleinere schaal minder relevant. Maatregelen (zoals dijkverzwaring) 
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worden vaak op nationaal niveau getroffen en hebben dus geen directe gevolgen voor een woonwijk. 

Daarom wordt klimaatverandering niet meegenomen als trend voor de uitvoer van scenarioanalyse.  

15. De laatste trend en ontwikkeling is de regelgeving. De rol van de overheid is bepalend voor de 

mate van regelgeving. Daarnaast komt deze rol van de overheid naar voren in factoren als zowel de 

wetgeving, overheveling van taken en het uitgavenbeleid. Deze trend wordt door bijna elk document 

aangewezen als relevant en wordt dus meegenomen. Naast de rol van de overheid betreft 

regelgeving is er de rol van de woningcorporaties. Voor woningcorporaties geldt strenge, specifieke 

wetgeving zoals uit de DESTEP-analyse is gebleken. Hoe deze regelgeving betreft o.a. de taakvelden 

van de corporatie zich ontwikkelt, is van belang voor de herstructurering van De Vergt: het overgrote 

deel van de woningen is immers sociale huur. Dit leidt tot twee relevante trends en ontwikkelingen 

voor een herstructureringswijk: rol van de overheid en rol van de woningcorporatie. De rol van de 

overheid wordt gezien als dominant (veel wetgeving, veel uitgaven) of als terugtredend (weinig 

wetgeving, zelfregulerende markt). De rol van de woningcorporatie wordt gezien als iets dat zich 

twee kanten op kan ontwikkelen: sociale huisvesting wordt minder noodzakelijk omdat steeds meer 

mensen zichzelf kunnen voorzien in huisvesting, of de sector groeit juist.  

Dit leidt tot de volgende trends en ontwikkelingen die in de verdere ontwikkeling van de scenario’s 

worden meegenomen:  

1. Demografie: Het begrip demografie wordt in dit rapport vooral gezien als 

bevolkingsontwikkeling: bevolkingskrimp of bevolkingsgroei. Deze krimp of groei wordt 

bepaald door onder andere de bevolkingssamenstelling (aantal geboortes, vergrijzing, 

immigranten) en de huishoudensamenstelling en zal dan ook zo worden meegenomen.  

2. Ontwikkeling economie en werkgelegenheid: Dit begrip heeft twee uitersten: economische 

krimp dat meestal leidt tot minder werkgelegenheid, en economische groei dat leidt tot 

meer werkgelegenheid  

3. Ontwikkeling inkomensverschillen: Het gaat hier vooral om de ontwikkeling van de 

inkomens van de lagere sociaal- economische klasse (de armen) en de hogere klasse (de 

rijkeren) en het verschil daartussen. Er zal vooral gekeken worden naar het verschil, dat 

groter of kleiner kan worden, en per mogelijkheid andere effecten heeft op een woonwijk.  

4. Levensstijl: Zoveel mogelijk bereiken voor jezelf (individualistisch) of ook denken in het 

belang van de ander (collectief), op sociaal (status, vriendenkring) en economisch gebied 

(inkomen, materialisme, statussymbolen).  

5. Veiligheid: Het betreft hier de objectieve veiligheid (vandalisme, inbraken, etc.) en de 

subjectieve veiligheid (onveiligheidsgevoelens) en kent twee uitersten: veilig en onveilig. 

6. Globalisering en internationalisering: Globalisering en internationalisering laat zien hoeveel 

de bewoners (inter)nationaal of lokaal georiënteerd zijn: de mate van verbondenheid aan de 

wijk of stad, maar betreft ook de handel en productie: wereldwijd of regionaal? Is de 

samenleving wereldwijd of regionaal georiënteerd?  

7. Technologie: Ontwikkelingen op het gebied van technologie met directe of indirecte 

gevolgen voor het wonen of werken zullen worden gevat onder dit aspect, onder de twee 

uitersten geen en veel innovatie.  

8. Infrastructuur en openbaar vervoer: Dit begrip wordt niet alleen bekeken op technologische 

ontwikkelingen ervan in de toekomst, maar ook op het gebruik ervan door de samenleving. 
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Het gebruik is afhankelijk van de ontwikkelingen, dus worden de ontwikkelingen bij dit begrip 

als uitersten gezien: wel of geen innovatie.  

9. Kwaliteit van de wijk: Deze kwaliteit wordt bepaald door de leefbaarheid, voorzieningen, 

bewoners, bereikbaarheid en de openbare ruimte en kan beoordeeld worden als goed of 

slecht, en wat daartussenin zit.  

10. Energie- en materiaalschaarste: Het begrip energie- en materiaalschaarste (beschikbaarheid 

en prijs materialen en energie) zal meegenomen worden met de uitersten veel en weinig 

schaarste.  

11. Rol van de overheid: De rol van de overheid wordt gezien als dominant (veel wetgeving, veel 

uitgaven) of als terugtredend (weinig wetgeving, zelfregulerende markt).  

12. Rol van de woningcorporatie: De rol van de woningcorporatie kan zich ontwikkelen in twee 

richtingen: sociale huisvesting wordt minder noodzakelijk omdat steeds meer mensen 

zichzelf kunnen voorzien in huisvesting, of de sector groeit juist.   
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Bijlage IV: Identificatie impact en onzekerheid voor de trends en ontwikkelingen  

Identificatie sleutelonzekerheden vanuit literatuur 

Ook in de literatuur worden de trends en ontwikkelingen, die gebruikt zijn als input voor de trends en ontwikkelingen voor de uitvoering van de scenarioanalyse in dit rapport, beoordeeld op impact en onzekerheid. Dit is gedaan door 

Mulder en van der Vlies (2009), Blom (2010) en Ehrhart (2012). De volgende tabel is daar een overzicht van. Aan deze studies zijn ook de trends en ontwikkelingen ontleend, evenals aan de rapporten van Verbaan (2008) en PWC 

(2012). In deze rapporten worden belangrijke trends en ontwikkelingen onderscheiden, maar hier wordt geen score op impact of onzekerheid aan gegeven. Deze worden dus weggelaten. Ook de trends en ontwikkelingen vanuit de 

DESTEP-analyse doen niet mee, in de literatuur is hier ook geen impact of onzekerheidsscore aan gegeven. De mate van impact en onzekerheid wordt onderscheiden, zodat voor de in bijlage III onderscheiden trends en ontwikkelingen 

de mate van impact en onzekerheid vast komt te staan. In de linkerkolom zijn de trends en ontwikkelingen weergegeven die in bijlage III zijn onderscheiden vanuit de literatuur en als zijnde relevant bij de herstructurering van een 

woonwijk. De impact en onzekerheid wordt ontleend aan dezelfde bronnen. Omdat de trends en ontwikkelingen ontleend zijn aan dezelfde literatuur als de mate van impact en onzekerheid, wordt ervan uitgegaan dat de mate van 

impact en onzekerheid zoals onderscheiden in de literatuur ook geldt voor de trends en ontwikkelingen zoals onderscheiden in bijlage III. In de tabel zijn in rood per document de twee trends en ontwikkelingen met de grootste mate 

van impact en onzekerheid aangegeven. Ontwikkeling economie en werkgelegenheid wordt door Mulder en van der Vlies (2009) en door Blom (2010) gezien als een van de trends met de grootste impact en grootste mate van 

onzekerheid. Levensstijl wordt door Mulder en van der Vlies (2009) en Ehrhart (2012) onderscheiden als trend met een grote mate van impact en onzekerheid. Bij Blom (2010) komt woningbezit- en productie naar voren als tweede 

trend met veel impact en onvoorspelbaarheid, Ehrhart (2012) onderscheid als tweede grote trend de kwaliteit van de wijk. Te zien is dat twee van de trends twee keer naar voren komt als trend met de meeste impact en onzekerheid, 

namelijk ontwikkeling economie en werkgelegenheid en levensstijl. De overige trends komen maar een keer naar voren, of helemaal niet. Van de trends ontwikkeling economie en werkgelegenheid en levensstijl kan dus gezegd 

worden dat deze het hoogste scoren op de mate van impact en onzekerheid en dus gezien kunnen worden als twee sleutelonzekerheden, onderscheiden vanuit de literatuur. 

