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Voorwoord
Gelukkig op het woonerf
Ik heb een sterke voorliefde voor de jaren-’70-wijken. Van die liefde was
ik me lang niet bewust, maar door het lezen van deze scriptie van Hank,
Michiel en Paul en het volgen van hun zoektocht, vallen veel stukken op
hun plaats.
Toen ik drie jaar was, verhuisden mijn ouders naar het Schildersoord. Dat
was een typische jaren-’70-’80-wijk in een Achterhoeks plattelandsdorp.
Geen G32-stad, maar de huizen, de straten, het speeltuintje, de mensen: het
waren de jaren tachtig in steen. Veel van mijn ooms en tantes woonden in
vergelijkbare wijken in vergelijkbare dorpen en stadjes. En hoewel het wijkje
waar wij woonden (met een duidelijke gridstructuur) heel anders was dan het
wijkje van mijn oom en tante (een echte bloemkoolwijk) was het voor mij een
normale omgeving. De vormentaal, het materiaalgebruik, de stratenpatronen, maar ook de weelderige openbare ruimte, ik ben erin opgegroeid.

gemakkelijk, maar wel te doen. Daarvoor maken de studenten gebruik van
neo-liberale middelen. Opvallend, marktwerking wordt de redding voor
wijken die zijn gebouwd vanuit de linkse jaren-’70-idealen.
Hank, Michiel en Paul studeerden af in de eerste editie van het Kennislab
voor Urbanisme. Ze waren daarin proefkonijnen. Ze wisten niet waar ze
aan begonnen en eerlijk gezegd wist ik dat zelf ook niet helemaal. Maar ze
hebben de kans die we ze in het lab wilden bieden fantastisch benut. Ik wil
op deze plaats hen (maar ook stagiairs Jesper, Ismaïl, Sven en Stefan) dan
ook danken voor de afgelopen maanden. Het was een prachtig avontuur
met een prachtig resultaat.

Sinds een paar jaar woon ik weer in zo’n wijk. In een andere stad, maar
vergelijkbaar. Na het geprobeerd te hebben in jaren-’10-, -’20- en -’30-wijken (dat was erg hip in de jaren ’90) voel ik me weer thuis. Ik begrijp deze
wijk. Hij voelt als een jas die je een tijdje niet meer aan hebt gehad, maar
die direct weer lekker zit. Leg mijn wijk naast die van mijn ouders en je
ziet vooral verschillen, maar toch, het gevoel is hetzelfde. Ik ben domweg
gelukkig op het woonerf.
Ik ben dus ook niet verrast dat de bewoners van de jaren-’70-wijken als
lemmingen naar de afgrond waggelen. Liefde maakt blind. Maar over tien
of twintig jaar is de bevolkingsopbouw radicaal anders. De oorspronkelijke bewoners zijn dan massaal vertrokken, wie de nieuwkomers zijn weet
niemand. Deze scriptie heeft mij wat dat betreft met de neus op de feiten
gedrukt. Maar stemt me ook positief. Want we kunnen nog wat doen.
We kunnen nu meten wat het probleem is en daarna ingrijpen. Het is niet

Jan-Willem Wesselink
Directeur Kennislab voor Urbanisme

Managementsamenvatting
Aanleiding:
Deze scriptie gaat in op de huidige transitie in de Nederlandse maatschappij en hoe binnen de ruimtelijke ordening omgegaan moet worden met de
veranderingen binnen deze transitie. De maatschappij gaat de komende
jaren op veel manieren veranderen: dankzij de vergrijzing krijgen we een
andere bevolkingssamenstelling, door de economische crisis moet de
overheid noodgedwongen taken afstoten of goedkoper uitvoeren en tussen de verschillende partijen (overheden, burgers, ondernemingen) is het
vertrouwen weg.
Hoe gaat het nu verder? Wat moet er gebeuren om overheden, burgers,
woningcorporaties en alle andere actoren te laten aanpassen aan de veranderde maatschappij, zonder dat de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Nederland verloren gaat? In deze scriptie is een antwoord gezocht.
Doel:
Het doel is om een nieuwe methode te ontwikkelen die een bewoner van
een woonwijk in staat stelt meer regie te krijgen over het reilen en zeilen
van de eigen wijk, in samenwerking met private partijen en de gemeente.
De methode moet zich richten op de sociale en economische aspecten
van een wijk, die op een langere termijn tot fysiekruimtelijke ontwikkelingen kunnen leiden.
De verschillende partijen moeten herontdekken wat hun nieuwe rollen en
kansen zijn in woonwijken, omdat dit nieuw vertrouwen schept tussen de
verschillende partijen.
Methoden:
Er is gekozen om het onderzoek te kaderen tot suburbane woonwijken uit
de jaren ’70 en ’80, waaronder ook de momenteel veelbesproken bloemkoolwijken vallen. Ruimtelijk is de kadering beperkt tot de Amersfoortse
woonwijken uit deze periode tot aan de Vinex: Bieshaar, Schothorst Noord,
Zielhorst en Kattenbroek. De landelijke relevantie van suburbane woonwijken uit deze periode is dat er in totaal ruim één miljoen woningen staan.
Voordat er een passend antwoord is gevonden op de gestelde hoofdvraag,
is er inventariserend onderzoek gedaan naar historische en huidige maat-

schappelijke trends in de woonwijken uit de jaren ’70 en ’80 en op landelijk
niveau. Al snel bleek dat er veel parallellen met het verleden te maken zijn.
Onder andere de trends dat burgers meer inspraak eisen en overheden
hun taken heroverwegen. Op wijkniveau is dit terug te zien doordat overheden buurtcentra sluiten en de openbare ruimte minder intensief gaan
beheren, zo ook in Amersfoort.
De volgende stap was analyse van de specifieke wijken in Amersfoort.
Daaruit bleek dat de wijken veel gelijkenissen hebben, maar ook op veel
punten verschillen. Sociaaleconomisch zijn de wijken van gemiddeld
(Schothorst Noord) tot rijk (Kattenbroek, Bieshaar), fysiek gaat het van
echte bloemkoolwijk (Bieshaar), tot aan een kunstwerk (Kattenbroek), etc.
Na deze analyse is ervoor gekozen om een methode te ontwikkelen die in
theorie op al deze wijken toepasbaar is, waarbij de verschillen tussen de
wijken geen probleem vormen voor toepassing van de methode.
Met de resultaten van dit onderzoek is gezocht naar relevante methodes
voor wijkontwikkelingen die leiden tot meer zelfstandige woonwijken. Een
belangrijke referentie werd gevonden in de ABCD benadering. Deze is
ontwikkeld voor Amerikaanse achterstandswijken en wordt veelvuldig in
Groot-Brittannië toegepast. Deze benadering gaat uit van de al aanwezige
kwaliteiten om op basis daarvan ontwikkelingen op gang te brengen. Door
deze benadering om te zetten naar het onderwerp van deze scriptie, is de
ReViEW-methode ontstaan.
Resultaat:
De ReViEW-methode is een methode gericht op het behalen van het gewenste doel van de zelfsturende woonwijk in een context waarin nog weinig grote problemen zijn. Door middel van het doorlopen van de fases van
het model wordt er voor gezorgd dat deze problemen ook in de toekomst
uitblijven en de wijk zich wapent tegen de externe bedreigingen. Dit wordt
gedaan door alle partijen die een belang hebben in een woonwijk mee te
laten denken hoe ze deze veranderingen kunnen opvangen. Dit geeft het
verdwenen vertrouwen terug, levert besparing op voor overheden en laat
ook de betrokkenheid zien van private partijen.
De ReViEW-methode gaat niet om een eindbeeld, maar om een proces
waarbij alle betrokkenen invloed uit kunnen oefenen op de ontwikkeling
van een wijk.
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1. Inleiding
1.1 Achtergrond en aanleiding
Elke woonwijk heeft zo nu en dan een onderhoudsbeurt nodig om ervoor
te zorgen dat deze niet afglijdt. Voor suburbane woonwijken uit de jaren
’70 en ’80 is deze tijd nu aangebroken. In deze wijken is de problematiek
momenteel nog niet heel erg groot en veel van deze wijken worden nog
steeds gezien als een prettig woonmilieu. Zo hier en daar beginnen deze
wijken echter op het fysieke vlak slijtageplekken te vertonen.
Ook op sociaaleconomisch vlak zijn de wijken ondertussen aan vernieuwing toe, de oude bewoners beginnen in rap tempo de pensioensleeftijd te
bereiken. De gemiddelde leeftijd in deze wijken begint daardoor te stijgen
en de hoeveelheid gezinnen daalt. Oudere bewoners die vertrekken uit
deze wijken zijn over het algemeen draagkrachtiger dan nieuwe bewoners,
waardoor de wijken als geheel vaak een lager inkomensprofiel krijgen.
Deze veranderingen hebben invloed op hoe de wijken gebruikt worden en
wat ervan verwacht wordt.
Het is echter niet te verwachten dat deze wijken op eenzelfde manier onder handen genomen gaan worden als eerdere woonwijken die toe waren
aan vernieuwing. De oude denk- en werkwijzen zijn de afgelopen jaren
sterk onder druk komen te staan door de economische crisis, en partijen
die deze denk- en werkwijzen uitvoerden (overheden, woningcorporaties,
etc.) zijn daardoor niet meer in staat om de wijken op dezelfde manier te
vernieuwen. Doordat de problemen in deze wijken ook minder groot/zichtbaar zijn, wordt de nood bovendien vaak niet voldoende gevoeld.
Doordat er over het algemeen veel koopwoningen staan en door andere
ideeën over wie de leefwereld in wijken vormen, is ook vanuit bewoners
de wens gegroeid om meer invloed te kunnen uitoefenen op hoe de wijk
wordt opgeknapt.

Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe oplossingen. De afgelopen jaren is dit
door veel partijen in de ruimtelijke ordening vastgesteld, maar wát die
nieuwe oplossingen dan zouden moeten zijn, is door slechts weinigen besproken. En áls er al wordt gesproken over nieuwe oplossingen, dan blijft
de hoe-vraag nog steeds onbeantwoord.
Deze scriptie geeft hier een antwoord op. In deze scriptie is naar een methode gezocht voor een tijd waarin de klassieke partijen in de ruimtelijke
ordening geen geld meer hebben voor klassieke oplossingen en de burgers graag zelf willen beslissen wat een goede oplossing is. Dit antwoord
is gezocht voor de laat-naoorlogse woonwijken in Amersfoort (Bieshaar,
Schothorst Noord, Zielhorst en Kattenbroek). Dit zijn typische suburbane
woonwijken zoals die in veel Nederlandse steden te vinden zijn, waardoor
de oplossing toepasbaar is op verschillende woonwijken.
De ReViEW-methode die in hoofdstuk 3 van deze scriptie wordt voorgesteld, is het resultaat van een zoektocht naar een goede manier om deze
woonwijken ook de komende jaren fit en vitaal te houden. Al snel bleek
tijdens de analyse dat de onderzochte Amersfoortse wijken dusdanig
verschillend zijn dat ze elk hun eigen specifieke problemen en kansen
kennen. Dit is inzichtelijk gemaakt in paragraaf 2.4 (Uitgebreide versie in
bijlage 4).
Om toch een passende oplossing te vinden voor al deze wijken is besloten een methode te ontwikkelen die alle betrokken partijen in deze wijken
faciliteert in het benutten van kansen en het opvangen van problemen.
De ReViEW-methode gaat uit van de aanwezige kwaliteiten in een wijk en
biedt ruimte om voor elke wijk passende oplossingen (tools) te gebruiken.
De methode past zich aan de wijk aan, in de plaats van dat de wijk wordt
aangepast aan de methode.
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Een groot deel van de methode is niet nieuw, maar ontstaan door het
samenvoegen van onderdelen van andere oplossingen, zowel uit binnenen buitenland als uit brainstormsessies. Daarnaast is er aan de methode
geschaafd door het voor te leggen aan praktijkexperts, zowel partners van
het Kennislab voor Urbanisme als externe experts.
Kennislab voor Urbanisme
Deze scriptie is geschreven door drie leden van het Kennislab voor
Urbanisme. Het Kennislab is een samenwerking tussen marktpartijen en
opleidingsinstituten in de gebouwde omgeving. Het Kennislab voor Urbanisme richt zich op de vraag “Hoe privatiseer je stedelijke vitaliteit?”, waar
deze scriptie ook een antwoord op vormt. Deze vraag is opgesteld omdat
burgers en private partijen steeds meer zelf de ruimtelijke ordening dienen
te regelen, terwijl de overheid slechts nog als een kadersteller of begeleider optreedt.

4

Door de opzet van het Kennislab is het gedachteproces achter de geboden oplossing niet alleen het product van de auteurs, maar ook van de
andere leden van het Kennislab voor Urbanisme. De uitwerking ervan is
echter door de auteurs verzorgd.

1.2 Doelstelling
De doelstelling is om een methode te bieden om woonwijken die zijn ontwikkeld vanaf eind jaren ‘60 tot aan de Vinex-nota aantrekkelijk te maken
voor nieuwe bewoners, en om de huidige bewoners te behouden. Hierbinnen moeten de fysiekruimtelijke, sociale en economische waarden van
de woonwijk beter worden aangepast aan de wensen van bewoners en
moeten bewoners zelf, samen met private partijen, deze waarden beheren.
De overheid dient in dit proces slechts een begeleider of gelijkwaardige
partij te zijn.

1.3 Probleemstelling
Om de hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden, is deze onderverdeeld
in deelvragen. De onderbouwing van de antwoorden op de deelvragen
zijn niet één op één terug te vinden in de scriptie, maar staan in bijlagen 1
tot en met 6. In de scriptie is ervoor gekozen de elementen te benoemen
die nodig zijn voor de onderbouwing van het model. Per deelvraag zijn de
gebruikte methoden en technieken genoemd, om inzicht te geven in de
diepte van het beantwoorden van de vraag.
De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt:
“Wat voor methode is nodig om bewoners, publieke en private partijen te
motiveren om de regie te voeren over de fysiekruimtelijke, economische en
sociale ontwikkelingen in hun wijk, en deze zelf te onderhouden?”

