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Deel 1: Literatuurstudie 
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Bijlage I: Begrippenlijst 

De meest relevante begrippen komen in deze begrippenlijst naar voren . Waar nodig zullen dese begrippen in de 
hoofdstukken nogmaals worden belicht. 1 

3 Piilers: 

56 wijken aanpak: 

Brede school; 

Dienstenknooppunten : 

Leefbaar: 

Leefomgevj ng; 

Maatschappelijk vastgoed; 

Onderdeel van het Grote Steden beleid, deze zijn: fysieke pijler, sociale 
pijler en economische pijler. 2 

Een selectief aantal prioriteitswijken die moeten worden 
geherstructureerd . Deze wijken, waaronder de Bijlmermeer (in 
Amsterdam), Tarwewijk (Rotterdam), Transvaal (Den Haag), Malberg 
(Maastricht) en Kanaleneiland (Utrecht) krijgen de komende jaren extra 
aandacht van de overheid. 

Een Brede School is een netwerk van voorzieningen rond een 
onderwijsinstelling die samenwerken met als doel de ontwikkelingskansen 
van kinderen te vergroten. Zo'n netwerk kan zowel rond basisscholen als 
scholen in het voortgezet onderwijs worden georganiseerd. 
Synoniem: Brede buurtscholen, buurtscholen, community scholen, 
integrale scholen, magneetscholen, open wijkscholen, open wijkscholen, 
spilcentra, vensterscholen en wijkscholen. 

Plaatsen waar veel voorzieningen geconcentreerd zijn, waardoor het 
gemakkelijker is en minder tijd kost om er gebruik van te maken ; 
voorzieningen zijn bijvoorbeeld: kinderopvang, gezondheidscentrum, 
schoonmaakdiensten, maaltijdservice, bibliotheek, muziekschool, 
maatschappelijk werk, postkantoor, loketten van gemeentelijke diensten, 
flexibele werkplekken 

Het binnenste van iets (hart), het voornaamste deel van een geheel 

Geschikt om erin of ermee te leven 

Subjectief geheel van omstandigheden waarin een mens leeft 

Maatschappelijk vastgoed omvat de gemeentelijke gebouwen en 
terreinen voor -in algemene zin gesproken- de functies onderwijs, 
cultuur, sport en welzijn . Concreet moet er gedacht worden aan : Scholen, 
musea, theaters, bibliotheken, muziekscholen, sociale en culturele 

1 t-.eeste t.JefmitJCs van de ~ripPel1 komen uil . www.ruzw.nVliJesaUius 
• Grote Sledonllel .1d 
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Multifunctionele Accommodaties: 

Onderzoekskader: 

Sociale cohesie: 

Sociaal kapitaal: 

Sociale infrastructuur: 

Sociale integratie: 

(Kritieke) Succesfactoren: 
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centra, buurthuizen, wijkcentra, sportzalen, zwembaden, multifunctionele 
accommodaties. [kopgroep 2004] 

Een multifunctionele accommodatie (MFA) is een voorziening op basis van 
een meervoudig initiatief met verschillende partners onder één dak, de 
inhoudelijke samenwerking, waarbij organisatie, ontwerp en inrichting zo 
zijn vormgegeven dat bepaalde ruimten en diensten gericht zijn op 
meervoudig gebruik, fysieke samenwerking. 

Allereerst de input. Met de input worden de resources bedoeld die 
activiteiten ontplooien om te komen tot de output .. De output behelst de 
'productie' van de activiteiten van de input. De output echter zegt nog 
niet alles over waar het om draait. Wat de feitelijke output nu werkelijk 
bewerkstelligt, is te vangen in de outcome. In de outcome ligt de kern. 
Deze is lastiger vast te stellen dan de output. Tussen output en outcome 
zit een stap die throughcome wordt genoemd. De inhoudelijke 
argumentatie van de throughcome is verwoord in de 'theory of change'. 
Dit onderdeel beschrijft hoe de outcome bereikt moeten worden. Tijdens 
de theory of change is het belangrijk om de output zo te gaan sturen 
waardoor de optimale outcome gerealiseerd kan worden. Gedurende een 
bepaalde tijd zullen deze meerwaarden dan zichtbaar worden. Hiermee 
wordt de doorwerking van de tastbare resultaten in de maatschappij 
bedoeld. Deze doorwerking kan direct plaatsvinden, maar kan ook enige 
tijd vergen. 

Onderlinge binding en verbondenheid van een sociaal systeem, 
synoniem: sociale binding, sociale samenhang. 

Hulpbron waarover een gemeenschap beschikt, waardoor burgers met 
elkaar verbonden worden en in staat worden gesteld hun 
gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren; hiertoe behoren sociale 
netwerken, normen, waarden en vertrouwen. 

Het geheel van organisaties, diensten en voorzieningen dat tot doel heeft 
de samenhang tussen de mensen te versterken, de leefbaarheid te 
vergroten en de participatie in steden, dorpen en wijken te bevorderen. 
Synoniem: sociale pijler 

Integratie in de samenleving door mensen uit kwetsbare groepen, zoals 
allochtonen, mensen met een handicap en ouderen. Synoniem: 
acculturatie, maatschappelijke integratie, maatschappelijke reïntegratie. 

Kritieke succesfactoren zijn factoren die van beslissend belang zijn voor 
het al dan niet behalen van succes. Het bijvoeglijk naamwoord kritiek 
betekent volgens Van Dale oorspronkelijk 'beslissend omtrent de gunstige 
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of ongunstige afloop van een ziekte, betrekking hebbend op de crisis'. De 
meer algemene betekenis 'beslissend omtrent de afloop van een zaak of 
het lot van een persoon' is daarvan afgeleid. [Bouwman , 2006] 

De Van Dale verstaat onder 'vitaal' : 
·:· wezenlijk, noodzakelijk voor het leven -> fundamenteel 
•!• kracht en lust tot leven bezittend -> kras, kwiek, levenskrachtig 
•!• tot het leven als zodanig behorend . 
De woorden 'kern', 'wijk ' en 'buurt ' kunnen worden omschreven als 'deel 
van een stad met een zekere mate van sociale integratie van de 
bewoners'. 

Het leveren van nieuwe waarde door uit oude en nieuwe bronnen te 
putten . Dat kan op vier manieren [Pine 1999] : 

Creatie van iets nieuws (origination); 
Door terug te vallen op iets dat al gedaan is (execution); 
Door iets te verbeteren (correction) en; 
Toepassing van iets dat al gebruikt is (application). 

Wij sluiten in deze studie aan op de definitie van Hortulanus en 
beschouwen de wijkals een sociaal- ruimtelijk systeem, dat voor de 
betrokken belanghebbenden een - in verhouding tot andere buurten in 
de stedelijke regio - bepaalde economische en subjectief erva ren 
gebruiks- en belevingswaarde vertegenwoordigt. [Hortulanus 1995] 

'Waardige steden zijn steden die veilig zijn , en die in alle opzichten 
voldoen aan de - steeds hogere -eisen die bewoners, bedrijven, 
instellingen , bezoekers en recreanten aan een stad stellen . Ze bieden een 
breed scala aan voorzieningen op onder meer het gebied van zorg, 
welzijn, kunst, cultuur, onderwijs, recreatie en sport . Deze steden zijn 
tevens economisch vitaal, bieden hoogwaardige vest igingslocaties en 
werk aan wie dat zoekt en hebben daarnaast een hechte sociale 
samenhang . Het gaat kortom om steden die kansen bieden aan burgers 
en veilig en prettig zijn om in te verblijven. Meer variatie in het aanbod 
van woningen, voorzieningen en woonmilieus is in dit verband cruciaal. 
Herstructurering, stedelijke vernieuwing, transformatie en ontwikkeling 
van stedelijke centra hebben om die reden een plek gekregen in deze 
Nota Ruimte . [Vrom 2005] 
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Bijlage 11: Multifunctionele accommodaties 

In deze bijlage zullen een tweetal onderwerpen van MFA's duidelijk naar voren komen om het rapport hierbij te 
ondersteunen. De onderwerpen zijn de basiselementen van een MFA en de doelstellingen. 

IIa Basiselementen van een MFA 
Een MFA bestaat uit 3 onderdelen waar het niet zonder kan (Figuur 2.2): [VROM 2007] 

De voorziening: het geheel van maatschappelijke activiteiten op een bepaald gebied (Software) 
Het vastgoed: de gebouwde ruimte en ongebouwde ruimte die nodig is om de maatschappelijke activiteiten 
mogelijk te maken (Hardware) 
Het operationeel management: de diensten en goederen die nodig zijn om de maatschappelijke activiteiten 
mogelijk te maken (verbinden van de hardware en software) 

Figuur 2.2: basiselementen van MFA's 

Vaak wordt hier niet over gesproken wanneer er sprake is van een MFA, men ziet alle drie als één geheel. En zo zou 
het ook moeten zijn. Bij het maken van afspraken is het gewenst daar wel duidelijk over te zijn. 

Per onderdeel zal hieronder de belangrijkste kritieke succesfactoren worden behandeld. Het is belangrijk hierbij op te 
merken en te weten dat ze alle drie niet afzonderlijk gezien kunnen worden. Toch wil ik ze apart behandelen om te 
weten welke succesfactoren hierbij aan de orde komen tijden het proces van de ontwikkeling van een MFA. 

Van deze succesfactoren kan gesteld worden, dat zij sturing kunnen geven aan het denken over en het handelen b1j 
de totstandkoming van multifunctionele accommodaties. 
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Voorziening (software) 
Een MFA heeft in eerste instantie een maatschappelijke doelstelling. De maatschappelijke meerwaarde wordt pas 
gerealiseerd als de juiste voorzieningen bij elkaar worden gebracht. Voorbeeld van functies die in een MFA 
gerealiseerd kan worden zijn: onderwijs, peuterspeelzaal, welzijn en zorg, gecombineerd met eventuele commerciële 
functies. Door de veelheid aan functies die in een MFA gehuisvest worden en de uiteenlopende doelstellingen en 
belangen van de gebruikers en eigenaar van de MFA zijn er verschillende belangen. [Willems, 2005] 

De samenstelling van een wijk bepaald in hoge mate de vraag naar voorzieningen. Factoren als demografische 
opbouw en sociaal-economische samenstelling zijn van invloed. In een wijk met jonge gezinnen zijn onderwijs en 
kinderopvang zeer belangrijk. Bij wijken met veel ouderen is behoefte aan zorgvoorzieningen. Vooraf moet dus goed 
gekeken worden welke doelgroep men wil bereiken, welke doelgroep in de wijk woont. 3 

De ontwikkelingen en trends in onze huidige samenleving vragen om een nieuwe wijze van voorzieningenplanning. 
Integraal accommodatiebeleid is geen pleidooi om zoveel mogelijk functies onder één dak te brengen. Essentieel in 
een succesvolle en duurzame samenwerking op het gebied van huisvesting (multifunctionele accommodatie) is een 
aanvulling van functies die elkaar op inhoud en kwaliteit onderling versterken. [Deloite 2002] 

De aanbieders die in de voorziening aanwezig zijn zorgen ervoor dat een voorziening een bijdrage levert aan de wijk. 
Een belangrijk aspect hierbinnen is welke combinatie van organisaties waarden creëert voor de wijk. De gemeente 
moet regie voeren op het voorzieningenbeleid. De maatschappelijke meerwaarde in MFA wordt gecreëerd door 
zorgvuldig voorzieningen bij elkaar te huisvesten en het voor de patijen mogelijk te maken zich te huisvesten in de 
MFA. [Willems, 2005] Aandachtspunten die hierbij belangrijk zijn: [Prisma 2003] 

Diversiteit; dit is een maatschappelijk begrip dat steeds meer optreedt. Dit heeft te maken met de 
veranderingen in de samenleving. De samenleving wordt steeds meer verschillend in cultuur, maar ook 
komt er meer besef dat je rekening moet houden met sekse, leeftijd, opleiding, ambities etc. Er dient 
nadrukkelijk rekening te worden gehouden met verschillende wensen en behoeften van 
gebruikersgroepen. 
Bewust kiezen welke actoren kunnen deelnemen [IWZ, 2004] 
Aanbod richten op de vraag [IWZ, 2004] 
Gedacht vanuit de inhoud en niet het vastgoed 

De succesfactoren die in dit onderdeel naar voren komen zijn: 
Juiste samenstelling voorzieningen 
Keuze partners, denken vanuit aanbod niet het gebouw [PRIMO 2004] 
Samenstelling van de wijk bepaald de vraag naar voorzieningen [George de Kam, 2007] 
Nieuwe wijze voorzieningen planning [Deloitte 2002] 
Integraal accommodatiebeleid [Deloitte 2002] 
Samenwerking inhoudelijk [Deloitte, VROM] 
Multifunctioneel gebruik: multifunctionaliteit heeft het meest aan een humorvolle houding: aan flexibiliteit, 
vindingrijkheid en het enigszins relativeren van regels [ PRIMO 2004] 
initiatieven die vanuit de bevolking worden gedragen, hebben de meeste kans van slagen [PRIMO 2004] 
Goede analyse bestaande accommodaties en het gebruik ervan -7 intensiever gebruik[PRIMO 2004] 
De keuze van het concept; de inrichting en vormgeving van het gebouw [PRIMO 2004] 

George de Kan 1. gespr · 22 feb1 uan 
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Gedachten vanuit de inhoud en niet vanuit het vastgoed [RO groep] 

Vastgoed (hardware) 
Voorzieningen hebben doorgaans ruimte nodig. Daaronder verstaat men de ruimte die nodig is om alle voorzieningen 
en activiteit die voor leefbare en vitale wijken en buurten noodzakelijk zijn .[VROM, nog niet gepubliceerd[VROM 
2007] 
Zoals in de vorige paragraaf genoemd is moet men niet vanuit de vastgoed denken, maar vanuit de voorzieningen. 
Toch heeft vastgoed een belangrijke rol 
Kritieke succesfactoren van vastgoed zijn : 

Aanpasbaar bouwen[PRIMO 2004] 
Herkenningspunt heeft invloed op de identiteit en de trots van de bewoners [PRIMO 2004] 

Operationeel management (software <- > Hardware) 
Met operationeel management wordt bedoeld de diensten en goederen die nodig zijn de maatschappelijke activiteiten 
in de daarvoor bestemde ruimte mogelijk te maken, ook wel aangeduid als facility management. Hetgene wat de 
software en de hardware verbind . 
Dit is een zee belangrijke succesfactor van een MFA, zonder dit aspect vallen beide delen uit elkaar en functioneer 
het niet meer als een MFA en wordt er ook niet de meerwaarde behaald die er behaald kan worden. 
Belangrijk aspecten hierbij kunnen zijn [PRIMO 2004]: 

In de initiatieffase nadenken over beheer, veiligheid, onderhoud 
krachtige regievoering belangrijk 
meerdere organisaties gebruiken multifunctionele ruimten 
eigen grond bezit 

actievere rol van de gemeenten 

IIb Doelstellingen multifunctionele accommodaties 
MFA's zijn gebouwen waarbij meerder clusters aanwezig zijn . In het kort zijn er een drietal [RIGO 2006] motieven te 
onderscheiden om te komen tot een geclusterd gebouw : 

Efficiency in tijd en ruimte 
Sociale integratie van gebruikersgroepen 
Geïntegreerd aanbod 

In het overzicht zijn deze overzichtelijk weergegeven . 

Vermindering versnippering 

Laag drempeligheid van instanties 
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Sociale integratie 
Verblijven 
Nieuwe kracht 
Nieuwe 'Smoel' I uitstraling 
Bieden van perspectief I kans om vooruit te komen 
Betrokkenheid 
Nieuwe mensen aantrekken 
Ontmoeten 
Geïntegreerd aanbod 
Betere afstemminq 
Inhoudelijke samenwerking 
Nieuwe activiteiten 
Nieuw aanbod 
Bevorderen samenwerken 
Samenwerkinq professionals 
Breed diensten pakket 
Aanvullende doelstelll l}gen MFA's 
Maatschappelijke doelstellino 
Het geven van nieuwe kracht 
Bieden van perspectief 
ereeren van kansen 
Uistraling geven 
Nieuwe activiteiten stimuleren 
Aantrekken andere bewoners 
Basis vormen in een wijk 

Per subparagraaf zal elke motief behandeld worden, hierbij worden de per onderdeel de waardefactoren ervan 
behandeld . 

Efficiency in tijd en ruimte 
Door gebouwen te delen, kunnen voorzieningen dichter bij de afnemer van de diensten worden gerealiseerd. Hierbij 
biedt een MFA de mogelijkheid om voorzieningen in de wijk te houden . Betere ruimtelijke afstemmen van aanbod 
door de fysieke nabijheid van voorzieningen . [Bali. 2004] 
Klaas mulder [2005] noemt een ander voordeel, namelijk betere uitrusting. Door te combineren kan er gezamenlijk 
gebruik gemaakt worden van voorzieningen wat weer gevolg heeft dat er vaak een betere uitrusting wordt 
aangeschaft. Dit heeft voornamelijk van belang te zijn in het kader van achterstands bestrijding . 

Bij gecombineerde gebouwen is de drempel kleiner om andere voorzieningen/instanties te benaderen. Tevens biedt 
het delen van ruimten vele voordelen. Er kan een combinatie worden gemaakt met school en kantoren om bv . 
stageplekken te combineren. [Mulder 2005] 

Samenvattend kunnen de volgende succesfactoren worden onderscheiden : 
Efficiënter gebruik van (schaarse) ruimte 
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Behoud van (schaarde) voorzieningen 
Vermindering versnippering sociale infrastructuur 

Juni '07 

Beter ruimtelijk afstemmen van aanbod (diensten en activiteiten) door de fysieke nabijheid van voorzieningen 
Betere uitrusting 
Laag drempeligheid benadering instanties 

Sociale integratie van gebruikersgroepen 
Accommodaties zijn plekken waar mensen verblijven, dit geld ook voor de MFA's. Het biedt de mogelijkheid om 
activiteiten te ondernemen ter vergroting van de sociale integratie van een wijk. Dit wordt gezien als een belangrijke 
oplossingsrichting om sociaal isolement te doorbreken, gevoelens van veiligheid te vergroten en vormen van 
informele sociale steun te stimuleren. Elkaar ontmoeten, leren kennen en ondersteunen. [Bali, 2004] 

Tijdens een atelier van Kei [2006] zijn partijen bijeen gekomen om zich te buigen over o.a. de motieven om te 
komen tot een clustering. Motieven die genoemd werden zijn: 

Het geven van nieuwe kracht en een 'smoel' aan de wijk, een gebouw voor de bewoners van de wijk, hun 
gebouw 
Het bieden van perspectief voor specifieke bewonersgroepen. 
Uitstraling naar de omliggende wijk 
Verblijven 
Ontmoeten (Marc van Leent) 
Nieuwe activiteiten 
Nieuwe mensen aantrekken 

Geïntegreerd aanbod 
De multifunctionele accommodatie is in veel gevallen onderdeel van de bouw van grootschalige stedelijke 
vernieuwing. Het multifunctioneel centrum brengt een breed dienstenpakket naar de bewoners van de wijk. [Mulder 
2005] 

De scheidingslijn tussen de verschillende instellingen kan als belemmering beschouwd worden. Het aanbod is 
versnipperd en bureaucratisch. MFA's kunnen hier een bijdrage aan leveren om dit aan te pakken. Hierbij moet 
gedacht worden aan: [Bali 2004] 

Betere afstemming 
inhoudelijke samenwerking tussen voorzieningen 
Inhoudelijke vernieuwing van het aanbod van diensten en activiteiten 
Integratie van dienstverlening 
Samenwerking professionals 

Specifieke doelstellingen 
Naast deze algemene doelstellingen zijn er ook specifieke doelstellingen voor MFA' eventueel met brede school 
herhuisvesting. 
De meeste doelen van een MFA zijn hierboven besproken bij de doelen voor ene geclusterd gebouw. Door de 
opkomst van MFA's in probleemwijken kunnen hier nog een aantal aan toegevoegd worden. 
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RO groep hanteert zelf als hoofddoelstelling van MFA's dat deze zorgen voor leefbare wijken. Tevens kan er een lijst 
met doelstellingen worden weergegeven [Kei 2006] die ook door RO groep4 wordt aangedragen bij opdrachtgevers: 

Vergroten sociale cohesie 
Verbetering leefbaarheid 
Ontmoetingsplek voor de buurt 
Vestigingsklimaat gunstiger 
Waarde van woningen omhoog 
Aantrekkelijker voor beleggers 
Centrumfunctie versterkt 
Herkenbaarheid functies wordt groter 
Participatie groter binnen de functies in de MFA. 
Verbeteren imago wijk 

Brede school is vaak een onderdeel van de MFA en maakt deel uit van de vooraf gestelde doelstellingen die behaald 
dienen te worden De brede school is in de loop der jaren, al met al, een containerbegrip geworden voor vele 
onderwijskundige en maatschappelijke wenselijkheden. Het overkoepelende doel van de brede school is vergroten 
van de ontwikkelingskansen van kinderen, maar is dermate vaag om richtinggevend te zijn. [SCP 2003] 
Het doel van elke brede school en MFA kan verschillen. Vaak speelt de school in op ontwikkelingen in de lokale 
samenleving. Dit kan variëren van een groeiende behoefte aan dagopvang voor kinderen (dagarrangementen) en 
meer kansen voor kinderen in achterstandswijken, tot meer veiligheid in de wijk en grotere deelname en 
betrokkenheid van ouders en het betrekken van de wijk bij de school ('wijkfunctie'). 5 

In een bespreking van SCP [2003] komt een lijst naar voren met doelstellingen die zij de functies van een brede 
school noemen: 

Het verminderen van de onderwijsachterstanden 
Het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen 
Het vergroten van de sociale competentie van kinderen 
Het verbeteren van de contacten tussen ouders en scholen 
Het bijdragen aan een oplossing voor gezinsproblemen 
Het voorzien in een betere dagindeling 
Het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt 
Vergrijzing of ontgroening tegen gaan. 

De hierboven genoemde doelstellingen, zie ook tabel 3.1, zullen van invloed zijn op de waardefactoren die gecreëerd 
kunnen worden. Dit zal nader worden bekeken in hoofdstuk 5, bijdrage van MFA op de waardefactoren van wijken. 

Viv1anne 8ul~tn adVJsour Rogroep onderwiJS en ZOI'IJ 
llllp:!lwww.minocw.ntiJ.JreaesclwoV44Tiindex.hlml. OCW. dossict brede- scno/l?n. doel. mttkel ufleclie Primaire onderwijs. oktober 

2006. geraadpleegd op 28 maart 2007 
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Bijlage 111: Waardefactoren van leefbaarheid 

Deze bijlage zal bestaan uit drie onderdelen 
A: Literatuur 
B: Interview Marnix Koopman 
C: Brainstorming 

I I Ia literatuur 

Juni '07 

In 2002 gaf het Sociaal en cultureel planbureau de volgende omschrijving: het samenspel tussen fysieke kwaliteit, 
sociale kwaliteit, sociale kenmerken en veiligheid van de omgeving . 

Daarbij sluit VROM [2004) met hun uitgebreid onderzoek bij aan . In dit onderzoek dat uitgevoerd is naar de 
leefbaarheid van wijken onderscheid drie hoofdkenmerken : Fysieke omgeving (gebouwen en voorzieningen), Sociale 
omgeving (de mensen en hun omgang), Overlast (Verstoring en veiligheid/ criminaliteit) 
Ook hanteert RIGO ongeveer deze onderverdeling, wanneer zij leefbaarheid meten met hun Lemon-monitoring 6

• Hun 
opdeling bestaat uit vier onderdelen; Fysieke omgeving, Sociale omgeving, criminaliteit & veiligheid en dissatisfiers 
(Ongenoegen). 