Tabel 3: Identificatie impact en onzekerheid van de trends en ontwikkelingen 

Bron: Voor herstructurering 
relevante trends en 
ontwikkelingen, 
onderscheiden in bijlage 4.2  

Mulder en Vlies, van der, 
2009  
Trends en ontwikkelingen  

Mulder en Vlies, van 
der, 2009  
Mate van impact en 
onzekerheid, 1-10, 1= 
meeste impact/ 
onzekerheid, 10 minste  

Blom, 2010  
Trends en ontwikkelingen  

Blom, 2010  
Mate van impact en  
onzekerheid  

Ehrhart, 2012  
Trends en ontwikkelingen  

Ehrhart, 2012  
Mate van impact en 
onzekerheid  
1-14, 1= meeste 
impact/onzekerheid, 
14 minste  

1 Demografie  Demografie  9  Bevolking en 
beroepsbevolking  

Impact: vrij klein, Voor-
spelbaarheid: gemiddeld  

- - 

2/3 Ontwikkeling economie en 
werkgelegenheid; 
Ontwikkeling 
inkomensverschillen  

Ruimtelijke economische 
ontwikkeling  

2  Economische groei; 
ontwikkeling 
werkgelegenheid;  

Impact: groot; vrij groot  
Voorspelbaarheid: klein; 
klein  

Political Stability and Economic security; 
Hoogte en verdeling van inkomens;  

11 (weinig), 1 
(hoogst)  

4 Levensstijl  Levensstijl en leefomgeving  1 (hoogst)  - - Dominant Consumer Needs  2  

5 Veiligheid  Veiligheid  10 (minst)  - - - - 

6 Globalisering en 
internationalisering  

Globalisering en 
internationalisering  

6  Productieverplaatsing  Impact:gemiddeld  
Voorspelbaarheid: vrij groot  

Trade Regulation; Distribution of 
production and World trade  

9; 4  

7 Technologie  Invloed van technologie  5  Informatie technologie  Impact: gemiddeld, Voor- 
spelbaarheid: gemiddeld  

Material Technology; ICT Systems and 
Robotics Precision  

13; 12  

8 Infrastructuur en openbaar 
vervoer  

- - - - Infrastructure for International Exchange; 
Logistics and Transport Regulation  

14; 10  

9 Kwaliteit van de wijk  - - - - Quality of Urban Development  3  

10 Energie- en 
materiaalschaarste  

Schaarste  7  - - Availability and Price of Raw Materials 
and Resources; Energy Price and Energy  

6; 5  

11 Rol van de overheid  Regie/proces (rol overheid)  3  Gemeentefonds; subsidies 
herstructurering; milieuwetge-
ving; wetgeving herstructure-
ring; Inkomsten grondbedrijf; 
Gemeentelijke indeling; 
Bestuurlijke herindeling  

Impact: groot, vrij groot, 
gemiddeld, groot, vrij groot, 
gemiddeld, vrij groot  
Voorspelbaarheid: vrij groot, 
vrij groot, vrij klein, vrij klein, 
gemiddeld, groot, gemiddeld  

Regulatory and Spending Policies  8  

12 Rol van de woningcorporatie - - - - - - 
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Identificatie sleutelonzekerheden vanuit enquêtes 

De twee sleutelonzekerheden onderscheiden vanuit de literatuur worden vergeleken met 

sleutelonzekerheden, onderscheiden vanuit een enquête aan diverse personen werkzaam op het 

gebied van herstructurering of projectontwikkeling. Deze personen zijn werkzaam bij 

woningcorporatie Woonlinie, gemeente Zaltbommel, gemeente Werkendam en verschillende 

ontwikkelende aannemers. Aan deze personen is de lijst met trends en ontwikkelingen zoals 

onderscheiden in bijlage III voorgelegd ter beoordeling op impact en onzekerheid. Deze trends en 

ontwikkelingen zijn te zien als relevant voor de herstructurering van een woonwijk en onderscheiden 

vanuit de combinatie van een DESTEP-analyse met literatuuronderzoek. De trend en ontwikkeling rol 

van de woningcorporatie is buiten beschouwing gelaten. Tabel 4 op de volgende bladzijde laat de 

resultaten van de enquête zien, de hoogste mate van impact en onzekerheid is voor de duidelijkheid 

in rood aangegeven. Deze zijn ontleend aan de enquête, die als volgt is verzonden:  

Beste mensen, 

Bij deze de vraag om maar een paar minuten van uw/jouw tijd.    

Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik momenteel bezig met het opstellen van toekomstscenario’s. De basis 

voor deze scenario’s wordt gevormd door twee trends en ontwikkelingen met de grootste impact op de 

toekomst, en de grootste onzekerheid over welke richting deze trend zich op ontwikkelt. De scenario’s worden 

toegepast voor een herstructurering, de trends en ontwikkelingen moeten dus relevant zijn daarvoor. Vanuit 

literatuuronderzoek heb ik twaalf, naar mijn idee, relevante trends en ontwikkelingen onderscheiden. Nu is 

mijn vraag aan jullie of jullie deze willen ordenen naar impact op de toekomst en onzekerheid over de richting 

van de ontwikkeling. (1=heel weinig impact, onzekerheid 12= veel impact, onzekerheid) Ook zou ik graag willen 

weten of jullie nog aanvullingen hebben op de trends en ontwikkelingen, en zo ja, waarom. Verdere uitleg van 

elk trend en de uitersten van de ontwikkeling ervan, is onderaan opgenomen. Als iets onduidelijk is of er nog 

vragen zijn hoor ik het graag.  

Alvast bedankt voor het invullen!  

Met vriendelijke groet,  

Eline Roest  

Beschrijving per trend en ontwikkeling:   

1. Demografie: Het begrip demografie wordt gezien als bevolkingsontwikkeling: bevolkingskrimp of 

bevolkingsgroei. Deze krimp of groei wordt bepaald door onder andere de bevolkingssamenstelling (aantal 

geboortes, vergrijzing, immigranten) en de huishoudensamenstelling en zal dan ook zo worden meegenomen.  

2. Ontwikkeling economie en werkgelegenheid: Dit begrip heeft twee uitersten: economische krimp dat 

meestal leidt tot minder werkgelegenheid, en economische groei dat leidt tot meer werkgelegenheid.   

3. Ontwikkeling inkomensverschillen: Het gaat hier vooral om de ontwikkeling van de inkomens van de lagere 

sociaal- economische klasse (de armen) en de hogere klasse (de rijkeren) en het verschil daartussen. Er zal 

vooral gekeken worden naar het verschil, dat groter of kleiner kan worden, en per variant andere effecten 

heeft op een woonwijk.   

4. Levensstijl: Zoveel mogelijk bereiken voor jezelf (individualistisch) of ook denken in het belang van de ander 

(collectief), op sociaal (status, vriendenkring) en economisch gebied (inkomen, materialisme, statussymbolen).  

5. Veiligheid: Het betreft hier de objectieve veiligheid (vandalisme, inbraken, etc.) en de subjectieve veiligheid 

(onveiligheidsgevoelens) en kent twee uitersten: veilig en onveilig.   