1.4 Deelvragen
Deelvraag 1:
Wat waren de historische trends en ontwikkelingen die ten grondslag
lagen aan de woonwijken die vanaf eind jaren ‘60 tot aan de Vinex-nota
zijn ontwikkeld, en wat zijn de huidige trends en ontwikkelingen die geleid
hebben tot de gestelde probleemstelling van het onderzoek?
Werkwijzen:
• Literatuurstudie
• Interviews met betrokkenen
Deelvraag 2:
Wat zijn de kenmerken van de Amersfoortse woonwijken die vanaf eind
jaren ‘60 tot aan de Vinex-nota zijn ontwikkeld?
Werkwijzen:
• Deskresearch
• Interviews met betrokkenen
• Wijkschouw

Deelvraag 3:
Welke oplossingen en mogelijkheden zijn toepasbaar in de gekozen woonwijken?

•
•
•
•
•

Werkwijzen:
Deskresearch
Interviews met betrokkenen
Workshops met experts
Brainstormsessies
Excursies naar London en Keulen
Deelvraag 4:
Met welke methode kunnen voor de wijk passende oplossingen worden
toegepast?

•
•
•
•

Werkwijzen:
Deskresearch
Modelvorming
Referenties bestuderen
Brainstormsessies
Deelvraag 5:
Hoe kunnen actoren gemotiveerd worden om deel te nemen aan de methode?

•
•
•
•
•

Werkwijzen:
Deskresearch
Modelontwikkeling
Referenties bestuderen
Brainstormsessies
Theoretische toetsing van de methode

1.5 Leeswijzer
Dit rapport is opgezet om snel de ReViEW-methode te kunnen presenteren. Voordat het model en de methode worden gepresenteerd wordt
er eerst een probleemanalyse gegeven. Dit gaat in op de ontstaanscontext van de laat-naoorlogse woonwijken en de huidige situatie. Dit wordt
gedaan in het volgend hoofdstuk. Er wordt afgesloten met een Programma
van Eisen voor de methode in paragraaf 2.5.
De lezer die dit kader niet nodig heeft, maar het model uitgelegd wil hebben,
bladert naar hoofdstuk 3. Het eerste deel van het hoofdstuk is een algemene
uitleg van de methode. In paragraaf 3.6 wordt de ReViEW-methode vervolgens per fase uitgelegd. Paragraaf 3.7 is een verdieping van fase 6, waarin
een aantal mogelijke tools worden uitgelegd. Het model wordt in hoofdstuk 4
theoretisch toegepast op de wijk Schothorst Noord.
Na de uitleg en toepassing wordt er een juridische onderbouwing gegeven in
hoofdstuk 5. Daar wordt in paragraaf 5.3 ook aandacht besteed aan de doorlooptijd van de methode omdat dit samen hangt met de juridische aspecten.
Het verslag wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met een korte conclusie, die
voor het grootste deel bestaat uit aanbevelingen en aandachtspunten.
Er is een apart bijlagenboek toegevoegd, dit begint met een korte onderbouwing van de volgorde van de bijlagen. Dit bijlagenboek geeft een beeld
van het gedane onderzoek om naar de methode te komen en bevat verder
de gebruikte tabellen, een werkverdeling en een persoonlijke evaluatie.

5

Begrippenlijst
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ABCD-benadering
Asset Based Community Development. De ABCD-benadering is rond 1990
ontwikkeld door de Amerikaan John McKnight om in achterstandswijken
een positief proces op gang te brengen. Met behulp van de lokale bevolking, maatschappelijke organisaties en ondernemers wordt aan de hand
van een aantal stappen getracht de kansen en krachten van de wijk te
benutten om daarmee bedreigingen en zwakten tegen te gaan. Het uiteindelijke doel is om aan het einde van deze stappen een hechte gemeenschap te creëren die naar buiten kan treden om bij externe partijen steun
te zoeken voor het bereiken van gestelde doelen.

Maatschappelijk ondernemen
Een vorm van ondernemen die niet alleen gericht is op geldelijke gewin,
maar waar sociale en ecologische aspecten ook worden meegenomen om
op die manier meer rekening te houden met de maatschappij.

Bloemkoolwijk
Is een wijk die tussen 1970 en 1985 is ontwikkeld op basis van (toen) nieuwe principes. De wijk lijkt opgezet als een bloemkool, waarin de stronk de
hoofdontsluitingsweg is waaraan verschillende vertakking zitten die leiden
naar de woningen. De woningen zijn rond een woonerf gepositioneerd (het
roosje van de bloemkool), om daarmee een communitygevoel te kweken.

Pre-Vinexwijk
Suburbane woonwijken van net vóór de Vinex-nota. De achterliggende
principes en uitvoerende partijen (private projectontwikkelaars in de plaats
van overheden) van de wijken zijn verder vrijwel gelijk aan de Vinex-wijken.

Gereedschapskist Peter Verbeter
Peter Verbeter heeft een aantal tools die het proces van de ReViEW-methode ondersteunen, en tools die eventueel tot projecten kunnen leiden.
De verzameling tools heeft Peter Verbeter in zijn gereedschapskist (toolbox) zitten.
Initiator
Dit is de actor die aanleiding ziet om in een wijk actie te ondernemen.
Laat-naoorlogse woonwijk
Een woonwijk die is ontwikkeld tussen eind jaren ‘60 tot aan de Vinex-nota
uit 1991, voor het grootste deel zijn dit bloemkoolwijken.

Peter Verbeter
Is een initiator en uitvoerder van de ReViEW-methode, ontwikkeld in het
Kennislab voor Urbanisme. Peter Verbeter is een commerciële en onafhankelijke professional die als intermediair fungeert tussen actoren die
belangen hebben in een wijk.

Preferred Partners
Partijen en partners waarop voorhand al een afspraak mee is gemaakt,
waardoor deze voorrang krijgen bij nieuwe kennis en initiatieven.
Quick wins
Doelen die op korte termijn en met weinig inspanning haalbaar zijn.
ReViEW-methode
Recensie voor een Vitale Eigen Wijk: de methode die in de scriptie wordt
voorgesteld voor het bereiken van een zelfsturende woonwijk.
Stresstest
Een test die snel laat zien wat de kansen en bedreigingen zijn van een wijk.

Tools
Instrumenten (methoden) die leiden tot een nieuwe manier van denken
en werken.
Uitvoerder
Een persoon die de ReViEW-methode uitvoert.
Wijkkaart
Een kaart waar bewoners van een wijk aangeven waar en wat de kwaliteiten, kansen en quick wins van de wijk zijn.
Vroeg-naoorlogse woonwijk
Een woonwijk die in de periode na de Tweede Wereldoorlog tot eind jaren
’60 is ontwikkeld, veelal volgens modernistische principes.
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Zelfsturende wijk
Een intern georganiseerde wijk die onafhankelijk kansen en bedreiging
kan aangaan.

Afkortingen
Awb
Algemene wet bestuursrecht: regelt de omgang tussen de overheid en privaatrechterlijke rechtspersonen (individuen, bedrijven, verenigingen, etc.)
CIC
Community Interest Company: Engelse rechtsvorm voor maatschappelijk ondernemen
ESCo
Energy Service Company: dit zijn private partijen die geld verdienen aan
het energiezuinig maken van gebouwen
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LSA Bewoners
Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken: een onafhankelijk
landelijk platform voor actieve bewoners die willen samenwerken om hun
wijk leefbaarder te maken

MKB
Midden- en Kleinbedrijf: ondernemingen tot aan 250 medewerkers
SEV
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting: SEV experimenteert met
nieuwe modellen om mogelijke oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen
Zzp
Zelfstandige Zonder Personeel
Wabo
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Wet die alles vastlegt omtrent
de omgevingsvergunning
Wro
Wet ruimtelijke ordening: wet die regelt hoe in Nederland ruimtelijke plannen tot stand komen en gewijzigd worde

Deel I: Context en de
ReViEW-methode
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Hoofdstuk 2

2. Context en programma van eisen
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt beantwoord wat de huidige situatie is en hoe deze is
ontstaan. Er wordt eerst kort gekeken naar de tijd waarin de huidige processen hun oorsprong vinden voordat wordt overgegaan naar de huidige tijd.
Na behandeling van deze grote processen wordt ingezoomd op Amersfoort,
waar een korte analyse van Amersfoort Noord wordt gegeven en de keuze
wordt gemotiveerd om de methode op Schothorst Noord te toetsen.
Na de beschrijving van de context en het probleem wordt het hoofdstuk
afgesloten met een programma van eisen waar de nieuwe methode aan
moet voldoen.
De context wordt beschreven op landelijk niveau en daarbinnen wordt –
als dat nodig is – toegespitst op de situatie van de laat-naoorlogse wijken.
Ook voor deze wijken wordt naar het verleden teruggeblikt om te begrijpen
waarom ze op hun manier zijn opgezet. Er is voor gekozen om het programma van eisen toe te spitsen op deze wijken. De problematiek in deze
wijken is namelijk anders dan de algemene processen: de vergrijzing is
hier een nog groter onderwerp dan in de binnensteden, en ook het groenonderhoud/duurzaamheidsdenken heeft andere eisen doordat er relatief
veel groen te vinden is en er veelal niet één eigenaar is die in één keer de
gehele wijk energiezuinig kan maken.

2.2 Eerdere transities
Voor een goed begrip van wat er aan de hand is in de ruimtelijke ordening
anno nu, moet eerst kort naar het verleden worden gekeken. Er wordt teruggeblikt naar twee eerdere periodes van grote veranderingen: eind jaren
’60 en begin jaren ’80. Een uitgebreide versie van deze analyse is te vinden
in bijlage 1. De keuze om eerst naar deze twee eerdere transitieperiodes

te kijken, is omdat beide een sterke invloed hebben gehad op de huidige
tijd. Niet alleen sectoraal (in de RO), maar juist voor de maatschappij als
geheel. Daarnaast hebben deze transitieperiodes ook grote invloed gehad
op de vorming van de woonwijken, zoals behandeld in deze scriptie.
Opvallend is dat de veranderingen in de ruimtelijke ordening met enkele
jaren vertraging volgden op veranderingen in maatschappelijke en economische hoek. Iets wat in de huidige tijd ook weer gebeurt. De maatschappij en de economie zijn de afgelopen jaren sterk veranderd en nu moet dat
ook in beleid gebeuren.
Eind jaren ‘60
In de loop van de jaren ’60 veranderde er erg veel in de maatschappij. Sinds
de Tweede Wereldoorlog groeide de economie sterk en begonnen nieuwe
massamedia zoals televisie aan een sterke opkomst. De maatschappij was
echter nog steeds sterk verzuild en de ruimtelijke ordening werd op basis
van wetenschappelijk onderbouwde eindbeeldplannen geregeld.
Deze tegenstelling zorgde ervoor dat in de loop van de jaren ‘60 de jeugd
(de babyboomers) zich steeds minder thuis voelde in de maatschappij en
zich begon af te zetten tegen de bestaande oude regels.
Vanaf de tweede helft van de jaren ‘60 ontstond door deze oorzaken een
transitieperiode, die rond 1970 zou worden omgezet in concreet beleid.
Deze transitieperiode zorgde ervoor dat men niet meer deed wat de eigen
zuil wilde, maar wat men zelf wilde. Om deze nieuwe manier van denken
en leven te bereiken, eiste de babyboomgeneratie inspraak op de inrichting van de eigen leefwereld.
In de ruimtelijke ordening zorgde deze maatschappelijke transitie tot een
grote verandering. In plaats van eindbeeldplannen met veel hoogbouw
zouden in de jaren ’70 nieuwe woonwijken als vlekkenplannen worden
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ontworpen. Dit leverde volledig andere wijken op, ze waren kleinschalig,
dorps, gericht op zelfontplooiing en bevatten veel groen in de collectieve
ruimte. Geheel passend bij de wensen van de bevolking, kregen bewoners
inspraak op hoe de woonwijken eruit zouden komen te zien. In de loop van
de jaren ’70 en ’80 zijn er door heel het land van deze bloemkoolwijken gebouwd. Overigens is Amersfoort hier een uitzondering op, met vrijwel geen
enkele ‘klassieke’ bloemkoolwijk op een deel van Bieshaar na (zie bijlage
4.3).Deze nieuwe woonwijken werden voor een groot deel in
nieuwe groeikernen en -steden ontwikkeld, die daardoor sterk gingen
groeien. Amersfoort werd ook als groeistad aangewezen, maar doordat
dit beleid pas in 1981 volledig was ingevuld, begon Amersfoort niet eerder
dan begin jaren ’80 aan haar grote uitbreidingen. Net te laat voor de
‘echte’ bloemkoolwijken.Tijdens de transitieperiode eind jaren ’60 werd
de babyboomgeneratie volwassen, begon de bevolking meer inspraak te
eisen, werden massamedia echt van en voor de massa en ontstond er
een nieuw type laagbouwwijken.
12

Begin jaren ‘80
In de loop van de jaren ’70 verslechterde de economie steeds verder
onder invloed van twee oliecrises. Om deze verslechterende economie op
te vangen, werd de verzorgingsstaat verder uitgebreid. Tegelijkertijd was
er eind jaren ’70 ook steeds meer kritiek op bloemkoolwijken, ze waren
burgerlijk en leken allemaal op elkaar. Aansluitend op deze kritiek ontstond
er ook een beweging die wees op de problemen van de grote steden en
ontwikkelingen dus weer die kant op wilde sturen. Kortom, problemen die
vooral waren ontstaan doordat de overheid zo hard op groeikernen had
ingezet, dat er geen aandacht naar de grote steden was gegaan.
Toen de economische situatie alsmaar verslechterde, besloot de overheid begin jaren ‘80 daadkrachtig in te grijpen. Dit leidde tot een nieuwe
transitie. De belangrijkste was dat de overheid sterk bezuinigde, waardoor
er een begin werd gemaakt met het afbouwen van de verzorgingsstaat. De
overheid zou vanaf die tijd niet altijd alles meer willen regelen. In de ruimtelijke ordening betekende dit een snelle versobering van de woningbouw,
waardoor wijken uit de eerste helft van de jaren ’80 vaak relatief slecht
gebouwd zijn en als eentonig worden ervaren met veel dezelfde woningen,
zoals Schothorst Noord in Amersfoort. De echte bloemkoolwijken werden

in de loop van de jaren tachtig met goedkope woningbouw afgemaakt en
er werden al snel geen nieuwe meer gepland. Nieuwe wijken werden juist
weer met strakke overzichtelijke vormen opgezet, zoals in Zielhorst.
Doordat de overheid zich terug begon te trekken, kregen marktpartijen
steeds meer ruimte. Dit zou op termijn de privatisering van veel overheidsdiensten inluiden. In de ruimtelijke ordening betekende dit dat ontwikkelingen niet meer volledig door overheden werden gedaan, maar steeds
meer door projectontwikkelaars. Dit is goed terug te zien in Amersfoort
Noord. Werd Schothorst Noord nog volledig door de overheid ontwikkeld;
in Zielhorst werd al meer samengewerkt met de markt en Kattenbroek is
volledig door private partijen ontwikkeld. Op maatschappelijk niveau was
er ook een duidelijke verandering gaande, maar dat gebeurde vloeiender.
De zelfontplooiing van weleer werd langzamerhand steeds meer individualisme. Dit is goed terug te zien in het afbouwen van de verzorgingsstaat:
in plaats van dat we met zijn allen voor elkaar zorgden, werd het steeds
meer ieder voor zich.De transitie van begin jaren ’80 luidde het begin in
van het terugtrekken van de overheid, een doorzettend individualisme en
een steeds groter wordend vertrouwen in de markt, dus ook voor woningbouwontwikkeling.