Deze drie kunnen niet los van elkaar gezien worden. Deze drie hoofdaspecten kunnen elk weer onderverdeeld 
worden in deelkenmerken en sub kenmerken. Deze zullen hieronder worden beschreven. Tabel 3-1 geeft een beeld 
hoe belangrijk de hoofdkenmerken zijn. 

Het bepalen van de waardeaspecten van leefbaarheid wordt bernoerlijkt door het feit dat leefbaarheid niet zomaar 
een vast gegeven is, maar verschilt van persoon tot persoon en van plek tot plek . Wat voor de één leefbaar is, is dat 
voor de ander niet en andersom. Met andere woorden, leefbaarheid als kenmerk van een plek of locatie is niet 
zomaar een objectief gegeven . Wat leefbaar is, is in sterke mate subjectief en afhankelijk van de normen en waarden 
van degene die het gebied beoordeelt. (VROM 2004] Toch kan er gezegd worden dat leefbaarheid in een bepaalde 
mate wel objectief is . Het gaat immers om de manier waarop mensen hun buurt of wijk beleven . De waarnemingen 
zijn bij elke bewoner gelijk , alleen het verschilt zit hem in de beoordeling, waardoor de evaluatie per persoon kan 
verschillen. De waardeaspecten van leefbaarheid zijn daarbij dus wel objectief, maar de beoordeling van de wijk niet. 
In dit onderzoek zal alleen gekeken worden naar de waardeaspecten en niet de beoordeling ervan voor een bepaalde 
wijk . Dus er kan vanuit gegaan worden dat we hier te maken hebben met objectieve waardeaspecten. Het volgende 
schema laat de verschillende objectieve beoordelingskenmerken zien . Hierbij richten wij ons niet op de woning zelf 
maar alle andere aspecten. (VROM 2004) 

RIGO. Lemon. leefbaarherdsmomtor. hllp://www.lrgoJrl/srtelrndex.aspx?ud"31&rnrd=102 geraadpleegd op 11 mei 2007 
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Leefbaarheid wordt opgedeeld in 3 onderdelen die hieronder nader worden toegelicht. Hierbij wordt besproken wat 
het aspect inhoud en welke relatie deze heeft met de bewoners van de wijk. 

Tabe-l J-1 Belang van en tevredenheld met aspecten van de woonomgeving •n de doorwerk ng van die aspecten in het 
algemene oordeet over de woonomg•ving 

~••r bal.snqrl)k• ontewr•d " 'lf U"W n ... ft&Q.tiJef Mn•nhJI'IO .".tt 
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woonomoovtng• • 
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bubouwrng rn de buurt 13 1l 41 % 0.7 
qrcon in de buur ! 32'11> 11% 26% 0.5 
b••isscholen lalleen 
mnnsr:n m.-: k ind~11ml J6!b 7 . 27'11. 04 

C:JJ(:\~Io l~gcmht.~ rd / all~on 
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Fysieke leefkwaliteit 
Fysieke omgeving kan allereerst opgedeeld worden in twee aspecten de Gebouwen en de voorzieningen. Deze twee 
aspecten hebben weer verschillende deelaspecten die in deze paragraaf aan de orde zullen komen. Hierbij zal worden 
gesproken over de waardeaspecten voor de wijk op deze twee aspecten . 

Gebouwen 
Van de kenmerken van de gebouwen blijkt het oordeel over de aard van de bebouwing het sterkst samen te hangen 
met het algemene oordeel over de buurt, gevolgd door het oordeel over het groen in de buurt en voorzieningen voor 
kinderen 
Waardeaspecten die samenhangen met de gebouwen zijn VROM [2004]: 

Type bebouwing 
Bereikbaarheid, 
Aard van de bebouwing, De dichtheid in de omgeving heeft een negatief effect op het oordeel over de 
aantrekkelijkheid van de bebouwing. Het type woonmilieu en de aanwezigheid van flats hebben een 'eigen' 
effect . 
Differentiatie 
Hoofdstructuur 

Voorzieningen 
In een aantal gevallen spelen voorzieningen nagenoeg geen rol in het algemene oordeel over de wijk of buurt. Er zal 
een segmentatie moeten worden opgesteld op hoger niveau voor wijken die wel behoeften hebben aan 
voorzieningen. Zo is de aanwezigheid van sportvoorzieningen in een wijk niet van invloed op het algemene oordeel 
over die wijk noch op de mate waarin bewoners vinden dat er in de wijk bijvoorbeeld voldoende voorzieningen zijn 
voor jongeren . 
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In andere gevallen lijken voorzieningen vooral een rol te spelen in specifieke woonmilieus. Zo lijkt de meerwaarde 
van veel winkels en functiemenging in de buurt, evenals de afstand tot natuur en gebieden voor dagrecreatie vooral 
een rol te spelen in de woongebieden met een hoge dichtheid. 
Aspecten die van invloed zijn op de waarde van voorzieningen zijn VROM [2004]: 

Winkelvoorzieningen, De winkelvoorzieningen in een buurt dragen bij aan de kwaliteit van de buurt, omdat 
bewoners winkels in de buurt belangrijk vinden. 
Onderwijsvoorziening 
Zorgvoorziening 
Parkeervoorziening 
Bedrijvigheid en functiemenging, Functiemenging en in het bijzonder de menging van kleinschalige bedrijvigheid 
met de woonfunctie zou een belangrijke kwaliteitsimpuls kunnen geven aan de leefomgeving. 
Recreatie en groen, De hoeveelheid sportvoorzieningen in de buurt draagt niet bij aan een positief of negatief 
oordeel over de buurt. Ook is er geen effect op de tevredenheid met de voorzieningen voor jongeren in de buurt. 
Dat is anders voor de groenvoorzieningen . Dit heeft invloed op de openbare ruimte . 
Wijkvoorzieningen, hierbij is de inrichting, gebruik en beheer zeer belangrijk. 

Sociale leefkwaliteit 
VROM [2004] geeft in hun onderzoek aan dat de belangrijke factoren, die sterk samen hangen met het algemene 
oordeel over de buurt (succes van een wijk), de sociale interactie en de tevredenheid met de 
bevolkingssamenstelling zijn . [VROM 2004] 
Sociale omgeving kan dus opgedeeld worden in twee aspecten namelijk de mensen (bewoners) en hoe zij met elkaar 
om gaan. In deze paragraaf worden de aspecten besproken die hier invloed op hebben. Hierbij zal worden gesproken 
over de waardeaspecten voor de wijk op deze twee aspecten. 

Bewoners 
De tevredenheid over de samenstelling van de bevolking is van groot belang voor het uiteindelijke oordeel dat 
mensen hebben over de buurt waarin ze wonen. In figuur 7.1 van Vincent Gruis is dit ook naar voren gekomen. 
Belangrijke aspecten hierbij zijn : [VROM 2004] 

Aandeel allochtonen (etnische samenstelling) 
Aandeel eenpersoonshuishoudens 
Concentratie van een bepaald huishouden 
Gemiddelde inkomen 
Huur vs koop 
Diversiteit samenstelling 
Werkeloosheid 

Opvallend bij herstructurering is dat door de negatieve spiraal die opgestreden is de middenstand uit de wijk is 
vertrokken, hierdoor wordt de negatieve spiraal nog eens extra versterkt. Hierdoor is er dan vaak ook geen sociale 
samenhang tussen de verschillende sociale krachten in de buurt. [Heereln 2005] 

Omgang bewoners 
Voor de sociale omgevingkwaliteit gaat het er echter niet alleen om welke bewonersgroepen er in de buurt wonen, 
maar ook hoe sterk hun buurtbinding is, hoe bewoners met elkaar omgaan en hoe ze zich gedragen in de 
woonomgeving. [Koopman 2006] 
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In tabel 4-1 is duidelijk af te lezen dat sociale cohesie, sociale interactie en bevolkingssamenstell ing de belangrijkste 
sociale aspecten zijn op de tevredenheid van een buurt. Dit wordt ook wel de sociale omgevingskwaliteit genoemd 
van een wijk. Onder de sociale kwaliteit van de woonomgeving wordt door het rijk verstaan: 

saamhorigheid buurt 
Betrokkenheid 
Sociale cohesie 
Sociale interactie 
thuis voelen in buurt 
mensen gaan op een prettige manier met elkaar om, sociale interactie 
Mensen kennen elkaar in de buurt [Maastricht 2001] 

Daarnaast zijn er ook problemen die te maken hebben met de sociale woonomgeving en het gedrag van bewoners. 

Ti~bel4-1 Belano van en tevreden he tel m.t sociale aspecten van de woonomgeving en de doorwerkint van die aspecten in 
het algemene oordeel over de woonomo-ving 

'lo •-r llelangrll~ • ortt..vr•d•n w ... rvan n-v•ll•l aam•nh•ng ••p~t 
over 'WOIOnomg-wfng m•t illgom"n oordetl 

woonomt.vlne•• 

social cohnle (.eh alsoorol 1 8~o 57% 0,8 

soc-.a lg lfl tQnClle lsch.a..l5cu re ~ 12% 40% 0.8 

be..,olk~ ng~im n~toll • ng 14% 8% 49~~ 0.8 

c.a.:amhongh~td 18':-b 24% JO% 0. 7 

m enç&n kennen elktt ;o~ r '" de buurt .0~ 24 ll,(, 0,5 

cent t t buurtbew ners 9 ... 31% 20% 0.5 

contact directe buren 11% 24 '1fo 22% 0,4 

• fll • t Y(l(;lr lt• •'Jitc:••• btri;C'tU IC•~.u, • • t»tt1110ft d'" t._., .. luuoon H l ""'O"....,f'IKl.WI ...._ ..,_t .(ll",..ct ~n h~.., O:llll...,-.otn m .,. dQ v.o.:<r~rnq..,.. rrM!) rn hó:JI .llllf•NM 
.t'lt<tql'1)0.11" tue.u n 0 .J U f'o $UK\ I'""! ltn•I~H 

Hierbij gaat het om grote doorstroming, leidend tot verzwakkende sociale cohesie en steeds minder interesse in de 
buurt en in buurtactiviteiten, toenemende criminaliteit, uitstroom van huishoudens met midden en hoge inkomens 
terwijl tegelijkertijd sprake is van een sterke instroom van huishoudens met een laag inkomen, waaronder 
huishoudens met specifieke kenmerken zoals sociaalpsychologische problemen. [Adriaanse 2004] 

Overlast 
Overlast kan allereerst opgedeeld worden in een drietal deelaspecten namelijk: verstoring en veil igheid 
(criminaliteit). Deze aspecten hangen nauw met elkaar samen waardoor er vaak overlappingen zich zullen voordoen. 
Er is geprobeerd deze aspecten zoveel mogelijk uit elkaar te houden. Hierbij zal worden gesproken over de 
waardeaspecten voor de wijk op deze drie aspecten . 

Verstoring 
Er kunnen vrij veel verschillende vormen van verstoring worden onderscheiden zoals fysieke verloedering, overlast 
voortkomend uit de interactie tussen mensen, en vormen van overlast die aan specifieke bronnen zijn verbonden 
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zoals verkeersoverlast of specifieke effecten hebben zoals stankoverlast en geluidsoverlast. Overlast komt zelden 
alleen. (VROM 2004] 
Het vóórkomen van overlast en verloedering van de woonomgeving heeft een sterke invloed op het oordeel van de 
bewoners over hun woonsituatie. Een complicerende factor hierbij is dat de verschillende vormen van overlast vaak 
tegelijkertijd optreden, waardoor de overlast verergert. (VROM 2004] 
De dichtheid van de bebouwing en het aandeel allochtonen in de buurt zijn de meest bepalende factoren voor de 
mate waarin mensen vinden dat hun buurt verloederd is. Daarnaast dragen het aandeel jongeren en het aandeel flats 
in de buurt ook sterk bij aan de mate waarin mensen vinden dat hun buurt verloederd is. Dit heeft beide te maken 
met de sociale verhoudingen. [VROM 2004] 

Bronnen van verstoring zijn vaak factoren die zorgen voor waardevermindering en leefbaarheids problemen van 
wijken en hebben vaak te maken met fysieke en functionele aspecten van wijken. Hierbij gaat het om leegstand van 
woningen, fysiek verval door veroudering van de woningvoorraad, woontechnische veroudering en afname van 
(draagvlak voor voorzieningen) . [VROM 2004] 

In tabel 5.1 is de mate aangeven welke vormen van overlast de meeste invloed hebben op de doorwerking van het 
algemeen oordeel van de woonomgeving. Daarnaast geeft tabel 5.2 weer welke vormen de meeste invloed hebben 
het gevoel van veiligheid. 

Aspecten van verstoring zijn : 
Fysieke verloedering 
Overlast door interactie 
Overlast van specifieke bronnen (geluidsoverlast, stankoverlast, verkeeroverlast) 
Sociale verhoudingen 
Leegstand 
Veroudering 
Schoon (vervuiling) 

Veiligheid (Criminaliteit) 
Vooral het voorkomen van bedreigende of bedreigend overkomende situaties draagt bij aan het gevoel van 
veiligheid. De échte vormen van criminaliteit als diefstal, inbraak en geweldsdelicten spelen vanzelfsprekend ook een 
rol in veiligheidsgevoelens en het oordeel over de buur. Daarnaast geeft tabel 5.2 weer welke vormen de meeste 
invloed hebben het gevoel van veiligheid . 
De meeste waardevolle aspecten die hierbij van invloed zijn: 

Overzichtelijkheid 
Bekladding, graffiti 
Overlast Jongeren 
Overlast omwonenden 
Rommel op straat 
Verloedering 
Vernieling 
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TabelS- 1 Mat" waann vormRn van overlast voorkomen, hel belang dat men ar aan hecht en de doorwerking in het 
algemene oordeel over de woonomgeving 
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IIIb Interview Marnix Koopman 
Uitwerking gesprek OTB Delft, Marnix Koopman, 11 januari 2007 
Er zijn een tweetal vragen die je kunt stellen bij waardecreatie van wijken 
1. Is de aanpak goed geweest? (er moet altijd vooraf een (leefbaarheid) probleem zijn geweest. Hierbij moet de 

corporatie altijd eerst bepalen wat de problemen en zijn en wat hiervoor de oplossing zou zijn. Een vraag die 
hierbij naar voren komt is wanneer kiest de corporatie specifiek voor MFA, maatschappelijk vastgoed! 

2. Wat zijn de effecten van leefbaarheid op de omgeving 

Als men spreek over de algemene term van waardecreatie dan is leefbaarheid hier een onderdeel van. Leefbaarheid 
is een voorwaarde voor het creëren van waarde . 

Imago van een wijk is zeer belangrijk en duurt een tijd voordat het veranderd is in positieve zin. Een wijk kan in 
snellere tijd een negatief imago krijgen. 

Onderzoek van Marnix draait om de woningwaarde verbetering ! Maar wat is dit nou precies? 
Hierbij spelen een aantal aspecten een belangrijke rol 

Het woningtype 
Locatie 
Samenwerking van deze twee aspecten 

Er zijn een drietal soorten wijken onder te verdelen : 
Concentratiewijk : sociale problemen, grote gezinnen, weinig autochtonen. Lage woningwaarde 
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Citywijk: veel alleenstaanden, studenten, stadswijk. Hoger woningwaarde 
Middenklasse wijk: Kleiner gezinnen, hoog inkomen. Zeer hoge woningwaarde 

Afhankelijke factoren die van invloed zijn op de woonomgeving 

Jun• '07 

Wijktype: hier kan niets aan veranderd worden of verbeterd, deze bepaald voor een groot deel de 
aantrekkelijkheid . 
Werkgelegenheid en bereikbaarheid ervan . Kan aangepakt worden. 
Voorzieningen : winkels, horeca, kinderen, etc. Dit is een belangrijk onderdeel die vaak meegenomen wordt. 
Fysieke omgeving, hierbij zijn nieuwe appartementen zeer aantrekkelijk 

Leefbaarheid is alleen te meten op bewoners, buurtenquêtes die door corporaties gedaan worden of buurtparticipatie. 

Corporatie kijken vaak naar maatschappelijk rendement, of dat zeggen ze. Het speelt een belangrijke rol in wijken. 
Leefbaarheid is een aspect dat veel aangepakt moet worden. Voornamelijk de grotere corporaties hebben hier 
problemen mee omdat zij hele wijken bezitten . 

Sociale aanpak is een moeilijk onderdeel van een aanpak. Sociale problemen kunnen vaak onzichtbaar zijn in een 
wijk. Het aanpakken van wijken heeft vaak het gevolg dat de problemen zich verschuiven naar een andere wijk. Dit 
gebeurt vaak ook bij herstructurering. Door de wijk waarde op te krikken trekken veel oorspronkelijke mensen weg 
uit de wijk en vaak dan ook hun problemen. Deze trekken naar andere wijken. Het is dan ook moeilijk om echt de 
problemen weg te krijgen. De bevolkingssamenstelling verandert gewoon! De wijk wordt duurder en daardoor 
verdwijnen dan ook vaak de problemen. 

Er is ene verschil tussen waarde-ontwikkeling en leefbaarheid. Leefbaarheid is een voorwaarde van 
waardeontwikkeling . 
Leefbaarheid van een wijk is specifieker. Waardeontwikkeling is volgens Marnix op marktniveau gericht op de 
woningen. 
Leefbaarheid heeft te maken met: 

Woningen 
Perceptie van bewoners voor leefbaarheid: 

Fysieke overlast 
Voorzieningen 
Doelgroep 

Sociale structuur 
Voorzieningen gericht op economisch gebied 

Leesbaarheidsproblemen zit in een slechte concentratiebuurten niet in een goede buurt 
Waardecreatie kan op alle wijken. 

Leefbaarheid is de woonomgeving 
Waardecreatie is : 

Woningwaarde, makkelijk te meten 
Omgevingwaarde, moeilijk tot niet te meten, hangt af van het aspect 
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IIIc Brainstormingsessie Afstudeerkring 
Brainstormingsessie Ateliergroep 12 januari 
Voorzitters Jasper Hagen en wendy Frijns 

Juni '07 

Aanwezigen: Hans Kleine, Angel a van Nordennen, Rene, Ma ik Knuiman, Tim, Maarten Schaffner, Pleun Betrams, 
Koen, Jas. 

Belangrijke mededelingen die gedurende de brainstorming naar voren kwamen zijn : 
Heb voor jezelf de definities vastliggen en geef ze ook weer. Als ze niet te v inden zijn maak ze dan zelf, 
hierbij kan de gemeente een bijdrage aan leveren (DIMO) 
Je hebt containerbegrippen, deze moet je goed afbakenen en beschrijven 
Alles kun je ondervedelen, je hebt categorieën (hoofdtakken) en die zijn onder te verdelen in 
verschijningsvormen (subtakken). Hierbij gaat het om een hoofdthema en hoe dit thema zicht vorm zou 
kunnen geven. 

Brainstormingsessie : 
Er zijn 6 hoofdvormen die kunnen worden vastgesteld 

Wijkvoorziening (onderdeel Groen Won- Overlast Fysieke Sociale 
van fysieke kwaliteit) (onderdeel ing omgevings omgevings 

van kwaliteit kwaliteit 
fysieke 
kwaliteit) 

Primaire Secundaire Groen Huis Veiliqheid Netheid Leefomqeving 
Supermarkt Sport Groen Veiligheid Stedelijke Leeftijdsopbouw 

niveau 
Faciliteiten Sport Groen Veiligheid Dorpsniveau Huur vs koop 
(winkels) 
Winkels Sport Groen veiligheid Afval Kosten en woning 

voorziening voorz. voorzieningen diversiteit 
Winkelcentra Ontspanning Groen Veiligheid Bouwstijl Opleidingsniveau 

recreatie 
Levens middelen Videotheek Voldoende Veiligheid Life-style Cultuur 

groen en 
water 
recreatie 

Zorg kroeg Parken Overzicht Branding Woonmilieu 
voorzieningen 

Sport Overzichte- Imago Doorstroming 
qeleqenheid liikheid 
Speelplaats Orde Etnische 

samenstellinq 
Pleinen Overlast I nkomensniveau 
Openbare Mede bewoners 
ruimten 
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Conclusie die hieruit getrokken kan worden dat bij deze brainstorming de leefbaarheid in zes hoofdaspecten kan 
worden verdeeld. Daarbij moet opgemerkt worden dat de eerste twee : Wijkvoorzieningen & groen ook als onderdeel 
van de fysieke leefkwaliteit kan worden gezien. 
Hiervanuitgaan kan dan geconcludeerd worden dat leefbaarheid uit de volgende vier aspecten bestaat: 
1. Woninge 
2. Overlast 
3. Fysieke omgevingskwaliteit 
4. Scociale omgevingskwaliteit 
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Bijlage IV: Visgraatdiagram 
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Bijlage V: Overzicht waardefactoren leefbaarheid 

Voorzieningen 

Bewoners 
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Betrokkenheid uc• ,u••<= " + +I- + +I-
Sociale verhoudingen + +I- +/ + + 
Buurtbinding .. + + +I-
Maatschappelijk voldoende + +I- + - + 
hulpmiddelen 
Saa .. 1hurigheid buurt +I- +I- + +l +I-
Thuis voelen in de buurt + _±_ _±_ + +I - + 

Veiliqheid&Criminaliteit Overzichtelijkheid + + +-/- + +I - + 
BPklilclt1ing + + +- + + + 
Overlast jon~n _±_ _+ + + + + 
Overlast omwonenden + + +/ - + + + 
Rommel + +/- + + + + 
Vernieling +/- + + + + + 
Verloedering +I + + + + + 

Verstoring Fysieke verloedering + + + + + 
Overlast door interactie + + +I- + + + 
Overlast van specifieke + +I +/- + + + 
bronnen (geluidsoverlast, 
stankoverlast, 
verkeeroverlast) 
Sociale verhoudingen + +I + + + 
Leegstand +I - - + +I - +I-
Veroudering - +I- -----. ± + + + + + 
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Bijlage VI: Meerwaarde Multifunctionele accommodaties 

Ideeën zijn zelden helemaal nieuw en het idee van een MFA is daarop geen uitzondering. In de grond berust het op 
de aloude voorstelling van het marktplein waar bewoners elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ontplooien . 
Door de eeuwen heen heeft het idee van een organisch middelpunt in een wijk of buurt een magisch 
aantrekkelijkheid gehad. Ergens centraal gelegen in de wijk diende een plek van samenkomst te zijn, met 
gemeenschappelijke voorzieningen . Het is de gedachte van de middelpuntzoekende gemeenschap die telkens weer 
aangepast aan de tijdgeest opduikt. Het laatste decennium heeft dit uitgangspunt een nieuw elan gekregen in de 
ideeënvorming van de MFA. Die behelst een samengaan van buurtgebonden onderwijs, k inder- en jeugdopvang, 
welzijnzorg en hulpverlening . De MFA vindt alom instemming en kan rekenen op een groeiend draagvlak.[Dieleman, 
2003] 

De MFA heeft toekomst perspectief. Het enthousiasme waarmee met MFA's is begonnen en de hoge verwachtingen 
die men ervan heeft, zijn de basis voor het succes. MFA's zijn in een fase aangekomen dat de waarden moeten 
worden gemeten en de opbrengst naar voren kan komen . 

Maatschappelijk meerwaarde 
Het multifunctionele wijkontmoetingscentrum is voor de gemeente een lange termijn investering in het sociale 
klimaat van de wijk. Het verhoogt de cohesie, brengt nieuwe mensen en nieuwe activiteiten en geeft dit alles een 
plaats in de wijk . [VROM 2007] 

Een MFA is een typisch 'feel good'- denkbeeld, een concept waar je snel warme gevoelens bij krijgt, een idee te mooi 
om waar te zijn . 