6. Globalisering en internationalisering: Globalisering en internationalisering laat de mate van gebondenheid 

van de bewoners aan de wijk of stad zien, maar betreft ook de handel en productie: wereldwijd of regionaal? 
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7. Technologie: Ontwikkelingen op het gebied van technologie met directe of indirecte gevolgen voor het 

wonen of werken zullen worden gevat onder dit aspect, onder de twee uitersten geen en veel innovatie.  

8. Infrastructuur en openbaar vervoer: Dit begrip wordt niet alleen bekeken op technologische ontwikkelingen 

ervan in de toekomst, maar ook op het gebruik ervan door de samenleving. Het gebruik is afhankelijk van de 

ontwikkelingen, dus worden de ontwikkelingen bij dit begrip als uitersten gezien: wel of geen innovatie.   

9. Kwaliteit van de wijk: Deze kwaliteit wordt bepaald door de leefbaarheid, voorzieningen, bewoners, 

bereikbaarheid en de openbare ruimte en kan beoordeeld worden als goed of slecht, en wat daartussenin zit.  

10. Energie- en materiaalschaarste: Het begrip energie- en materiaalschaarste (beschikbaarheid en prijs 

materialen en energie) zal meegenomen worden met de uitersten veel en weinig schaarste.   

11. Rol van de overheid: De rol van de overheid wordt gezien als dominant (veel wetgeving, veel uitgaven) of 

als terugtredend (weinig wetgeving, zelfregulerende markt). 

Elk cijfer 1-12 mag maar 1 keer worden gebruikt. Voorbeeld: Dat er een bevolkingskrimp optreedt na 2030 is 

vrij zeker (onzekerheid: 2). De impact hiervan zal vrij groot zijn voor de herstructurering van een woonwijk 

(impact: 9). 

Mate van impact en onzekerheid:  Impact 
1=weinig, 
12=veel 

Onzekerheid 
1= weinig 
12= veel  

Trends en ontwikkelingen:  

1. Demografie    

2. Ontwikkeling economie en 
werkloosheid  

  

3. Ontwikkeling 
inkomenverschillen 

  

4. Levensstijl    

5. Veiligheid    

6. Globalisering en 
internationalisering  

  

7. Technologie    

8. Woningbezit en – productie    

9. Infrastructuur en openbaar 
vervoer  

  

10. Kwaliteit van de wijk    

11. Energie- en 
materiaalschaarste  

  

12. Rol van de overheid    
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Tabel 4: Resultaten enquête 

 i.= impact, 0.= 
onzekerheid 

i.  o.  i.  o.  i.  o.  i.  o.  i.  o.  i.  o.  i.  o.  i.  o.  i.  o.  i.  o.  Gemiddelde 
impact  

Gemiddelde 
onzekerheid 

 Respondentnummer: 1   2   3   4   5   6   7   8  9   10     

1 Demografie       12 3 9 4 10 3 7 9 10 4 12 3 9 3 6 1 10 2 11 3 9,6 3,5 

2  Ontwikkeling 
economie en 
werkgelegenheid 

9 9 12 10 11 12 7 9 8 8 10 5 9 9 11 7 10 9 10 6 9,7 8,4 

3 Ontwikkeling 
inkomensverschillen 

9 9 10 10 8 11 7 4 8 12 6 9     4 8 10 8 9 6 7,9 8,6 

4 Levensstijl      7 4 5 10 7 7 6 8 4 10 8 5 5 10 8 6 11 10 6,8 7,8 

5 Veiligheid  7 9 8 4 9 4 3 7 4 4 10 5 8 9 2 6 8 6 8 6 6,7 6,0 

6 Globalisering en 
internationalisering 

3 3 3 5 1 1 11 3 2 10 3 10 5 3 1 5 6 8 10 6 4,5 5,4 

7 Technologie 9 11 5 7 2 5 5 3 4 8 4 6     8 12 9 2 11 9 6,3 6,3 

8 
 

Infrastructuur en 
openbaar vervoer 

7 7 1 6 6 9 2 3 3 2 5 10 6 4 3 2 5 6 7 4 4,5 5,3 

9 Kwaliteit van de wijk  5 5 6 4 3 2 8 7 10 3 11 8 7 7 9 9 11 5 10 10 8,0 6,0 

10 Energie- en 
materiaalschaarste 

9 5 11 3 12 8 3 5 3 9 8 12 8 4 10 4 9 3 9 5 8,2 5,8 

11 Rol van de overheid 3 9 2 5 7 6 9 5 10 10 12 10 7 4 7 11 12 3 9 4 7,8 6,7 

 

Opvallend is dat vooral de trends ontwikkeling economie en werkgelegenheid en rol van de overheid aangemerkt worden als hebbende een grote impact én onzekerheid voor de toekomst. Ook de trends en ontwikkelingen 

ontwikkeling inkomensverschillen en levensstijl worden gezien als trends met een grote impact en onzekerheid. Dit komt overeen met de sleutelonzekerheden zoals onderscheiden in de literatuur, ontwikkeling economie en 

werkgelegenheid en levensstijl. De overige trends worden minder vaak/niet genoemd en kunnen wel gezien worden als relevant, maar met een vrij grote zekerheid of kleine impact.   
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Bijlage VA-D. Vergelijking toekomstscenario’s vanuit de literatuur 
In deze bijlage worden de toekomstscenario’s ingevuld door toekomstontwikkelingen in de gebruikte literatuurstudies te koppelen aan de eerder gedefinieerde trends en ontwikkelingen, welke als basis dienen voor de 

toekomstscenario’s. De trend en ontwikkeling rol van de woningcorporatie is niet meegenomen, aangezien deze niet voorkomt in de literatuur.   

Scenario A: Economische krimp, collectieve levensstijl 
1
: Noot: De WLO scenario’s zoals beschreven door Janssen et al, 2006a en 2006b; Kunsele et al, 2010 en Verkade et al, 2007

 
zijn opgesteld in tijden van economische vooruitgang, waarin een recessie niet werd voorzien. Hierdoor wordt er niet uitgegaan van economische krimp en groei, 

maar van lichte en sterke economische groei.  

Bron: 
Naam scenario: 
Trend en 
ontwikkeling: 

Mulder en Vlies, van der, 2009 
´Japanse tuin´ 

Ehrhart, 2012 
‘Global resilience’ 

Janssen et al, 2006a en 2006b; 
Kunsele et al, 2010; Verkade et 
al, 20071 

‘Regional Communities’ 

Kuhk, et al, (2011) 
‘Regionale gemeenschappen’ 

Samenvoeging scenario’s  

Demografie       vergrijzing en vergroening, jonge 
hoogopgeleiden vertrekken 

bevolkingsafname weinig bevolkingsgroei migranten keren terug, geen 
instroom, krimp van de regio 

Er is sprake van bevolkingsafname (Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). 
Zoals Mulder en van der Vlies (2009) en Ehrhart (2012) beschrijven trekken er 
bevolkingsgroepen weg. Hierdoor treedt er nog meer vergrijzing op.   

Ontwikkeling 
economie en 
werkgelegenheid 

stagnatie economie, minder welvaart, wegtrek 
bedrijven 

stagnatie economie weinig economische groei, lage 
arbeidsparticipatie en veel 
werkloosheid, minder 
werkgelegenheid 

krimp, meer mensen minder uren 
aan het werk, minder 
werkgelegenheid en werkloosheid 

Het zijn tijden van economische krimp (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; 
Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011).  

Ontwikkeling 
inkomens 

    nadruk ligt op gelijke verdeling van 
inkomens 

iedereen stemt in minder te 
verdienen 

De inkomensverschillen zullen niet toenemen (Janssen et al, 2006; Kuhk et la, 2011).  