2.3 Huidige situatie
De afgelopen jaren vinden er weer steeds duidelijker grote maatschappelijke transities plaats. Oude denk- en werkwijzen blijken steeds minder passend en er vindt een aantal grote veranderingen plaats in de manier waarop de maatschappij werkt. Dit is ook te zien in de woonwijken uit de jaren
’70 en ’80, die onder andere maatschappelijke voorwaarden gebouwd zijn.
Deze veranderingen worden besproken, om op die manier te begrijpen
waarom er net als in eerdere transities nieuwe denk- en werkwijzen nodig
zijn om aan te sluiten bij de nieuwe context. Een uitgebreidere bespreking
van de genoemde processen is te vinden in bijlage 2, waar diepgravender
wordt beschreven hoe bepaalde processen zijn ontstaan. In de scriptie zelf
wordt volstaan met het inzichtelijk maken van deze processen, om daarmee
de ontstaansredenen van de ReViEW-methode te motiveren.

BOX 2.1: Economische crisis
Veel genoemde processen zijn al langer gaande. Ze vielen echter nog
niet op doordat er voldoende geld en middelen beschikbaar waren om
‘eromheen te werken’, of er geen last van te hebben. Vanaf 2008 heeft
de economische crisis als een vliegwiel deze ontwikkelingen versneld of
zichtbaar gemaakt.
Door de crisis worden veel partijen er weer aan herinnerd dat geld eindig is en dat goed nagedacht moet worden over de vraag waar dat geld
aan uitgegeven wordt. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel oude denk- en
werkwijzen op de helling zijn komen te staan en er veel aandacht is
voor nieuwe manieren van werken die minder kosten, of waardoor de
kosten beter verdeeld worden.
De crisis is voor iedereen voelbaar, ook voor burgers. Bezuinigingen
van de overheid en stijgende werkeloosheid leiden tot zorgen over de
toekomst. Hierdoor ontstaat een nieuwe noodzaak om ervoor te zorgen
dat burgers actiever worden, in plaats van zich terug te trekken in het
eigen huis.
(Zie bijlage 2.3 voor meer achtergrond over het ontstaan van de economische crisis.)

Terugtrekkende overheid
Na de crisis van begin jaren ’80 was de overheid nog steeds de partij die
het geld had om de balans in de stad te bewaren. Er werd wel bezuinigd en
uitbesteed, maar uiteindelijk zorgde de overheid ervoor dat de stad in balans was. Onder invloed van de huidige economische situatie is het tekort
echter te groot geworden en moeten overheden nog veel meer terugtreden.
Hierdoor is de balans in de stad steeds verder zoek aan het raken.
In Amersfoortse woonwijken is dit goed te zien doordat voorzieningen
zoals buurthuizen steeds meer verdwijnen. De wijken uit de jaren ’70 en
’80 krijgen daar nog bovenop dat het vele groen dat in deze wijken te
vinden is steeds goedkoper en onderhoudsarmer wordt ingericht. In de
ReViEW-methode wordt dit opgevangen door andere partijen deze taken
in samenspraak met de gemeente zelf te laten regelen.

Marktwerking/commercialisering
In de jaren ‘80 werd de terugtrekkende overheid al opgevangen door meer
marktwerking. Dit proces is in de loop der jaren verder doorgezet door
meer overheidstaken af te stoten naar private partijen. De afgelopen jaren
wordt er steeds vaker gevraagd of hier niet in doorgeschoten is. Er wordt
afgevraagd of overheden niet nog steeds een belang moeten hebben
zodat er ingegrepen kan worden als dat nodig is. Dit vraagt om een model
waarin deze gedeelde verantwoordelijkheid als een belangrijk uitgangspunt wordt genomen.
Tegelijkertijd hebben private partijen de afgelopen decennia steeds meer
ruimte genomen om op korte termijn veel geld te verdienen. Een goed
voorbeeld hiervan zijn projectontwikkelaars die tot enkele jaren terug geen
interesse hadden in de kwaliteit van de woningen die ze leverden, want ze
werden toch wel verkocht. Dat die woningen nu al kwalitatief niet voldoende blijken, werd toen niet als probleem gezien. (Dit werd verteld door
diverse betrokkenen bij projectontwikkelaars, in verband met mogelijke
belangen worden deze namen niet genoemd.) Bedrijven moeten daarom
steeds meer toe naar een model waarin ze laten zien dat ze ook voor de
lange termijn denken en meer maatschappelijke betrokkenheid tonen.
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Individualisering
Het proces van zelfontplooiing en later de individualisering is volgens velen
veel te ver doorgeschoten; men is alleen nog maar gericht op zelfverrijking.
Partijen hebben lange tijd alleen over het eigenbelang nagedacht, maar
sinds enkele jaren begint men het collectief belang weer te herkennen.
Een groep krijgt immers makkelijker iets gedaan dan één persoon.
Een opvallend aspect van individualisering in woonwijken is het plaatsen
van schuttingen, daarmee is precies aangegeven wat eigen bezit is en
wat de buitenwereld is. En die buitenwereld kan niet naar binnen kijken.
Opvallend genoeg is hier ook een tegenbeweging zichtbaar, sommige
buurten spreken af om geen schuttingen te plaatsen en ook op andere
plekken vind men de schuttingen toch wel zonde. Er is dus een ontwikkeling zichtbaar die de individualisering tegen begint te gaan om daarmee
meer in te spelen op het collectief. Deze tegenbeweging is belangrijk voor
de komende jaren.
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Vertrouwen tussen partijen is weg
Voorgenoemde processen (terugtrekkende overheid, doorgeslagen
vercommercialisering en individualisering) hebben eraan bijgedragen dat
partijen met verschillende belangen het collectieve belang niet meer willen
of kunnen zien. Dit proces is al een aantal jaren aan de gang. Vooral de
kloof tussen burgers en overheid (waarbij er geen geloof is bij burgers om
invloed te kunnen uitoefen en de overheid niet weet hoe ze burgers kan
bereiken) is hier een bekend voorbeeld van, maar burgers hebben vaak
ook weinig vertrouwen in private partijen omdat men vindt dat die alleen
maar zo veel mogelijk geld willen verdienen. Het gevolg van dit verdwenen vertrouwen is dat partijen steeds meer op eigen eilandjes terecht zijn
gekomen en zich daarop steeds verder terug lijken te trekken. Geen enkele
partij weet goed hoe dit opgelost zou moeten worden. Dit is het primaire
probleem dat de ReViEW-methode wil oplossen. Het is van belang dat
er veel gepraat wordt door de verschillende betrokkenen om daarmee
elkaars uitgangspunten beter te begrijpen.Tot aan de economische crisis
werd in de ruimtelijke ordening weinig aan dit gat tussen partijen gedaan,
ontwikkelingen vonden toch wel plaats. Nu de ‘klassieke’ partijen met
geld, zoals projectontwikkelaars en de overheid, dit geld niet meer hebben, worden nieuwe ontwikkelingen steeds schaarser.

Internet
Sinds begin jaren ‘90 is internet steeds belangrijker geworden in de samenleving. Nu internet ook steeds meer interactie begint te kweken, wordt
dit belang alleen maar groter. De manier waarop we met elkaar omgaan is
substantieel veranderd. Dit wordt niet door iedereen gewaardeerd, omdat
direct persoonlijk contact daardoor minder nodig is terwijl veel mensen dat
juist waarderen.
Voor de ruimtelijke ordening begint dit middel steeds belangrijker te worden
om draagvlak te verwerven voor een plan, doordat het de mogelijkheid biedt
om snel veel mensen te bereiken en deel te maken van een plan. Tegelijkertijd is natuurlijk ook de mogelijkheid aanwezig om juist een oppositie te organiseren om een plan tegen te houden. De komende jaren wordt internet door
de vele mogelijkheden een steeds belangrijker middel voor planvorming, iets
wat door verschillende partijen steeds beter wordt ingezien.
Duurzaamheid
Al sinds de jaren ‘70 is duurzaamheid & milieu een onderwerp dat steeds
in nieuwe vormen terugkomt en zich ondertussen heeft vastgezet in het
collectief bewustzijn. Er zijn echter nog steeds veel partijen die er niet veel
mee kunnen of willen doen, vaak vanwege de kosten. In de huidige transitieperiode begint het er echter op te lijken dat dit gaat veranderen en dat
iedereen mee móét doen.
Voor bedrijven begint het onderwerp steeds belangrijker te worden, doordat het op de langere termijn vaak financieel aantrekkelijk kan zijn en het
door consumenten als belangrijk wordt gezien. In veel landen proberen
overheden erop in te spelen door groene vormen van energieopwekking te
promoten. In de ruimtelijke ordening wordt duurzaamheidsdenken steeds
belangrijker, omdat er waarde wordt gehecht aan een schone leefomgeving. In de bestaande omgeving wordt hierop ingespeeld door huizenbezitters steeds meer over te halen om hun woning energiezuiniger te maken
en groene energie te gaan gebruiken.
Demografische verandering
De babyboomers die voor een transitie hebben gezorgd in de jaren ‘60,
beginnen nu allemaal richting de pensioensleeftijd te gaan. Dit gaat een
groter percentage ouderen opleveren dan er ooit is geweest. Deze groep
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is sterk gericht op zelfontplooiing en wil daardoor slechts in beperkte mate
op de ‘normale’ manier oud worden. Zolang ze ertoe in staat zijn, willen
ze liever op een actieve manier in het eigen huis oud worden. In wijken
uit de jaren ’70 en ’80 is het aandeel van deze groep erg groot (Zie bijlage
3.2). Hierdoor zijn deze wijken een belangrijke ‘doelgroep’ voor vergrijzing
en verdienen ze veel aandacht in dit onderwerp. In deze scriptie geldt dit
vooral voor de wijken Bieshaar en Schothorst Noord, maar zoals in de
wijkanalyses naar voren is gekomen, speelt dit probleem op termijn in alle
onderzochte wijken.
Dit kan een probleem gaan vormen in deze wijken. Ze zijn immers niet ontworpen voor ouderen, maar voor gezinnen. Het betalen van de benodigde
aanpassingen aan deze wijken en de kosten van vergrijzing in het algemeen vormen een steeds groter vraagstuk nu dit alsmaar dichterbij komt.
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geen klassieke bloemkoolwijken genoemd kunnen worden. Dit is in zekere
mate een beperking voor deze scriptie, maar de sociale en economische
processen die er spelen zijn veelal dezelfde, doordat het ook suburbane
woonwijken zijn. Net als in de klassieke bloemkoolwijken beginnen ook
deze wijken te vergrijzen. Dit geldt overigens zeer sterk voor Schothorst
Noord en Bieshaar, maar (nu nog) niet zo sterk voor Zielhorst en Kattenbroek. Op termijn speelt dit probleem echter in alle vier de wijken.

De vergrijzing is een voorloper op krimp, een tweede grote demografische verandering die steeds belangrijker gaat worden. Het CBS voorspelt
dat de Nederlandse bevolking vanaf 2035 gaat afnemen. Dit leidt tot een
afnemende woningvraag, vooral voor wijken die slecht in de woningmarkt
liggen. Dit gaat volledig in tegen de gangbare denkprocessen. Om dit op
te lossen zijn er dus nieuwe denk- en werkwijzen nodig.

2.4 Analyse van de Amersfoortse woonwijken
Algemeen
Naast de algemene processen in Nederland is er natuurlijk ook de Amersfoortse context, en de wijken zelf hebben ieder een eigen dynamiek. In
deze paragraaf wordt hier aandacht aan besteed. Deze paragraaf is een
samenvatting van de uitgebreide analyse in bijlage 4, met een koppeling
naar de nationale trends in woonwijken uit deze periode (bijlage 3).
Al de onderzochte wijken liggen in het stadsdeel Amersfoort Noord (zie
kaart 2.1). Bieshaar, de meest noordwestelijke wijk, is gepland en voor een
deel ontwikkeld toen het dorp Hoogland nog een zelfstandige gemeente
was. De andere drie, Schothorst Noord, Zielhorst en Kattenbroek, zijn allen
gebouwd onder de aanwijzing van Amersfoort als groeistad. De uitvoering van dit beleid vond pas plaats vanaf 1981, waardoor deze drie wijken
Kaart 2.1: Amersfoort, onderzochte wijken.
1: Bieshaar 2: Schothorst Noord 3: Zielhorst 4:Kattenbroek

Op fysiek gebied zijn er meer verschillen aan te wijzen, dit geldt vooral
voor Zielhorst en Kattenbroek. Dit komt doordat de wijken zijn gebouwd in
verschillende periodes in de ruimtelijke ordening, zie hiervoor paragraaf 2.2.
Bieshaar is gebouwd in de jaren ’70, toen de bloemkoolprincipes leidend
waren. In Schothorst Noord (1983-1986) is dit ook terug te zien, maar net
als met veel woonwijken die begin jaren ’80 werden gebouwd, is hier sterk
bezuinigd op de bouwkwaliteit van de woningen. In Zielhorst (1987-1991)
is duidelijk te zien dat bloemkoolwijken tot het verleden behoren en heldere
structuren weer gewenst zijn. Dit is ook in Kattenbroek (1988-1997) duidelijk terug te zien, hoewel de heldere structuren nu wel speelser worden
toegepast en alle buurten een duidelijk eigen identiteit hebben.

volledig ontwikkeld door marktpartijen. Deze ontwikkeling sluit aan bij de
beschreven trend van steeds meer marktwerking vanaf begin jaren ’80.
De keuze voor Schothorst Noord voor toetsing van de methode
Bij het theoretisch toepassen van de ReViEW-methode in hoofdstuk 4 is
gekozen om niet elke wijk te behandelen, maar enkel die het beste aansluiten bij de algemene trends en ontwikkelingen in wijken uit de jaren ’70 en
’80. Op basis van een SWOT-analyse per wijk (bijlagen 4 en 5) is de keuze
hierbij gevallen op Schothorst Noord. Deze keuze is om diverse redenen
gemaakt. Zoals aangegeven sluit deze wijk het beste aan bij de algemene
trends en ontwikkelingen van wijken uit deze periode (zie bijlage 3).