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het meenemen van sociale aspecten bij herstructurering volgende 
meerwaarden geeft : [Gruis, 2006] 

Versterken van de woningmarkt op lange termijn 
Verminderen van de concentratie en segregatie van kansarme bewoners, al dan niet allochtoon 
Meer keuzevrijheid en wooncarrièremogelijkheden voor specifieke categorieën bewoners, zowel binnen als bu iten 
de wijk. 
Versterking van het draagvlak voor voorzieningen 
Creëren van diversiteit 
Verbetering leefbaarheid 

Deze meerwaarden kunnen ook gezien worden als waardefactoren die de sociale pijler aan een wijk kan toevoegen . 

Waar kansen zijn op werk en onderwijs, op zorg en op sociale interactie; waar ruimte is voor persoonlijke, sociale en 
economische ontwikkeling : daar willen mensen wonen. Voorzieningen vormen ook nu nog een katalyserende kracht 
bij de vorming van een identiteit, dit kan gelden voor ook brede scholen wijkcentra 's en MFA's. 7 

Ecorys [2006] heeft in opdracht van ministerie binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties een onderzoek uitgevoerd 
naar de effecten van enkele sociale interventies bij wijken. Hierbij zijn een 20-tal interventies bekeken. Twee van 
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deze interventie hebben nauwe relatie met de term multifunctionele accommodatie, dit zijn de brede scholen en de 
wijk- en buurtcentra's. 

Uit hun onderzoek kunnen voor de brede school de volgende directe effecten genoemd worden: 
Betrokkenheid ouders(+) 
Aantal hangjonge ren(-) 
Overlast jongeren(-) 
Aandeel probleemgezinnen ( wijksamenstelling) (-) 
Taalvaardigheid(+) 

Daarnaast hebben zij ook nog indirect effect op: 
% langdurige werkelozen(-) 
Werkeloosheid jongeren(-) 
Werkeloosheidspercentages(-) 
Schooluitval(-) 
Doorstroming minder(-) 
Vermindering % huurwoningen(-) 
Vermeerdering % koopwoningen(+) 
Imago wijk(+) 
Tevredenheid wijk(+) 
Aandeel jonge gezinnen(+) 
Aandeel jongeren(+) 
Aandeel kinderen(+) 
Aandeel midden en hogere inkomens(+) 
Aantal verslaven (-) 
Bekladding(-) 
Overlast dronken mensen(-) 
Overlast drugsgebruik(-) 
Overlast jongeren(-) 
Rommel op straat(-) 
Vernielingen(-) 
Deelname verenigingen(+) 
Interactie ouderen en allochtone jongeren(+) 
Sociale cohesie(+) 

Uit hun onderzoek kunnen voor de wijkcentra's de volgende directe effecten genoemd worden: 
Interactie bewoners & omgeving(+) 
Deelname vereniging ( +) 
Parkeeroverlast ( +) 

Daarnaast hebben zij ook nog indirect effect op: 
% langdurige werkelozen(-) 
Werkeloosheid jongeren(-) 
Werkeloosheidspercentages(-) 
Schooluitval(-) 
Doorstroming (-) 
Vermeerdering % koopwoningen(+) 
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Imago wijk(+) 
Tevredenheid wijk(+) 
Aandeel midden en hogere inkomens(+) 
Aantal verslaven (-) 
Bekladding(-) 
Overlast dronken mensen(-) 
Overlast drugsgebruik(-) 
Overlast jongeren(-) 
Rommel op straat(-) 
Vernielingen(-) 
Deelname verenigingen(+) 
Interactie ouderen en allochtonen jongeren ( +) 
Sociale cohesie(+) 

Brede school 
DalinCJ langdurige werkelozen 
Verbetering Imago 
VerbeterinCJ sociale cohesie 
Tevredenheid wijk 
Overlast kinderen en jongeren 
Minder rommel 

WIJkcentra 
VerbeterinCJ Imago 
Verbetering sociale cohesie 
Tevredenheid wijk 
Overlast kinderen en jonC]eren 
Minder vernieling 
Minder rommel 

Juni '07 

Uit literatuur [Kei, 2006; Mulder, 2005] interviews en andere case benaderingen zijn de volgende waarden naar 
voren gekomen : 

Het bieden van perspectief voor specifieke bewonersgroepen. 
Het geven van gevoel van betrokkenheid van de bewoners van de wijk 
Mensen de kans geven om vooruit te komen in de stad 
Het bevorderen van de samenwerking tussen gemeentelijke diensten die voorheen langs elkaar heen werkten 
Het bevorderen van synergie 
Het bevorderen van de samenwerking tussen partijen 
Het verbinden van werelden 
Achterstand bestijding 
Veiligheid 

De waardeaspecten die een MFA op de wijk heeft zijn allemaal opgenomen in de volgende tabel. Het is nog niet van 
alle aspecten duidelijk in welke mate deze voortgebracht worden, dit zal uitgezocht moeten worden. 

Economisch rendement 
De kwaliteit van de woonomgeving heeft een belangrijke invloed op de prijs van koop- woningen. Met name in de 
stad bepaalt de omgeving voor meer dan de helft de prijs van een woning per vierkante meter. De 'omgeving bestaat 
niet alleen uit de fysieke omgeving maar ook uit de sociale omgeving: zijn scholen en andere (maatschappelij ke) 
voorzieningen in de buurt, wat voor mensen wonen er,. en hoe zit het met de veiligheid en overlast. Investeringen in 
de sociale omgeving, mits goed gekozen, zijn dus waarde voor vastgoedeigenaren . [planbureau, 2006] 
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~ UltsciJietvr biJ het ntlei oek lltl l:cl)(ys 
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Bijlage VII: Overzicht Meerwaarde Multifunctionele accommodaties 

Waarde van een MFA 
Totaal overzicht 2" orde 3~ orde Invloed erop: 
Waardefactoren Negatief /positief & waarom 
Hoofdaspecten 
[Adriaanse 2003) 
Leefbaarheid Prioriteit Invloed Waarom 

leefbaarheid 
Fysieke leefkwaliteit Gebouwen Type bebouwing +/-

Locatie van de wijk +I-
Dichtheid +I-
Bedrijvigheid +/-
Bereikbaarheid +/-
Hoofdstructuur -
Differentiatie - Positief Meer verschillend 

aanbod 
Voorzieningen In richting/ beheer/ gebruik + Positief Controle op MFA 

wijkvoorzieninCJen 
Onderwijs voorzieningen + Positief Aanbieden van 

brede school 
Zorgvoorzieningen +/-
Winkels + 
Parkeervoorzieningen + 
Groenvoorzieningen + 
Inrichting/beheer/ gebruik + Positief Fysieke 
openbare ruimten, recreatie interventie 
en qroen 
Differentiatie -

Sociale leefkwaliteit Bewoners Etnische samenstelling + Negatief Meer aantrekking 
jongeren 

Werkeloosheid + Negatief Door aanbod 
verschillende 
cursussen en 
lessen 

Leeftijdsopbouw - Positief Meer aantrekking 
voor jonge 
gezinnen 

Huurwoningen +/- Negatief Ook beïnvloed 
door 
herstructurering 
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Koopwoningen + Positief Meer koop 
mogelijk door 
aantrekkelijkheid 
wijk 

Inkomen + 
Diversiteit +/-
bevolkingssamenstelling van 
de wijk 

Sociale Cohesie Sociale contacten + Positief Centraal punt in 
de wijk 

Deelname vereniqinqsleven + Positief Meer aanbod 
Sociale controle + Positief Mensen weten 

elkaar te vinden, 
centrale 
ontmoetingsplek 

Bieden van perspectief + Positief Door de 
aangeboden 
functies en 
activiteiten 

Omgang Sociale interactie + 
bewoners 

Betrokkenheid bewoners +/- Positief Meer aanspraak 
bewoners 

Sociale verhoudingen + 
Buurtbinding +I- Positief Meer aanspraak 

met bewoners 
Maatschappelijk voldoende + Positief Aanbieden 
hulpmiddelen verschillende 

hulpmiddelen 
(leren, zorg, 
welzijn) 

Saamhorigheid buurt +/-
Thuis voelen in de buurt + Positief Meer 

betrokkenheid en 
aantrekkelijkere 
wijk 

Veiligheid& Overzichtelijkheid + 
Criminaliteit 

Bekladding + Negatief Een nieuw iets 
heeft vaak tot 
gevolg dat andere 
ook hierop gaan 
investeren 

Overlast jongeren + Negatief Meer activiteiten 
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weinig verveling 
Overlast omwonenden + 
Rommel + Negatief Een nieuw iets 

heeft vaak tot 
gevolg dat andere 
ook hierop gaan 
investeren 

Vernieling + Negatief Een nieuw iets 
heeft vaak tot 
gevolg dat andere 
ook hierop gaan 
investeren 

V~loedering + 
Verstorinq Fysieke verlut:: ut: "IL + 

Overlast door interactie + 
Overlast van specifieke + 
bronnen (geluidsoverlast, 
stankoverlast, 
verkeeroverlast) 
Sociale verhoudingen + 
~stand +/· 
~derinq 

Schoon + 
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Deel2 Casestudies 
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Bijlage VIII: Wijkselectie 

Herstructurering richt zich op probleemwijken, dit zijn wijken die dermate afgedaald zijn waar men vele problemen 
vind. De sociale aanpak is de rode lijn in mijn onderzoek. Belangrijk is het wel om mee te nemen wanneer een wijk 
baat heeft bij een sociale aanpak. Niet altijd is het effectief om de sociale aanpak te hanteren. Er moeten een aantal 
eisen zijn aan een wijk wanneer de sociale aanpak effectief zou kunnen zijn , vaak wel naast de normale fysieke 
aanpak . Bij meenemen van sociale aspecten naast de fysieke van herstructurering van woningen komen de volgende 
doelstellingen naar voren: [Gruis, 2006] 

Versterken van de woningmarkt op lange termijn 
Verminderen van de concentratie en segregatie van kansarme bewoners, al dan niet allochtoon 
Meer keuzevrijheid en wooncarrièremogelijkheden voor specifieke categorieën bewoners, zowel binnen als buiten 
de wijk . 
Versterking van het draagvlak voor voorzieningen 
Creëren van diversiteit 
Verbetering leefbaarheid 

Voorafgaand aan de herstructurering is het belangrijk dat deze doelstellingen moet worden behaald, of enkele 
hiervan. Deze doelstellingen kunnen ook gezien worden als waardefactoren die de sociale pijler aan een wijk kan 
toevoegen. Deze worden in het volgende hoofdstuk besproken . 

VROM heeft de zogenaamde prioriteitswijken [Dossier 58] geselecteerd die baat kunnen hebben bij een sociale 
aanpak . Een belangrijk selectiecriterium was ernst en cumulatie van maatschappelijke problemen in samenhang met 
de herstructureringsopgave. Het zijn wijken met in ieder geval sociale problemen. Dit zijn dan belangrijke wijken 
die naam samenhangen met mijn onderzoek en hiervoor zeker een belangrijke rol gaan spelen . 

Cases die benaderd worden moeten aan bepaalde eisen voldoen. Er is gekozen om de projecten te nemen van de de 
prioriteitswijken . Dit zijn allen probleem wijken waar een neerwaartse spiraal heerst. De trefkans op een goede 
voorbeeld wijk is hier groter. Lijsten waar de prioriteitswijken op staan zijn: GSB-wijken, G31-wijken, 56 
prioriteitswijken etc. 
De cases zullen aan een aantal criteria moeten voldoen . 
De selectiecriteria zijn hierbij: 
1. Probleemwijk waardoor geherstructureerd moet worden . Erkende probleem wijk, VROM (prioriteitswijk) 
2. Sociaal probleem 
3. Imago probleem 
4. Multifunctionele accommodatie gerealiseerd 
5. Multifunctionele accommodatie in werking (minimaal 1 jaar) 
6. Fase in uitvoering/beheer 
Criterium MFA genoemd onder 4 heeft een bepaalde verschijningsvorm. MFA's zijn accommodaties die 
multifunctioneel gebruikt worden, gedacht kan worden aan : Multifunctioneel Accommodatie, Multifunctioneel 
Centrum, Brede School, buurtvoorzieningen, wijkvoorziening . Hierbij worden de zorgvoorzieningen buiten 
beschouwing gelaten . De accommodatie moet op alle inwoners van de wijk gericht zijn, om hun doel te bereiken. 
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Tabel '·2 0. kans dat me men In"" wijk wonen mei teefblarheidsproblemen. n.ur oebiedslyllt, kenmtrktn van 
huishoudens en kenmerken van dt woning 

Prioriteitswijll: wrsus niet-prioritettswijk 7,5 keer zo groot 

Zeer sterk sl.edel itlc t o v lan~l •jk &,6 keer to groot 

Sterk stMetijkt o.v. landelijk &,7 keer zo groot 

N~t-we~lers allochtoon 

Huurder"!> versus eigenaar-bewoners 

Matig stedeliJk t o .v. l.tndelijk 

Wetnig sledeliJk t.o .v. landeliJk 

Centrum· stedeoli jk l.o.v. landeolijk 

Butten· centrum t.o: .... tandeltjk 

Oroen-"ShedeliJk t o v. landelijk 

Centrum-dorps t.o.v. landeliJk 

Bewo~r van een me ergezinswoning lo.v eenguins 

" 25 Joar t .o .v 65- plv:s. 

15--.34 t .o .v. 65--plus 

35-U t .o .v. 65--plus 

45--54 t.o.v. 65-plus 

55-U t.o.v. 65-plus 

lage inkomens venus m1ddeon- en hoge inkomens 

Type huishouden Eenpenoon s t.o .v. twC"C"ptorsoons 

Oez1n l .o .v. twe-eptorsoons 

Aanpak priotiteitswijken 

G, 7 krer zo groot 

2,8 ~er zo groot 

?..6 ~er zo groot 

2,0 ~er zo grool 

2,3 ~tor zo groot 

6,9 ~er zo groot 

3.0 kt-er zo groot 

1.3 ketor zo groot 

1.5 ~er zo groot 

2,0 keer zo groot 

1.8 ~tor zo groot 

1.-' ~er zo gro ot 

1,7 ~er zo groot 

1,4 keer zo groot 

1.7 keer zo groot 

I, 1 keer zo grool 

1,3 ~er zo groot 

O.en ..,..rsch il 
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De prioriteitswijken hebben de afgelopen en de komende jaren extra aandacht bij de stedelijke vernieuwing. Het 
belangrijkste criterium voor de selectie van deze wijken was de ernst en cumulatie van de maatschappelijke 
problemen in samenhang met de herstructureringsopgaven. Het gaat hierbij om probleemwijken met in ieder geval 
sociale problemen en problemen met de gebouwde omgeving, dan wel wijken waarin dergelijke problemen - zonder 
gerichte ingrepen- op korte termijn dreigen te ontstaan. (dossier 56-wijkenaanpak en GSB-wijken) 

Voor een effectieve herstructurering van deze prioriteitswijken lijkt een integrale sociaal- fysieke aanpak geboden. 
[Koper 2004] Tegenwoordig kan de stedelijke vernieuwing het beste met een uitgekiende combinatie van fysieke en 
sociale interventies worden aangepakt . Een gecombineerde sociale en fysieke aanpak betekent in de eerste plaats 
dat je het één niet belangrijker moet maken dan het ander. De bewoners moeten centraal gesteld worden, het 
is namelijk hun wijk. 

Waardecreatie met maAtschappelijk Vastgoed; een onderzoek naar de mAatschappelijke meerwaarde van multifunctionele 35 
accommodaties bij herstructureringsopgaven van aandachtswijken 



Almelo 

Bijlagen W.M M Fri,ns Juni ' 07 

Een effectieve sociale aanpak is echter een belangrijke 'randvoorwaarde' voor een succesvolle aanpak, maar niet 
alleen, ook het doel van de fysieke verbouwing zelf is in essentie sociaal. Slopen en bouwen zijn immers 
hulpmiddelen die moeten leiden tot lotsverbetering en de wijkbevolking . [Koper 2004] 
Fysieke verbouwing van stadsdelen biedt de uitgelezen kans om de openbare ruimte zo te reorganiseren dat de 
wijkkwaliteit wordt bevorderd. Denk bijvoorbeeld aan multifunctioneel wijkcentrum . [Benko, 2004] 

Wijken die benaderd gaan worden moeten leefbaarheidproblemen hebben. In bovenstaand tabel wordt aangegeven 
dat prioriteitswijken vaker te maken hebben met leefbaarheid problemen dan andere wij ken . Deze prioriteitswijken 
zullen dan getoets worden aan de gestelde criteria. 

Case-selectie9 

De selectie van de cases zijn voortgekomen uit als eerste de 56 prioriteitswijken van VROM, omdat deze momenteel 
zeer actueel zijn en volop in ontwikkeling. Daa rnaast zijn uit gesprekken met experts enkele andere wijken 
geselecteerd van andere lijsten. 

x x x 1999-20 13 Uitvoering 

Amersfoort De x x Uitvoering 

Amsterdam Westelijke 
Tuinsteden 

Noord 
Nieuwendam 
Noord 

x 

x 

x 

x x 1996-

x 

x 2002-2010 

9 Kei-centrum, Dossier 56-wijkenaanpak, lijst prioriteitswijken 56-wijkenaanpak. cJatum niet achterhaald . 

Uitvoering 

Voor 
bereiding 

bereid in 
Uitvoering 
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Arnhem Presikhaaf x x 1998- MFC Start Uitvoering 
zomer 
2006-
2008 

Malburgen x x 2002-2015 Brede 2006- Uitvoering 
School 2007 
Buurtcent 
rum 

Breda Breda Noord-Oost x x 1999- MFA gerealisee Uitvoering 
(Hoge vlucht I rd 
Doornbos-linie) 
De Heuvel x x 2000-2015 Brede 2009 Uitvoering 

School/ 
voorzien i 
ngen 
centrum 

Den Bosch Noord x x x ? BBS 12006 Beheer 
Haren 
Donk Reit 

Den Bosch Boschveld x x 2005- ? 2006 Voorbereid i 
ng 

Barten/ Eikendon kj x x - - Uitvoering 
Hofstad 

Den Haag Zuidwest x x x -2020 Wijkcentr 2005 Uitvoering 
um 
Bouwlust 2004 Beheer 
Pius X 

Transvaal x x 1999- - - Uitvoerinq 
Duindorp x x -2009 Brede ? Uitvoering 

buurtsch 
ooi 

Laakkwartier I x x 2000-2008 - - Uitvoering 
Spoorwijk 
Rusten burg/ x 1998- - - Uitvoering 
Oostbroek 

Deventer Rivierenwijk x x 2003-2012 Wijkvoor 2006- Uitvoering 
zieningen 2008 
centrum 

Kiezerslanden x x 2003-2013 Wijkvoor start 2007 Uitvoering 
zieningen 
centrum 

Dordrecht Dordrecht West x x 1995-20 10 MFA 2006- Uitvoering 
(Oud Krispijn) 2007 
Dordrecht West ( x x 2000-2015 MFA 2006- Uitvoering 
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Eindhoven 

Emmen 

Enschede 

Groningen 

Haarlem 

Heerlen 

Heerlen 
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Nieuw Krispijn) 2007 
Dordrecht West x x 2000-2015 - - Uitvoering 
(Wielwijk) 
Dordrecht West x 2000-20 15 - - Uitvoering 
(Crabbehof) 
WoenseiZuid x x 2002-2010 - - Uitvoering 
(Barrier/ Woensel-
West/ Oud-
Woensel) 
Tongel re x x 2000-2010 Voorzien i Uitvoering 
( Doornakkers en ngen 
gedeeltelijk cluster 
Lakerlopen) 
Emmen Revisted x x 1997-2003 ? ? gerealiseerd 
(Angelslo, 
Bargeres, 
Emmerhout) 
Wesselerbrink x x 2004 kulturstra ? Voor 

at bereiding 
De Velve lindenhof x x 1999-2013 Brede ? Uit voering 

School 
Vinkhuizen x x 1996- Venstersc 1999 Uitvoering 

hooi 
Vinkhuize 

' n 
Lewenborg x x 2001- OKC ? Uitvoering 

zorgcentr 
um 

Delftwijk x x 2002-20 20 Sociaal - ? Uitvoering 
culturele 
voorzien i 
ng 

Europawijk Zuid x x -2015 sportcent 2008 Uitvoering 
rum 

Heerlen Stad-Oost x x x -2004 Activ iteit Gerealisee Uitvoering 
Molenberg en rd 

centrum ?? 

Heerlen Stad-Oost x x Jongeren Uitvoering 
( Meezen broek, accommo 
Schaesbergerveld, datie 
Palemig) 
Grasbroek/ x x x 2004-2019 Wijkcentr 2006 Uitvoering 
Musschemig/ um 
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Schandelen Patronaat 
s gebouw 

Helmond Binnenstad-Oost x x 1999-2010 Wijkhuis- ?? Uitvoering 
Brede 
school 

Hengelo Berflo Es x x ? MFA 2006- Voor 
(Ov) Brede 2010 bereid ing 

School 
Leeuwarde Achter de Hove - x x 2000 Buurtsch Beheer 
n Vegelin ooi 

Vrijheidswijk x x 2000-2007 MFA 2007/200 Uitvoering 
8 

Leiden Leiden Noord x x 1997-2014 - - Uitvoering 
(Groen oord/Noorde 
rkwartier/ De kool) 
Leiden Zuid-West x x 200 1-2015 - - Voor 

bereidinq 
Lelystad Zuiderzee/ Atol x x 2003- ? ? Voor 

bereiding 
Maastricht Maastricht x x x ? MFA Eind 2006 Uitvoering 

Noordwest 
I (Malberg) 

Maastricht x x x 2000 Brede ? Uitvoering 
Noordwest School 
(Bosch poort) 

Nijmegen Willemskwartier x x 2004-2015 Wijkgebo Concept Uitvoering 
uw 2005 

Rotterdam Zuidelijke x x 1995-2010 - - Uitvoering 
Tuinsteden 
( Pend racht) 
Zuidelijke x x 1992-2015 MFA 2007 Uitvoering 
Tuinsteden Brede 
(Zuidwijk) School 
Zuidelijke x x 
Tuinsteden 
(lombardijen) 
Oud Zuid x x 1995-2005 - - Uitvoering 

_( katend recht) 
Oud Zuid x x 

__{_ Afrikaanderbuurt) 
Oud Zuid x x 1999-2011 - - Uitvoering 
(Tarwewiik) 
Oud Zuid x x 
(Bloem hof) 
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Crooswijk Noord x x 2006-2016 ? ? Voor 
bereiding 

Rotterdam West x x -2012 Culturele ? Uitvoering 
maatscha 
ppelijke 
voorzien i 
nqen 

Hoogvliet x x 1999-2010 - - Uitvoering 
Schiedam Nieuwland/Groenoo x x 2000-2010 - - Uitvoering 

rd 
Sittars- Lindeheuvel x x 
Geleen 
Tilburg Oud Zuid x x 2002-2010 MFA 2008 Uitvoering 

Uitvinder 
s-
zeehelde 
nbuurt 

Nieuw Noord x x 1999-2016 Multifunct 2007- Uitvoering 
ionele 2008 
brede 
scholen 
Wijkcentr 
um 

Utrecht Overvecht Zuid x x 2005-2015 -I? Voor 
bereiding 

Kanaleneiland x x - Brede ? Planvorming 
Noord School 
Hoograven x x 1996-2010 Wijkzorgc 2009 Uitvoering 

entrum 
Utrecht Zuilen x x 1995 Cultureel 2007 Uitvoering 

centrum 
Ondiep x x 2005-2015 MFA ? Uitvoering 

Venlo Q4 x x 1999-2015 Culturele - Uitvoering 
draqer 

Zaanstad Zaandam Zuidoost x x 2000-2013 - - Uitvoering 

I Zwolle Holtenbroek x x 2000-2010 MFA 2006 Uitvoering 
Wijkcentr 

I 

um 
Holtenbra 
ek 

GSB prioriteitswijken 
G31-qemeenten 
Arnhem presikhaaf x x 2004-2010 MFC Start Uitvoering 

HOED zomer 
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2006 
Amsterdam G 1veld x 2002-2015 MFC Jan de Begin Beheer 
G4 Slotermeer/buurt 5 louter 2007 
Rotterdam Hoogvliet ? ? ? MFC ? Beheer 
G4 onderwijs 

Oudeland 
Maassluis Burq, llt :!>1 ik x x ? 2005-2015 MFA_West 2009 Beheer 
Zevenaar Giesbeek ? ? ? ? Kulturhus 2003 Beheer 
(Angerlo) De brede 

blik 
Sluis ? ? ? ? MFA De 2004 Beheer 

Keu re 
Almere ? ? ? ? Brede ? Beheer 

School 
Het 
Meesterwer 
k 

Amsterdam x x x x Brede 2000 Beheer 
School 
Community 
School 

Olst-Wiihe Dorp x x Kulturhus 2005 Beheer 
Amsterdam Zuideramstel, ? ? ? ? MFC 2005 Beheer 

rivierenbuurt Binnenhof 

, GSB wijken 
Maastricht 

Maastricht 
I 

Wijck' rpoort (GSB x x x MFA, 2004 Beheer 
buurt) Letterdoes 
Heugemerveld x x x MFA, La 2004 Beheer 

Na de selectie op de 7 selectiecriteria zijn er een aantal projecten naar voren gekomen die kunnen dienen als 
voorbeeld case, waarmee ik mijn onderzoek praktisch ga benaderen . 
De volgende projecten kunnen als case dienen : 

1. Pius X, Den Haag Zuidwest 
Wjik: Bouwlust & Vrederust, Den Haag Zuidwest 

2. Wijkcentrum Bouwlust, Den Haag Zuidwest 
Wjik : Bouwlust, Den Haag Zuidwest 

3 . Wijkcentrum Patronaatsgebouw, Heerlen Grasbroek Musschemig Schandeten 
Wjik : GSM, Heerlen Noord 

4 . Brede school BBS Haren- Donk-Reit 
Wijk : Noord , Den Bosch 

5. MFA, Maastricht Noordwest (Malberg) 
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Wijk: Malberg, Maastricht Noordwest 
6. MFA Letterdoes, Maastricht Wijckerpoort (Oost) 

Wijk: Wijckerpoort, Maastricht Oost 
7. MFA La Bellettsa, Maastricht Heugemerveld (Oost) 

Wijk: Heugemerveld, Maastricht Oost 
8. MFA Eninver in Almelo Zuidwest (kerkelanden/ Aalderinkshoek) 

Wijk: grens van de wijken Kerkelanden en Aalderinkshoed, Almelo Zuid-west 
9. Vensterschool, Groningen Vinkhuizen 

Wijk: Vinkhuizen, Groningen 
10. MFA Wijkcentrum Holtenbroek, Zwolle Holtenbroek 

Jum '07 

De volgende stap is het inventariseren welke een goed voorbeeld zou kunnen zijn. Aspecten die voor de selectie 
hebben gezorgd is, voldoende informatie verkrijgbaar, afspraak binnen tijdsbestek en mogelijkheid tot bezoeken van 
de MFA. 