Levensstijl  sterke gemeenschapszin, op elkaar aangewezen 
zijn is geen probleem, virtuele sociale 
gemeenschappen, mantelzorg, ruilhandel, 
duurzaamheidsdenken 

 veel consumptie overheid stimuleert solidariteit solidariteit naar elkaar toe, 
iedereen draagt bij in de 
samenleving, inzetten voor 
collectief welzijn 

Er heerst een sterke gemeenschapszin/veel solidariteit, men leeft in een collectieve 
samenleving waarin ieder een eigen bijdrage heeft (Mulder en van der Vlies, 2009; Janssen 
et al, 2006; Kuhk et al, 2011).  

Veiligheid    veel rampen, alles voor 
veiligheid, van efficiëntie naar 
weerbaarheid en matiging van 
kwetsbaarheid 

    Alleen Ehrhart (2012) beschrijft dit punt expliciet: veiligheid is van groot belang voor de 
samenleving. Uit de beschrijving van levensstijl (meer collectiviteit) kan er opgemaakt 
worden dat er veel sociale controle is. Daarnaast oefent de lokale overheid door 
regelgeving druk uit op de burgers voor een veilige woonomgeving.  

Globalisering en 
internationaliserin
g 

door internationalisering wegtrek bedrijven uit 
randstad 

landen werken samen, lokale 
aanpassingen aan 
omstandigheden 

nationaal georiënteerd lokale oriëntatie en binding, op 
termijn samenwerking tussen 
landen 

Er is verregaande samenwerking tussen landen zoals Ehrhart (2012) en Kuhk et al (2011) 
beschrijven. Dit kan ook gezien worden als internationalisering (Mulder en van der Vlies, 
2009). Dit roept een tegenreactie op van lagere inkomensgroepen, die sterker lokaal gericht 
raken (Kuhk et al, 2011).  

Technologie technologie om sociale interactie te 
ondersteunen, virtuele gemeenschappen 

goedkope, automatische 
productie 

rem op innovatie noodzaak, gericht op lager 
energieverbruik 

Innovaties op het gebied van energie zijn noodzakelijk (Kuhk et al, 2011; Mulder en van der 
Vlies, 2009). Daarnaast vind er vooral goedkope productie plaats (Ehrhart, 2012), onder 
andere van nieuwe technologieën ter ondersteuning van de sociale interactie (Mulder en 
van der Vlies, 2009).  

Infrastructuur en 
openbaar vervoer 

nieuwe, goedkope concepten, goedkoop 
onderhoud, integratie nieuwe in bestaande 
vervoersmiddelen, geen nieuwe grote 
investeringen, minder filedruk door vergrijzing 

back-up infrastructuur sterke afname files, iets minder 
goederenvervoer 

minder autobezit, wel elektrisch, 
duur ov, wel verbetering, meer 
vervoer over water 

Verbeteringen (goedkoop) aan het infrastructuur en openbaar vervoer netwerk worden 
aangebracht, maar er vinden geen nieuwe grote investeringen plaats (Mulder en van der 
Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011).  

Kwaliteit van de 
wijk  

interactie mens en ruimtelijke omgeving, trek 
uit steden naar dorpen, daar prijzen onder 
druk, minder vervuiling 

verlaten kuststroken i.v.m. 
natuurrampen, small-scale 
farming 

  alternatieven? Energieautonoom?, 
sommige gebieden verlaten, 
hergebruik bestaand vastgoed,  
slechte woningen komen leeg 

Er vind meer interactie plaats tussen mens en ruimtelijke omgeving: behoefte aan groen en 
small-scale farming (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012). Men trekt weg uit 
slechte woningen en gebieden, hierdoor is er sprake van leegstand (Mulder en van der 
Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011).  

Energie- en 
materiaalschaarste 

nieuwe materialen, sluiten kringlopen, 
schaarste materialen; vergroenen energie, 
lokale opwekking en opslag, weer steenkool, 
schaarste fossiele brandstoffen, decentralisatie 
energievoorziening 

Energie-efficiënt, hernieuwbare 
energie 

afname energiegebruik, lichte 
toename gebruik kolen, veel 
hernieuwbare energie 

stijging prijzen, energietekorten, 
nieuwe grondstoffen, andere rol 
van olie;  

Men maakt efficiënter gebruik van energie en materialen door stijgende prijzen en 
schaarste aan materialen en fossiele brandstoffen (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 
2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). De toepassing van hernieuwbare (groene) 
energie wordt steeds groter (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen, 2006; 
Kuhk et al, 2011). Nieuwe grondstoffen worden aangeboord en steenkool wint aan 
populariteit (Mulder en van der Vlies, 2009; Janssen, 2006; Kuhk et al, 2011).  

Rol van de 
overheid 

gedwongen richtinggever, verzorgingsstaat niet 
langer houdbaar 

veel regels(veiligheid), 
minimuminkomen werklozen 

veel overheid, stuurt op solidariteit lokale sterke overheid, beperkte 
middelen 

Zoals alle studies aangeven is er een sterk sturende overheid, waar veel regelgeving aan 
verbonden is (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen, 2006, Kuhk et la, 
2011). Mulder en van der Vlies (2009) en Kuhk et al (2011) beschrijven de onhoudbaarheid 
van de verzorgingsstaat en de beperkte middelen. Veel uitgaven zullen geschrapt worden, 
maar de overheid zal blijven sturen op solidariteit, zoals Janssen et al (2006) beschrijft. 
Hierdoor zal ze met de beperkte middelen een minimuminkomen voor werklozen en 
allerarmsten blijven uitkeren, zoals Ehrhart (2012) aangeeft.  

Tabel 5: Vormgeving scenario A 
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Scenario B: Economische krimp, individualistische levensstijl 

Bron: 
Naam scenario: 
Trend en 
ontwikkeling: 

Mulder en Vlies, van der, 2009 
‘tuindorp.nl’ 
 

Ehrhart, 2012 
‘customized lifestyle’ 
 

Janssen et al, 2006a en 
2006b; Kunsele et al, 2010; 
Verkade et al, 20071 

‘Transatlantic market’ 

Kuhk, et al, (2011) 
‘Trans- Atlantische markten’ 
 

Samenvoeging scenario’s 

Demografie       negatief migratiesaldo, vergrijzing, kleinere 
huishoudensgrootte 

 bevolkingsgroei matige bevolkingsgroei, komst 
migranten, meer 1-
persoonshuishoudens 

selectieve werkimmigratie, door 
migraties matige groei, minder door 
groei huishoudens 

Er is sprake van een matige bevolkingsgroei (Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et la, 
2011). Dit komt vooral door de komst van migranten (Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 
2011) en door de huishoudensverdunning (Mulder en van der Vlies, 2009; Janssen, 2006; 
Kuhk et al, 2011).  

Ontwikkeling 
economie en 
werkgelegenheid 

lage economische groei  economische groei lichte economische groei, minder 
arbeidsaanbod en 
werkgelegenheid, meer 
arbeidsparticipatie 

lage economische groei, hoge 
arbeidsparticipatie door slechte 
situatie indien werkloos, veel werken 
voor weinig loon, high potentials veel 
werken voor veel loon 

Zoals Mulder en van der Vlies (2009), Janssen et al (2006) en Kuhk et al (2011) aangeven is 
er sprake van matige economische groei. De arbeidsparticipatie is groter dan voorheen 
(Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011).  

Ontwikkeling 
inkomens 

 een maatschappij met ‘winners’ en ‘losers’, 
geen overheidsuitkeringen 

laagbetaalde servicebanen, hoog 
aanzien ontwerpers 

meer inkomensongelijkheid, 
inperking verzorgingsstaat 

grote verschillen rijk en arm Alle studies geven aan dat er sprake is van grote verschillen tussen rijk en arm (Mulder en 
van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Het ontbreekt 
aan overheidsuitkeringen, wat de verschillen groter maakt (Mulder en van der Vlies, 2009; 
Janssen et al, 2006).  