Naast de bouwstructuur is ook de ontwikkelaar in de loop van het proces
veranderd. Bieshaar en Schothorst Noord zijn beide ontwikkeld door de
gemeente. Zielhorst is een samenwerking tussen private partijen en de
gemeente (waarbij de gemeente nog wel de regie had) en Kattenbroek is
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Kaart 2.2: Amersfoort, Schothorst Noord
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Zo kent Schothorst Noord veel plukjes restruimte met wat groen of een
verlaten wipkip, iets wat in wijken uit deze tijd als een zwakte wordt gezien
nu het percentage gezinnen terugloopt en de onderhoudskosten ervan erg
hoog blijken te zijn. Dit laatste is een duidelijk probleem voor een overheid
die moet bezuinigen. Een tweede fysiek aspect dat vergelijkbaar is, is dat
wijken uit deze periode weinig identiteit hebben. Dit speelt ook duidelijk in
Schothorst Noord, waar aan uiterlijk weinig waarde werd gehecht en waar
budgetbewaking het belangrijkste was.
De sociale aspecten zijn ook duidelijk vergelijkbaar. De bevolking in deze
wijken is hard aan het vergrijzen en ontgroenen, wat in Schothorst Noord
ook duidelijk het geval is (tabel 2.1). Hier ligt een duidelijke aansluiting
bij de algemene huidige situatie, waar vergrijzing ook als een belangrijk
vraagstuk wordt genoemd. Het inkomensprofiel van de bewoners sluit
het meeste aan bij de algemene trend in deze wijken. Schothorst Noord
kent een zeer gemiddelde inkomensverdeling, waar de andere wijken in
Amersfoort Noord een bovengemiddeld inkomensprofiel hebben (tabel
2.2). Een laatste sociale overweging die heeft meegespeeld in de keuze
voor Schothorst Noord is de lage sociale cohesie: het veiligheidsgevoel is
er opvallend laag (tabel 2.3) en men is niet erg betrokken bij de buurt. Het
wij-gevoel moet er nog gekweekt worden. Dit sluit mooi aan bij de trend
van individualisering, waar burgers zich steeds minder in thuis voelen.
Behalve de eigen bevindingen werd door de gemeente Amersfoort aangegeven dat van deze wijken Schothorst Noord de ‘moeilijkste’ is. Het wordt niet
gezien als een probleemwijk, maar het is duidelijk dat er ‘iets’ aan de hand is.
De gemeente weet echter niet de vinger op de zere plek te leggen. Dit wordt
opgelost door de ReViEW-methode toe te passen, die geeft dit ‘iets’ eenvoudig aan en brengt vervolgens de vitaliteit terug in de wijk. In deze scriptie
wordt dit theoretisch gedaan in hoofdstuk
4. Door dit in de praktijk uit te voeren, kan
deze theoretische toetsing praktisch worden
onderbouwd.

2.5 Concluderend: De nood voor nieuwe denk- en werkwijzen en
de gewenste situatie
De huidige veranderingen kunnen niet worden opgevangen met de oude
denk- en werkwijzen, die juist hebben geleid tot de huidige situatie. De
beschreven veranderingen op maatschappelijk niveau zijn al enkele jaren
gaande en moeten worden omgezet naar nieuwe vormen van ruimtelijke
ordening. Veel van deze processen zijn ook zichtbaar in Schothorst Noord,
wat duidelijk maakt dat ‘grote’ processen een directe invloed hebben op
hoe een wijk werkt.
Deze nieuwe vorm voor ruimtelijke ordening moet leiden tot een meer
gewenste woonomgeving. Zo’n woonomgeving moet bedreigingen als de
vergrijzing en de gevolgen van de crisis kunnen afweren en juist inspelen
op kansen, zoals duurzaamheid en het internet. Om dit te bereiken moeten
de verschillende partijen in de toekomst weer veel sterker met elkaar gaan
samenwerken en als ze niet weten hoe dit moet, moeten deze partijen
geholpen worden met hoe ze dit wel kunnen doen. Dit is iets wat niet ondervangen wordt in de oude methoden in de ruimtelijke ordening.
De actoren die het beste weten wat een gewenste woonomgeving is,
zijn de bewoners van die woonomgeving zelf. Deze moeten daardoor
ook sterk gehoord worden en de kans krijgen om de gewenste woonomgeving te creëren. Als er veranderingen in een wijk plaatsvinden, dan
moeten de bewoners hier zeker een stem in krijgen. Dit zorgt voor een
veel beter verdeelde verantwoordelijkheid . In wijken waar bewoners zich
nog onvoldoende betrokken voelen (zoals Schothorst Noord), moet een
methode worden toegepast waardoor bewoners zich wél betrokken gaan
voelen en daardoor invloed krijgen op de toekomst van de wijk. Hierdoor
kunnen bewoners samen met private partijen de genoemde veranderingen
opvangen op een manier die hun het beste uitkomt. De ReViEW-methode
zorgt hiervoor, alle actoren worden betrokken in het proces. Dit geeft het
vertrouwen terug dat is verdwenen, levert besparingen op voor overheden
en laat ook de betrokkenheid van private partijen zien.
Dit zijn de problemen die worden opgelost. Wat er vervolgens wordt besloten in de methode is aan de gebruikers. Het gaat niet om een eindbeeld,
maar om een proces waarbij iedereen invloed kan uitoefenen op de groei

van een wijk. Het einddoel van de ReViEW-methode is daardoor niet duidelijk omlijnd, maar helpt partijen om zelf te bepalen wat het einddoel is,
helpt een zelfsturende woonwijk te creëren.
In de volgende paragraaf worden de eisen voor de methode nog eens
puntsgewijs genoemd, voordat de methode in het volgende hoofdstuk
wordt uitgelegd.

2.6 Programma van eisen
Op basis van de beschreven ontwikkelingen en de gewenste situatie is
een programma van eisen opgesteld, waarin de niet-wijkspecifieke eisen
zijn opgenomen. Komend hoofdstuk wordt de ReViEW-methode gepresenteerd die is gevormd uit deze eisen. In de methode worden geen sectorale eisen, zoals vergrijzing en duurzaamheidsdenken expliciet benoemd.
Deze worden besproken in de toepassing van de methode in hoofdstuk 4,
omdat de methode in de basis ook geschikt is voor wijken die niet specifiek met deze problemen kampen, maar wel een methode nodig hebben
die aangeeft hoe ontwikkelingen na de huidige transitie gestuurd kunnen
worden.
Voor bepaalde wijkspecifieke oplossingen is er achter de methode nog
een aparte toolbox met oplossingen geplaatst die ingaat op wat in deze
wijken nodig is voor ontwikkelingen.
Eisen voor de proceskant van het model:
• Alle partijen met een belang in de wijk (bewoners, gemeente, externe private partijen, etc.) moeten het model kunnen gebruiken en initiëren;
• Het model moet direct toepasbaar zijn zonder uitgebreide voorbereidingstijd;
• Het model moet de mogelijkheid bieden om snel de staat van de wijk duidelijk te maken, om op die manier de urgentie (bijvoorbeeld een ‘ouderenprobleem’) inzichtelijk te maken aan externe partijen;
• De financiering moet bij voorkeur niet alleen vanuit overheidssubsidie
komen, ook niet als de gemeente initiator is;
• Bewoners dienen zo snel mogelijk betrokken te worden in het model;
• Het model moet per wijk passend ingevuld kunnen worden om op die
manier in te spelen op bestaande mogelijkheden;
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Eisen aan wat het model moet bereiken:
• Primair doel is om actoren weer met elkaar in contact te brengen, om op
die manier breed gedragen ontwikkelingen in een wijk te krijgen;
• De ontwikkelingen die plaats gaan vinden, moeten voornamelijk bepaald
worden door input uit de wijk zelf, waarbij externe partijen kunnen bijdragen maar niet bepalend zijn. Hierdoor wordt een wijk zelfsturend;
• Het eigenbelang moet dienend zijn aan het collectief belang van een wijk,
omdat daarmee het eigenbelang uiteindelijk beter gediend wordt;
• De sociale samenhang van de wijk moet verbeterd;
• Er dient een snelle toetsing van de wijk gedaan te kunnen worden die
inzichtelijk maakt waar de problemen en kansen liggen;
• Er dienen snel (kleine) resultaten zichtbaar te zijn om daarmee vertrouwen
te kweken;
• Het model moet ervoor zorgen dat op termijn zo min mogelijk begeleiding
nodig is bij wijkverbetering;
• Het model moet niet top-down plannen maken, maar juist op samenwerking gericht zijn;
• Het model draagt bij aan een vitale wijk die in staat is zijn waarde te behouden in een voor velen onzekere tijd;
• Het model nodigt private partijen uit om meer aan maatschappelijk ondernemen te doen en daarmee meer te investeren in een wijk;
In het volgende hoofdstuk wordt de ReViEW-methode voorgesteld, die inspeelt op de genoemde eisen en wordt daar ook op getoetst in de conclusie van het hoofdstuk. Inhoudelijke wijkspecifieke eisen worden besproken
bij de toepassing van het model. Dit zorgt ervoor dat het model op zichzelf
passend gemaakt kan worden voor verschillende wijken.
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Hoofdstuk 3

3. De ReViEW-methode
3.1 Inleiding

3.2 Doel ReViEW-methode

In dit hoofdstuk wordt de methode uitgelegd die moet leiden tot een
zelfsturende woonwijk en daarmee het antwoord vormt op de hoofdvraag.
Er wordt een antwoord gegeven op de achtergrond en het doel van de
methode. In voorgaand hoofdstuk is aangegeven dat er een maatschappijbrede transitie gaande is, er zijn andere ideeën ontstaan over welke rolverdeling in de maatschappij. Belangrijk is dat overheden zich terugtrekken
waardoor anderen deze taken moeten oppakken. Dit moet ertoe leiden dat
er een balans ontstaat waar iedereen zich in kan vinden en iedereen aan
deelneemt. Actoren moeten daardoor goed weten wat hun belang is, maar
ook wat hun verantwoordelijkheid is voor de omgeving.
De ReViEW-methode brengt een nieuwe rolverdeling met zich mee,
waarbij alle actoren meewerken aan deze nieuwe balans om daarmee een
zelfsturende wijk te krijgen. De methode geeft aan welke stappen gezet
moeten worden om deze nieuwe rolverdeling succesvol te bereiken.
Er wordt eerst ingegaan op het doel van de methode en hoe deze methode ontstaan is. Hierbij wordt onder andere de ABCD-benadering besproken, die een grote invloed heeft op de werking van de ReViEW-methode.
Vanaf paragraaf 3.4 worden de methode en het model toegelicht: eerst
algemeen en in paragraaf 3.5 wordt de methode stap voor stap beschreven. Bij de uitleg over de methode worden relevante (wijkafhankelijke)
tools genoemd die betrekking hebben op die stap. Deze tools worden aan
het eind van het stappenplan uitgelegd in paragraaf 3.6, omdat een aantal
van deze tools op meerdere plekken toegepast kan worden. In de conclusie wordt de methode getoetst aan de procesmatige aspecten van het
programma van eisen.
Een theoretische toepassing van het model in Schothorst Noord wordt in
het volgende hoofdstuk besproken. Een juridisch kader is opgenomen in
hoofdstuk 5, maar eerst wordt in dit hoofdstuk de methode uitgelegd.

De ReViEW-methode moet aansluiten bij de nieuwe manieren van denken
en werken, een methode die tegenovergesteld is aan de participatieladder
(zie box 3.1, volgende pagina). Het belangrijkste doel van de methode is
een wijk zelfsturend te maken door middel van interne actoren die zelf aan
de slag gaan met wat ze graag willen veranderen of onderhouden in de
wijk. De ReViEW-methode biedt handvatten om dit te bereiken.
Het model vraagt van overheden in principe alleen een faciliterende of
kaderstellende rol; het is niet meer de actor die alles besluit en uitvoert. Dit
sluit aan bij nieuwe rollen, waarbij meer zelf gedaan moet worden en de
omgeving dus ook beter passend bij de eigen wensen kan worden gemaakt.
In tegenstelling tot veel methodes moeten mensen positief benaderd worden, om daarmee in te spelen op hun kwaliteiten en de kansen van de wijk
te laten zien. Het eerste moment waarbij dit opvalt is tijdens het maken
van de wijkkaart (fase 4), waar bewoners specifiek worden gevraagd wat
de kwaliteiten en kansen van de wijk zijn. Dit is een andere benadering dan
gebruikelijk, waarbij juist de problemen worden opgezocht. Elke wijk heeft
natuurlijk problemen, maar in dit model worden de problemen tegelijkertijd
als kansen gezien. Kansen die kunnen worden opgelost door actoren uit
de wijk zelf.
Een volgend verschil met veel andere methodes is dat deze methode zelf
op zoek gaat naar geld om daardoor in zo beperkt mogelijke mate afhankelijk te zijn van subsidie. Dit vraagt om een hoge mate van betrokkenheid
van de uitvoerder, die non-stop aan de slag moet om geld te verdienen.
‘Extra’ geld dat wordt verdiend kan worden teruggestopt in de projecten
die in het model ontstaan. Een voordeel van deze methode is dat private
partijen worden betrokken bij het bereiken van doelen, waardoor deze als
vanzelf meer betrokken worden bij wijken.
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BOX 3.1: Participatieladder
In het verleden werd veel gebruikgemaakt van de participatieladder
(afbeelding 3.1), een meetinstrument om vast te stellen in hoeverre een
actor meedoet (participeert) in de planvorming. Hoe hoger op de ladder,
hoe meer betrokkenheid door burgers, met als hoogste zelfbestuur.
Het is een instrument dat veelal door de gemeente wordt gebruikt om
draagvlak te winnen voor een project of beleidsplan of om projecten op
te zetten waar fysieke burgerparticipatie van belang is.
In het ReViEW-model worden de rollen omgedraaid. De burger bepaalt
en de overheid participeert. Dit zorgt ervoor dat de participatieladder
niet aansluit bij dit model, want alle burgers doen dan aan zelfbestuur.
Het aantal betrokkenen is daardoor juist erg hoog, in tegenstelling tot
wat in het model staat.