De uiteindelijke selectie zijn een 4-tal wijken zijn waarvan 2 reeds gerealiseerd zijn en de andere 2 pas gerealiseerd 
zijn. Hiervoor is bewust gekozen om niet alleen oudere ontwikkelingen mee te nemen, maar ook de nieuwe 
ontwikkelingen en ervaringen van eerdere ontwikkelingen mee te krijgen in de nieuw ontwikkelde MFA's 
De vier wijken die gebruikt zullen worden voor de casestudie zijn: 

Brede school BBS Haren- Donk-Reit, Noord, Den Bosch 
MFA Letterdoes, Maastricht Wijckerpoort (Oost), Wijckerpoort, Maastricht Oost 
MFA La Bellettsa, Maastricht Heugemerveld (Oost), Heugemerveld, Maastricht Oost 
MFA Eninver in Almelo Zuidwest (kerkelanden/ Aalderinkshoek), grens van de wijken Kerkelanden en 
Aalderinkshoed, Almelo Zuid-west 
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Bijlage IX: Diepte interviews casestudie 
Om een goed beeld te krijgen van MFA zijn doormiddel van casestudies gestructureerde diepte interviews uitgevoerd 
met betrekking tot de MFA. 

IXa Vragen interview 
Kort toelichting onderzoek: 
Het onderzoek richt zich op waardecreatie bij herstructurering van probleemwijken (56-prioriteitswijken) Hierbij ligt 
de focus op Multifunctionele Accommodaties, waaronder brede scholen. Leefbaarheid speelt hierbij een belangrijke 
rol. Door mijn onderzoek wil ik de uiteindelijke maatschappelijk opbrengst gericht op leefbaarheid inzichtelijk maken. 
Om dit bruikbaar te maken voor partijen wil ik tevens onderzoeken hoe ingespeeld kan worden op deze 
maatschappelijke opbrengst. 

Algemeen 
1. In welke wijk is deze MFA gelegen? Welk problemen deden zich hier voor? 
2. Wie is eigenaar? En waarom is hiervoor gekozen? 
3. Welke partijen zijn betrokken? 
4. Wie is de beheerder? In welke vorm? 
5. Hoe is de dagindeling? 
6. Kunnen nieuwe partijen makkelijk bijgevoegd worden? 
7. Wie maakt gebruik van de multifunctionele accommodaties? (buurtbewoners e.d.) 

Opbrengst van de Multifunctionele Accommodaties (MFA) 
1. Waarom is er gekozen voor een MFA in deze buurt? Waar had de buurt behoefte aan? 
2. Welke doelen (uitgangspunten) zijn geformuleerd? Welke zijn al uitgekomen? 
3. Welke opbrengsten/meerwaarde moest/moet deze MFA opbrengsten? Welke zijn uitgekomen? 
4. Welke positieve gevolgen hebben deze MFA op de wijk en hun bewoners? 
5. Welke negatieve gevolgen hebben deze MFA op de wijk en hun bewoners? 
6. Hoe worden de opbrengsten duidelijk en komen deze naar voren? (aandacht voor?) 

Beïnvloeding van de opbrengst 
1. Wat waren/was de belangrijke processtap(pen) bij de ontwikkeling van de MFA? 
2. Hoe wordt hier omgegaan/ingespeeld met het behalen van bepaalde doelen die gesteld zijn aan de 

accommodatie? 
3. Wat zijn de succesfactoren van deze MFA? 
4. Hoe verloopt de samenwerking? Hoe wordt de samenwerking gedaan? 
5. Hoe wordt het beheer gedaan van de MFA? En hoe wordt tijdens het beheer ingespeeld om de 

doelstellingen te behalen die vooraf geformuleerd zijn? 
6. Welke factoren zijn bepalend bij het ereeren van waarde voor de wijk bij de ontwikkeling van MFA's. 
7. Hoe breed is deze MFA, heeft dit invloed op de opbrengst? 
8. Welke middelen zijn beschikbaar om de MFA in stand te houden? Tijd, Geld Ruimte, personeel? 
9. Hoe zijn de verschillende activiteiten op elkaar afgestemd? 
10. In hoerverre wordt efficiënt gebruik gemaakt van de verschillende ruimten? Zijn er multifunctionele ruimten? 
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11. Welke verbeterpunten zijn er te concluderen? 
12. Welke tegenslagen zijn er geweest, wat waren de leermomenten? 

Opbrengst omgeving 
1. Hoe wordt de buurt betrokken (zeggenschap) bij en bekend met de multifunctionele accommodatie (beheer, 

samenwerking)? 
2. Hoe functioneer de MFA in de wijk? (openheid, veiligheid) 
3 . Wat vinden de bewoners van deze MFA, is hier en beeld van? Hoe is de sfeer? 

IXb Uitwerking interviews 
De volgorde van interviews zijn: 

Brede bossche school haren-Donk-Reit 
MFA Eninver 
MFA de Letterdoes 
MFA La Bellettsa 

CASE I: Brede Bossche School Haren-Donk-Reit 
Interview Brede bossche scholen in probleemwijken 
BBS de graaf, Hambaken en Haren-donk- reit 
Stedelijk coördinator : Arnold Rheijnen 
Wijkservicepunt : Bea Klaassen 
Kind-ouder centrum : vrijwilliger-stichter 
Dinsdag 3 april 2007 op locatie 

De brede Bossche scholen (BBS) is een ontwikkeling van de gemeente en hierbij is een stedelijke coördinator zeer 
actief. 

Algemeen 
Alle BBS liggen in probleemwijken, waar veel aandacht aan wordt geschonken. 
Alle BBS zijn eigendom van de gemeente en worden beheerd door een stichting. Deze stichting is op het gebied van 
sportlocaties zeer actief. Deze stichting is een dochtervereniging van gemeenten. Deze stichting is gespecialiseerd in 
beheer en exploitatie . 
De participatie van partijen is per wijk verschillende, hier hoort maatswerk bij die afgestemd is op de wijk en de 
eerder aanwezige instanties. In totaal zijn er ongeveer 22 partijen betrokken bij de stedelijke coördinator, hierbij zijn 
ongeveer 18 partijen per BBS betrokken. De regel is, waar nodig worden de partijen ingezet waar behoeften aan is. 
Wel zijn er een aantal partijen die altijd aanwezig zijn : 

School 
wijkcentrum 
welzijn 
sport 

BBS zijn toegankelijk voor alle bewoners zowel binnen als buiten de wijk . Het gebouw is open zolang er bezoekers 
zijn. 

De BBS is maatwerk voor de wijk , dit is dan ook de Bossche formule . 
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OPbrengst 
De keuze om hier een multifunctioneel gebouw te maken is gekomen vanuit het concept uit Amerika en Zweden en is 
hier een combinatie van gemaakt. Bij 7 tal wijken in den Bosch (de probleemwijken) moest iets gebeuren en den 
Bosch was hier over na aan het denken hoe hierop ingespeeld kon worden, net na Groningen en Rotterdam zijn zij 
dan ook gestart met de Brede school. Het punt was dat men alle partijen die in deze buurten aanwezig waren 
gecombineerd werden en met elkaar gingen samenwerken. 
De doelen van de MFA's zijn voornamelijk gericht op het kind. Hierbij gaat het voornamelijk om meer kansen voor 
kinderen te creëren, de kinderen zijn de toekomst. Hierbij moet in elke gebouw een brede school aanwezig zijn, dit 
hoort bij het concept. Daarnaast moet het een gebouw worden voor de buurt, wordt dan ook gezien als cadeau aan 
de buurt. De horizon van de kinderen, maar ook de wijkbewoners moet verbreed worden. 
Vooraf worden een heel tal opbrengsten genoemd die ermee gerealiseerd kan worden. Dit is op korte termijn aan de 
kleine dingen wel te zien, maar het duurt lang voordat de buurt echt van een achterstandswijk naar een op stand 
wijk is gekomen. Wat namelijk op generatie op generatie is verwaarloosd wordt niet in een paar jaar opgelost. Wel 
kan men met de kinderen en de opvoeding beginnen, om deze een kans te geven . 
Een voorbeeld van meer betrokkenheid is een oude man die negatief was t.o.v . de jeugd, maar door de binnenkomst 
van hem in het gebouw een andere gedachtegang werd overgebracht en nu zelf actief deelneemt in activiteiten voor 
de kinderen. Kleine successen zijn zeer belangrijk. Je moet het proberen zo veel mogelijk te laten doen door de 
bewoners -7 hierbij is het belangrijk dat alles van onderop wordt gedaan ( botturn-up) en niet gestuurd van bovenaf. 
In deze wijken werkt dat niet. Wel moet opgemerkt worden dat het vooral in het begin vaak moeilijk is om de 
bewoners ervan over tuigen dat het gebouw voor een goed doel staat. Want voor velen is iets nieuws altijd negatief. 
De opbrengsten die nu naar voren komen zijn voornamelijk de betrokkenheid en het thuis voelen van de mensen. 
Tevens door het nieuwe gebouw (en niet ene vervallen oud gebouw) zie je de criminaliteit t.o.v. de gebouwen 
afnemen. Dit komt ook door het consequent verwijderen van bv graffiti of repareren van vernielingen. 
Positieve effecten naast de opbrengst is zeker de samenwerking en bereikbaarheid van de participanten in het 
gebouw. Deze partijen waren al in de wijk, maar nu beter en sneller en op maat bereikbaar. Negatieve gevolgen zijn 
eigenlijk dat het gebouw groter wordt. Iets waar het gebouw niets aan kan doen en de formule ook niet, is dat er nog 
steeds, en dit zal ook nooit veranderen, een klein groepje is die de hele buurt beïnvloed. Deze jongeren zijn niet te 
benaderen, ook niet met een MFA. 
De opbrengsten hierboven genoemd worden duidelijk door het gebruik van de MFA, de aanmeldingen en ook door de 
kinderen. Een goed voorbeeld is de computerles. In deze probleemwijken zijn in den Bosch veel allochtonen. Deze 
mensen wilden niet met andere groepen omgaan. Computerles moest dan ook twee keer aangeboden worden, 
tegenwoordig is dit gezamenlijk en heeft men elkaar geaccepteerd door onder andere de ontmoetingen via de 
kinderen en in het gebouw. Hierbij is het tevens ook van belang dat er goede professionals voor worden aangesteld 
die dit proces kunnen begeleiden en weten hoe aan te pakken. 

Beïnvloeding oPbrengst 
In het proces tot de realisatie is aandacht geschonken allereerst aan de samenwerking en het zoeken naar partners 
benaderd in de botturn-up aanpak, waarna gezamenlijk over de inhoud werd gedacht. Daaraan parallel werden 
sessies gedaan om te denken over het beheer en de exploitatie. Dit werd van elkaar geschakeld omdat hier twee 
professionals voor werden aangesteld omdat het anders niet gericht werd benaderd. Dus belangrijk is : 

zoeken van partners 
samenwerking creëren, stimuleren en ondersteunen 
inhoud bepalen 
Beheer 
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Bij alles wordt de buurt betrokken in het bedenken van oplossingen en aanpakken. Het laatste woord wordt niet 
gegeven aan de bewoners omdat her toch professionals voor nodig zijn . Dit is in de eerst BBS fout gegaan, hier is 
veel besloten door de bewoners en ook onder andere daardoor is het gebouw niet zo multifunctioneel als men wil. 
Het behalen van de doelen zal niet gelijk op korte termijn kunnen worden bewerkstelligd, hier gaat een periode 
overheen om de doelen te behalen is vooraf gesteld dat er geen termijn aan gesteld worden. De geldstromen moeten 
niet bezuinigd worden en opeens stop gezet worden. De doelen zullen gedurende tijd weer aangescherpt worden om 
steeds opnieuw het onderste uit de kan te halen. 
De succesfactoren van de MFA zijn dat het maatwerk is voor de buurt. Het hele gebouw is afgestemd op de buurt en 
er wordt gewerkt vanuit de vraag van de buurt. Tevens geven ze hier de bewoners voor een deel de vrije hand. 
Tevens wordt veel zelfstandigheid verwacht van de bewoners. Door toch beheer te hebben wordt alles wel in de 
gaten gehouden en eventueel gestuurd waar nodig. Door het maatwerk en de betrokkenheid naar de bewoners toe, 
leeft het gebouw in de buurt. Het streven om mensen binnen te krijgen is wel gelukt.. 
Samenwerking is altijd een probleem, velen hadden hun eigen plek. Maar een goed voorbeeld is kind en ouder 
opvang van Haren-donk-reit, hierbij gaf ze aan dat door de samenwerking meer weet gekomen is van elkaars 
werkzaamheden en daardoor de lijnen korter. Tevens is voorafgaand aan de ingebruikname veel gestuurd op 
samenwerking . Door bottu m-up te werken is de wil om samen te werken groter, men kiest bewuster voor het 
gebouw. Tevens door het juiste beheer wordt de samenwerking ook gestimuleerd. Men weet waar ze na toemoeten 
en kloppen niet voor de verkeerde dingen bij elkaar aan . Door de samenwerking is de doorloop beter en de 
betrokkenheid van de bewoners groter. 

Beheer wordt gedaan vanuit een dochtervereniging van de gemeente, hierdoor blijven zij licht de touwtjes in de 
handen houden. Doelen worden pas na een tijd pas echt waar gemaakt. Hierbij speelt het beheer een belangrijk 
onderdeel. Deze verbind de partner met het gebouw, en dus ook de samenwerking en de multifunctionaliteit van de 
ruimten. 
De BBS wordt niet breder gemaakt dan de wijk dit wil en aankan. Een blauwdruk bestaat dan ook niet, alleen ene 
blauwdruk hoe af te stemmen op de wijk. Dhr. Rheijnen heeft dan ook vaak het idee dat hij constant toch het wiel 
moet uitvinden. Belangrijk is dat er altijd voldoende geld en middelen moet worden vrijgemaakt om een goede 
meerwaarde te creëren, dit komt vanuit de gemeente voornamelijk bij het beheer terecht. Daarom zal hier ook niet 
op bezuinigt worden . 

Verbeterpunten zijn : de partijen gebruiken nog te vaak modellen die zij toepassen op hun activiteiten die gedateerd 
zijn en in deze situatie niet meer werken. Dit zal zich gedurende tijd moeten uitwijzen wat wel de juiste modellen zijn 
in de BBS situatie. 

CASE II: MFA Eninver 
Interview MFA Eninver, multifunctioneel centrum in Almelo, in een 56 prioriteitswijk 
Kartrekker gemeente : Wim Izaks 
Locatiemanager : Huub Melenhorst 
Beheerder: Dick Smit 
Donderdag 29 maart 2007 op locatie 

Allereerst: Eninver is gelegen in Almelo Zuid-west, maar ligt op de grens door de nieuwe wijkindeling valt deze onder 
noordwest. Wijk waarin deze gelegen is: Wierdensehoek (kerkelanden en Aalderinkshoek) Deze twee zijn 
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samengevoegd doordat de wijken te klein waren, deze twee wijken zijn niet identiek wat weer veel problemen geeft . 
Hier zijn onderhandelingen met de wijkbewoners, om de zogenaamde scheidingswand op de heffen. 

De achtergrond van deze locatie is dat hier eerst hogere klassen woningen gebouwd moesten worden, hiervoor was 
geen markt, hierbij kwam nog eens dat de voorzieningen zwaar verouderd waren dus vanuit de gemeente de vraag 
geweest om deze voorzieningen samen te nemen in een gebouw. Hierbij is dus van boven af in gespeeld . Hierbij is 
voornamelijk gericht op verbetering sociale infrastructuur en door samensmelting van beleidsinhoud . 

De aanpak van de wijk : 
De gemeente is verantwoordelijk voor dit gebouw en de bouw hiervan. De corporatie heeft in de wijk de woningen op 
zich genomen . In Almelo wordt de sociale infrastructuur voor de gemeente gezien, de corporatie heeft al genoeg 
werk met de woningen. 
De twee wijken die hierbij een rol spelen verschillen vrij veel van elkaar, waardoor hier veel problemen zicht 
voordoen . De ene wijk wil niet betrokken zijn bij de anderen. Hierbij komt ook dat het gebouw op de scheidingslijn 
staan, eigenlijk iets meer in Aalderinshoek, dus kerkelanden nog niet zo betrokken . 

Opbrengst MFA : 
De inhoud van het gebouw is: 
Onderwijs, welzijn en sport~ samengesmolten in 1 gebouw! 

Een bijkomendheid als extra meerwaarde is het samengaan van de gebouw-7 op de plaats van de ouderen is nu 
grond vrijgekomen om woningen te bouwen, dat weer extra geld op kan leveren. 

De samenwerking is hier Face-toface,het brede school concept is hier gebruikt als basis. Hierbij houdt het brede 
school concept is dat de inhoud voor het gebouw gaat. 
In het begin hier nog veel problemen mee gehad, omdat men niet gezamenlijk wilde zijn . Hierdoor zijn de 
uitgangspunten duidelijk op papier gehouden om duidelijk naar buiten t kunne treden wat nou de doelen van dit 
gebouw moest en zijn. Hierdoor voor de partijen meer duidelijkheid. 

In het begin zijn er een viertal groepen opgericht: 
1. Communicatie groep (naar buiten toe naar de bewoners) 
2. Gebruikersgroep 
3. Beheergroep 
4. regiegroep 

Deze zijn nu overgegaan in gebruikersoverleg en regieoverleg . 
Er wordt altijd gezegd dat het beheer meegenomen moet worden in het begin . Dit is vaak moeilijk als er nog geen 
PvE ligt. Eninver heeft pas laat het beheer erbij betrokken omdat hierover nog vrij veel onduidelijkheid bestond . Voor 
het PvE te realiseren is het belangrijk elkaar eerst te leren kennen , en een relatie met elkaar te leggen . 

Beheer: Nu is de gemeente bezig om ene stichting op te zetten om het beheer van meerdere gebouwen extern te 
regelen , -7 st netwerk. dit staat nog in de kinderschoenen, maar zou dan wel uit handen gaan van de gemeenten. 
Wat er gebeurd hangt af van de regerende gemeente. Toevallig nu de wethouder die van deze gebouwen af wilt. 

Inhoud :Vraag en aanbod moet in evenwicht zijn, de participanten moeten hierop inspelen. 
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2) De doelstellingen van de MFA: 
Uitvoering geven aan de beleidsnota's. Gesproken wordt over een brede buurt school -7 nu over gegaan 
in brede buurtontwikkeling 
Sociale buurtbinding helaas is dit iets negatiever. Er heerst voor de bouw nog veel afschuw, ook het 
gebouw is nog te nieuw, men moet er nog aan wennen. -7 resultaat is nog niet behaald, de sociale 
buurtbinding is in Kerkelanden iets afgenomen, doordat zij het gebouw niet meer bezoeken als de 
vroegere gebouwen. 
De inhoud speelt in op de bewoners, zodra ze binnen zijn geweest gaat het goed. 
Dit komt ook door de buurtwerken waarop bezuinigd is geworden. Via de kinderen wil men er nu op 
inspelen. 

3) Het gebouw moest de wijkgerichte en sociale doelstellingen naar voren brengen, zie extra notitie 

4) 90 % van de betrokken is de buurt, en 10 % buiten de buurt. 
Het wijkcentrum 'ons gebouw' was een zeer grote strop voor de wijkbewoners. Ze waren gehecht aan het gebouw 
dat er stond. Ondanks dat zijn op 1 na alle verenigingen weer terug gekomen in Eninver. Tevens door eerder 
genoemde reden komen minder bewoners van de kerkelanden hiernaar toe, het gebouw staat in het andere deel. 
Ondanks dat er niet meer gesproken wordt over twee aparte wijken is het zeker wennen om samen te toe te horen 
bij de wijk Wierdinksehoek. 

De buurt wordt geattendeerd door de wijkkrant. De beheerder is hier niet op gericht. Hij gaat over het gebouw en de 
niet de omgeving. Tevens gaat hij ook niet over de inhoudelijke programmering. Hiervoor zijn de participanten zelf 
verantwoordelijk. De kind wordt als katalysator gebruikt. 

Beïnvloeding van de opbrengst: 
Het is belangrijk de activiteiten te organiseren die al aanwezig waren, het is funest deze niet meer aan te bieden. 
Hierbij is het tevens belangrijk veel overleg te plegen met de buurtbewoners, de bedoeling hiervan is om het hun 
gebouw te laten zijn en hun hier de extra mogelijkheden van te laten in te zien. Hier is ongeveer 5 jaar voor 
vrijgemaakt om het wij-zij gevoel te creëren. 

Gebruik maken: Er zijn 3 soorten van gebruik: 
Gebruik door participanten 
Gebruik door bewoners wijk 
Commercieel gebruik 

Bij alle drie hangt een ander prijskaartje en hierbij gaan wijkactiviteiten voor commerciële. 