Levensstijl  verantwoordelijk voor eigen leefomgeving, 
solidariteit alleen naar familie toe, groot 
verschil rijk en arm 

individuele wereld, 
gepersonaliseerde consumptie, 
consumptie is creatieve ervaring, 
persoonlijk, onafhankelijk 

individualistisch, nadruk op eigen 
verantwoordelijkheid 

individualisme, privaat en nationaal 
denken, competieve wereld, eigen 
gezondheid en eigen welstand 

Het is ieder voor zich in deze samenleving, met de nadruk op eigen verantwoordelijkheid 
(Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011).  

Veiligheid  zelf verantwoordelijk voor leefomgeving, 
hoog onveiligheidsgevoel in steden door 
verpaupering, geweld neemt toe, lage sociale 
controle 

hygiënische samenleving: 
weggooimentaliteit, veel wapens 

  slechte leefbaarheid waar lagere 
klasse woont 

Het geweld binnen de samenleving neemt toe (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 
2012). De leefbaarheid van de woonomgeving voor de lagere klasse is slecht te noemen 
(Mulder en van der vlies, 2009; Kuhk et al, 2011) 

Globalisering en 
internationaliserin
g 

door gebruik digitale netwerken, fysieke 
afstanden spelen geen rol meer 

regionaal, alleen ruwe goederen 
over grote afstand 

nationaal georiënteerd lokale oriëntatie, high potentials 
globaal georiënteerd, focus op eigen 
regio 

Voor degenen die het zich kunnen veroorloven spelen fysiek afstanden geen rol meer 
(Mulder en van der Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011). De lagere klasse is meer lokaal 
georiënteerd (Ehrhart, 2012; Kuhk et al, 2011).  

Technologie standaardisatie ICT, zelfvoorziening d.m.v. 
technologie, domotica, werken vanuit huis 

beheerst het hele leven, wereld 
gedigitaliseerd, 
persoonlijk/individueel design 
per product, high quality last-mile 
network 

vrij sterke innovatie, algemeen 
geaccepteerd mits veilig 

telewerken om congestie te ontlopen Het leven speelt zich af binnen een gedigitaliseerde en geautomatiseerde omgeving 
(Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006). Werken vanuit huis is 
daar onderdeel van (Mulder en van der Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011).  

Infrastructuur en 
openbaar vervoer 

private, bestaande infrastructuur, elektrische 
auto, uitgebreide transportnetwerken nodig 
door verspreiding, in steden slecht 
onderhouden, alleen ov op rendabele tijden 

decentraal infrastructuur 
netwerk 

iets minder files, groei 
goederenvervoer 

mobiliteit duur, dus wonen in de stad, 
personenvervoer selectief, snel voor 
rijken, file voor armen, afschaffen 
kleine haltes/stations, investeringen in 
wegennet moeten rendabel zijn 

Infrastructuur en openbaar vervoersnetwerken zijn geprivatiseerd. Investeringen moeten 
rendabel zijn, hierdoor is openbaar vervoer alleen beschikbaar op tijden die rendabel zijn 
en zijn kleine haltes afgeschaft (Mulder en van der Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011).  

Kwaliteit van de 
wijk  

hergebruik ruimte in de stad, vertrek uit stad 
naar groen en een hoge kwaliteit 
leefomgeving, geen gestuurde verspreiding, 
hierdoor verpaupering wijken en vestiging 
industrie bij lagere klasse, lage klasse 
gedeelde zelfvoorzienende faciliteiten 

 trek van platteland naar de stad   dichter opeen wonen, lagere klasse 
vanwege hoge kosten vervoer, hogere 
klasse vanwege status en veiligheid, 
suburbaan wonen wie het zich kan 
veroorloven,  slechte leefbaarheid 
waar lagere klasse woont,  arme 
bevolking in hoogbouw of 
achtergestelde buurt, 

Huishoudens met een hoger inkomen en die het zich kunnen veroorloven, vertrekken uit 
de stad. Hierdoor verpauperen de stadswijken en verslechterd de leefbaarheid (Mulder en 
van der Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011).  

Energie- en 
materiaalschaarste 

hergebruik van materialen, stijgende prijzen; 
minder gebruiksgebonden energiegebruik, 
betaalbare lokale opwekking en opslag 

grotere aanspraak op 
grondstoffen, stijging prijzen, 
decentrale energiesystemen 

toename energieverbruik, 
gebruik kolen, bijna geen 
hernieuwbare energie 

brandstofprijzen onder druk, 
afhankelijk van fossiele brandstoffen, 
ook hernieuwbare energie, hangt af 
van kostprijs 

Er is sprake van stijgende prijzen voor energie en grondstoffen (Mulder en van der Vlies, 
2009; Ehrhart, 2012; Kuhk et al, 2011).  De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen blijft 
(Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). De energievoorziening wordt lokaal geregeld 
(Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012).  

Rol van de 
overheid 

teruggetrokken overheid, hierdoor betalen 
mensen meer zelf,  geen 
overheidsuitkeringen 

gedecentraliseerde economie, 
regionaal ingericht, wel unie met 
meer landen 

weinig overheid, benadrukt eigen 
verantwoordelijkheid burger,  
inperking verzorgingsstaat 

minimale rol overheid, beperkte 
middelen 

De rol van de overheid is minimaal, evenals de beschikbare middelen (Mulder en van der 
Vlies, 2009; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011).  

Tabel 6: Vormgeving scenario B 
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Scenario C: Economische groei, collectieve levensstijl 

Bron: 
Naam scenario: 
Trend en 
ontwikkeling: 

Mulder en Vlies, van der, 2009 
‘Strand op stand’ 
 

Ehrhart, 2012 
‘Mega efficiency in megacities’ 

Janssen et al, 2006a en 2006b; 
Kunsele et al, 2010; Verkade et 
al, 20071  

‘Strong Europa’ 

Kuhk, et al, (2011) 
‘Sterk Europa’ 

Samenvoeging scenario’s 

Demografie       geen vergrijzing, iedereen is jong intelligent 
en ambitieus, trek ouderen naar beneden 
Europa of in de BE Old bubble, veel 
allochtone kenniswerkers 

stabiele bevolkingsgroei, groei in 
steden 

Bevolkingsgroei, vooral door 
immigratie, veelal gezinsmigranten 

veel migranten, groei door 
migraties, veel 'gewone' gezinnen, 
hoogopgeleiden trekken weg, geen 
huishoudensgroei meer 

Er is sprake van bevolkingsgroei (Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). 
Deze groei komt ten dele door een toename van het aantal migraties (Mulder en van der 
Vlies, 2009; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011).   

Ontwikkeling 
economie en 
werkgelegenheid 

welvaart, veel vrije tijd om te genieten van 
de luxe 

welvaart en vooruitgang, indien 
werkloos aan het werk in informele 
sector, mensen creëren zelf jobs 
voor zichzelf 

redelijke economische groei, groei 
arbeidsproductiviteit, stabilisatie 
werkgelegenheid en werkloosheid 

groei, langer werken voor hoge 
sociale lasten, hoge 
arbeidsproductie is voorwaarde 
voor hoge welvaart 

Het is een tijd van welvaart en economische vooruitgang (Mulder en van der Vlies, 2009; 
Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Er is sprake van een hoge 
arbeidsparticipatie en een lage werkloosheid (Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et 
al, 2012).  