3.3 Ontstaan van de ReViEW-methode
In de eerste fase in het onderzoek werd gezocht naar een manier om
ontwikkelingen in een wijk gaande te houden in een tijd waarin dit steeds
moeilijker wordt, zoals uit de context is gebleken. Al snel werd gekeken naar een manier die bewoners en private partijen in een wijk op een
makkelijke manier met elkaar in verbinding brengt. Hier bleek het vooral
van belang dat er iemand zou komen die de initiatieven en wensen van
een wijk op een snelle manier kan verbinden met partijen die dit kunnen
uitvoeren. Dit bleek niet echt ingewikkeld te zijn, de problemen bleken
meer te zitten in hoe dit opgestart kan worden en hoe dit op termijn steeds
meer vanuit de betrokkenen zelf gedaan kan worden. Binnen dit probleem
bleek een tweede probleem te schuilen: hoe kan iemand overtuigd worden
van het belang om deel te nemen in dit proces als niet duidelijk is wat de
meerwaarde ervan is? De oplossingen voor deze problemen zijn gevonden
door middel van gesprekken met experts en onderzoek naar hoe deze
problemen in andere landen worden aangepakt.
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De ABCD-benadering
De achtergrond van deze benadering wordt uitgelegd in box 3.2. op
pagina 24. Deze benadering sluit aan bij de conclusies die zijn getrokken
in hoofdstuk 2 en de doelstelling lijkt ook sterk op die van de ReViEWmethode, waardoor deze als onderlegger is gebruikt bij het vormen van de
methode. Er is echter ook een aantal verschillen aan te wijzen, waardoor
deze niet één op één toegepast kan worden.
De belangrijkste is dat de ABCD-benadering is gericht op achterstandswijken. De wijken in deze scriptie zijn zeker geen achterstandswijken,
waardoor deze veel minder focus op wijkproblemen hebben dan achterstandswijken. Desalniettemin hebben de beschreven trends en ontwikkelingen (terugtrekkende overheid, individualisering, etc.) in hoofdstuk 2
wel veel invloed op de kwaliteiten van deze wijken. In deze wijken is men
steeds meer op zelfredzaamheid aangewezen om de kwaliteiten te behouden, waardoor bewoners en andere partijen wel op de hoogte moeten zijn
van de aanwezigheid ervan. Daarom zijn de wijkkaart en het bouwen van
relaties overgenomen in de ReViEW-methode.
Afbeelding 3.1: Participatieladder. Bron: Gertjanschop.com (2012)

BOX 3.2: ABCD-benadering
De ABCD-benadering is rond 1990 ontwikkeld door de Amerikaan John
McKnight om in achterstandswijken een positief proces op gang te
brengen. Zijn belangrijkste uitgangspunt was om te kijken naar een glas
dat halfvol is (de kansen) in plaats van de traditionele benadering waarbij
er werd gefocust op een glas dat half leeg is (de problemen). Dit wordt
gedaan door samen met de bewoners naar de wijk te kijken, want die
weten immers het beste wat er voor kwaliteiten, talenten en vaardigheden
in de wijk te vinden zijn. Op basis hiervan moet een positief proces op
gang gebracht worden om de wijk fysiek, economisch en sociaal te versterken. In Groot-Brittannië wordt deze benadering succesvol toegepast
door Locality, ook daar door de problemen in achterstandswijken aan te
pakken door middel van het benutten van de kansen in de wijk. Locality
is een organisatie van CIC’s (Community Interest Company: een Engelse
vorm van maatschappelijke onderneming) gericht op het verbeteren van
een plaats/buurt, in zekere mate vergelijkbaar met het Nederlandse LSA
Bewoners.
ABCD-benadering in Nederland
De benadering is ook in Nederland toegepast, met wisselend succes. Dit
komt omdat de benadering sterk economisch gericht is en weinig met
overheden doet. In de Verenigde Staten werkt het prima, want daar is
men gewend aan weinig overheidsbemoeienis. In Nederland ligt het ingewikkelder: doordat men hier meer gewend is dat de overheid problemen
oplost is er te veel op subsidie geleund, en dat was niet de bedoeling.
Om deze reden is de gemeente Deventer ermee gestopt na er eind jaren
’90 enkele jaren mee geëxperimenteerd te hebben.
LSA Bewoners is ook begonnen met het toepassen van deze benadering,
het meest bekend zijn de projecten gericht op het opzetten van wijkbedrijven. Waarschijnlijk werkt dit nu beter omdat men ook hier wat minder
op de overheid is gaan leunen.

Hoe werkt het?
De benadering steunt op 3 uitgangspunten:
• Er wordt gestart met het blootleggen van de potenties in de wijk in plaats
van de problemen. Succesvolle wijkontwikkeling werkt alleen als bewoners zelf willen meehelpen, wat met kansen makkelijker is dan met
problemen oplossen.
• De blik van de benadering is naar binnen gericht, er wordt zo veel mogelijk gesteund op interne kwaliteiten. Externe kwaliteiten zijn alleen nodig
ter ondersteuning van het oplossen van de interne kwaliteiten.
• De benadering is gericht op het ontwikkelingen van permanente relaties
tussen mensen, groepen en instituties.
De ABCD-benadering doorloopt een vijftal stappen, in vaste volgorde:
• Het maken van een nieuwe wijkkaart die de oude vervangt, waar kwaliteiten, capaciteiten en informele netwerken opstaan in plaats van de
problemen op de oude. Dit wordt nadrukkelijk gedaan met groepen die
normaal niet worden meegenomen, zoals kinderen en ouderen.
• Bouwen aan relaties en samenwerking tussen de eigen bronnen in buurten. Buurten worden sterker als onderlinge relaties versterkt worden.
• Het mobiliseren van de lokale gemeenschap rond het belang van economische ontwikkeling en het breed beschikbaar stellen van informatie over
en voor de wijkgemeenschap.
• Een zo representatief mogelijke groep bewoners overtuigen van het
belang om te werken aan een visie en een plan voor de buurt/gemeenschap. Het plan moet gericht zijn op de oplossing van concrete problemen. De basis voor het plan wordt gevormd door de eerder gemaakte
kansenkaarten.
• Het vrijmaken van externe bronnen (fondsen, inzet overheidsgelden) ter
ondersteuning van de lokaal aangestuurde ontwikkeling. Dit komt nadrukkelijk als laatste, de aanpak is immers naar binnen gericht.
Bronnen: Kenniscentrum Grote Steden (2002) en LSAbewoners.nl (2012)
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Het tweede grote verschil is de context. Zoals ook in de box beschreven
staat, is de methode ontwikkeld in de Verenigde Staten en wordt deze
ook veelvuldig toegepast in Groot-Brittannië. Dit zijn landen waar men altijd al veel meer op elkaar is aangewezen dan in Nederland, waar we een
grote overheid hebben die problemen voor ons oplost. In Angelsaksische
landen is dit veel minder het geval, daar moet de gemeenschap problemen opvangen en is het zorgen voor elkaar ook veel meer een begrip dan
hier. De ReViEW-methode is erop gericht om deze gemeenschap veel
meer in te voeren in Nederland. Dit is nodig, omdat overheden steeds
verder terugtreden en dus meer over gaan laten aan de gemeenschap,
een gemeenschap die van oorsprong een heel andere vorm kent dan in
de Verenigde Staten.

26

De ABCD-benadering is daarnaast ook eenvoudiger van opzet dan de
ReViEW-methode. Twee belangrijke aspecten die in de ReViEW-methode
wel worden behandeld, zijn geld verdienen voor de methode en het uitvoeren van quick wins. Beide zijn niet opgenomen in de ABCD-benadering,
maar wel essentieel voor het nieuwe model. De één omdat de methode
zichzelf moet kunnen betalen en de quick wins omdat vertrouwen winnen
een belangrijk aspect is bij een bevolking die sterk op zichzelf gericht is.
De Duitse stresstest
Het tweede probleem – Hoe kan iemand overtuigd worden van deelname
als ze zelf de meerwaarde niet zien? – werd opgelost tijdens een bezoek
aan Duitsland. Daar werd in gemeentes met veel vergrijzing (en krimp)
gezocht naar een methode hoe bewoners bewogen kunnen worden om
actie te ondernemen tegen de problemen die vergrijzing en krimp met zich
meebrengen. De oplossing die daar gevonden is: een stresstest (Interview
Stephan Schmickler, 8 mei 2012). De opzet is kinderlijk eenvoudig en ook
toepasbaar in Nederlandse wijken. De stresstest bestaat uit enkele stappen:
• De gemeente maakt een kaart van de wijk met daarop rode stippen waar
huishoudens zijn met bewoners boven de 70 jaar. Er is voor deze leeftijd
gekozen omdat de meeste bewoners boven die leeftijd binnen tien jaar
verhuizen of overlijden.

• De gemeente rekent uit hoeveel inwaartse verhuizers de wijk kan verwachten (op basis van het gemeentelijke migratiesaldo) en van welke
sociaaleconomische klasse deze inwaartse verhuizers zijn.
Op basis van deze gegevens kan worden bepaald of een wijk leeg zal lopen
en of de nieuwe bewoners van een lagere, hogere of zelfde sociale klasse
zijn. Deze kaart met de onderliggende gegevens blijkt een uiterst duidelijk
communicatiemiddel naar bewoners toe om ze in actie te laten komen.
In de ReViEW-methode is in fase 2 een vergelijkbare stresstest opgenomen, aangepast aan de situatie dat in Nederland de komende 25 jaar nog
geen krimp verwacht hoeft te worden. De stresstest in de methode van
deze scriptie is in de eerste plaats dan ook geen communicatiemiddel
naar bewoners toe, maar een model om aan externe actoren (zoals de
gemeente of een zorgverzekeraar) te laten zien dat er grote veranderingen
aan komen in een wijk en dat daarop geanticipeerd kan worden.
Aan de hand van deze twee referenties is de ReViEW-methode ontwikkeld
voor de Nederlandse context. De doelstelling is in deze context niet zozeer
gericht op probleemgebieden, wat beide referenties wel doen, maar is het
ontwikkeld om in te spelen op nieuwe maatschappelijke verhoudingen die
vragen om een woonwijk die zichzelf stuurt, waarbij de wijk wordt ondersteund door externe actoren.
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3.4 De ReViEW-methode:
Selfgovernment en een participerende overheid
Voordat de methode per fase wordt uitgelegd, wordt hier eerst de algemene werking uitgelegd. Het model kent een aantal fases (zie afbeelding
3.2). Het is van belang dat de methode niet stapsgewijs gehanteerd dient
te worden, maar dat de fases in elkaar overvloeien of tegelijkertijd lopen. Daarnaast hebben de ontwikkelingen die gaandeweg de uitvoering
ontstaan invloed op elkaar. Om een overzichtelijke denk- en werkwijze te
bieden, is ervoor gekozen om het model wel in fases uit te leggen.
De eerste fase van het model is eigenlijk geen fase, maar meer een
startpunt om aan te geven waarvanuit gewerkt moet worden. Vervolgens
moet de uitvoerder de wijk leren begrijpen door middel van de stresstest
en moet er zo snel mogelijk contact gezocht worden met externe partijen
voor ondersteuning. Het volgende deel is een diepe inventarisatie van de
wijk, door middel van contact met interne actoren.
Dit heeft meerdere doelen. De eerste is om de wijk ook van binnenuit te
leren kennen door samen met bewoners aan de slag te gaan met het maken van een kaart, en de informele netwerken van de wijk te leren kennen.
Het andere doel is om snel aan de slag te kunnen met quick wins, die
weer bijdragen aan het vertrouwen dat bewoners hebben in de uitvoerder
(fases 4 en 5).
Als eenmaal het vertrouwen van de wijk gewonnen is en de belangrijkste
personen zijn gevonden (net als in de ABCD-benadering moeten dit mensen zijn uit alle groepen van de bevolking), dan kan er naar het doel van
een zelfsturende woonwijk gewerkt worden (fases 6 en 7).
Er zijn ook enkele elementen die in de hele methode meespelen. Er wordt
gestimuleerd dat er tijdens de gehele looptijd en ook daarna wisselwerking en samenwerking ontstaat tussen actoren, zowel intern als extern.
Wanneer mogelijk is het aantrekkelijk om naar buiten te treden en daarmee
meer steun te vinden, meer kansen te benutten en problemen aan te gaan.
Een tweede belangrijk aspect is dat er net als in de ABCD-benadering
vanuit de kwaliteiten en de krachten van de wijk wordt gewerkt, om daarLinkerpagina: Afbeelding 3.2: Model ReViEW-methode en tijdschema

mee de gewenste doelen te bereiken. De stresstest is de enige fase in het
model waarin een duidelijk negatief element is opgenomen. Dit is daardoor ook niet de fase die op de wijk gericht is, maar op potentiële externe
betrokkenen/investeerders.
Als laatste is het van belang om altijd bottom-up te blijven denken. Het
zijn niet de ‘klassieke’ grote instituten (gemeente, woningcorporatie, etc.)
die bepalen wat er moet gebeuren, maar juist de bewoners van de wijk
zelf. Dit is een intensief proces, waarbij de uitvoerder van de methode met
zijn deskundigheid altijd degene moet zijn die de weg naar het gewenste
resultaat van de zelfsturende woonwijk moet sturen. Het mag duidelijk zijn
dat deze methode vooral is gericht op de bewoners, waar veel energie in
gestoken moet worden en vooral veel mee moet worden gepraat. Dit is
van groot belang, de bewoners zijn immers de case.