Het proces van de MFA 
Het is belangrijk en wordt ook altijd gezegd dat het beheer al vroeg besproken moet worden. Deze heeft invloed op 
de twee andere indelingen. -7 Ondanks dat Almelo dit wist is het toch niet gedaan. Dit komt vaak voor in de praktijk. 
Vooral ook exploitatie is moeilijk om hier over te beginnen als er nog geen gebouw staat. Beheer en exploitatie is te 
abstract. 2 jaar voor de realisering is het beheer tot stand gekomen. Dhr. Melenhorst geeft aan dat het gewoon niet 
werkt in de praktijk om vroeg over beheer te praten. Toch ziet hij in dat het grote gevolgen kan hebben als er niet 
hier al over nagedacht wordt, denk aan de plattegronden en uiterlijk van het gebouw. 

Waardecreatie met maatschappelijk Vastgoed; een onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van multifunctionele 48 
accommodaties bij herstructweringsopgaven van aandachtswijken 



Bijlilgen W.M M. Frijns Juni ' 07 

Wel wist men van te voren dat de gemeente beheerder zou worden. Of dat het werd doorgeschoven naar stichting 
netwerk dat ook weer onder de gemeente valt. 

Samenwerking 
Iedereen wil in het gebouw toch een eigen plek wat het moeilijk maakt de samenwerking te ondersteunen. Een MFA 
is opgericht om de multifunctionaliteit en de samenwerking te creëren en te verbeteren. Dit heeft weer te maken met 
verandermanagement. 
Een luxe is dat er extrafaciliteiten aangeboden konden worden, tevens is de vrijheid in het gebouw groot, wat de 
samenwerking weer bevorderd. 

-7 uitstap: Een MFA is onderdeel van de brede school ontwikkeling. En vaak onderdeel van herstructurering: zowel 
sociaal als fysiek . Hierbij was de corporatie verantwoordelijk voor hun won ingen en de gemeenten nam de MFA voor 
zijn rekening. 

Wat zijn de succesfactoren van MFA Eninver: 
Goede model gevonden voor de samenwerking: 50-50 verhouding. 50% welzijn en 50% scholen, geen 
overheersende partij. 
Betrokken naar de bewoners toen, beheerder werkt oplossingsgericht. 
Goede doorstroming van kinderen 
Samenwerking is ontstaan door elkaar tijdig en herhaaldel ijk te ontmoeten, hierin moet t ij d worden besteed . 
Maar toch krijgt de samenwerking pas echt tijd wanneer het gebouw er staat. 

Kritieke factoren: 
Beheer te laat ingezet, maar de beheerder was toevallig al vroeg betrokken dus geen nieuw gezicht voor de 
mensen. Dit werkte zeer goed. Hij is dan ook de Spill van het gebouw. 

Extra vanuit wijkservicepunt : 
Betrokkenheid in de wijk is groter geworden, het gebouw is laagdrempel ig dat hier dus van invloed op is 
De MFA heeft geen kans van slagen als de activiteiten en programma niet kloppen met de doelstellingen. Deze 
doelstellingen moeten dan ook het uitgangspunt zijn . 
WSP is opgericht door vrijwilligers, hierbij is de privacy van belang . Zij hebben dan ook hun eigen locatie. 
Vanuit het gesprek komt naar voren dat de mensen pas echt enthousiast worden als ze er zijn geweest. Het 
gebouw is nog te nieuw en leeft nog niet (staat pas 1 jaar) 
Beheer ziet het positief in, veel inloop en de activiteiten die aangeboden worden, worden goed bezocht. Veel 
deelname van de mensen in de buurt 

MFA HEEFT PAS MAATSCHAPPELIJKE OPBRENGST ALS DEZE WERKT, ALS DOELEN ZIJN BEHAALD-? De economische 
waarde hangt hier minder van af, meer om aanwezigheid 

CASE III: MFA De Letterdoes 
Gesprek Koos Smeets, Servatius 
MFA De Letterdoes, Wyckerpoort 
Vrijdag 6 april 2007 
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Korte omschrijving wijk en herstructurering : 
De herstructurering kwam voort uit dat Wyckerpoort een van de GSB wijken is. De corporaties is hierbij betrokken 
doordat de gemeente niet voldoende geld had om het zelf helemaal aan te pakken. En Servatius heeft een groot 
gedeelte van de woningen en zag daar wel de meerwaarde in . Hierbij moest wel Servatius eigenaar worden van de 
accommodatie. 
Wyckerpoort is geen standaard wijk, het heeft een aparte opbouw. Als eerste is de wijk een langgerekt stuk. Hierbij 
bestaat de wijk uit 3 delen. Hiervan is zuid van hogere klassen dan de andere twee en is er een scheiding ontstaan 
tussen deze twee. Naast het plaatsen van een MFA worden en zijn de woningen ook opgeknapt . 

Algemeen 
De accommodaties is geplaatst in het midden om van alle delen respons te krijgen. Er zijn twee eigenaren . De 
gemeente is juridisch eigenaar. En Servatius dagelijks eigenaar. Zij zijn tevens beheerder . Gedurende de jaren is 
hiervoor een vrijwilliger beheerder voor aangesteld die in de wijk woont, en kleine klusje kan doen . Op dit moment 
zijn ze in overleg of de conciërge van de school niet iets kan overnemen, ivm de nieuwe regelingen voor conciërges . 
Partijen die betrokken zijn : Basisschool, jeugdwerk, peuterspeelzaal, sport en vroeger kinderopvang. Op dit moment 
staat er ruimte vrij die door ene partij gebruikt wordt die met de school verbonden is. Het gebouw is in vergelijking 
met vele andere MFA's klein. Nieuwe partijen kunnen toegevoegd worden, maar de ruimte kan te klein zijn. Het 
gebouw is voor de buurtbewoners met een specifieke doelgroep voor kinderen. Het gebouw is dus niet voor de 
school. Vaak zorgt dit voor wat problemen, want de school heeft vaak de gedachte dat dit gebouw er voor hun is 
gekomen. Zij zijn niet gewend te delen. 
Belangrijk bij deze gebouwen zijn de samenwerking tussen de partners en het beheer. 
Op het gebied van de samenwerking is niet heel veel energie gestoken is in eerste instantie ook niet het 
uitgangspunt geweest, het was meer dat meerder partijen ruimten zochten en dat deze in dit gebouw samenkwam. 
Pas door het vertrek van MIK (kinderdagverblijf) is men erachter gekomen hoe belangrijk de samenwerking is. MIK is 
weggegaan doordat zij te weinig doorstroom had van de basisschool. Door het vertrek zagen ze hoe belangrijk 
compleet aanbod is. Het gebouw was toen al ingebruik genomen en hebben dan opnieuw een beleidsgroep ingevoerd 
om deze problemen te verhelpen en de samenwerking te bevorderen . Dit werkt goed . 
Het beheer is voor dit gebouw gelegd bij Servatius, maar deze hebben snel ingezien dat op afstand het niet altijd 
werkt. Daardoor hebben ze vrijwilliger die in de buurt wonen om kleine dingetjes te beheren, zoals de sleutel, etc. 
Servatius is van mening dat dit gebouw te klein is om een echte daadwerkelijker beheerder in te zetten . Het zou iets 
kunnen opleveren, maar dit is nooit nagerekend. Het nadeel van algehele beheerder zijn is dat zij zelf dus nog vaak 
aanwezig moeten zijn in het gebouw . Door dit soort beheer moeten de mensen veel zelf doen als ze aanwezig zijn in 
dit gebouw. 

Oobrengst 
De keuze voor een MFA is in deze buurt is eigenlijk vrij gemakkelijk is geweest. Het gebouw van de school was slecht 
en er waren geen buurthuizen voor de verenigingen, tevens kwam van verschillende partijen de wens om een 
gebouw te hebben in deze wijk. De bewoners gingen daarvoor naar andere wijken. Hierdoor was er dan ook snel 
draagvlak voor bij de bewoners. 
Vooraf is er een visie geweest en doelstellingen geformuleerd die behaald moesten worden: 

Wijk weer een ontmoetingsplek geven 
Huisvestigingsprobleem voor de verenigingen oplossen 
Groei stimuleren van de verenigingen 

Waardecreatie met maatschappelijk Vastgoed; ·een onderz.oek naar de maatschappelijke meerwaarde van multifunctionele 50 
accommodaties bij herstructureringsopgaven van aandachtswijken 



Bijlagen W M.M Fnïns Juni ' 07 

Hierbij was het dol van samenwerking niet geformuleerd en nog niet aangedacht. Tijdens d e ingebruikname is men 
hier wel tegen aangelopen dat samenwerking wel moet plaatsvinden in zo'n gebouw. (later wordt hier uitvoeriger op 
terug gekomen) 
De opbrengst die deze MFA voor Servatius moet opleveren, waarom ze mee doen aan dit soort project, is dat de wijk 
hierdoor leefbaarder wordt voor de wijkbewoners en dat men hier graag wil wonen . Het gaat hun niet zozeer om de 
prijsstijging die eventueel zou kunnen plaatsvinden (Koos Smeets zegt hierbij: dat dit vaak wel meevalt en vaak 
jaren duurt voordat men de stijging echt kan merken). Daarbij wil Servatius hun gebied aantrekkelijker maken voor 
andere partijen om hier ontwikkelingen aan te brengen . Een voorbeeld is dat deze wijk aantrekkelijker is geworden 
en dat een deel van de woningen die nieuw gebouw worden in deze wijk dan ook gedaan wordt door een 
projectontwikkelaar. 
De opbrengsten die gecreëerd zijn(op gemerkt moet worden dat dit voornamelijk geld voor het midden en noordelijk 
gebied): 

Makkelijker te vinden ruimten 
Meer betrokkenheid door meer activiteiten 
Meer groei voor scholen 

Positief aspect : 
Het gebouw is zeker een meerwaarde voor de wijk. Het gebouw heeft tot effect dat de omgeving eromheen nu ook 
wil verbouwen of mensen en instanties willen iets doen om de wijk dezelfde uitstraling te geven, Een voorbeeld 
hierbij is dat het plein voor het gebouw, na de realisatie van het gebouw ook aangepakt werd door de gemeenten. 
Door de samenwerking op dit moment is er een meerwaarde in de samenhang. Tevens wordt er meer aandacht 
gecreëerd op het totaalvlak van kinderen. 
Betrokkenheid in de buurt is er wel maar door de tweedeling van zuid en de rest is het moeilijk de hele wijk te 
betrekken. De samenhang van de verschillende bewoner is ver te zoeken. 
Min puntje : 
De exploitatie is negatief, het is wel mogelijk om zo'n gebouw positieve exploitatie te krijgen. Servatius is uit op een 
positieve exploitatie, maar niet op w inst. Zij hopen met de extra opbrengsten iets extra 's voor het gebouw te doen 
en de omgeving. 
De opbrengsten van deze gebouwen worden naar voren gebracht door de gemeente bij metingen. In deze buurt zijn 
deze geweest. Zie voor extra informatie onderaan deze notitie. 

Beïnvloeding opbrengst 
De belangrijkste processen in het voortraject waren : 
Naast het fysiek creëren van het gebouw is de visie heel belangrijk, dit is bij de Letterdoes iets minder gedaan, 
doordat het in eerste instantie meer om het gebouw ging . 
Daarnaast is het belangrijk om de financiën van te voren rond te krijgen. Hierbij is het verstandig af te spreken wie 
voor wat verantwoordelijk is. Vaak wordt dit niet gedaan en leidt dit bij de ingebruikname tot discussies. 
Tevens is het al vroeg vastleggen dat men het samen moet beheren. Hierbij is het belangrijk al aantal afwegingen te 
maken op welke manier dat zou kunnen en dat iedereen verantwoordelijk hiervoor is. Winpunt van het sa men 
beheren is dat de samenwerking wordt gestimuleerd . Tevens ook als men hierover nadenkt, men moet al rekening 
met elkaar houden. Ook heeft dit weer relatie tot het komen tot een visie. 
Vaak is er een afweging wel een beheerder of geen beheerder. De afweging moet gemaakt worden als er draagvlak 
voor is en daarbij is het belangrijk welke taken hieraan gekoppeld worden. Hierbij moet dan een kwaliteit van 
beheerder bij gezicht worden. 
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Ingebruikname 
Structuur van het bebouw ligt vast, maar men is constant bezig de doelstellingen te behalen en te verfijnen. Bij 
Wyckerpoort gebeurd dit in drie overleggen: gebruikersoverleg, beheerderoverleg en de afstemming met de 
eigenaar. Dit is van laag naar hoog . 
Het is belangrijk scherp te blijven op ontwikkelingen om hierop in te spelen om het maximale eruit te kunnen halen. 

Doelstellingen 
De doelstellingen zijn bereikt maar het kan nog beter. Men heeft nog niet uit het gebouw gehaald wat eruit gehaald 
zou kunnen worden . Maar hierbij moet opgemerkt worden dat door de opbouw en samenstelling van de wijk het niet 
altijd anders kan . 
Op dit moment is de betrokkenheid weer groter door de nieuwe ontwikkelingen en de extra samenwerking en 
samenhang die gecreëerd gaat worden . Om de doelstellingen te verfijnen wil men steeds meer inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen en mogelijkheden. 

Inhoud 
Belangrijk voor de inhoud is dat een partij niet gaat overheersen, vaak kan de school hiervoor zorgen, zij willen vaak 
dat het hun gebouw wordt en niet van de andere partijen. Servatius is hier waakzaam op . 
Opmerkelijk bij de inhoud is dat men de MFA niet te breed moet maken. Het moet een gebouw voor de buurt blijven 
en dan is vaak de focus op het kind. KoosSmeetsin van mening dat zorg in een MFA niet thuishoort, maar dat deze 
in een verpleeghuis of zorgcomplex toebehoort . Brede van de MFA hangt af van: De basis van de buurt en de 
buurtactiviteiten (aanwezige instellingen en verenigingen). 
Voor de inhoudelijke aspecten is Servatius niet geheel verantwoordelijk. De invulling van het gebouw en de manier 
hoe men hiermee om gaan ligt bij de betrokken partijen. 

Momenteel zijn er een aantal aspecten waar men zich op focust die pas na de ingebruikname naar voren is gekomen 
Het gebouw meer gebruiksvriendelijk maken door meer inloop te creëren van de buurt 
Het doel tot samenwerking betrekken 
Meer gezamenlijk activiteiten 
Inspelen op de ontwikkelingen voor de inhoud . 

Effectiviteit : 
De MFA wordt steeds meer multifunctioneel gebruikt door onder andere de samenwerking van de verschillende 
deelnemers. De activiteiten worden dan ook steeds meer op elkaar afgestemd. 

Leermomenten: 
Hoe het fysiek inhoudelijke te creëren. BV de gymzaal op de eerste verdieping, dit is een last 
Te weinig samenwerking in het begin en niets vastgelegd . 
De gemeente moet meer gebruik maken van het gebouw. Vooral bij verkiezingen om het gebouw bekend te 
maken inde buurt 
Doordat er geen horecavergunning en gelegenheid is, is de inloop van de buurt minder. 

Gemeente is aan het investeren in deze accommodatie doordat er veel klachten komen, zij willen dan ook een goed 
accommodatiebeleid op tafel zetten . Hierbij is het belangrijk de economische inzet mee te nemen. 
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Tot slot: 
Het is belangrijk dat de verschillende participanten van het gebouw, over toekomstige participanten van gebouw 
de meerwaarde van samengaan inzien. Zo niet zal de meerwaarde van het gebouw op de omgeving afnemen. 
Het is dan misschien verstandig deze niet mee te nemen, zal dan namelijk zeker voor overlast zorgen . Het is dan 
belangrijk om in het voorwerk tijd te nemen voor alle facetten om de gebruikname zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. 
In deze wijk zijn door de gemeente buurtraadplegingen gedaan om de opbrengst en de waardestijging van de 
buurt te meten . Stadsdeelleider zou hier meer over moeten weten, assistent is: Rietjes Creusen 
( rietjescreusen@ maast richt. n I) 

CASE IV: MFA La Bellettsa 
Gesprek Frans Sliepen, Servatius 
MFA La Bellettsa 
Woensdag 4 april 2007 

Korte omschrijving wijk en herstructurering : 
Heugemerveld is van oudsher de eerst uitbreidingswijk van Maastricht. Is gebouwd vanuit de parochiegedachte; kerk 
in het midden en winkels eromheen en daarna de woningen. Hierbij werden twee scholen opgericht, die later door 1 
werd gebruikt. In de jaren 90 verslechterde de wijk en werden de problemen steeds erger en werd de buurt betiteld 
als probleemwijk. 
Dit was dan ook een van de eerste wijken die met herstructurering te maken kreeg in Maastricht. Dit kan dan ook 
gezien worden als pilot-project . 

Algemeen 
Heugemerveld is een probleemwijk. Hierbij heeft de woningcorporatie Servatius 90% in bezit, de overige 10% is van 
de gemeente of particulieren. De eigenaar is Servatius. De ontwikkeling van de MFA is samen met de gemeente 
gedaan .. 
Na de realisatie heeft Servatius het over gekocht van de gemeente via een bepaalde regeling. Toch blijft de 
gemeente betrokken. Toen zich problemen voordeden en die opgelost moeten worden heeft de gemeente ook mee 
betaald. Het beheer is in eerste instantie bij Servatius gebleven als eigenaar. Te zijner tijd is naar voren gekomen dat 
dit ook niet werkt. Iedere gebruiker, participant kreeg toen zijn sleutel. Maar de verantwoordelijkheden werden op 
elkaar afgeschoven. Dus heeft Servatius een echtpaar bereid gevonden om als onderbeheerder het gebouw te 
beheren. Niet als dagelijkse beheerder, maar meer als het nodig is. Uit gesprekken met bewoners blijkt dat ze niet 
tevreden zijn over het beheer, ze moeten te veel zelf doen. Dit is ook een groot veranderpunt t.o.v. hun eerder 
gebouw. Het beheer is een aspect waar Servatius wel me bezig is, ze proberen de bewoners en gebruiken meer 
vrijheid te geven, zodat het hun gebouw wordt dat zij tot leven moeten brengen. 
Het gebouw is open wanneer men wil, alleen moet dit wel aangevraagd worden en men moet zelf de activiteiten 
uitvoeren die hiervoor nodig zijn. Partners aantrekken wil men wel, alleen de ruimten zijn er niet geschikt voor. Door 
een foute berekening van de architect is veel bezuinigt op het gebouw en de inhoudelijk aspecten qua ruimten. 
Het gebouw is voornamelijk bestemd voor de wijkbewoners, de verenigingen en de school van de wijk. Daarnaast 
kunnen externen ook gebruik maken van het gebouw, maar die moeten schuiven voor de eerder genoemde. 
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Opbrengst 
De keuze voor een MFA is voortgekomen uit het Grote Steden Beleid . Heugemerveld is hierbij de eerste wijk van 
Maastricht die hiermee te maken heeft gekregen. De keuze voor een MFA is daardoor minder onderbouwd. Het werd 
toentertijd meer gezien als totaalbeeld van de herstructurering. Hierbij is de gemeente dus de kartrekker geweest, 
daarbij was de school ook toe en vervanging en was hij onderdeel van de kartrekkers. Zij zouden een nieuw gebouw 
krijgen met multifunctionele ruimten om activiteiten om het gebouw ook te kunnen aanbieden . De meeste 
verenigingen e.d. zaten in een wijkcentrum in de buurt . Tijdens gesprekken met de buutbewoners missen ze nog 
veel punten die daar wel aanwezig waren . Maar dit gebouw was ook verouderd en de beste oplossing was deze mee 
te nemen bij de brede school gedachte. Er werd dus benader van bovenaf en niet van bottum-up, waarbij het nadeel 
bestaat dat men zich verdrongen voelt door de gemeente. 
De definitie die Servatius hanteerd voor een MFA is de volgende : 
ls een wijkcombinatiegebouw waarin meerdere functies ten behoeve van de bewoners van een wijk, ongeacht de 
leeftijd, zijn ondergebracht . Tevens is een wijkcombinatiegebouw een gebouw waar educatie en buurtinitiatief elkaar 
ontmoeten. Het gebouw vormt een structurele voorziening met educatieve, cultureel-maatschappelijke en (minimale) 
commerciële functies ten behoeve van de bewoners van de wijk. Ongeacht de leeftijd . 
De visie op het gebouw kan beschreven worden als: 
Een MFA is een gebouw met meerder gebruikers onder een dak. Hierbij kan gedacht worden aan een school, 
peuterspeelzaal, kinderopvang en welzijnsorganisate die vaak een permanente beschikking hebben. Andere 
gebruikers (verenigingen, instellingen e.d .) kunnen ook gebruik maken van de multifunctionele ruimten. 
Wijkcombinatiegebouwen dienen zoveel mogelijk een functie, maar een eigen identiteit te hebben. Er dient optimaal 
gebruik te worden gemaakt van de mogelijkheden tot samenwerking en gezamenlijk gebruik van ruimten. 
Doelstellingen die gesteld zijn: 

Aan deze doelstellingen is (nog) niet voldaan. De grootste oorzaak is dat het gebouw niet geschikt genoeg is voor 
alle doelstellingen te behalen. Tevens is niet over alles even goed nagedacht. 
Deze maatregel heeft zeker positieve gevolgen gehad op bewoners, vooral de aantrekking van jeugdigen door de 
nieuwe school aanpak. En de partijen, vooral kindpartners, zijn meer bijelkaar. Het meest negatieve gevolg van deze 
MFA is dat een gedeelte van de activiteiten in de omgeving verdwijnen. Er zijn te veel andere en vervallen 
mogelijkheden door het nieuwe gebouw. Ook is het zeer negatief, geven de bewoners ook aan, dat er geen 
beheerder is die de faciliteiten en activiteiten regelt (de aanwezige benodigdheden althans) 
De buurt is zeker positief veranderd en de mensen zijn nu veel blijer en trotser en staan open voor veel bezoeker. Er 
wordt namelijk geregeld bezoeken gepland aan deze buurt . Alleen is het voornamelijk gekomen door de totale 
aanpak en niet zozeer het gebouw. 

Beinvloedinq opbrengst 
De belangrijkste proces stappen en vragen over het beheer en samenwerkingsmodellen zal vrijdag 6 april worden 
gesteld aan Koos Smeets. 

Het gebouw heeft nu te leiden aan de tegenslagen en fouten die vooral in het ontwerpproces zijn gemaakt. Het 
gebouw is zeker te klein waardoor men niet optimaal gebruik kan maken waarvoor het dient. Servatius en ook de 
betrokken proberen hier zoveel mogelijk aan bij te dragen om de fouten te herstellen, maar helaas kan de grootte 
niet veranderen . Men luistert goed naar wat afspeelt. Een opvallend gebeurtenis is dat buurtclubs naar een ander 
locatie uitwijken omdat het goedkoper is. Maar dit kan niet, dus hier moet de gemeente iets doen aan hun 
accommodatiebeleid. 
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Als men spreekt van succespunten kan eigenlijk alleen genoemd worden het informatiehuisje dat tijdens de 
herstructurering in de buurt is geplaatst goed is ingespeeld op de bewoners. In het begin zijn deze nauwelijks 
benaderd, met deze maatregel is ingespeeld op de bewoners en heeft erg positief geholpen. Hierdoor wilde men een 
combinatie maken met het wijkcombinatiegebouw, men wist de weg te vinden naar het informatiecentrum en 
hierdoor kan het WCG positief mee profiteren en al duidelijk in de wijk gepositioneerd worden. 
Door dus weer de bezuinigingen op het gebouw is het MFA niet breed genoeg waardoor men voordelen missen. 
Tevens is in het gebouw een dominerende partij, als kartrekker, aanwezig de directeur van de school. Hierdoor 
voelen de andere partijen zich meer achter geduwd, waardoor dit niet ten goede komt van de samenwerking. Men wil 
niet zeggen dat de samenwerking niet loopt, maar dit heeft wel invloed op. Want de buurt geeft aan (ouderensoos) 
dat zij moeten schuiven voor de activiteiten van de school. Er zijn veel multifunctionele ruimten. Soms zelf ten 
nadelen van . Bv de gymzaal moet ook als feestzaal gebruikt worden, waardoor veel tijd in ombouwen gaat zitten. 
Ook andere lokalen kunnen gebruikt worden door meerder partijen waardoor men moet schuiven voor elkaar en niet 
iedereen terecht kan . Dit heeft weer nadelen voor de doelstellingen. Als je kijkt naar de verbeterpunten en de 
leermomenten is dit Pilot-ptoject wel geslaagd, men heeft heel veel geleerd en er is genoeg mis gegaan . Dit is dan 
ook een goed leerproject voor vele partijen hoe het niet moet. De bewoners zijn tevreden en het gebouw krijgt 
steeds meer positieve aandacht. 