Ontwikkeling 
inkomens 

groot deel bevolking heel rijk, kleine groep 
is minder bemiddeld, deze krijgt steun 
vanuit overheid 

hoog inkomensniveau, iedereen 
heeft minstens een basisinkomen 
waarvan goed geleefd kan worden 

gelijkmatige inkomensverdeling beleid gericht op herverdeling De inkomensverschillen worden kleiner (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; 
Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Minder bedeelden ontvangen een basisuitkering 
(Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012).  

Levensstijl  collectief, iedereen ziet alles van elkaar 
zonder problemen, tijd om te genieten van 
de luxe 

consumptie niet kopen, maar 
huren, consumptie en veel 
activiteiten vinden plaats in 
virtuele wereld 

solidariteit is belangrijk meer nadruk op solidariteit en 
collectiviteit, wel nog steeds focus 
op materiele  

Solidariteit is een belangrijk aspect binnen de samenleving (Mulder en van der Vlies, 2009; 
Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011)   

Veiligheid  maatschappelijke veranderingen door gated 
communities, veiligheid gaat boven privacy, 
veiligheidsgevoel belangrijk, net als 
collectieve normen en waarden, alles wordt 
opgenomen, dwingende gedragscodes t.b.v. 
veiligheid 

bewaakte woongebieden in steden     De woonomgeving wordt goed beveiligd (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012).  

Globalisering en 
internationalisering 

technologische broedplaats van nieuwe 
bouwconcepten voor hele wereld, 
verregaande internationalisering 

internationaal georiënteerd, 
nationale overheid op 2e plaats, 
hoge verbondenheid binnen 
globale economie 

internationaal georiënteerd toename, meer bevolking, hogere 
levensstandaard,  wereldburger is 
deel van identiteit, globale 
oriëntatie jongeren en high 
potentials  

Er is sprake van een verregaande internationalisering (Mulder en van der Vlies, 2009; 
Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011).  

Technologie wegnemen mobiliteitsvraag, grote invloed, 
maakt fysieke contacten vrijwel overbodig, 
gezondheid- voedsel en 
waterproductierisico’s vermijden door 
technologie 

veel robots voor productie en 
service, hoog innovatielevel in 
informatie- en communicatie, 
virtuele wereld, veel activiteiten 
vanuit huis, technologie voor 
verlagen CO2 emissie,  alles 
geautomatiseerd 

innovatie vooral gericht op 
milieutechnologie 

trage innovatie, veel telewerken, 
ruimte voor onderzoek in 
onderwijs 

De samenleving is verregaand geautomatiseerd (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 
2012). Veel activiteiten vinden plaats vanuit huis, in de virtuele wereld  Mulder en van der 
Vlies, 2009; Ehrhart, 2012;Kuhk et al, 2011).  

Infrastructuur en 
openbaar vervoer 

nieuwe concepten, nieuwe infrastructuur, 
hightech transportsysteem door overheid,  

efficiënte verkeersconcepten, 
nieuwe openbaar 
vervoerssystemen, gemotoriseerd 
verkeer streng gereguleerd 
daardoor huurauto 

iets meer reisuren en 
goederenvervoer 

meer alternatieve brandstoffen, 
duurder, congestie, goed OV, 
restrictief beleid auto's in steden 

Het gebruik van gemotoriseerd verkeer wordt aan banden gelegd (Ehrhart, 2012; Kuhk et 
al, 2011). Hiervoor in de plaats komen nieuwe, efficiënte verkeersconcepten, onder 
andere voor openbaar vervoerssystemen (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; 
Kuhk et al, 2011).  

Kwaliteit van de wijk  gated communities  voor 5000-10000 
mensen waarin collectief word gewoond, 
gewerkt en gerecreëerd 

randstedelijke/plattelandsregio's 
verlaten, megacities epicentrum 
van economisch, politiek en sociale 
ontwikkeling, steden eilanden met 
hoge levensstandaard 

  collectieve beheerde omgeving, 
door overheid beschermd groen, 
omarming stedelijke leefwijze, 
bescherming landelijke streken 

Het wonen, werken en recreëren vindt vooral in de steden plaats (Mulder en van der 
Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Kuhk et al, 2011). Er is sprake van een collectief beheerde en 
beschermde omgeving (Mulder en van der Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011).  

Energie- en 
materiaalschaarste 

door technologieën geen sprake van; lokale 
opwekking en opslag 

energiezuinig, veel hernieuwbare 
energie: is door massaproductie 
goedkoper geworden 

lichte toename energiegebruik, 
veel hernieuwbare energie, lichte 
toename kolengebruik 

brandstofprijzen onder druk, 
fossiele voorraad uitgeput, inzet op 
hernieuwbare energie 

Hernieuwbare energie wordt op grote schaal toegepast (Ehrhart, 2012; Janssen et al, 
2006; Kuhk et al, 2011).  

Rol van de overheid faciliterend, op afroep, zorgdragen voor 
integratie technologie in bebouwde 
omgeving, extra financiële steun scholen en 
minder bedeelden 

op achtergrond, wel regelgeving 
per stad streng, per stad eigen 
sociaal systeem 
 

veel overheid, gericht op 
solidariteit 

sterke overheid, weinig subsidie, 
veel opgelegd aan overheid door 
EU, wel overheidsgelden voor 
collectieve diensten 

Er is sprake van een dominante overheid, gericht op het bewaken van de solidariteit in de 
samenleving (Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Waar nodig springt de 
overheid bij met financiële steun voor collectieve diensten als uitkeringen, zorg en 
onderwijs (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Kuhk et al, 2011) 

Tabel 7: Vormgeving scenario C 
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Scenario D: Economische groei, individualistische levensstijl 

Bron: 
Naam scenario: 
Trend en 
ontwikkeling: 

Mulder en Vlies, van der, 2009 
‘Pieken in de stad’ 
 

Ehrhart, 2012 
‘Untamed economy’ 

Janssen et al, 2006a en 2006b; 
Kunsele et al, 2010; Verkade et 
al, 20071   

‘Global economy’ 

Kuhk, et al, (2011) 
‘Globale economie’ 

Samenvoeging scenario’s 

Demografie       bevolkingstrek naar de stad, vergrijzing, delen 
NL ontvolkt, grote immigratiestromen 

bevolkingsgroei stagneert, 
vergrijzing 

hoge bevolkingsgroei, veel 
hoogopgeleide migranten en 
gezinsmigranten,  

veel migranten, groei door migraties, 
kleinere huishoudens 

Er is sprake van een lichte bevolkingsgroei (Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Deze 
groei wordt veroorzaakt door de komst van immigranten (Mulder en van der Vlies, 
2009; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Er blijft sprake van vergrijzing (Mulder en 
van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012) 

Ontwikkeling 
economie en 
werkgelegenheid 

hoge economische groei, geconcentreerd in de 
randstad, bijna iedereen zzp’er 

kwantitatieve groei veel economische groei, groei 
arbeidsproductiviteit, groei 
werkgelegenheid, daling 
werkloosheid, stijging 
arbeidsparticipatie 

welvaart vooral voor top van de 
bevolking, stijging werkgelegenheid, 
hoge klasse besteedt diensten uit 
aan lagere klasse voor weinig geld, 
hoge arbeidsparticipatie: geen 
sociaal vangnet 

Het zijn tijden van economische vooruitgang (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 
2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011) Er is een groei van de werkgelegenheid en 
stijging van de arbeidsparticipatie (Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011).  