3.5 Faseringsplan ReViEW-methode
In deze paragraaf wordt de per fase uitgelegd. Elke fase wordt op dezelfde manier uitgelegd, om daarmee de begrijpelijkheid te vergroten. Per
fase wordt een algemene uitleg gegeven over wat in de fase gebeurt, hoe
lang de fase duurt en welke actoren van belang zijn.
De tijdsperiodes per fase zijn indicatief en vooral afhankelijk van juridische
aspecten: enerzijds de verplichte periodes en anderzijds is dit afhankelijk
van hoe snel zaken geagendeerd kunnen worden door de uitvoerder. Dit
wordt verder toegelicht in hoofdstuk 5.
De genoemde actoren worden in bijlage 6 in een volledige actoren- en
krachtenveldanalyse besproken, daar wordt ook uitgelegd op welke
manier ze betrokken moeten worden (bondgenoot, coalitiegenoot, vijand,
etc.). De gereedschapskist die wordt genoemd in fase 6 wordt besproken
in paragraaf 3.6.
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Fase 1: Initiator
Tijdperiode: 0 weken
In fase 1 stapt de initiator naar voren. Dit is de actor die aanleiding ziet om
in een wijk actie te ondernemen. De aanleiding is per wijk verschillend,
afhankelijk van wie de initiator is en diens doelstelling. De initiator kan
elke actor zijn, dit maakt niet uit. Voor het verloop maakt het wél uit wie
de initiator is; een gemeente heeft heel andere verbindingen met de wijk
en externe actoren dan een bewoner. Wel is het van belang om altijd op
dezelfde manier door de fases heen te lopen, ongeacht wie de methode
initieert.
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Elke initiator schuift vervolgens een uitvoerder naar voren die de leiding
heeft in het doorlopen van de methode, vanaf de komende fase wordt
daarom steeds gesproken over de uitvoerder die een stap zet in de plaats
van de initiator. Het is van belang dat de uitvoerder iemand is die makkelijk
contacten legt met actoren en enige affiniteit heeft met het type wijk. Dit
kan specifieke kennis van de wijk zijn, maar ook algemene kennis over het
type wijk omdat dit eventuele kansen of bedreigingen blootlegt.
Om een duidelijk beeld te schetsen van wat mogelijk is, is er onderscheid
gemaakt tussen verschillende mogelijke initiators:
Peter Verbeter:
De oorsprong van dit concept ligt voor een deel in het Kennislab voor Urbanisme, zoals beschreven in de inleiding in paragraaf 1.1. Daaruit is Peter
Verbeter ontstaan. Deze is het beste te vergelijken met een parkmanager
voor woonwijken. Een parkmanager zorgt voor de vitaliteit van bedrijventerreinen door de verbindende factor te zijn tussen de verschillende bedrijven
en actoren als de gemeente. Peter Verbeter doet dit ook, in deze methode
als initiator en uitvoerder, in woonwijken. Peter Verbeter is ook vergelijkbaar met een wijkcoach, maar dan als zelfstandige die zijn eigen salaris bij
elkaar moet sparen in plaats van het standaard gemeentelijke maandsalaris
dat een normale wijkcoach heeft. Dit maakt Peter uniek en vraagt extra

inzet en een sterkere wens om het proces succesvol te doorlopen.
Doordat Peter Verbeter een zelfstandige professional is, moet hij eerst
kijken of hij een woonwijk interessant genoeg vindt. Dit kan hij doen door
voor zichzelf de stresstest uit te voeren (zie fase 2) voordat hij met de resultaten naar externe partijen gaat.
Bij deze externe partijen zit een aantal preferred partners die weten wat
Peter Verbeter kan en die vertrouwen hebben in zijn kennis en kunde. In het
geval van de mogelijkheden in een wijk zijn zij de eerste waar Peter langs
gaat voor een investering in hem. Dit kunnen heel diverse bedrijven zijn,
zoals een zorgverzekeraar, een energieleverancier of een grote aannemer.
Voordeel van deze initiator is dat de uitvoerder gebaat is bij succes en
daar dus hard voor gaat werken. Afhankelijk van de gemaakte afspraken kan het zijn dat externe geldschieters ook snel resultaat willen zien
en anders de geldkraan dichtdraaien. Als externe professional is Peter
Verbeter tevens een onafhankelijke partij, wat mogelijk helpt bij het winnen
van vertrouwen. Om dezelfde reden kan ervan uitgegaan worden dat Peter
meer ervaring heeft met het toepassen van de methode en al een netwerk
van externe partijen heeft die snel interesse hebben.

Dat Peter Verbeter onafhankelijk is, kan echter ook als nadeel werken. Bewoners vertrouwen het niet als er zomaar iemand ‘de boel komt regelen’.
De afhankelijkheid van externe geldschieters kan ook tegenwerken als er
ineens geen geld meer komt en het proces dus halverwege wordt gestopt.
Burger:
De burger, ofwel de bewoner van de wijk, is het meest direct gebaat bij
een zelfsturende wijk en is ook probleemeigenaar. De wijkbewoner heeft
als voordeel dat hij/zij al contacten heeft in en rondom de wijk en zijn/
haar eigen omgeving als geen ander kent. Het nadeel van de bewoner is
dat deze niet altijd de kennis, kunde en netwerk heeft om initiatieven van
de grond te krijgen. Het model kan wel als handleiding dienen om dit te
bereiken.
Gemeente:
Gemeentes hebben altijd voor een bepaalde mate van vitaliteit gezorgd,
ze hebben door goed te luisteren naar haar bewoners geprobeerd om zo
goed mogelijk vraaggericht te werken. Dit heeft niet geleid tot zelfredzame
wijken, zie hiervoor ook de ABCD-benadering en de toepassing ervan in
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Nederland in box 3.2. Nu is de tijd er wel naar dat wijken zelfredzamer
worden, maar toch kan de gemeente nog altijd helpen wijken zelfredzamer
maken door middel van het inhuren of ondersteunen van een professional
(de uitvoerder). Hierbij initieert de gemeente, maar laat ze het verder over
aan de professional die zich richt op het organiseren en creëren van een
zelfsturende en zelfredzame wijk.
De voordelen zijn dat een gemeente vaak al veel contacten heeft die
kunnen ondersteunen en dat geld niet snel een probleem vormt, hoewel
dit laatste natuurlijk niet de bedoeling zou moeten zijn in deze methode.
Nadelen zijn dat het initiatief op deze manier alsnog vanuit de gemeente
komt en sommige burgers wantrouwend reageren op overheidsinitiatieven.
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Woningcorporatie:
De woningcorporatie is gebaat bij een veilige, schone en mooie leefomgeving voor haar bezit. Vaak hebben zij echter te kampen met sociale problemen. De woningcorporatie is zich de afgelopen jaren meer gaan bemoeien
met de vitaliteit van de wijken. Door de vitaliteit intact te houden, hoeven
zij minder te investeren in sociale en fysieke problemen. Een woningcorporatie is er daardoor bij gebaat als een wijk zelfsturend is en haar eigen
problemen kan oplossen. Net als de gemeente wijst een woningcorporatie
iemand aan die als uitvoerder dient.
Een voordeel is dat een woningcorporatie net als een gemeente al veel
kennis over een wijk in huis heeft, maar ze delen ook een nadeel met de
gemeente: wantrouwen vanuit burgers tegenover instituties.
Private partijen:
Private partijen zijn op zoek naar nieuwe markten om in te spelen op de
gevolgen van de crisis en op de veranderde maatschappij, waarin rollen,
behoeften, eisen en wijzen van denken en werken in een ander perspectief komen te staan. Een georganiseerde wijk kan veel voordelen hebben
voor private partijen. Bijvoorbeeld in het geval van een zorgverzekeraar:
dan kan een goed georganiseerde wijk kostenbesparend zijn als bewoners
elkaar meer ondersteunen in hun hulpvraag. Verder kan er efficiënter zorg
verleend worden als de zorgvraag van de wijk inzichtelijker is. Naast de
zorgverzekeraar zijn er nog meer ondernemingen die kansen hebben als
een wijk zichzelf organiseert en vitaal blijft, zoals gezamenlijk producten

of diensten inkopen bij een onderneming die daardoor meer afzet heeft
en als maatschappelijk betrokken ondernemer bekend komt te staan. Een
private partij kan iemand inhuren of ondersteunen bij het vitaler en zelfredzamer maken van een wijk.
Een belangrijk voordeel is dat een private partij vaak al producten heeft
die als tool kunnen dienen en wederom is er voldoende geld aanwezig om
te ondersteunen. Twee nadelen zijn dat er waarschijnlijk nog weinig kennis over de wijk aanwezig is bij aanvang en er nog een vertrouwensband
moet ontstaan.
Het mag duidelijk zijn dat er veel mogelijke initiators zijn. Deze lijst wordt
niet als uitputtend beschouwd, maar geeft wel de mogelijke breedte aan.
Als de initiator bekend is, dan kan van start worden gegaan met de uitvoering van de methode. Dit begint in fase 2 met het maken van de stresstest.

Betrokken actoren:
Niet van toepassing in deze fase.
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Fase 2: Parameters:
Stresstest uitvoeren
Tijdlijn: 1 week
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In deze fase wordt in het geval van Peter Verbeter bepaald of de wijk interessant genoeg is om de methode toe te passen en in alle gevallen om externe
actoren te overtuigen van de mogelijkheden die in een wijk te vinden zijn.
Deze fase bestaat uit een stresstest, die een uitgebreidere versie is van de
Duitse stresstest zoals beschreven in paragraaf 3.4. Dit is een methode
om op een kaart snel te kunnen zien wat de kansen en bedreigingen van
een wijk zijn op basis van demografische gegevens (mits beschikbaar).
Verder zijn er ‘gewone’ parameters die na de uitkomst van de stresstest
het verhaal kunnen versterken.
De stresstest
Op basis van de stresstest kan worden bepaald wat er precies in een wijk
speelt en waar welke veranderingen eraan komen. In eerst instantie is dit
van belang voor de uitvoerder zelf om te begrijpen waarom hij welke wijk
kiest, en voor de externe partners die hij wil overtuigen om te investeren in
een wijk. Als blijkt dat het nodig is, kan deze stresstest ook gebruikt worden om bewoners te overtuigen dat er dingen gaan veranderen in de wijk.
En dat het dus van belang is om dit nu aan te pakken.
De stresstest bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden er enkele kaarten opgeleverd die aangeven dat er wat verandert in de wijk op
demografisch gebied. Met de vergrijzing die de komende jaren een steeds
grotere rol gaat spelen (zie hoofdstuk 2) is deze test in de eerste plaats
gericht op het vinden en herkennen van de invloed van de vergrijzing op
de specifieke wijk. Dit wordt gedaan door op een kaart met stippen aan te
geven waar de volgende drie groepen wonen:
• De eerste groep is de 70+ groep. Deze groep bewoners heeft nu al heel
andere behoeften op het gebied van zorg en is daarnaast een groep
waar ervan uit kan worden gegaan dat het grootste deel binnen tien jaar
is verhuisd of overleden. Dus geeft deze kaart aan welke woningen in de
toekomst zeker vrij gaan komen.

• De tweede groep is de 55-tot-70-groep. Dit is van belang om twee verschillende redenen. In de eerste plaats geeft het een beeld van de vergrijzing in
de wijk en dus een te verwachten zorgbehoefte de komende jaren. Daarnaast is dit een groep die langzamerhand meer tijd heeft omdat ze aan het
eind van hun carrière zitten en geen kinderen meer hoeven op te voeden.
Deze groep is daardoor beschikbaar om zich in te zetten voor de wijk.
• De derde groep die wordt geïnventariseerd, zijn de nieuwkomers van de
afgelopen twee jaar. Wederom heeft dit twee doelen. Allereerst moet er
worden gekeken hoe deze groep zich sociaaleconomisch verhoudt tot
de huidige bewoners, om zo te zien wat voor publiek de wijk trekt. Hier
spelen opleidingsniveau en inkomen een rol, waarbij bij inkomen rekening
gehouden moet worden dat starters veelal een lager inkomen hebben dan
mensen die al langer aan het werk zijn. Dit vraagt om een model dat deze
inkomens vergelijkbaar maakt. Dat is in deze scriptie niet opgenomen,
maar moet wel worden opgesteld.De tweede reden om deze groep te
inventariseren is omdat deze groep over het algemeen gemakkelijker te
activeren is om zich in te zetten voor de wijk, want deze mensen zijn vaak
geneigd om nog invloed uit te willen oefenen op hun nieuwe omgeving
waar ze nog jaren willen verblijven (Joke Sickmann, opening Kennislab, 13
maart 2012).
Door de gegevens van kaart 1 en 3 te combineren, is eenvoudig te zien
welke stukken van de wijk de komende jaren de meeste nieuwkomers
kunnen verwelkomen. Op basis van de gegevens bij kaart 3 kan worden
gezien wat voor type bewoner dit is. Op basis daarvan kan een inschatting
worden gemaakt hoe de wijk sociaaleconomisch gaat veranderen en of dit
een positieve of negatieve ontwikkeling is.
De gegevens van de kaarten 2 en 3 geven een beeld van op welke plekken
in de wijk de kans het grootst is dat er een (informeel) netwerk ontstaat
van actieve bewoners, dus waarop ingezet kan worden.
Het tweede deel van de stresstest is gemaakt om aan te tonen hoe aantrekkelijk de wijk is voor het gewenste type nieuwkomers. Dit zijn kaarten
met sterktes en zwaktes van de wijk.
• De eerste kaart geeft een beeld van de kwaliteiten van de wijk. Waar is het

groen, waar zijn voorzieningen te vinden, waar zijn speelplekken en waar
zijn scholen? Op deze kaart kunnen de gegevens vergeleken worden met
die van vijf jaar geleden.
• De volgende kaart geeft een beeld van de veiligheid in de wijk. Hoe is de
veiligheidsbeleving van plekken en waar worden welke delicten gepleegd?
Wederom kan er een vergelijking worden getrokken met vijf jaar geleden:
is de veiligheidsbeleving beter of slechter geworden en worden er tegenwoordig meer of minder delicten gepleegd?
Op basis van deze kaarten is inzichtelijk wat de goede en slechte plekken
van de wijk zijn en of de wijk van binnenuit meer of minder aantrekkelijk
aan het worden is. Deze gegevens kunnen vergeleken worden met de
eerdere kaarten, en op basis daarvan kan worden gekeken of een slechte
veiligheidsbeleving alleen op plekken is waar veel ouderen wonen, of juist
waar veel nieuwkomers zijn komen wonen.
De stresstest geeft op deze manier snel een beeld van hoe de wijk ervoor
staat en wat voor kansen of problemen ze de komende jaren kan verwachten. De resultaten van de stresstest liggen aan de basis van de volgende
fase, waarin externe actoren overtuigd moeten worden om deel te nemen
aan de wijk.