Leermomenten : 
Bewoners meer betrekken om meer afstemming in activiteiten te krijgen en meer draagkracht creëren 
Door te weinig afgestemde activiteiten en betrokken (niet gericht op de vraag vanuit de wijk) functioneert het 
gebouw niet na behoren . 

Enquete: MFA La Bellettsa 
Enquête: invloed multifunctionele accommodaties op de wijk 

Naam Multifunctionele accommodatie: 
Wijkbewoner: ja/nee, actief lid: ja/nee 
Dntum : 

Vraag lAlgemeen 

Hieronder staan een paar stellingen over de (toekomstige) Multifunctionele accommodatie. U kunt bij elke stelling 
aangeven of u het ermee "oneens" of "eens" bent. 

I 
I 

I 
1. Ik krijg veel informatie over de (toekomstige) multifunctioneel 
accommodatie 

12. Ik vind het goed dat de multifunctioneel accommodatie er is/komt 

j 3. Er zijn/komen veel activiteiten voor ouders en buurtbewoners op 

J Algemeen 
f Oneens 

1 

J 

J Eens 

[ -· 
[ ~ 
l } 
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I de multifunctioneel accommodatie 

4. Ik doe zelf mee/ga meedoen aan activiteiten op de 
multifunctioneel accommodatie 

5. Ik voel me welkom op de (toekomstige) multifunctioneel 
accommodatie 

J6. Ik help mee/ga meehelpen op de multifunctioneel accommodatie 

Vraag 2Behoefte activiteiten buurtbewoners (buurtbinding) 

Jum ' 07 

Voor buurtbewoners kunnen op de multifunctionele accommodatie allerlei activiteiten georganiseerd worden. Wilt u 
bij de onderstaande activiteiten aangeven of u het belangrijk vindt dat ze voor buurtbewoners op deze accommodatie 
worden aangeboden? 

Jt. Hulp of advies bij het opvoeden van mijn kind 

J 2. Nederlands leren 

J 3. Dans, toneel en muziek 

j 4. Sporten 

J5. Spelletjes spelen 

J6. Gebruik van computers en internet 

7. Ruimte om andere ouders of buurtbewoners te 
ontmoeten 

Is. Maatschappelijk werk 

J9. Overig: .... 

I Behoeften 
Niet zo 
belangr 
ijk 

Een 
beetje 
belangr 
ijk 

Welke activiteiten worden nog meer aangeboden die wel of niet belangrijk zijn : 
Belangrijk-7 ................... .............................. .. 

Passen deze activiteiten in deze buurt? .... ..................... .. .. .. ........ ........ . 

Vraag 3Deelname activiteiten buurtbewoners 

Heel 
belangr 
ijk 

Aan welke activiteiten voor buurtbewoners neemt u op dit moment op de multifunctionele accommodatie deel? 

I Deelname 
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] 1. Hulp of advies bij het opvoeden van mijn kind 

J 2. Nederlands leren 

[3. Dans, toneel, muziek 

j 4. Sporten 

] 5. Spelletjes spelen 

J6. Gebruik van computers en internet 

7. Ruimte om andere ouders of buurtbewoners te 
ontmoeten 

[ 8. Maatschappelijk werk 

[ 9. Overig 

Als u nergens aan deelneemt, waarom neemt u niet deel? (ga verder bij vraag 5) 

Vraag 4Tevredenheid activiteiten buurtbewoners (afstemming vraag-aanbod) 

Juni '07 

Bent u tevreden over de activiteiten voor buurtbewoners waaraan u deelneemt op de multifunctionele 
accommodatie? Vul alleen voor de activiteiten waaraan u deelneemt (zie vraag 2) in of u er tevreden over bent. 

.-------------------------------------------

[ 1. Hulp of advies bij het opvoeden van mijn kind 

[ 2. Nederlands leren 

[ 3. Dans, toneel en muziek 

[ 4. Sporten 

[ 5. Spelletjes spelen 

[ 6. Gebruik van computers en internet 

7. Ruimte om andere ouders of buurtbewoners te 
ontmoeten 

[ s. Maatschappelijk werk 

I Tevredenheid 
Niet zo 
tevred 
en 

Een 
beetje 
tevred 
en 

Heel 
tevred 
en 
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_ ....... ~ Vraag 5Vrijwillige inzet multifunctionele accommodatie: Nu (deelname) 
Bent u op dit moment als vrijwilliger betrokken bij activiteiten op de multifunctionele accommodatie? U kunt kiezen 
tussen twee antwoordmogelijkheden: nee en ja . 

[ nee 
lrV--riJ~.w-i-11-ig_e_r_: _n_u----------------------------------~~ 1 

Waarom wel of niet? 

Vraag 6Vrijwillige inzet multifunctionele accommodatie: Toekomst 
Wilt u in de toekomst als vrijwilliger betrokken blijven/worden bij activiteiten op de multifunctionele accommodatie? 

[ Vrijwilliger in de toekomst 

Waarom wel of niet? 

Vraag ?Invloed van de multifunctionele accommodatie in de buurt 
Een multifunctionele accommodatie heeft bepaald doelstellingen en verwachte opbrengsten voor de buurt. U kunt per 
vraag aangeven of deze positieve, negatieve of geen invloed hebben op de buurt en u zelf. Dit kunt u aangeven in de 
mate : Weinig = 1.. .. 5 =Veel 

.-----------------------------------

[ 1. Sociale contacten 

I Waarom: 

I 2. Veiligheid 

Waarom: 

I 3. criminaliteit 

Waarom : 

I 4 . parkeren 

Waarom: 

[ 5. Thuis voelen 

Waarom: 

f6.Buurt contact 

Waarom: 

[ Invloed 

veranderd 
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I 7. Sociale controle 

Waarom : 

Is. Diversiteit bewoners 

Waarom: 

Vraag 8 Knelpunten multifunctioneel accommodatie 
Wat zijn volgens u de belangrijkste knelpunten van de multifunctionele accommodatie in de wijk?. 

1. 

2. 

Vraag 9 Succesfactoren my!tjfunctjonee! accommodatie 
Wat zijn volgens u de belangrijkste succesfactoren van de multifunctionele accommodatie in de wijk? 

Bedankt voor u medewerking en bijdragen aan mijn onderzoek! 
Wendy Frijns 

Uitwerking Enquete: MFA La Bellettsa 
De bedoeling was om bij alle casestudies een enquête te houden met de wijkbewoners. Helaas door korte tijd van het 
onderzoek, was het moeilijk wijkbewoners te benaderen. Geprobeerd is om gesprekken met bewoners te maken, 
maar helaas was hier weinig mogelijkheid toe. Omdat het bij deze enquête om mondeling met de bewoners te 
spreken was een andere manier van enquêtes houden ook niet gewenst denk aan : uitdelen en later inleveren, ergens 
neerlegger etc. Alleen bij de case La Bellettsa is een enquête gehouden, waar enigszins respons op is gekregen. Dit 
is gedaan tijdens een opendag. 
Voor de andere cases is geprobeerd via de gemeente aan gegevens te komen . Hier is dan gebruik van gemaakt. 

La Bellettsa 
De respons bij La Bellettsa was rond de 25 personen. Voor een kwantitatief onderzoek is dit niet voldoende . Daarom 
is een mondelinge enquête gehouden met waarom vragen, om de daadwerkelijk reden te achterhalen. 

Uit de enquetes is naar voren gekomen dat de voorziening gewenst is en invloed heeft op de sociale laafkwaliteiten 
van de bewoners. Echter zijn er nog genoeg minpuntjes waaraan gedacht moet worden wanneer men de optimale 
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meerwaarde moet bereiken . Een veel voorkomend antwoord is dat de school de voorziening ziet als hun gebouw. 
Daardoor is er weinig overleg waneer zij ruimten nodig hebben. Dit resulteert in onvoldoende mogelijkheid . Dit heeft 
dan weer effect op de betrokkenheid van de bewoners en de gelegenheid voor sociale cohesie . Verder was opvallend 
dat door deze MFA de diversiteit in de wijk is bevordert. Van een wijk met een 65 + karakter is de wijk nu een 
gemiddelde wijk, met veel jonge gezinnen, maar ook oudere mensen. Dit heeft weer invloed op de levendigheid in de 
buurt. 

In figuur 9 .1 is in het kort de kwantitatieve resultaten weergegeven. 

Bewoners enquete 

8 
I I I 

7 
I I 

u I I 

1' 1 

Cr~i~l 
I• Bewoners enquete I 

2 
~ I I I 

t 
/ / "Y J 

·2 ·1 0 2 3 

llhlle V•lll olilnwezigheid 

Figuur 9.1: Resultaten bewonersenquête La Bellettsa 

Waardecreatie met maatschappelijk Vastgoed; een onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van multifunctionele 60 
accommodaties bij herstructureringsopgaven van aandachtswijken 



Bijlageen W M M. FriJns Juni '07 

Deel3 Ontwikkeling handreiking 

Waardecreatie met maatschappélijk Vastgoed; een onde12oek naar de maatschappelijke meerwaarde van multifunctionele 61 
accommodaties bij herstructureringsopgaven ven aandachtswijken 



Bijlagen W M M Frijns Juni '07 

Bijlage X: 7s model 

Het 7s model bestaat uit 7 s-factoren die van invloed zijn op elkaar. Deze zeven factoren zij n verdeeld in drie 'harde', 
grijpba re s'en (strategie, structuur en systemen) en vier 'zachte', m inder grijpbare s'en (stijl, significante 
gemeenschappelijke waarden, sleutelbekwaamheden en staf) . 

Samen zijn dit volgens McKinsey dé elementen van een organisatie als m erk. In combinatie vormen ze dan ook een 
effectief kader om de organisatie en de activiteiten te beoordelen en te analyseren . In een marketinggeleide 
organisatie kunnen ze gebruikt worden om te bekijken hoe die organisatie werkt en hoe deze naar buiten treedt . 

Figuur 8.3: 7s model McKinsey: een hedendaagse herformulering 

Een succesvolle organisatie zal naar al de 75 factoren kijken en ze als een soort van kompassen gebruiken die alle in 
éénzelfde richting moeten wijzen. De 7 S factoren in het kort : 

Significante waarden: Identiteit. Het gaat over de identiteit , normen en waarden. 
Strateaie: Doel. Wat men wil bereiken, het doel. Wel ke uitdrukkelijke doelen 

worden nagestreefd en met welke middelen wil men ze bereiken. 
Structuur: Opbouw. Deze refereert aan de organisatieopbouw van de 

onderneming zelf, hoe de verschillende participanten met elkaar verbonden zijn, 
de hiërarchie, de functionele indeling . 

Systemen: Werkwijze . Deze omvat alle formele en informele werkwijzen en 

Waardecreatie met maatschappelijk Vastgoed; een onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van multifunctionele 62 
accommodaties b" hen~lrue1ureringsopgaven van aandachtswijken 



Bijlilgen 

Stijl v/h management: 

Sleutelvaardigheden : 

W M M Fn1ns Juni '07 

procedures en het functioneren van een organisatie. Hoe wordt het werk gedaan, 
de regels en betrokkenen. 
Te werk gaan. Hoe opereert men binnen de organisatie etc. Deze 
verwijst naar de managementstijl. De manier waarop met de participanten wordt 
omgegaan. 
Omgang. Hiermee wordt iedereen bedoeld, niet alleen de 
participanten. Hoe wordt er met elkaar omgegaan, hoe worden participanten 
binnengehaald . Tevens aandacht voor aspecten als motiveren en behouden van 
participanten . 
Kerncompetenties . Waar is de organisatie goed in. Tegenwoordig 
zouden we zeggen wat zijn de kerncompetenties. 

Opgemerkt moet worden dat er drie aspecten zijn die slechts op langere termijn veranderbaar zijn, dat zijn de 
elementen: Significante waarden, Stijl van Management en Sleutelvaardigheden. De andere factoren kunnen sneller 
worden aangepast. Dit is belangrijk als naar voren komt dat deze aspecten zullen moet veranderen. Het 7s model zal 
gebruikt worden als aangrijpingspunt voor veranderingen . Veranderingen van één van de zeven elementen hebben 
altijd verandering van andere (alle) elementen ten gevolge .10 

Gcrl WIJnen Will"'rn Rcnr~ o d projr çtrnalig werken, lwin!lgste druk 200·! SciiiCd··Hn 
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Bijlage XI: Kritieke succesfactoren met betrekking tot het MFA-KOMPAS 

De belangrijkste stap van het stappenplan is het formuleren van de kritieke succesfactoren. Deze zullen later 
resulteren in een aantal randvoorwaarden pers van de MFA-KOMPAS. 
De kritieke succesfactoren zijn afkomstig uit de bevindingen van het onderzoek. De kritieke succesfactoren zul len 
abstract zijn, waarna ze bij stap 3 worden verfijnd in de randvoorwaarden. 

Definitie kritieke succesfactoren: 'Kritieke succesfactoren zijn factoren die van beslissend belang zijn voor het al dan 
niet behalen van succes.' 

Per factor worden de kritieke succesfactoren aangegeven die van toepassing zijn met de focus op organisaties als de 
MFA's. 
Significante waarden : (Identiteit) 

Creëren van Identiteit 
Uitstalen van eenheid 
Duidelijke afstemming 
Eenduidige gemeenschappelijke visie 
Afgeleid van de missie 

Weergegeven moet worden dat dit aspect het belangrijkste is van een organisatie . Hierbij wordt de identiteit 
gecreëerd. 
Strategie: (Doel) 

Structuur: (Opbouw) 

Duidelijk hoofddoel formuleren 
• SMART formuleren van de doelstellingen 

Wijk gerichte doelstellingen (aangevuld met onderwijsgerichte)* 
Duidelijke positionering in de wijk* 
Nastreven basis elementen van een MFA: Inhoud, gebouw en operationeel 
management* 
Focussen op wijkniveau, niet verder* 
Blijven inspelen op vraag en aanbod 
Inspelen op zichtbare resultaten 
Beheer en exploitatie 
Doelstellingen gericht op het creëren van meerwaarde 

Botturn-up benadering* 
In verhouding de verschillende functies aanbieden* 
Samenwerking * 
Geen overheersende participant 
Overkoepeld onderwerp 
Openheid naar iedereen toe * 
Integrale activiteiten aanbieden 

k al meegene1men en op gestuurd worden b11 de tot~tandkom1ng van rJt· MFA 
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Systemen : (Werkwijze) 
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Samenwerking, 
Samen onderdeel vormen van de organisatie 
Duidelijke beheerder * 
Duidelijke eigenaar* 
Herhaaldelijk overleggen 
Evalueren 
Regievoerder * 
Open staan voor andere betrokkenen die zich willen vestigen 
Geen autoriteit 

Stiil v/h management: (Te werk gaan) 
Gelijkheid * 

Staf: (Wie & Omgang) 

Duidelijk beheer uitvoeren * 
Afstemming op vraag en aanbod vanuit de wijk 
Inhoudelijke samenwerking creëren 
Fysieke samenwerking creëren 
Eenheid creëren, iedereen samen 

Bewoners betrekken bij het gebruik* 
Wijkgerichte participanten aantrekken 
Hoofdrol leggen bij een beheerder * 
Eigenaar als regievoerder * 
Herkenbaar aanspreekpunt 
Participanten met een meerwaarde voor onderli nge partijen 
Combinatie participanten 

Sleutelvaardigheden: ( Kerncompetenties) 
Professionaliteit* 
Samenwerkingsgericht* 
Resultaat gericht* 
Zakelijkheid* 
Openheid * 
Langdurige inzet* 
Zorgen voor het creëren van meerwaarde * 
Actieve houding * 
Programmering gericht op de wijk 

Jum '07 

Geprobeerd is bij elke 's de belangrijkste aspecten te noemen die tijdens het onderzoek (voornamelijk de 
casestudies). Er is niet getracht een compleet overzicht te geven. Elke organisatie is namelijk anders en moet dit dan 
ook zelf aanvullen mocht men er gebruik van maken. Hiermee samenhangend zijn de randvoorwaarden. 
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Bijlage XII: Het MFA-KOMPAS 
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Deel4 Interviews 
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Bijlage XIII: Overige interviews 
XIII a Verkennende interviews leefbaarheid & MFA 's 

Harry van Dijck, Wel/er, 10 januari 2007 
Tijdens dit interview is een beeld gecreëerd van wat het succes van een wijk is. Daarnaast is verkkenned ingegaan 
op de MFA. 

Wat is het succes van wijken? 
Veel onderdelen al in de literatuur gevonden. De belangrijkste zijn in volgorde: 

IMAGO 
Differentiatie van aanbod 
Voorzieningen : 

1. 
2. 
3 . 
4 . 
5. 

Groen 

Basisonderwijs 
Winkels 
zorg 
Werken 
Sport 

Verzorging van de wijk 
Sociale leefkwaliteit 

Welier heeft als stelling dat ze sterk staan in wijken. Zij doen aan veel participatie en buurtoverleg . (hierbij kan een 
voorbeeld gegeven worden vanuit Heerlen dat er buurtcontact is van ambtenaren in Heerlen) 
Ook is het belangrijk te weten wat de verhuisredenen zijn van mensen in de buurt. 
Welier stelt: Eerder een slechte woning in een goede wijk dan een goede woning in een slechte wijk . 
Zij ervaren sterkt dat de woonomgeving zeer bepalend is voor de redenen om in een wijk te wonen . 

Welke meerwaarde hebben MFA's aan een wijk? 
Naast de lijst is een zeer belangrijke meerwaarde het verbeteren van de ontwikkeling van jongeren. Dhr . Van Dijck 
stelt dat BMV altijd bijdragen aan de meerwaarde. Maar dan moet het ook daadwerkelijk een BMV zijn . Belangrijke 
punten hierbij zijn : 

Daadwerkelijk samenwerking binnen de BMV 
Hiervoor is een goede coörd inatie nodig die de BMV coördineert 
De sturing gericht op de BMV is belangrijk, zodat de partijen de BMV op een goede manier invullen 
Samenhang van partijen onderling moet logisch zijn 
De regievoering bij de gemeente (vaak standaard) 

Hoe is deze meerwaarde te meten? 
Hierbij is het belangrijk om de keuze te maken voor wie ga je het meten . De aanbodzijde of de gebruikerszijde. 
De aanbodzijde zijn de partijen, hierbij is het belangrijk alle soort partijen te betrekken, gemeente (publiek), 
corporatie (semi-publiek) en marktpartij (privaat). 
Gebruikerszijde zijn de klanten, de bewoners in een wijk. Dit is zeer moeilijk te meten omdat dit vrij 
persoonsgebonden is. Ook kost dit veel tijd en is dit misschien niet wat je wilt bereiken . 
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Harry van Dijck haalt hierbij a dat het wel interessant is om de wisselwerking tussen publiek en privaat te 
onderzoeken. Beide zien meerwaarde in het ontwikkelen van BMV voor een wijk . 

Opmerking die hierbij gemaakt kan worden is : Maatschappelijk Vastgoed is geen doel op zich maar een middel. 
Hierbij is de samenwerking tussen de verschillende partijen een zeer belangrijk onderdeel tot het succes ervan. 

In de jaren 70 is een Pilot project gestart met de Brede maatschappelijke voorzieningen in een Stal steden. Hierbij 
ook Hoensbroek (lotbroek), dit was niet gelukt. De samenwerking is zeer gering geweest zodat de meerwaarde van 
BMV niet duidelijk naar voren is gekomen . 

Een middel om te meten of een wijk succesvol is, is de mate van de wachtlijst. Bij Welier is in sommige wijken dit 
duidelijk te zien. Mensen willen in Heerlerbaan zeer graag wonen, hierbij is de wachtlijst dan ook groot. Alleen zal de 
tijd te kort voor het gebruik van BMV in een wijk om deze te kunnen relateren aan een wachtlijst. Dit is tevens een 
indirecte indicator waar ook andere aspecten aan kunnen hangen . 

Zijn er contacten die ik zeker zou moeten benaderen? 
Allereerst zeer belangrijk : Marc van Leent, Tei :06-51026684, info@marcvanleent.nl www.marcvanleent.nl en 
www. wl l kplaats. nu 
SEV, Rene van Scherpenisse (Directeur), Tei :Ol0-2825050 

• BAM eigen programma opgezet voor maatschappelijk vastgoed: www.schoolcomoaqnie.ni. Simpelveld en 
MOVARE is hierbij betrokken. 
Volk er Wessels is ook in Maatschappelijk Vastgoed bezig, zij hebben het 4B model opgesteld. Zij zien de 
meerwaarde hier ook van in en meten dat op verschillende manieren. 

Han Verreussel, Woonpunt, 16 januari 2007 
Algemeen 
Als eerste opmerking is dat het vaak gaat om waardebehoud van een wijk i.p.v. waardecreatie. Corporatie streeft 
erna om de wijk niet lager te laten afzwakken . 
Verreussel heeft veel ervaring op het gebied van waardecreatie en Maatschappelijk vastgoed . Vroeger veel ervaring 
opgedaan in de Randstad waaronder de schilderswijk in Den Haag . 

Wijken 
Vrom nu bezig met een 56 wijken aanpak. Hieronder vallen ook steden van Limburg. In vergelijking met de Randstad 
zijn dit eigenlijk niet echt slechte wijken. Een van de indicatoren die hiervoor gebruikt zijn is : werkeloosheid. 
In vergelijking met de randstad loopt Zuid-Nederland 15 jaar achter op de ontwikkeling van wijken. De randstad 
loopt weer 5 jaar achter op Amerika, vaak kun je hieraan zien wat zich globaal bij ons kan gaan afspelen. 

Veel portiekwijken worden gezien als slechte wijken, vaak hebben deze wel een aantrekking voor sommige 
doelgroepen . 

Wijken worden pas aangepakt wanneer ze ver zijn afgezakt omdat dit het voordeligste is voor een corporaties. De 
woningen zijn dan echt niets meer waard. Dan zijn er al weer zoveel problemen dat men het wel integraal moet aan 
pakken. 
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Een verschijnsel dat zich in 1993 voordeed door het wegvallen van de subsidies was dat de corporaties niet meer 
gingen herstructureren, eventueel werd dit op hele kleine schaal gedaan. Terwijl wanneer men subsidie kan hebben 
worden er vele eisen aangesteld. En zal de herstructurering nog wel eens duurder kunnen zijn dan zonder die 
subsidie. 

Aanpak 
Je moet integraal de bevolking en wijken aanpakken. Ook de kleine details 
1 ding alleen is niet goed genoeg, liefst alles gelijk ..... Je kunt naar een wijk kijken als een huis, wat willen en doen 
de mensen, wat is hun gang van zaken op een dag. 
Daarom werken de Vinex-wijken niet zo, is te weinig diversiteit. Het draaide daar alleen om woningen, de 
zogenaamde slaapsteden. 

Het is belangrijk te weten wat de bewoners willen en de maatschappij wil. 

Multifunctionele accommodaties 
MFA hebben absoluut een grote bijdrage aan de waardecreatie van wijken, of eigenlijk het waardebehoud . 
Vaak ligt het aan de aanpak wil een wijk veranderen. Niet altijd is het mogelijk om MFA te plaatsen, het is natuurlijk 
makkelijk als veel voorzieningen verspreid liggen dit in 1 gebouw te stoppen. Maar vaak is het financieel niet 
haalbaar voor die ondernemers. Vaak werken deze van thuis uit en hebben geen geld om huur te betalen. 