Ontwikkeling 
inkomens 

kleine inkomensverschillen, veel 
hooggeschoolden dus loon niet veel hoger, 
laaggeschoold werk goedbetaald want deze 
mensen zijn schaars, veel zzp’ers, iedereen zelf 
verantwoordelijk voor inkomen 

groei inkomen, verschillen 
wereldwijd kleiner, 
inkomensongelijkheid in steden is 
problematisch 

meer inkomensverschillen, sterke 
inkomensgroei,  

meer inkomensverschillen, 
economische klassen en 
klassenverschillen, kansen voor wie 
kansrijk is 

Het zijn tijden van economische vooruitgang, waarin een sociaal vangnet vanuit de 
overheid ontbreekt.  
Er is een stijging van de inkomens (Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006). In tegenstelling 
wat Mulder en van der Vlies (2009) aangeven, maar in overeenstemming met Ehrhart 
(2012), Janssen et al (2006) en Kuhk et al (2011) nemen de inkomensverschillen toe.  

Levensstijl  individualistisch, werken vanuit huis, 
gestresste maatschappij: alles draait om 
pieken, veel levensstijlen wat iedereen 
stimuleert respectvol te zijn tegenover elkaar 

materialisme en 
massaconsumptie, welvaart 
zichtbaar in huishoudens en niet 
in publieke ruimte 

individualistisch, eigen 
verantwoordelijkheid,  

individualisme, ieder voor zich, eigen 
gezondheid, eigen welstand, 
competieve wereld, materialisme 

De samenleving is verregaand geïndividualiseerd (Mulder en van der Vlies, 2009; 
Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Het gaat erom zoveel mogelijk te 
bereiken (Mulder en van der Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011). Materialisme is daarbij 
belangrijk (Ehrhart, 2012; Kuhk et al, 2011).  

Veiligheid  hoge eisen aan veiligheidsgevoel Aantal conflicten niet 
toegenomen 

  slechte leefbaarheid woonmilieu 
lagere klasse 
veel gated communities 

Er worden hoge eisen aan de veiligheid van de woonomgeving gesteld (Mulder en van 
der Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011).  

Globalisering en 
internationalisering 

integratie internationale en regionale 
regelgeving, vaker reizen over grotere 
afstanden, economische grenzen open, 
internationale blik burgers 

ieder voor zich, als landen samen 
dingen oplossen faalt, 
wereldwijde handel 

internationaal georiënteerd, veel 
EU, economische integratie 

volgen wereldtrends, arme klasse 
lokaal georiënteerd, high potentials 
globaal georiënteerd 

Er is sprake van een internationale oriëntatie van de samenleving (Mulder en van der 
Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Vooral op economisch 
gebied zijn de landsgrenzen vervaagd (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; 
Janssen et al, 2006;) 

Technologie flexibele kantoren: integratie 
communicatiemiddelen en kantoorfaciliteiten, 
antwoord op problemen als OV, zorg, etc. 

geen duurzame ontwikkelingen, 
technologische ontwikkelingen 
gaan traag, virtuele wereld voor 
werken en recreëren,  

sterke innovatie gericht op nieuwe 
producten en productiekosten, 
door privésector 

Goedkopere vormen van energie, 
onderzoek aangestuurd door 
privésector 

Technologie is vooral geïntegreerd in het werken, wat plaatsvind in een virtuele wereld  
(Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012). Innovaties worden aangestuurd door de 
privesector (Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011).  

Infrastructuur en 
openbaar vervoer 

integratie collectief en individueel vervoer, 
elektrische auto, hub-and-spoke infrastructuur 

meer transport over water, snelle 
goederenverplaatsing 

meer reisuren, meer file, meer 
goederenvervoer 

ov geprivatiseerd, niet rendabele is 
geschrapt, wel nog ov in 
randstedelijke wijken, snelle wegen 
geprivatiseerd is alleen voor rijken 

Door stijgende brandstofprijzen is het hebben van eigen gemotoriseerde 
vervoersmiddelen duur.  
De overheid fungeert op de achtergrond en heeft de infrastructuur en het openbaar 
vervoer geprivatiseerd (Kuhk et al, 2011).  

Kwaliteit van de 
wijk  

menging functies, delen NL teruggeven aan 
natuur; woonomgeving sluit aan bij identiteit 
en levensstijl, men wil lang en gezond leven, en 
betalen voor zorg, hoge eisen aan omgeving: 
moet schoon, gezond en veilig zijn 

congestie en smog, 
milieuvervuiling 

 veel milieuvervuiling, groei 
eenpersoonshuishoudens dus 
nieuwbouw vooral 
meergezinswoningen, groei 
ruimtegebruik per woning 

dichter opeen wonen i.v.m. kosten 
vervoer (armen) veiligheid (rijken), 
leefkwaliteit hoog/laag, veel gated 
communities: veilig wonen 

De leefkwaliteit is laag, vanwege de hoge mate van milieuvervuiling (Ehrhart, 2012; 
Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Er worden hoge eisen aan de woonomgeving 
gesteld: het moet schoon en veilig zijn (Mulder en van der Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011).  

Energie- en 
materiaalschaarste 

hoogbouw met minder materialen, hergebruik 
bestaande materialen, schaarste aan 
grondstoffen materialen enz.: individuele 
energieopwekking, integratie duurzame 
energiebronnen in gebouwen, veel 
hernieuwbare energie 

door materialisme hoge 
grondstoffenprijzen; alles wat 
rendabel is, hoge energieprijzen, 
recycling en cradle-to-cradle 
concept belangrijke sector 

sterke toename energiegebruik, 
sterke toename kolengebruik, bijna 
geen hernieuwbare energie, 
nieuwe energievormen indien 
rendabel 

toename schaarste, meer bevolking, 
hogere levensstandaard; stijgende 
energieprijzen, brandstofprijzen 
onder druk, afhankelijk van fossiele 
brandstoffen, energie product van de 
markt, goedkopere vormen 

Er is sprake van stijgende energie- en grondstofprijzen (Ehrhart, 2012; Kuhk et al, 2011). 
Dit komt door schaarste en een grotere aanspraak op de energie- en materiaalbronnen 
(Mulder en van der Vlies, 209; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). 
Energie is een product van de markt, alleen rendabele vormen worden aangeboden 
(Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Recycling en het cradle-to-cradle 
concept worden op grote schaal toegepast (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 
2012).  

Rol van de 
overheid 

vooral faciliterend, wordt niet geduld, overheid 
verder waar kunde burger ophoudt, neemt 
risico's 

terugtredend, alleen regels voor 
stabiliteit economie, veel 
geprivatiseerd o.a. wegen,  

weinig overheid, benadrukt eigen 
verantwoordelijkheid 

terugtredende faciliterende 
overheid, facilitator kennisindustrie, 
geen restricties, geen sociaal vangnet 

De overheid is teruggetreden (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et 
al, 2006; Kuhk et al, 2011). Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid, er is geen 
sociaal vangnet (Mulder en van der Vlies, 2009; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). 

Tabel 8: Vormgeving scenario D 
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Bijlage VI: Invullingen basisplattegrond concept ‘De ideale woning’ 
 

 

  

Figuur 1a: Mogelijke invullingen basisplattegrond concept ‘De ideale woning’, Bron: D+B Architecten, 2010 
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  Figuur 1b: Mogelijke invullingen basisplattegrond concept ‘De ideale woning’, Bron: D+B Architecten, 2010 
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Bijlage VII: Effect van de maatregelen op de toekomstscenario’s  

Maatregel: A B C D 

Flexibiliteit in functie en vorm 
van de wijk 

Geen verpaupering 
van de leefomgeving 

Bevolkingsgroei is 
mogelijk 

De wijk kan 
bevolkingsgroei 
opvangen 

Opvangen migranten 
is mogelijk 

Flexibiliteit in functie, vorm en 
oppervlakte van de woningen  

Wegtrek bevolking 
kan 

Kleine woningen 
mogelijk i.v.m hoge 
woonlasten 

Bevolkingsgroei is 
mogelijk, door 
flexibiliteit kunnen 
eenvoudig snel meer 
huishoudens worden 
opgevangen 