Betrokken actoren:
Enkel de initiator zelf is betrokken bij deze fase.
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Fase 3: Vinden van externe
partijen voor ondersteuning
Tijdlijn: 1 tot 2 maanden volop, blijft daarna altijd doorlopen
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In fase 3 worden externe partijen benaderd om ondersteuning te vinden
voor de ReViEW-methode in de desbetreffende wijk. Dit wordt gedaan
door op basis van de gemaakte stresstest en gevonden informatie te selecteren welke partijen wel of niet interessant zijn. Dit kunnen zeer verschillende partijen zijn.
De eerste groep actoren zijn de écht externe partijen die gewoon een
belang zien, zoals een zorgverzekeraar die wil besparen op zorgkosten of
een energieleverancier die de klantenkring wil uitbreiden. De tweede groep
zijn lokale ondernemers die graag willen bijdragen aan een gezondere wijk
(deze groep actoren heeft meerdere petten op, in deze fase is de rol dezelfde als actoren van buiten de wijk). Er mag verwacht worden dat steeds
meer bedrijven dit aantrekkelijk vinden, gezien het groeiende bedrag dat in
maatschappelijk ondernemen omgaat (zie box 3.3).
Een volgende groep actoren die wordt benaderd, zijn woningcorporaties
en de gemeente (uiteraard afhankelijk van wie de initiator is). Deze hebben
er immers belang bij dat een wijk zo min mogelijk problemen heeft en er
tegelijkertijd ook weinig in geïnvesteerd hoeft te worden. De gemeente is
eindverantwoordelijke en moet dus altijd deelnemen. Daarom verdient ze
veel aandacht. Een goede relatie met de gemeente helpt quick wins sneller
of überhaupt uit te voeren, dit geldt vooral vanaf fase 5.
Het is van belang dat er meer dan één partij kan zijn die het proces ondersteunt, want dit heeft duidelijke voordelen. Er zijn meer middelen beschikbaar, er is een groter netwerk waarop kan worden teruggevallen en is er
een groter draagvlak.
Het type ondersteuning dat geleverd wordt, hoeft niet noodzakelijk financieel te zijn, maar kan ook bestaan uit morele ondersteuning, mankracht,
producten of iets anders. Zeker in het begin zal het moeilijk zijn om geld te
ontvangen, maar door alleen al de naam van meerdere grote organisaties
te benoemen is het wellicht makkelijk om bewoners en lokale onderne-

mers over de streep te trekken. Dit laatste geldt vanzelfsprekend vooral als
de initiator Peter Verbeter is.
Er moet een win-winsituatie gecreëerd worden waarbij externe partijen
de meerwaarde zien om te investeren in een wijk en de uitvoerder wordt
ondersteund om samen met de bewoners een plan op te zetten voor
het verbeteren van hun wijk. De meerwaarde die bedrijven hebben, kan
worden gezocht in het tonen van hun maatschappelijke betrokkenheid
en het eventueel zien terugkomen van hun investeringen op termijn. Het
is belangrijk dat de pers regelmatig wordt opgezocht en dat daarbij de
namen van de ondersteuners worden genoemd. Dit levert gratis positieve
reclame op voor de bedrijven.
De uitvoerder moet binnen een aantal weken een externe actor en eventuele ook grote interne private en publieke actoren overtuigen om hem/

BOX 3.3: Maatschappelijk ondernemen
In het rapport “Betrokken Ondernemer (MBO): Kansen voor open
doel!” is onderzoek gedaan onder 1.973 mkb-ondernemingen (bedrijven tot 100 werknemers) naar wat de reden en omvang is van de
mkb’ers om maatschappelijk betrokken te ondernemen.
Er is een aantal conclusies getrokken uit dit onderzoek. Ten eerste, en
niet geheel onbelangrijk: in 2009 ging er in totaal € 1,75 miljard om in
maatschappelijk betrokken ondernemen en dit bedrag is groeiende.
De bedrijven zetten zich vooral in omdat het hen inspireert en men het
leuk vindt. Toch wijst het rapport erop dat mbo ook positieve zakelijke
effecten heeft, zoals het creëren van, de betrokkenheid bij en de trots
van een bedrijf, en de potentiële zakelijke meerwaarde. Het kan ervoor
zorgen dat een bedrijf zich meer profileert op de afzetmarkt en dat het
leidt tot productinnovaties. Daarnaast kunnen werknemers die vrijwillig
worden ingezet vanuit het bedrijf dat de initiator steunt, veel leren van
de eventuele opgezette initiatieven.
Bron: De Swart et al (2010)

haar te ondersteunen in diens doel, zodat de continuïteit van het initiatief
gewaarborgd blijft. In het verloop van de volgende fases kunnen nieuwe
externe actoren zich bij de initiator aansluiten, waardoor deze fases altijd
doorlopen.Gelijktijdig is fase 4 al in werking getreden, om zodoende niet
alleen contact te zoeken met externe, maar ook met interne partijen.

Betrokken actoren:
Private partijen (coalitiegenoot)
De private partijen zijn belangrijk in deze fase, ze gaan voor makkelijk succes, ‘Belangrijk, maar makkelijk succes. Beoogd resultaat goed afwegen:
makkelijk succes, maar wat zijn de baten voor het proces?’ (Bijlage 6)
Of een private partij benaderd moet worden, komt naar voren in de
stresstest. Hebben ze potentieel een toegevoegde waarde? Private partijen hebben het belang dat hun afzetmarkt gezond en koopkrachtig blijft.
Ze zijn gebaat bij een vitale wijk en dat ze positief zichtbaar blijven voor
een potentiële klantenkring. Daarnaast moeten private partijen inspelen op
de huidige trends en ontwikkelingen in de maatschappij, om zo de crisis
te overleven en nieuwe markten te veroveren. Dit maakt ze innovatief en
hierdoor hebben ze veel middelen en kennis tot hun beschikking. Hun
belemmering is dat ze snel opbrengsten willen terug zien.
Strategie: Overtuigen van het feit dat investeringen niet alleen op korte
termijn iets moeten opleveren en dat het collectieve belang ook hún
belang is. Een sociaal, economisch en fysiek krachtige wijk levert meer
opbrengsten of bespaart op de kosten.
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Politiek & gemeente Amersfoort (bondgenoten & coalitiegenoot)
Zijn zeer belangrijk. Dit betekent dat er veel energie moet worden gestoken in het overtuigen van de gemeentelijke diensten, het college van B en
W en de gemeenteraad van de wil van de uitvoerder en zijn werkwijze. Het
college van B en W en de coalitiepartijen hebben een duidelijk doel voor
ogen als het gaat om het tot stand brengen van meer zelfredzaamheid van
de wijken in Amersfoort, en zullen initiatieven die dit bevorderen steunen.
Het is van belang om in eerste instantie deze partijen te enthousiasmeren
voor de methode en daarna de relaties sterk te onderhouden. De gemeente kan een sterke partner zijn, zij kan ervoor zorgen dat het proces
versnelt doordat middelen worden toegereikt. Hierdoor komen projecten
en initiatieven sneller van de grond en kunnen resultaten op kortere termijn
worden behaald.
Strategie: Speel in op hun beleid en vraag om positieve ondersteuning in
de plannen. Ze zijn gebaat bij wijken die meer georganiseerd zijn en taken
van de gemeente kunnen overnemen. Gebruik daarnaast het enthousiasme ook om lastige onderwerpen ter tafel te brengen.
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Woningcorporaties (coalitiegenoot)
Zijn zeer belangrijk. Net als bij de gemeente moet er veel energie in worden gestoken om ze te overtuigen deel te nemen aan het proces. Doordat
ze veel woningen in de wijk bezitten, hebben ze ook automatisch veel
belang in die wijk. Een wijk die zelfredzaam is kost hen minder energie,
waardoor ze snel geneigd zullen zijn om de uitvoerder te ondersteunen.
Dit betekent dat ze geënthousiasmeerd moeten worden voor de verdere
verloop van het proces en dus ook enthousiast moeten worden gehouden.
Door de hoeveelheid bezit zijn ze in staat om een grote groep bewoners
tegelijkertijd te bereiken, waardoor er ook onder bewoners snel draagkracht kan worden verkregen.
Deze actor is afhankelijk van de situatie extern (hier) of intern (volgende
fase), waardoor deze ook meermaals wordt benoemd.
Strategie: Laat zien dat hun belang het collectieve belang dient door deel
te nemen in het proces. Ze kunnen als verbinding dienen met andere actoren, en projecten opzetten om de wijk toekomstbestendig te maken.
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Fase 4: Maken van een nieuwe
wijkkaart
Tijdlijn: 2 maanden

In fase 4 wordt contact gelegd met de wijk (interne actoren; hier hebben
de lokale actoren een andere pet op dan in de vorige fase) als dit er nog
niet is en wordt er zo veel mogelijk informatie ingewonnen van de bewoners. Het resultaat is een met de bewoners gemaakte wijkkaart die aangeeft waar kwaliteiten, kansen en quick wins te vinden zijn in de wijk. Deze
fase komt ook sterk overeen met de eerste stap van de ABCD-benadering,
zie box 3.2 op pagina 26.
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Deze kaart wordt gemaakt met de bewoners. Het is daarom van belang
om de bewoners positief te benaderen en ze te laten inzien wat hun mogelijkheden zijn om zelf veranderingen in gang te kunnen zetten. De aanpak
gaat uit van hun kunde en inzicht. Op deze kaart kunnen daardoor zeer
uiteenlopende dingen inzichtelijk worden gemaakt:
De capaciteiten van bewoners;
De vaardigheden van ‘buitenstaanders’ (jongeren, ouderen, marginalen, etc.);
De potenties van (informele) groepen en verbanden van burgers (belangengroepen, maar ook sportclubs, jongens die samen een balletje trappen,
een groepje ouders dat op elkaars kinderen past, etc.);
De fysieke kwaliteiten van de buurt of wijk;
De ontdekkers en ontwikkelaars van capaciteiten en kwaliteiten van mensen (informele leiders, zie volgende pagina);
Het maken van de kaart kan op verschillende wijzen, afhankelijk van wat
wenselijk is of past in de wijk. Er kan worden besloten om met vragenlijsten langs de deur te gaan of mensen in de openbare ruimte aan te spreken. Andere mogelijkheden zijn het uitnodigen voor een digitale enquête
via social media of door het organiseren van workshops. Elke mogelijkheid
heeft zijn eigen voor- en nadelen, maar moet altijd leiden tot een kaart van
de wijk waarop voorgenoemde kan worden teruggevonden.

Extra doel: informele leiders vinden
In deze fase is het voor de uitvoerder van belang om de informele leiders
te vinden. Er moet voor worden gewaakt dat niet alleen de informele
leiders worden gevonden die behoren bij degenen die te veel georiënteerd
zijn op de zwaktes en bedreigingen van de wijk; er zou moeten worden
gezocht naar degenen die de kansen en sterkten inzien van de wijk en zich
richten op de mogelijkheden van de bewoners zelf. Zoals uit de krachtenveldanalyse (bijlage 6) naar voren is gekomen, zijn deze personen cruciaal
voor het laten slagen van nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden.
Resultaat
De wijkkaart bestaat deels uit deels statische cijfers die een beeld geven
van wat er volgens de bewoners mogelijk is in de wijk. Het moet een beeld
geven van waarop ingezet moet worden om kansen te benutten en bedreigingen af te weren. Deze fase levert als resultaat een kaart op met de
kansen volgens de bewoners en een kaart met eventuele quick wins die
een belangrijk middel vormen om relaties te leggen in de wijk (zie fase 5).
Daarnaast kan deze kaart voor de uitvoerder zelf worden gecombineerd
met de in fase 2 uitgevoerde stresstest om een verder inzicht te krijgen in
de wijk en vervolgens weer aan de slag te gaan met het benaderen van
externe partijen.

Het maken van deze kaart is direct het begin van fase 5, waar relaties worden gelegd en er wordt gewerkt aan het behalen van de quick wins.

Betrokken actoren:
De betrokken actoren zijn veelzijdig. Hier worden de drie belangrijkste
groepen interne actoren behandeld die veel invloed hebben op het succes
van de methode. Andere interne actoren en hun communicatiestrategieën
zijn terug te vinden in bijlage 6.
Verantwoordelijke bewoners (bondgenoten)
Verantwoordelijke bewoners zoeken, vinden en optimaal benutten. Informele leiders zullen voornamelijk in deze groep worden gevonden. Deze
informele leiders kunnen pragmatische en plichtsgetrouwe bewoners en
opponenten overtuigen. Deze informele leiders worden in eerste instantie
gesignaleerd door het opzetten van de wijkkaart.
Strategie: Informeren, toelichten, dichtbij houden en overtuigen van de
werkwijze door middel van de opzet van de wijkkaart en ontwikkeling van
de volgende fases.