Opmerkelijk is hoe mensen denken wanneer ze gaan winkelen. Vaak willen ze maar 100 meter lopen en de volgende 
winkel ook niet verder dan 70 meter. Vaak moeten er nog een aantal trekkers aanwezig zijn. Vroeger was de V&D zo 
een trekker, de stad paste zich hieraan aan als het ware. Vaak zagen die panden er niet uit, maar mensen vonden 
zo'n winkel in de buurt een meerwaarde hebben . 

Een goede MFA kost geld, en is dus vaak niet rendabel. Vaak wel belangrijk is een school, winkelcentrum, buurthuis. 
Het hangt vaak af welke doelgroep je wilt bereiken . Corporaties willen graag een gevarieerd aanbod in de buurt 
hebben, ook qua mensen die er wonen . Dus moeten de voorzieningen ook gevarieerd zijn. 
Waarom zijn MFA belangrijk in een wijk7 : 

Heel belangrijk hierbij is de individualisering van de mensen (hierbij had ik me afgevraagd waarom wordt hierin 
u zo op gefocust), de mensen hebben meer behoefden aan een gezamenlijke ontmoetingsplaats. Mensen zijn in 
hun huis meer op hun zelf en minder naar de buurt toe en hebben dan wel behoefte aan een gezamenlijke 
ontmoetingsplaats. 
Brengt mensen naar elkaar, creëert het groepsgevoel weer. 
Sociale cohesie terug brengen 

Een opvallend verschijnsel is dat men moet proberen de wijk weer terug aan de mensen te geven. Veiligheid en meer 
blauw op straat geeft niet het wijkgevoel terug aan de mensen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun wijk, straat, 
voortuin . Als je een wijkagent plaats blijven ze het beeld hebben van 'dat is jou verantwoordelijkheid en niet de 
mijne'' Als het wegvalt weet je pas wat je mist. 

Functies van MFA: 
Ontmoeten van mensen 
Om dit goed te kunnen weten is het belangrijk om met een beheerder van het gebouw te praten . Tevens met de 
mensen die er zijn. 
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Eisen die gesteld kunnen worden aan het proces van een MFA: 
Goed opstarten 
Mensen erbij betrekken 
Goed luisteren 
Tijd en moeite nemen om alles op gang te brengen en te houden 

Juni '07 

Vooral het laatste is belangrijk, hierin spelen corporaties vaak alleen de rol in het fysiek op gang brengen van 
een BMV en leveren dan het over aan de gemeente die dit dan huurt. Zij zijn dan verantwoordelijk om de juiste 
partijen, de inhoud, op te zetten. Maar kunnen zij dat wel? Is de corporatie hier beter in omdat zij hier meer 
kennis in hebben! 

Proces van MFA: 
Opverleggen met de doelgroep 
Kijken wat is er al, is hier iets mee te doen, waar is behoefte aan dit kan via: 
Wijkbeheerders 
Politie 
Sociale instelling 
Plan opzetten: 
Wie betaalt, financiert 
Welke doelgroep 
Welke samenwerking 
Klankbordgroep 

Belangrijk is dat een MFA alle doelgroepen weet te banaderen om een totaal gevoel te creëren in een wijk. Alleen is 
de moeilijkste doelgroep tussen 25-40, wat willen zij. 
De mensen worden alleen te kritisch, zij willen wonen waar alles is. Kort bij de autobaan, speelplaats, school, 
winkels, café, etc .... 

Corporaties en MFA's 
Corporaties investeren hierin, of hebben interesse hierin omdat zij graag hun Bezit willen garanderen. Om de 
leefbaarheid in een wijk optimaal te laten zijn is het belangrijk een goed basis te creëren voor een corporaties . Zij 
kunnen hier een aandeel in hebben. 
Het belang van de corporatie om te financieren in Maatschappelijk Vastgoed en dus ook MFA is dat zij belang hebben 
in goed bezit en willen dat mensen er graag willen wonen om geen leegstand te krijgen. (financieel stabiel) 

Door de vergrijzing is men bang dat er veel leegstand zal ontstaan, wat financieel zeer veel invloed zal hebben . Het 
is daarom belangrijk aan de wensen van de klant te voldoen . Die leegstand moet je proberen te wederkeren, 
eventueel zorgvoorzieningen hierin betrekken. 

Gemeente 
Gemeente heeft de verantwoordelijke taak om te investeren in Maatschappelijk vastgoed, maar hebben hier geen 
geld voor, omdat ze maar een beperkt budget krijgen waar de veel mee moeten doen. 
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Voorbeelden 
Nazareth heeft een goed voorbeeld als voorzieningen, wel verouderd en wordt vernieuwd , maar heeft nu ook al 
meerwaarde voor de wijk . De beheerder van dit wijkcentrum is, Rob Noordhoek 
Witte vrouwveld heeft een nieuw gerealiseerd wijkgebouw 

Opmerking die hierbij geplaatst moet worden is dat een gemeenschapshuis/wijkcentrum wijk gebonden of niet 
wijkgebonden is . Niet wijkgebonden heeft dus betrekking op ook de wijken er omheen . 

XIIIb Diepte interviews waardecreatie herstructurering aandachtswijken 

Vrom bijeenkomst: Hans Bos, VROM Ir. Jan Brouwer, ABF Research, Ir. Marc van Leent 17 januari 2007 
Presentatoren Marc van Leent en Jan Brouwer 

Presentatie 1: 
Marc Van Leent 
Een aantal jaren geleden is het publicatie document : Wijken van Waarde gepubliceerd . Dit is het uitgangspunt 
waarmee onderzocht gaat worden . Hierin moeten ook al een aantal aanpassingen worden gedaan . 

Wanneer gesproken gaat worden over wijken van waarde moet men een andere bril opzetten dan normaal bij 
herstructurering. Oorspronkelijk gaat het om de kostenverdeling. Er moet anders gedacht worden over 
herstructurering (Maatschappelijk Vastgoed) Niet vanuit de kosten kant maar de opbrengsten kant . 

Paar jaar geleden is het boekje : 'De kosten in beeld, de kosten verdeeld' geschreven, maar daar moet nu anders 
naar gekeken worden. Of in ieder geval aangepast worden, maar ook meer gericht op de opbrengsten van het sociale 
aspect. 
Daar is VROM dan ook hard aan 't werken in hun nieuwe publicatie : 'Bouwstenen voor Sociaal'. 

Een buurtgevoel kan gezien worden als een 'koek'. Als er extra ingrediënten aan toegevoegd worden, extra waarde 
creëren, dan wordt deze groter. 
In een wijk kunnen dit de volgende factoren zijn : 

Gemakkelijk 
Veilig 
Leefbaar 
Kansrijk 
Sociaal 
Trots 
Bereikbaar 
Mooi 

Opmerkelijk is als je kunt aantonen dat er waarde gecreëerd kan worden zijn er altijd mensen die ervoor willen 
betalen . De waarde kan op verschillende fronten meerwaarde bieden . Zo kunnen er partners bij komen die in eerste 
instantie ver buiten de plannen staan, maar op termijn wel mee profiteren van de gecreëerde waarde. Deze kunnen 
meebetalen , denk aan zorg instellingen. 

Waardecreatie met maatschappelijk Vastgoed; een onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van multifunctionele 72 
accommodaties bij herstructureringsopgaven van aandachtswijken 



Bijlagen W M M. fritn!o Juni' 7 

Een vastgoedontwikkeling binnen de overheid bestaat uit een tal van puzzelstukjes. Deze verschillende deelgebieden 
moeten met elkaar communiceren om waarde te kunnen creëren. 

Een voorbeeld hier is Utrecht. Deze heeft verschillende wijken en die wijken moeten ook gerespecteerd worden, de 
ene wijk is niet de andere. Je kunt wijken wel iets opkrikken om dezelfde waarde erbij te verdienen. 

Een heel goed voorbeeld is de wijk de Pijp in Amsterdam. Dit was vroeger een van de slechtste wijken van 
Amsterdam, deze is op dit moment zeer gestegen, waar iedereen weer wil wonen. 

Procentueel kunnen de volgende interventies bijdragen aan de waardecreatie: 
ROZ/I PO 
Winkels 3.1% 
Kantoren 
Woningen 
Aedex 
Sociaal 
Woning 

2.2% 
6.7% 

3.9% 

Het belang van een 'gezonde woonomgeving' ligt op vele fronten: Denk aan politie, gezondheid, onderwijs" afval, 
overlast. Het is dus zeker meer dan alleen waarde creëren op vastgoedwaarde. Waarde stijging van vastgoed 
begint bij een goed functioneren van de leefomgeving. 

Er zijn nieuwe ontwikkelen om een Pilot op te zetten. Deze Pilot wordt benaderd vanuit een model, zie onderstaand: 

Investeringen 

Investeringen 

Gewildheid 

Bewoners als 
consument 

Gebiedsexploitatie 

Bewoners 
producent 

Gezondheid 

als 

Hogere opbrengst 

Lagere kosten 
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Op dit moment kan alleen vaak hard worden weegegeven wat hierin speelt en hoe dit hoger wordt. Het onderste 
gedeelte is nog vrij zacht, maar daar zal tijdens de Pilot wel naar worden gekeken. 

Een voorbeeld dat hier gegeven wordt gaat over de bloemenbuurt, Doetinchem. 
Waardeontwikkeling van de bloemenbuurt na 15 jaar: 

Huurwoningen 
Koopwoningen 
Gem. dienstverlening 
(opbrengst WOZ) 

Gezondheid 
Totaal 

+ 3.000 .000 
+ 2.000.000 
+ 500 .000 
+ 50 .000 

+ 1.000.000 
+ 6.550.000 

De opbrengsten van de WOZ waarde vallen weg tegen de rest. Je ziet hier hoeveel waarde gecreëerd kan worden. 

Belangrijk bij herstructurering en het creëren van waarde zijn de volgende aspecten: 
Wat 
Voor Wie 
Met Wie 
Wanneer 

Bij wanneer kan gekeken worden naar de conjunctuur. Hieronder kun je de indeling van de BCG matrix gebruiken. 
De cow, dogs, question Marks and stars . Deze kunnen onderverdeeld worden in die conjunctuur. Meestal is het de 
wanneer iets aangepakt gaat worden als de wijk zich gelijk kan stellen aan de question mark. Per deel in de 
conjunctuur kun aangeven waar je op kunt focussen. 

Vaak wordt er te lang gewacht en niet rekening gehouden met de mensen die daar wonen, een voorbeeld hiervan is, 
is de wijk Geren-zuid die ook in het document Wijken van waarde wordt weergegeven . 

De wensen van een wijk vanuit de bewoners kunnen weergegeven worden in de piramide van Maslov 
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Ow pitA•~• ••• Maslov int•41• .. 41 in Wllllr41• ••• wlik•n 
S.on: ,..._c 'J.a>n L~ 

Mooi 

Trilis 

Gemakketijk 

Sociaal 

Leefbaarheld 

Veiligheld 

Breikbaarheid 

Trasition 

Hoe hoger je in deze piramide komt met je wijkaanbod, hoe meer mensen hier willen wonen. 

Je hebt altijd aspecten wat je net niet moet doen? 
Problemen niet verdrinken, verschuif niet het probleem 
Waardecreatie is een punt, waarde vervangen is een ander 

Presentatie 2 
Jan Brouwer van ABF research 
Bespreking Tooi, effect meten van maatschappelijke interventies. 
Deze interventies kunnen zijn: 

Vernieuwen huurwoningen 
Van huur naar koopwoningen 
Voorzieningen 
Sociale ontwikkelingen 
Etc .. 

Is begonnen bij een prijsvraag van SEV over Maatschappelijk Harder. 
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Ondanks vele positieve berichten zijn maar 1!4 van de corporaties actief in hun woningvoorraad. Veel corporaties 
beheren alleen, daar is geen enkel mutatie, verkoop, aankoop of nieuwbouw geweest in de afgelopen jaren . 

Belangrijk van de corporaties is ook de vastgoedwaarde naast hun maatschappelijke . 

Het is moeilijk indicatoren te vinden voor de leefbaarheid, en deze staan nog in de kinderschoenen . Er is hiervoor een 
Tooi ontwikkeld om deze in kaart te kunnen brengen . Er kan gedacht worden aan Criminaliteit etc. 

In de Tooi worden buurten met elkaar vergeleken op de gegevens van het kadaster of d.m .v. taxaties. 

De Tooi is te vinden op de site: wiw.abfresearch .nl 
Hier staan nu nog maar 4 projecten op, maar zullen worden aangevuld door de Pilot projecten van Marc van Leent. 
Het dient als hulpmiddel voor het beoordelen van gebiedsexploitaties. Hieruit kun je opnemen wat de waardevolle 
interventies zijn bij bepaalde wijken. 
Omdat hier gewerkt wordt met kentallen is alles vrij open en goed te vergelijken. 

Presentatie 3 
Jan brouwer, Marc van Leent en George de Kam 
Samen zijn zij zeer gericht op het kunnen meten van de invloed van Maatschappelijk vastgoed . 

Op dit moment bezig met het verkennen, verdiepen en verankeren van het concept duurzame gebiedsontwikkeling, 
maar Hoe zorg je hiervoor. 

Er zijn verschillende partijen die deelnemen aan deze opzet van Pilots om het doel te behalen. Hiervoor is de 
kopgroep meer gericht op het maatschappelijk Vastgoed . Aedes wordt gebruikt om te kunnen meten . 
Op 26 januari zal de eerste Pilot geëvalueerd worden . 
Hierbij is uitgegaan van Sociaal-Fysiek samen. Dit langzaam meenemen met elkaar. 

Sociaal kan aangepakt worden op verschillende gebieden: 
Als veranderen van de sociale infrastructuur (goed te doen) 
Het meten van het effect van waarde. (minder goed te doen) 

Hierbij komt bij mij naar voren op welke manier is het te meten, OTB is van mening dat daar nog te veel andere 
factoren van afhangen . 

Drs Marnix J. Koopman, OTB delft, 11 januari 2007 

Als je de waarde gaat onderzoeken van wijken zijn er twee kanten die kunnen worden benaderd : 
De effecten van de aanpak, gericht op maatschappelijk waarde (zoals adviesbureaus doen) 
De marktkant de verandering in woningwaarde (De prijs van de plek, merlet) 

Er zijn een tweetal vragen die je kunt stellen bij waardecreatie van wijken 
Is de aanpak goed geweest? (er moet altijd vooraf een (leefbaarheid) probleem zijn geweest. Hierbij moet de 
corporatie altijd eerst bepalen wat de problemen en zijn en wat hiervoor de oplossing zou zijn. Een vraag die 
hierbij naar voren komt is wanneer kiest de corporatie specifiek voor BMV, maatschappelijk vastgoed! 
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Wat zijn de effecten van leefbaarheid op de omgeving 

Belangrijke aspecten die bij deze vragen naar voren komen zijn: 
Verhuizingen, dit aspect is niet te gebruiken hier hangen te veel andere aspecten omheen. Uit onderzoek is 
gebleken dat de reden van verhuizing vaker komt door ander werk, groter wonen dan dat de invloed van de 
leefomgeving hierop inspeelt 
Verhuurbaarheid. Deze kan ook niet zozeer meegenomen worden om te meten. De aanbod voor het huren van 
woningen zijn te beperkt en liggen vaak in specifieker wijken, De lagere klasse maken hier gebruik van, en vaak 
hebben die geen keuze om ergens kritisch over te zijn. Het is namelijk zo dat in en slechte buurt de slagingskans 
hoger is en daardoor de mensen hier vaker op inschrijven . Hier is de woningduur dan ook korter. De markt is 
kleiner op de huur, dus er is meer vraag naar! 
Woonwaarde, activiteiten patroon. De bewoner voelt op een laag schaalniveau de leefbaarheid 
Huurders kijken minder naar de vestigingskeuze, hebben een kleiner zoekgebied en kunnen van binnen uit naar 
een wijk kijken 
Kopers kijken hier van buitenaf naar en zijn dan ook kritischer. 

Als men spreek over de algemene term van waardecreatie dan is leefbaarheid hier een onderdeel van. Leefbaarheid 
is een voorwaarde voor het creëren van waarde. 

Imago van een wijk is zeer belangrijk en duurt een tijd voordat het veranderd is in positieve zin. Een wijk kan in 
snellere tijd een negatief imago krijgen. 

Onderzoek van Marnix draait om de woningwaarde verbetering! Maar wat is dit nou precies? 
Hierbij spelen een aantal aspecten een belangrijke rol: 

Het woningtype 
Locatie 
Samenwerking van deze twee aspecten 

Er zijn een drietal soorten wijken onder te verdelen : 
Concentratiewijk : sociale problemen, grote gezinnen, weinig autochtonen. Lage woningwaarde 
Citywijk: veel alleenstaanden, studenten, stadswijk. Hoger woningwaarde 
Middenklasse wijk : Kleiner gezinnen, hoog inkomen. Zeer hoge woningwaarde 

In zijn onderzoek is er een wijk die een combinatie vormt, Schiedam. 
In zijn onderzoek heeft Beverwijk leefbaarheidsproblemen maar ook een imago probleem. Het is dan ook belangrijk 
voor een wijk om sterke punten te hebben. 

Afhankelijke factoren die van invloed zijn op de woonomgeving 
Wijktype : hier kan niets aan veranderd worden of verbeterd, deze bepaald voor een groot deel de 
aantrekkelijkheid. 
Werkgelegenheid en bereikbaarheid ervan. Kan aangepakt worden. 
Voorzieningen: winkels, horeca, kinderen, etc. Dit is een belangrijk onderdeel die vaak meegenomen wordt. 
Fysieke omgeving, hierbij zijn nieuwe appartementen zeer aantrekkelijk 

Corporatie kijken vaak naar maatschappelijk rendement, of dat zeggen ze. Het speelt een belangrijke rol in wijken. 
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Leefbaarheid is een aspect dat veel aangepakt moet worden. Voornamelijk de grotere corporaties hebben hier 
problemen mee omdat zij hele wijken bezitten. 

In veel herstructureringsopgaven worden een deel van de huurwoningen vervangen door koopwoningen omdat huren 
bij herstructurering verliest betekent. 

Wanneer er geherstructureerd wordt waarbij de woningen goed zijn wordt er voornamelijk gekeken naar de sociale 
aanpak. 

Sociale aanpak is een moeilijk onderdeel van een aanpak. Sociale problemen kunnen vaak onzichtbaar zijn in een 
wijk. Het aanpakken van wijken heeft vaak het gevolg dat de problemen zich verschuiven naar een andere wijk. Dit 
gebeurt vaak ook bij herstructurering. Door de wijk waarde op te krikken trekken veel oorspronkelijke mensen weg 
uit de wijk en vaak dan ook hun problemen. Deze trekken naar andere wijken. Het is dan ook moeilijk om echt de 
problemen weg te krijgen. De bevolkingssamenstelling verandert gewoon! De wijk wordt duurder en daardoor 
verdwijnen dan ook vaak de problemen . 

Er is een verschil tussen waardeontwikkeling en leefbaarheid. Leefbaarheid is een voorwaarde van 
waardeontwikkeling . 
Leefbaarheid van een wijk is specifieker. Waardeontwikkeling is volgens Marnix op marktniveau gericht op de 
woningen. 
Leefbaarheid heeft te maken met: 

Doelgroep 
Perceptie van bewoners voor leefbaarheid : 
Sociale structuur 
Voorzieningen gericht op economisch gebied 
Fysieke overlast 
Voldoende woningen 
Voorzieningen 

Leesbaarheidsproblemen zij alleen in een slechte concentratiebuurten niet in een goede buurt 
Waardecreatie kan bij alle wijken. 

Ontevredenheid hangt af van de leefbaarheid en de situatie. Hierbij kun je ene voorbeeld nemen met mensen met 
kinderen die voor hun jonge kinderen een speelplaats willen, maar voor oudere kinderen een hangplek willen hebben . 

Een opmerkelijk verschijnsel bij een stad is dat de zuidkant van een stad altijd duurder is. 

Het is belangrijk wanneer wijken problemen hebben dat corporaties pin-pointen wat er ontbreekt en hoe men hierop 
kan inspelen. 
Bij het creëren van voorzieningen IS de bevolkingsgroep ook erg belangrijk . Tevens ook hoe erg het probleem is. 

Binnen een stad moet er een slechte wijk aanwezig zijn, een afvoerputje. Bepalen hierbij is wel tot welk niveau je 
wilt zakken. De vraag die hierbij komt kijken is hoe stel je dit vast in leefbaarheid? Ingrijpen als de wijk dreigt af te 
zwakken. 

Leefbaarheid is de woonomgeving 
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Waardecreatie is: 
Woningwaarde, makkelijk te meten 
Omgevingwaarde, moeilijk tot niet te meten, hangt af van het aspect 

Belangrijk contactpersonen voor de leefbaarheid, de wensen van bewoners, is een makelaar. 
Welke typen voorzieningen zijn belangrijk voor bepaalde groepen en wat moet je dus toevoegen! 

Juni '07 

Het meten van iets hangt af van de koopwoningen. Ook de huurwoningen zijn hiervan afhankelijk. Andere aspecten 
die hiervan afhankelijk zijn: 

Koopkracht 
Voorzieningen 
Verach tingen 

Onderzoek gericht op Maatschappelijk Vastgoed. Twee manieren die gedaan kunnen worden: 
Het matchen van de vraag en aanbod. Hierbij gaat het om waardecreatie voor de vraag. Dit kan ook voor goede 
wijken waaraan extra waarde gecreëerd wordt. 
Daarnaast richten op alleen leefbaarheid als vereiste voor waardecreatie. Dan gericht op de bewoners en niet zozeer 
de waarde van woningen. 
Het is belangrijk maar 1 aspect mee te nemen. 
Waardecreatie is gericht op het 1 e niveau en leefbaarheid op het ze of 3e niveau. 

Leefbaarheid is alleen te meten op bewoners, buurtenquêtes die door corporaties gedaan worden of buurtparticipatie. 

XII Ie Diepte interviews MFA 's 

Bonny Neven, gemeente Maastricht, 18 januari 2007 
Gemeente Maastricht, Afdeling: Integraal Accommodatie Management 
Beleidsmedewerker op het gebied van sport, welzijn, onderwijs 
Gesprek aan de hand van een voorbeeld project over ontwikkeling MFA van Malberg Maastricht. 

Neven is betrokken bij het project Malberg en heeft daar de functie van projectmedewerker. Projectleiders hierin zijn: 
Karin Gybels en Marcel van Dijk. 

Malberg is gestart in 2001 met de plannen, waarbij het buurtontwikkelingsplan is opgestart. 
Het doel was om in deze achterstandwijk weer spirit te krijgen. 
Er wordt gestreefd naar een nieuw hart van de wijk. Deze moet werken als een soort bijenkorf -7 het halen en 
brengen van diensten en etc.. 
De doelstelling was van het MFA dat het wijk gerichter werd voor de Malberger 

Waarom hier gekozen voor een MFA praktisch alleen fysiek gezien: 
Oude gebouwen te duur om op te knappen 

Het echte hart was er in het verleden ook op deze plek. Dus het creëren van het hart gaat makkelijker. 

De accommodaties die zich in het MFA van Malberg gaan bevinden zijn: 
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2 Scholen 
Gemeenschapshuis 
Traject, 
Kinderopvang 
Café 
Winkels 
Woningen 
Buurtverenigingen 
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MFA Malberg is eerst ontstaan uit de brede school gedachte, maar is meer dan dat in de huidige situatie. 
MFA heeft invloed op de omgeving, zij weet alleen de economische (financiële) aspecten. 
De volgende maatschappelijke aspecten worden genoemd : 

Integraal benaderen 
Netwerk in een gebouw 
Samenwerken 

Opmerkelijk is bij dit MFA dat het al inhoudelijk werkt voordat het gerealiseerd en ervaren is. Als eerste is begonnen 
met een S-tal partijen die al werkzaam zijn in de wijk. Daarnaast is er al belangstelling vanuit andere bedrijven die 
zich hier willen vestigen. 
In dit MFA zullen de 5 partijen 1 overkoepelende stichting worden 7 zij zullen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 
de exploitatielasten. 