Woningen kunnen 
aangepast voor 
minder 
draagkrachtige 
huishoudens 

Gemengde woningvoorraad 
voor lagere sociaal- 
economische klasse(n)  

Geen eenzijdigheid 
in de wijk 

Geen eenzijdigheid in 
de wijk; gemengd 
met lagere 
middenklasse 

Menging bevolking: 
geen eenzijdigheid 

Tweedeling rijk/arm is 
minder zichtbaar; 
meer menging in de 
wijk 

Nieuwe activiteiten in de 
woning faciliteren door meer 
oppervlak per woning te 
creëren 

Sociale interactie 
m.b.v. technologie is 
fysiek mogelijk 

Gedigitaliseerde 
omgeving is mogelijk; 
meer activiteiten 
kunnen plaats vinden 
in de woning: 
verplaatsen is duur 

Buurtnetwerkactiviteit
en mogelijk in de 
woning 

Welvaart en 
materialisme figuurlijk 
een plaats geven in de 
woning 

Flexibiliteit in functie en 
grootte in gebouwen met 
maatschappelijke 
voorzieningen 

Minder 
verpaupering, 
initiatieven maken 
gebruik van die 
flexibiliteit van de 
gebouwen 

Leegstand z.v.m 
voorkomen, 
teruggang 
voorzieningen is 
mogelijk waardoor 
deze langer bestaan 

Combineren functies 
en buurtnetwerk in 1 
gebouw is mogelijk 

Voorzieningen vallen 
weg, maar door 
flexibiliteit makkelijk 
om te zetten voor 
bijv. 
migrantenhuisvesting 

Flexibiliteit in grootte van 
woningbezit van corporatie 

Er kan voldaan 
worden aan de grote 
vraag  aan 
corporatiewonigen 

Er kan voldaan 
worden aan de grote 
vraag aan 
corporatiewonigen 

Woningen kunnen 
afgestoten of anders 
ingezet worden, met 
flexibele schil inspelen 
op marktvraag 

Woningen kunnen 
aangeboden worden 
in eigendomsvormen 
naar vraag 

Selectief toewijzingsbeleid 
door woningtoewijzing naar 
werk en/of inkomen 

Meer menging in de 
wijk, zal moeilijk 
worden om te 
blijven doen i.v.m. 
slechte economische 
situatie 

Meer menging in de 
wijk, zal lastig 
worden om goed te 
blijven doen i.v.m. 
slechte economische 
situatie 

Meer menging in de 
wijk, geen clustering 
lage inkomens 

Meer menging in de 
wijk, geen clustering 
lage inkomens 

Objectieve en subjectieve 
veiligheid in het ontwerp door 
specifieke aandacht voor 
zichtbaarheid, eenduidigheid, 
toegankelijkheid en 
aantrekkelijkheid van de 
omgeving 

Gezamenlijk op 
veiligheid inzetten is 
minder urgent 

Ondanks slechte 
sociaal economische 
positie geen onveilige 
wijk of hoge 
onveiligheidsgevoele
ns in de wijk 

Het collectief beheer in 
is eenvoudiger door 
een veiliger omgeving 

Hoge eisen aan 
leefomgeving deels al 
gerealiseerd, hierdoor 
ook voor armeren 
mogelijk 

Creëren van een unieke en 
onvervangbare wijk 

Minder wegtrek van 
de bevolking 
 

Mensen dragen meer 
zorg voor de wijk 

Collectief beheer 
aantrekkelijker, zet 
men zich meer voor in 

Hoge eisen aan 
leefomgeving worden 
gefaciliteerd, hierdoor 
geen/minder wegtrek 
van de bevolking 

Binding met de wijk creëren 
door in te zetten op 
vrijetijdsvoorzieningen in de 
wijk 

Minder wegtrek van 
de bevolking 

Minder leegstand van 
de voorzieningen in 
de wijk 

Collectief beheren 
voorzieningen 
makkelijker doordat er 
van tevoren al op 
ingezet is 

Meer betrokkenheid 
bij de wijk wordt 
gecreëerd  

Tabel 9: Effect van de maatregelen op de toekomstscenario’s 
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Ruimte voor toekomstige 
nieuwe vervoerssystemen 

De hoge parkeerdruk 
wordt hiermee 
opgevangen 

Wordt in dit scenario 
niet benut 

Efficiënte 
vervoersconcepten zijn 
mogelijk, is ruimte 
voor 

Wordt misschien 
benut, vervoer is een 
product van de markt, 
nu vast ruimte 
creëren maakt het 
wel rendabeler, 
hierdoor eerder 
nieuwe concepten 

Fysieke ruimte reserveren voor 
initiatieven m.b.t. 
(gedeeltelijke) 
functieverandering van de 
openbare ruimte  

Fysiek faciliteren 
wijkinitiatieven is 
mogelijk 

Ruimte wordt niet 
benut, evt. 
parkeerplaatsen? 

Collectief beheer is 
mogelijk/eenvoudiger 
en er is ruimte voor 
het faciliteren van 
burgerinitiatieven 

Niet benut, of benut 
voor individuele 
initiatieven als 
(moes)tuinen i.v.m. 
slechte situatie armen 

Onderhoudsvrij 
materiaalgebruik bij 
vormgeving openbare ruimte 

Gezamenlijk inzetten 
op verbeteren 
leefbaarheid in de 
wijk minder nodig 

Minder verloedering 
leefomgeving, 
ondanks individuele 
houding en hierdoor 
verwaarlozing 
openbare ruimte 

Beheren openbare 
ruimte hierdoor 
goedkoper, 
eenvoudiger te 
bewerkstelligen door 
het collectief 

Hoge eisen aan de 
leefomgeving zijn 
gefaciliteerd, en 
makkelijker uit te 
voeren 

Aansluitingen op 
hoogtechnologisch 
datacommunicatie netwerk  

Sociale interactie 
m.b.v. technologie is 
hierdoor mogelijk 

Leven in een 
gedigitaliseerde 
omgeving is nu 
mogelijk 

Nieuwe 
verkeersconcepten 
hierdoor eenvoudiger 
uit te voeren 

(Beter) internet 
mogelijk: 
ondersteunen 
vervagen 
landsgrenzen ivm 
grotere 
mogelijkheden 
grensoverschrijdende 
contacten 

Realiseren 
energieneutrale/energiezuinige 
woningen 

Er is minder 
(duurzame) energie 
nodig 

Er worden minder 
uitgaven aan energie 
gedaan 

Er is minder energie 
nodig, is van belang 
omdat duurzaamheid 
belangrijk is 

Energie is duur, hoe 
minder verbruik hoe 
meer geld over voor 
andere dingen 

Toepassing hernieuwbare 
energie 
 

Is noodzaak, door nu 
al op in te zetten is 
in het scenario geen 
omschakeling nodig 

Er is geen vraag naar, 
fossiele brandstoffen 
blijven, onderhoud 
duur? 

Hernieuwebare 
energie is belangrijk, 
minder kosten in dit 
scenario doordat het al 
aanwezig is 

Energie is een product 
van de markt, 
hernieuwebare 
energie indien 
rendabel, uitbuiten 
van wat nu aangelegd 
wordt? 

Mogelijk maken hergebruik 
van materialen  

Is noodzaak, nu al 
mogelijk maken 
maakt straks de 
hergebruik 
efficiënter 

Goedkoper bouwen 
is mogelijk, leegstand 
voorzieningen 
oplossen door 
hergebruik 
materialen van de 
voorzieningen 

Duurzaamheid, en dus 
ook hergebruik van 
materialen, is 
belangrijk, door nu al 
op te letten dan 
eenvoudiger toe te 
passen 

Materialen zijn duur, 
dus hergebruik, is 
makkelijker als er nu 
al over nagedacht is 