Het gebouw is groter dan nodig door de verwachting in de toekomst door: 
Verwachting van groei van kinderen door de wijkaanpak 
Overvloed ruimtes in de eerste jaren kunnen integraal gebruikt worden door andere partijen, zoals muziekles, 
balletles. 

Het MFA van malberg wordt gerealiseerd door de gemeente . Hier is bewust voor gekozen! 
Dit kwam door de negatieve en tegenvallende berichten van een aantal eerder ontwikkelde wijkgebouwen in 
Wijckerpoort (Letterdoes) en Heugemerveld (La Balletsa) 
Deze twee zijn beide ontwikkeld door Servatius. Zij zijn eigenaar en gemeente huurt dit. Wat hierbij mis is gegaan 
dat vooraf niet is vastgelegd dat de partijen samen voor de exploitatie moesten zorgen 7 gevolg hierbij is dat 
niemand zich verantwoordelijk voelt . Hierbij zal ook komen kijken dat de samenwerking ook niet goed verloopt . Het 
is ieder voor zich. Dit blijkt funest te zijn voor wijkgebouwen . Er is dus verzuimd afspraken te maken over de 
exploitatie dat dus wel gedaan had moeten zijn. Dit zorgt dus dat het nu niet werkt. 

Dit is nu helemaal anders aangepakt bij malberg, hier is en blijft de gemeente eigendom, maar de partijen 
gezamenlijk exploiteren dit. De partijen moeten nu zelf meewerken aan het in stand houden van het gebouw. Er zijn 
dus vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de organisatie in het gebouw. Het is zelfs zo dat de partijen zich zo een 
eenheid voelen dat ze samen voor iets gaan. V.b. ze gingen gezamenlijk voor een speelplaats ondanks dat niet alle 
partijen dit nodig hadden. De bewuste keuzen van Malberg vereist een goed samenwerking. Daarom is ook die 
gezamenlijke stichting opgezet. 
Wat hier eigenlijk ontstaat, is dat partijen samenwerken om de wijk optimaal te laten functioneren . Het gebouw is 
het middel. 
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De invulling van het gebouw ligt aan de doelgroep. Het liefst wil iedereen zo breed mogelijk omdat men de wijk zo 
divers mogelijk wil maken . Dus dan benader je de wijkbewoners in z'n geheel. 
Het is vaag de vraag van zo'n gebouw : Wat wil ik daar en wat is mijn doel? 

Altijd bij nieuwe dingen is er verzet vanuit de buurt . Het is belangrijk om deze dan al vroeg te betrekken om hun t 
gevoel te geven dat zij betrokken worden in het plan. 
Daarnaast was er ook tegenspraak van de partijen, voornamelijk door het gemeenschapshuis. Deze vonden het wel 
prima hoe het gemeenschapshuis er uitzag. 
Deze partijen kun je over de streep krijgen door: 

Info te krijgen en hun wensen te achterhalen 
In spelen op deze wensen 
Buurtbinding creëren 
Financiële voordelen in laten zien 
Gezamenlijk meerwaarde met andere partijen 

Een belangrijk aspect waar zeker rekening mee gehouden dient te worden is hoe de bewoners in de wijk gehouden 
worden zodat de problemen zich niet gaan verplaatsen naar andere wijken 
Het verplaatsen zou kunnen gebeuren door : 

Grote bouwpunt de komende 10 jaar 
Veel tijdelijke verdwijnen van voorzieningen 

Hier moet veel en is ook veel aandacht aan geschonken in malberg. 

Ondanks deze negatieve punten die zitten aan herstructurering en waardecreatie van wijken is hier in malberg niet te 
merken dat mensen zich niet willen vestigen in Malberg . 
De verkoop verloopt erg goed . 

Er bevinden zich een viertal partijen in Malberg, gericht op de woningen: 
Woonpunt 
Servatius 
AM wonen (Ontwikkelaar) 
Zorgcirkels 

Deze hebben een PPS overeenkomst gesloten. 

Het belangrijkste waar naar gestreden gaat worden is de diversiteit van de wijk en de aanpasbaarheid voor eventuele 
variatie. 
De combinatie is vooral te vinden in het aanbod sociale huurwoningen , midden huurwoningen en koopwoningen . De 
meerwaarde voor de buurt van koopwoningen is dat mensen meer zullen investeren in hun woningen en omgeving, 
doordat zij meer verantwoordelijk voelen voor de woning. 

Wat niet vergeten mag worden is dat men rekening moet houden met omliggende wijken en hun aanbod in 
voorzieningen. In Malberg heeft de omliggende wijken geen invloed op malberg, deze zijn vaak buurtgerelateerde 
voorzieningen. Wel is het zo dat Malberg buurtoverstijgende voorzieningen heeft voor wellicht Belvedère. 

Zonder subsidies worden sommige plannen niet gerealiseerd: 
Leefbaarheidfonds (provincie) 
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Leefbaarheidfonds (Stadsbreed) 
VROM 

Ir. Marc van Leent, 24 januari 2007 
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Definitie Maatschappelijk Vastgoed: Openbare plekken waar publieksfuncties zich bevinden, kan in 1 gebouw maar 
ook een plein of straat. Maatschappelijk vastgoed is erop gericht om ruimte te creëren voor het functioneren van 
maatschappelijke activiteiten. 

Eindhoven creëert hierin de 4 O's, Ontspanning, Ontplooiing, Ontmoeten, Opvang 

Gebiedsgericht werken: de veranderingsopgave 
vraag 

kwantitatief 

kwalitatief 

Je hebt 2 soorten waarden: 

aanbod 

4 o•s! oe 
Waarde waar men meer voor betaalt. (financieel kunnen vertalen van de waardecreatie) 
Klanktevredenheid voor de extra gecreëerde waarde. (sociale cohesie) 

Hierbij kan het gaan om Maatschappelijk rendement en Economisch Rendement. Volgens Marc van Leent kan dit als 
hetzelfde beschouwd worden. Toch zal hier een verschil in zitten wetenschappelijk. 

Indicatoren 
Waarde-indicatoren zijn door Klaas Mulder in kaart gebracht. 
Indicatoren voor leefbaarheid zouden opgezocht kunnen worden bij VWS 

Wanneer gekeken wordt naar achterstandslocatie zie je veel overlast. Om hier waarde te creëren is het vaak nodig 
net iets extra's te creëren, Anders spreek je over waardebehoud. 
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Interessant zijn de brede scholen. De waardecreatie is pas aan de orde als er iets extra's wordt gecreëerd. Bij een 
brede school, maar ook ander maatschappelijk vastgoed, gaat het om de software & de hardware. Dit zijn 2 
verschillen, maar 2 belangrijke componenten. 

Vroeger de Kerk, markt en kroeg kunnen gezien worden als Maatschappelijk vastgoed. Hierbij wordt dit als middel 
gebruikt om waarde voor een stad te creëren. Maatschappelijk Vastgoed kan als katalysator dienen om 
waardecreatie( proces) te bevorderen. 
Opmerkelijke verschil tussen de kerk en het maatschappelijk vastgoed is dat de kerk vroeger als eerste werd gebouw 
en daarna de woningen. De kerk trok de woningen en de mensen aan. Nu staan er vaak al woningen en wil men via 
er iets extra's neer te zetten waarde creëren. 

Belangrijk bij Maatschappelijk vastgoed en voornamelijk Multifunctionele accommodaties is dat het om 4 dingen 
draait die gezamenlijk belangrijk zijn: 
1. Gebouw (fysiek), denk aan uitstraling, toegang etc. 
2. Programma (niveau 
3. Beheer ervan (komt nauw overeen met het programma) 
4. Imago wat het uitstraalt, dit wordt door 1,2 en 3 beïnvloedt. Ook de wijkgeschiedenis en gebeurtenissen spelen 

een belangrijke rol. 
Voorzieningen kunnen identiteit geven aan de buurt. Hierbij hangt het natuurlijk af van deze bepaalde aspecten. 

Belangrijk zij de volgende twee aspecten: 
Satisfiers 
Dissatisfies 

Deze twee aspecten hebben invloed op het creëren van waarden. Het is belangrijk om zowel de succes als de faal 
factoren te bekijken. 
Als je de lijst van positieve punten opzet die een Voorziening oplevert moet je ook de negatieve punten meenemen, 
wat levert het net niet. Eventueel is hier een SWOT van te maken. 

Imago is sfeer creëren, vaak ondergewaardeerd. Hier betekenis aan geven. 

Waardecreatie is vaak ook verdringing van iets. Het is belangrijk om dit niet mee te nemen en je niet erop de 
specificeren. 
Die verdringing gaat op twee manieren: 

Markttechnische verdringing (andere wijken dalen in niveau) 
Verdringing problemen (problemen verplaatsen zich naar andere gebieden) 

Een vraag die gesteld wordt is als er 2 wijken zijn: 
Een 20 % goede en 80% slechte 
Andere 80 %goede en 20% slechte 

Wat gebeurt er als deze twee wijken waarde gecreëerd gaat worden. Stijgen ze beide of .... 

Interessant is te kijken naar de culturele symbolische dimensie, zowel op wijkniveau als bewonersniveau. 
Hierbij speelt het imago een belangrijke rol. De voorzieningen kunnen imago pijlers zijn om waarde te creëren. Dit 
zijn gestolde monumenten, zoals Amsterdam heeft met bepaalde kunstwerken, of gebouwen wat mensen trekt. 
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Om het meten van waardecreatie wordt op dit moment veel gekeken naar de vastgoedwaarde. Een ander aspect 
kunnen ook de lange termijn aspecten zijn die doorwerken in vb gezondheid. Mensen zijn gezonder en gelukkig in 
een goede buurt. Niet wetenschappelijk bewezen maar is wel zo. 
De meningen bestaan dat het creëren van Maatschappelijk vastgoed extra rendement opbrengt, hoeveel is vaak 
giswerk. Om een aantal projecten te bekijken en te vergelijken kan misschien gebruik gemaakt worden van het 
bestand van Jan Brouwer en zijn collega Evert.. .. 
Jan Brouwer zou wijken kunnen vergelijken op prestigieus Vastgoed (MFA's). Hem hiervoor benaderen . 

Vanuit veel ervaring is op te merken dat bij elke investering die waarde kan creëren ook geld verdient kan worden . 
Mensen willen extra betalen voor extra waarde. Met elke toegevoegde waarde wordt geld gecreëerd 
Makelaars kunnen hier veel over vertellen . Deze kunnen gebruikt worden bij de case projecten . Daarbij is het 
belangrijk om ook in het MV te kijken en met de beheerder en de mensen te gaan praten. 

Belangrijke doelgroep voor Maatschappelijk Vastgoed zijn de corporaties . Nu zien ze het nog als hun taak, maar 
meer en meer zullen ze dit doen vanuit hun financiële benadering . Veel maatschappelijke meerwaarde. 

Proces 
Het is belangrijk dat de aanpak van BMV wordt veranderd. Het concept wordt vaak ondergewaardeerd aan het 
proces, Het vastgoed moet niet als uitgangspunt dienen. Belangrijk is allereerst de samenkomst van partijen. 
Overgewaardeerd wordt vaak het proces. Hoe te komen tot een samenwerking, dit is verkeerd. Kijk naar de 
conceptuele kracht van maatschappelijk vastgoed, voor welke mensen is het bedoeld en hoe speelt dit concept in op 
de omgevingswaarde. Onder 1 dak wil niet vanzelf zeggen dat er wordt samengewerkt. 

Op dit moment is er een over focus voor sociale cohesie, deze zal in wijken zeker spelen alleen de community is hier 
maar ligt op georiënteerd. Het herkennen van mensen is al voldoende. 

Opmerkingen 
Het document waar VROM mee bezig is om het sociale aspect ervan te benutten is: 
Bouwstenen voor Sociaal, vastgoed voor voorzieningen . 
Waarde is niet alleen gericht op de consument, hier spelen andere partijen ook een rol in. Denk aan de 
doorwerking van die waarde via de consumenten . 
Een belangrijke vraag is door wat wordt de waarde bepaald bij Pilot projecten!!!! 
Aanpak onderzoek is om eerst lijsten op te stellen van factoren van wijken en BMV, waarna er Stal casussen 
worden vergeleken met wijken zonder en met Prestigieus Vastgoed . Jan Brouwer kan hier statistische correlaties 
bekijken. 

Casestudies: 
Pilot-project: 
26januari evaluatie Pilot project De Werven (Almere) 
Voorzieningen spelen hierbij een rol, het gaat om een zwambad en sportaccommodatie. Het is om de buurt weer 
van de mensen te krijgen. 
Door het maatschappelijk vastgoed 15% erbij gekregen' 
Piers 10, Den Haag Zuidwest 
Naoorlogse kerk, corporatie Vestia 
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Oude kerk waarin zich een zorgconcept heeft ontwikkeld. Een goed voorbeeld hoe het proces moet lopen . Niet 
vanuit het gebouw denken, maar meer vanuit de samenwerking en partners. Toeval heeft hier een belangrijke 
rol gespeeld 
De kerk heeft hierbij voor een belangrijk onderdeel en imago gezorgd . 
Pilot-projecten van brede scholen zijn 5 jaar geleden uitgevoerd, hier speelt Utrecht een grote rol in . 
Een goed voorbeeld van waardecreatie door scholen is : Community School Amsterdam 
Kulturhus in Olst, belangrijke rol was de corporaties. 
Kerk waar op dit moment wordt nagedacht over de inhoud, wordt gedaan met een specifieke aanpak, Pastoor 
van Archkerk, Eindhoven . Hier worden lezingen gegeven om te komen tot een inhoud van de kerk. 
Utrect heeft verschillen voorbeelden van MFA's; HOED, Kulturhus. 

Je moet kijken naar 
Best practices: 

Piers 10 
Kulturhus voorbeeld 
Brede school voorbeeld 
Het Meesterwerk Almere, Jap van Velzen (directeur school) 

Worst practices: 
Heugemerveld en Wijckerpoort Servatius 

Kopgroep, bespreking Pilotbijeenkomst, 26 januari 2007 
Bijeenkomst Pilot-project Park de vijf Werven 
Marc van leent, Jan Brouwer, George de Kam 

Programma: 
1. Jan Wachtmeester (de Alliantie Flevoland) vertelt iets over de Werven en de resultaten van eerste casus 
2. Jan Brouwer vertelt iets over de vastgoed waarde die kan stijgen door verschillen interventies 
3. Riek Peters (projectteam) toont de 'gebiedberekening' van de Werven en licht deze toe 
4. Peter Weyers gastspreker (stichting Maat Nijmegen) gaat nader in op de relatie tussen wijkontwikkeling en 

(beperking van) zorgconsumptie 
5. George de Kam (Radboud Universiteit) staat stil bij een aantal onderzoeksvragen die opdoemen en stelt de 

agenda vast voor de volgende bijeenkomst. 

Introductie 
Het pilotproject is onderdeel van het onderzoek naar duurzame gebiedsexploitatie. 
Waarde maken = waarde vangen, 
Valuecreating = Valuecapturing 

Stappenplan bij het creëren van waarde bij herstructurering van wijken : 
Waar sta je nu 
Waar wil je heen 
Wat kan je investeren 
Benut de ruimte die je hebt 
Wie heb je hiervoor nodig 
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Welke organisatievormen 

Deze bijeenkomst ging voornamelijk over de eerste 3 stappen. 

Een wijk kan dezelfde weg afleggen als de lijn van de economie. Wanneer een wijk zich begint boven aan de lijn van 
de curve gaat het voornamelijk om waardebehoud, zodat de wijk niet kan afzakken. 

Jan Wachtmeester 
Park de vijf Werven is onderdeel van de 7 Werven in Almere, hierbij gaat het om duurzame gebiedsexploitatie door 
de Alliantie Flevoland. 

Probleem dat er heerst is dat er weinig differentiatie is en veel huurwoningen. Het lijkt op de bekende bloemkool 
wijk. De werven ligt dicht tegen het centrum aan van Almere. 
De wijk is terecht gekomen in een Neerwaarde spiraal en is daarom een ongewenst woongebied. In de wijk moeten 
er kansen zijn die benut moeten worden om het tij te keren. 
De wijk zit in het begin van de neerwaartse spiraal de interventies zijn gericht op preventie. Er wordt veel gesproken 
over de positieve punten van de wijk om zijn identiteit te verbeteren. 

De waardecreatie van de wijk richt zich voornamelijk op de Identiteit van de wijk, zodat men er weer graag wil 
wonen en graag wil zijn. Maatschappelijk Vastgoed speelt een belangrijke rol hierin. 

De gebiedsaanpak gaat om een totaalplaatje van: 
Woningen 
Bewoners 
Openbaar groen 

Een voorbeeld over Amsterdam, deze maken gebruik van een sociaal investeringsbeleid om dichter bij de mensen te 
komen. Dit willen zijn in de werven ook gaan gebruiken. 
De insteek van de aanpak van de Werven is dat zij zich willen richten op de huidige bewoners. Het daarom belangrijk 
te weten wat die bewoners willen en wat er bij hun speelt. De wijk moet uiteindelijk een vorm van exclusiviteit te 
creëren. 

Jan Brouwer (theoretische waardecreatie) 
Waardevolle interventies in wijken (zie website) 

Analyse van de Werven. 
Brouwer is gespecialiseerd op het gebied van effectmeting van Maatschappelijke interventies. Bij de Werven is dit 
gericht op sportaccommodaties en groen. 

De aanpak van Brouwer is veel verschillende wijken vergelijken door de grote database. 

Koopwoningen is makkelijker de waarde te bepalen door te kijken wat men er werkelijk voor wilt geven, huur 
woningen is anders. 
Hierbij gaat het om vergelijkingen met ander wijken. Je weet te kenmerken namelijk van een wijk. De 
waardeontwikkeling moet dan in kaart gebracht worden, het gaat om de marktwaarde! 
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De werven: 
De woningwaarde is hier relatief laag, ook t.o .v . dezelfde type wijken. Heeft wel potentie in waardestijging (15%). 
Wanneer je gaat meten wat de invloed is op de bewoners is het moeilijk te achterhalen of de 
bevolkingssamenstelling veranderd is. 

Het sociale en fysieke aspect zal elkaar gaan versterken. 
Fysiek is hierbij zeer belangrijk, want fysiek moet je altijd iets doen . 

Om alles te kunnen financieren en zo is het belangrijk ook andere partners te betrekken, zoals b.v. zorginstellingen. 
RIVM heeft namelijk een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de leefomgeving op obesitas. Hieruit is gebleken 
dat dit zeker van invloed is. Dus uiteindelijk levert dit weer waarde voor de gezondheid .... 

Riek Peters (Rekenkundige waardecreatie) 
Er zijn 3 soorten beheerkosten waaronder maatschappelijk 

Waardeontwikkeling wordt om de 5 jaar genomen . Het monitoren op maatschappelijk is nauwelijks gedaan en is ook 
zeer moeilijk. Ook de investeringskosten zijn niet nauwkeurig bijgehouden. 

Hierbij komt ook weer aan de orde dat er andere partners dan de normale kunnen worden betrokken . 

George de Kam (wetenschappelijk onderzoek) 
Leerstoel : Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties 
Vaststellen van de onderzoeksagenda 

Er is grote vraag naar nieuwe arrangementen 
Er moet een slag gemaakt worden naar goede en inspirerende argumenten. 

De sleutel van alles zijn de bewoners. 

Het onderzoek van de kam zal zich richten op werkings- en sturingsvragen . 
Ester Busman heeft een onderzoek gedaan in het document wijken van waarde, Brabant Bonter. 

Ingrediënten voor maatschappelijk Rendement zijn: 
1. Outcome 
2. Theory of change 
3. Output 
4. Activiteit 
5 . Input i Verband er tussen aantonen 

Is moeilijk meet baar 

Punt twee is een belangrijk onderdeel. Bij Maatschappelijk vastgoed gaat het om de outcome en niet om de Output . 
Er moet hierop grip gekregen worden . Een aspect hierbij is 'Social Return on Investment'. 
Dit is moeilijk Meetbaar, Jan Brouwer doet een poging maar dit is niet wetenschappelijk. 
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Er kan hierop ook een Maslov piramide gemaakt worden, de outcome measurement. 
Onderzoeksvragen voor een volgende bijeenkomst : 

Welke partijen moeten betrokken worden? 

Juni '07 

Is het verplaatsen van waarde of is het waardecreatie (denk hierbij aan de Unique Selling Points)? 
Hoe is value capturing georganiseerd? 

o Free-riding problematiek 
o Integrale concentraties 

Extra ontwikkelingen: 
SEV heeft een Kanskaart ontworpen 
Property Reseach - afstudeerder 3 wijken bekeken 

Arie Voorburg, Arcadis, 2 februari 2007 
Door de start van de 4e fase van het Grote stedenbeleid is opdracht gegeven om maatregelingen in kaart te brengen 
met hun kosten. Voor het nieuwe kabinet moest een nieuwe financiële claim neergelegd worden over het 
maatschappelijk investeren. 

Ze hebben om inzicht te krijgen gewerkt met Early Warning,soort atlas fenomeen. 

Om alles te kunnen toetsen en meten is gebruik gemaakt van een model wijk. Hierin is allereerst gekeken naar 
slechte wijken en hun knelpunten . Hierbij gekeken naar mechanismen waarom wijken afglijden . Het is belangrijk te 
kijken naar synergie en positieve projecten. 
Daarna is gekeken naar maatregelingen die gebruikt worden om een wijk weer beter te krijgen. Die het 
kantelmoment verbeteren. Hierbij zijn 20 maatregelingen als een soort No Regret pakket, die je altijd wel moet doen . 

Om het effect van de maatregel te weten zijn gesprekken gevoerd: 
Wijkagent 
Schoolbesturen 
CWI 
Specialisten op die gebieden 

De bewoners zijn in deze fase niet meer betrokken, zijn wel eerder betrokken aan de voorkant van het onderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd op nationaal niveau, waardoor alleen naar de Maatschappelijk kosten is gekeken en niet 
naar de baten . Deze zijn op dit niveau moeilijker te meten. 
Per maatregel is allereerst gekeken naar hun directe gevolgen, per gevolg is dan weer naar hun directe gevolg 
gekeken en dit tot de 4e orde. 

Bij de opbrengsten moet gekeken worden naar verbanden inde zorg, onderwijs, cultuur, etc. .. .. 

De indicator vatten zij meer op als kenmerken. Hierbij is de WOZ-waarde geen goede indicatoren omdat hier te veel 
van af hangt waar men zelf geen invloed op kan uitoefenen. Te veel externe invloeden. 

In dit onderzoek is Leefbaarheid gemeten op wonen, leren, werken en veiligheid. 
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Leefbaarheid is onderverdeeld in 3 hoofdonderdelen : 
1. Bevolkingssamenstelling 
2. Fysiek 
3. Geografisch 

Opmerkelijk is de brede school, deze zorgt voor vele positieve gevolgen, maar heeft nu nog een slecht Imago, omdat 
wanneer deze in een wijk wordt geplaatst, de wijk vaak slecht is en wordt dit gebruikt om een wijk te laten stijgen in 
waarde. 

Om wijken te kunnen gebruiken als case is het een idee op te kijken naar de 56 wijken van Vrom, dit zijn slechte 
wijken waar iets mee gedaan is of wordt, deze vallen ook onder de G31. Hier is de meeste trefkans om hier iets mee 
te doen, omdat deze wijken daadwerkelijk ook problemen hadden. 
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