41

Maatschappelijke organisaties (coalitiegenoten en opponenten)
In contact komen met de aanwezige maatschappelijke organisaties
(verenigingen, bewonersorganisaties, scholen, hulpverlenende organisaties, kerkgemeenschappen en het wijkcentrum, ook al gaat deze sluiten).
Deze sociale organisaties kunnen worden gebruikt om informele leiders te
signaleren, samenwerkingen aan te gaan en bewoners van de wijk te motiveren. De maatschappelijke organisaties zijn over het algemeen eigenwijs
en vooral over te halen door de (informele) leiders in deze organisaties te
overtuigen van de intenties/werkwijze van de uitvoerder. Ze zijn onmisbaar
in het bereiken van een zelfsturende wijk.
Strategie: Laten inzien welke mogelijkheden, kansen en problemen ze
gezamenlijk kunnen verhelpen wanneer er meer wordt samengewerkt, en
inzien dat hun taak breder is dan het uitgangspunt van de organisatie. Dit
kan worden verwezenlijkt door het bereiken van de (informele) leiders binnen deze organisaties. (Het doel van) de wijkkaart kan helpen overtuigen
bij deze organisaties.
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Lokale actoren (coalitiegenoten en opponenten)
Lokale actoren (detailhandel, zzp’ers en woningcorporatie, deze actoren
hebben soms meerdere petten op; zie eerder) hebben belang bij een vitale
stabiele wijk die zich positief ontwikkelt. In die zin is de wijk hun werkveld, afzetmarkt en/of visitekaartje. Deze actoren zijn diffuus qua invloed,
mate van importantie en beïnvloedbaarheid, maar hebben allen hetzelfde
belang. Het hangt van de wijk, de kansen en de problemen af hoeveel
energie in een actor moet worden gestoken en op welke wijze er naar ze
gecommuniceerd dient te worden.
Strategie: Laten inzien dat hun belang het collectieve belang moet dienen.
Een verbinding tot stand brengen met andere actoren in het speelveld en
gezamenlijk een project opzetten om de wijk toekomstbestendig te maken.
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Fase 5: Bouwen aan relaties
tussen actoren in de wijk
Tijdlijn: 2 tot 4 maanden
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In fase vier is contact gelegd met de bewoners. Hieruit is een kaart ontstaan waaraan de bewoners hebben gewerkt. Van deze kaart kan worden afgelezen waar de quick wins in de wijk zijn en welke kwaliteiten en
kansen ze bezit. In deze stap wordt hierop doorgewerkt, wat betekent dat
deze fase uit twee delen bestaat. Deze twee delen lopen door elkaar heen,
maar het is het makkelijkst om te beginnen met deel A, om daarmee in te
spelen op deel B en vanaf daar heen en weer te gaan tussen de beide delen.
Deel A: Quick wins uitvoeren
Om relaties te kunnen (uit)bouwen is het van belang dat er begonnen
wordt met het uitvoeren van de quick wins. Dit wordt met voorkeur gedaan
door bewoners zelf samen met de uitvoerder, en als het nodig is samen
met andere actoren. Hierdoor moet er een verwachting ontstaan onder de
interne actoren dat ze in staat zijn meer te veranderen dan ze voorheen
dachten en dat er iemand is die ze wil helpen in plaats van alleen maar van
het kastje naar de muur te worden gestuurd. De uitvoerder is in deze fase
een essentiële schakel omdat hij/zij tussen alle actoren staat en dus ook
deuren kan vinden en openen bij actoren als de gemeente of een woningcorporatie die voor interne actoren niet bekend waren. Externe actoren
die deelnemen aan het proces (of nieuwe externe actoren) kunnen als het
nodig is worden betrokken, waarmee ze vervolgens zichzelf weer in de
kijker kunnen zetten via de pers.
Het is van belang snel resultaten te bereiken op dit gebied, waarbij een
groot deel afhangt van juridische drempels die moeten worden genomen.
Dit wordt in hoofdstuk 5 verder toegelicht, omdat dit voor een groot deel
afhankelijk is van de te behalen quick wins. Door gezamenlijke quick wins
te behalen, komen de actoren ook dichter bij elkaar en de uitvoerenden,
wat weer leidt tot het tweede deel van deze stap.

Deel B: Relaties (uit)bouwen
Het gaat vooral om het groeperen en verbinden van alle interne actoren. De
bewoner staat centraal in dit proces, omdat die uiteindelijk de relaties is.
De quick wins in deel A leiden tot het ontstaan van de relaties in deze stap,
terwijl betere relaties ook weer leiden tot het uitvoeren van quick wins.
Door het behalen van successen in deze fase is het voor de uitvoerder
mogelijk om nieuwe ondersteuning aan te boren en (vooral in het geval van
Peter Verbeter) kan in deze fase gezocht worden naar meer financiering,
doordat duidelijk is geworden dat de methode werkt en dus doorgezet
moet worden om uiteindelijk te kunnen leiden tot een wijk die volledig
zelfsturend is. Deze fase begint direct na het opzetten van de wijkkaart in
fase 4 en loopt door tijdens de volgende fases om blijvend te laten zien
dat er successen worden behaald. Na ongeveer 2 tot 4 maanden kan de

volgende stap naar zelfsturing worden gezet en begint fase 6 waarin aan
de slag wordt gegaan met het opbouwen van organisatie binnen de wijk.
Betrokken actoren:
In deze stap zijn alle actoren betrokken die in de eerdere fases zijn benoemd – zowel intern als extern – omdat er nu aan de relaties tussen deze
actoren wordt gewerkt en ze nodig zijn om quick wins te behalen. Zoals
aangegeven is dit ook hét moment om nieuwe partijen te vinden die willen
ondersteunen in het proces. Dit betekent dat fase 3 perfect doorloopt bij
deze fase, waarbij als extra kan worden geboden dat er resultaten worden
behaald en partijen zich duidelijk in de kijker kunnen spelen.
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Fase 6: Visie voor de wijk
opstellen
Tijdlijn: 5 maanden
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In stap 6 wordt een langetermijnvisie voor de wijk opgesteld door de
interne actoren. De samenwerking tussen de verschillende interne actoren
is gegroeid en er is meer vertrouwen in het eigen kunnen door het bereiken van quick wins in fase 5. De verwachtingen zijn nu gegroeid onder de
bewoners, waardoor het van belang is om de volgende stap te zetten: het
opzetten van een visie met uitvoeringsplan die de wijk op korte, middellange en lange termijn begeleidt in zijn ontwikkeling en op termijn zelfsturend maakt.
Deze fase is gebaseerd op de vierde stap van de ABCD-benadering. Een
groep representatieve bewoners (vooral informele leiders) in combinatie
met vertegenwoordigers van interne actoren en de uitvoerder werken
samen een visie met uitvoeringsplan uit voor de wijk. Het is van belang
dat de samenstelling de gehele breedte van typen bewoners beslaat.
Deze representatieve groep kan worden ondersteund door extra deskundigen vanuit de externe actoren, wat dus ook betekent dat zich weer
nieuwe partijen aansluiten. Deze visie wordt aan de hand van een aantal
richtlijnen uitgewerkt:
• Wie zijn we?
• Wat vinden we belangrijk?
• Waar zou onze wijk de komende vijf, tien en twintig jaar naartoe moeten
groeien?
Er moeten concrete oplossingen worden ontworpen om gebruik te maken
van kansen in de wijk en bedreigingen af te weren. Hiervoor kunnen de wijkkaarten uit fase 4 gebruikt worden. Dit kan eventueel ondersteund worden
met de stresstest uit fase 1. Dit proces wordt begeleid door de uitvoerder.
De oplossingen die door de groep worden ontworpen, moeten een optimale combinatie zijn tussen plannen die op middellange en lange termijn
uitvoerbaar zijn, maar moeten om de continuïteit te waarborgen en de

spirit hoog te houden vooral ook kortetermijnplannen bevatten.
Het resultaat van dit plan moet getoetst worden bij de gemeente, die eindverantwoordelijke blijft en voor grote aanpassingen in de wijk toestemming
zal moeten blijven geven. Hier komt het belang van een goede uitvoerder
kijken. Als die zijn werk goed heeft gedaan bij het warmhouden van de
gemeente en goed op de hoogte is hoe regels kunnen worden aangepast,
dan moet dit geen groot probleem vormen. Als hij dat niet heeft gedaan,
kan in deze fase blijken dat al het werk voor niets is geweest.

Betrokken actoren:
In zekere mate kan hier gesproken worden van een nieuwe groep actoren,
zij die zich gecommitteerd hebben aan het opzetten en uitvoeren van de
visie. Dit kunnen alle interne en externe actoren zijn die al eerder hebben
besloten mee te doen, alsmede nieuwe actoren die willen meehelpen aan
(of nodig zijn in) het opstellen van behaalbare doelen.

In deze fase kan de uitvoerder gebruikmaken van zijn gereedschapskist,
door bijvoorbeeld een wijkcoöperatie of een ESCo voor te stellen (zie paragraaf 3.6 voor meer voorbeelden en een toelichting). In zekere mate is dit
de laatste fase, doordat er nu een plan ligt dat uitgevoerd dient te worden
door alle actoren die zich hebben gecommitteerd. Voor een goede voortgang is ervoor gekozen ook nog een uitvoeringsfase toe te voegen: fase 7.
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Fase 7: Visie uitvoeren
Tijdlijn: zo lang als gewenst/nodig
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In fase 7 worden de projecten uitgevoerd die in fase 6 zijn bedacht. Dit
betekent dat deze fase zo lang kan duren als nodig is, omdat hierin de
laatste stappen worden gezet naar een zelfsturende woonwijk.
Indien er in de ontstane visie onderwerpen naar voren gekomen zijn die
niet intern kunnen worden opgelost, zal hier naar externe partners moeten
worden gezocht. Vanaf de start is er contact gezocht met externe partijen
die steun hebben toegezegd of dat tijdens het proces hebben gedaan.
Indien deze niet kunnen aansluiten bij de visie moet er worden gezocht
naar andere externe partijen.
Het is in fase 7 dan ook van belang om gebruik te maken van externe actoren en hun middelen. Denk aan financiële middelen, maar ook ervaring,
materiaal, mankracht en deskundigheid.
Fase 7 is de meest onduidelijke, omdat niet vooraf kan worden bepaald
wat de uitkomst is. Wel kan er gebruik worden gemaakt van de gereedschapskist van de uitvoerder, zie hiervoor de volgende paragraaf.
Op termijn kan de wijk als het goed is met steeds minder begeleiding door
de uitvoerder aan de slag. Dit betekent niet dat de uitvoerder de wijk nu
links laat liggen; nog steeds kan hij zo nu en dan bijspringen als dat nodig
is en contact zoeken met externe partners.
Betrokken actoren:
Zie voorgaande fase, dit is afhankelijk van de actoren die zich hebben gecommitteerd. Net als in die fase kan er altijd gezocht worden naar nieuwe
partijen die willen deelnemen. In die zin blijft fase 3 altijd doorgaan.
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3.6 De gereedschapskist van de uitvoerder
De uitvoerder heeft beschikking over ‘gereedschap’. Dit gereedschap kan
worden ingezet om projecten uit te voeren die de wijk belangrijk vindt en
kan als een ideeënpakket gebruikt worden voor het opstellen en uitvoeren
van een visie in fases 6 en 7 van de ReViEW-methode. Afhankelijk van wat
wenselijk is voor de wijk kan bepaald gereedschap worden toegepast.
Dit is gereedschap dat is ontwikkeld door het Kennislab als geheel. Het is
slechts een selectie, maar voor deze scriptie zijn dit de meest relevante.
Wijkcoöperatie van en voor bewoners
Het oprichten van een wijkcoöperatie zorgt ervoor dat bewoners meer
zeggenschap/invloed over hun eigen wijk verkrijgen. Daarnaast zorgt het
ervoor de bewoners zich op democratische wijze formeel verenigen.
De wijkcoöperatie dient het persoonlijke belang door middel van het collectieve belang te vergroten, wat gebeurt door:
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• Het samenbrengen van betrokken bewoners;
• Het behartigen van de belangen van de wijk;
• Voordeel behalen door middel van schaalvoordeel.
De geïnteresseerde en actieve bewoners maken een ondernemingsplan.
Het startkapitaal kunnen ze behalen met subsidie van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, crowdfunding, aandelen van bewoners en een bijdrage van publieke en private partijen.De voordelen van een wijkcoöperatie zijn:
•
•
•
•
•

Iedereens stem is evenveel waard;
Gezamenlijk belang;
Hoge betrokkenheid (iedereen is eigenaar);
Economisch behaald voordeel blijft in de wijk;
Democratische rechtsvorm.
Op deze wijze kunnen collectief diensten en producten ingekocht worden,
kunnen belangrijke voorzieningen behouden blijven en kan beheer van de
openbare ruimte worden betaald. Daarnaast moeten commerciële initiatie-

ven vanuit de wijkcoöperatie gefinancierd worden, die ervoor zorgt dat de
investeringen worden terugverdiend.
Commercieel wijkcentrum
Een commercieel wijkcentrum moet ervoor zorgen dat er een centrale
ontmoetingsplek blijft bestaan in de wijk. Nu de gemeente bezuinigt op de
wijkbudgetten, met als gevolg dat wijkcentra sluiten, is een commercieel
wijkcentrum een goede vervanging. Een commerciële wijkcoöperatie kan
onder andere zijn inkomsten halen uit:
•
•
•
•
•
•

Het exploiteren van ruimten;
Het organiseren van activiteiten;
Een crèche;
Detailhandel & horeca;
Naschoolse opvang;
Het verhuren van ruimte aan zzp’ers.
De voordelen als een wijkcentrum blijft bestaan, zijn dat het dient als een
sociale ontmoetingsplek, zorg kan dragen voor hulpvragenden (steunpunt)
en sociale cohesie in de wijk vergroot.
ESCo (Energie Service Company)
Dit zijn private partijen die geld verdienen aan het energiezuinig maken
van gebouwen. Ze nemen een energierekening van een gebouw over en
verlagen die onder andere door isolatie. Dit wordt nu voornamelijk voor
kantoorgebouwen en complexen gedaan. Een ESCo kan ook geschikt zijn
voor wijken, appartementencomplexen en flats. Wanneer er door voldoende huishoudens in een wijk geparticipeerd wordt om er gebruik van te
maken, kan dit zowel voor de uitvoerende partij als voor de huishoudens
zelf rendabel zijn. Dit levert grote energiebesparingen op voor bewoners.
De private partijen verdienen geld door besparingen van de energiebedrijven. Eerst investeren ze in een wijk, dit kost geld. Na een aantal jaren
zal dit de private partij geld opleveren vanwege de energiebesparing. Van

de besparing romen ze een bedrag af waar ze van betaald worden. De
besparing voor de eigenaar van de gebouwen is een structureel lagere
energierekening.
Crowdfunding
Bij crowdfunding wordt geld aangeboord bij ‘de gewone mensen’. Het
gaat om een idee of project dat ‘funding’ nodig heeft en via internet haar
‘crowd’ vindt en geld bij elkaar zoekt. Een goed voorbeeld waar crowdfunding in de stedelijke ontwikkeling is toegepast, is The High Line in New York:
“The High Line is een 2,2 km lang spoorwegviaduct langs de westzijde
van Manhattan. De lijn wordt sinds de jaren ’80 niet meer gebruikt. In 1999
stelde een groep buurtbewoners, de Friends of the High Line, voor om het
viaduct om te vormen tot een park. Via crowdfunding haalden ze genoeg
geld binnen om een haalbaarheidsstudie uit te voeren, waaruit bleek dat de
investering ruimschoots gecompenseerd zou worden door de waardevermeerdering van het omliggende gebied. De eerste twee delen zijn gerealiseerd voor 196 miljoen dollar, waarvan 152 miljoen dollar is betaald door
de stad en 44 miljoen dollar door de Friends of the High Line.” (ruimtevolk.
nl 2010)
Online netwerk voor klusjes in de wijk
Dit is een online platform waar diensten worden aangeboden of gevraagd.
Dit loopt uiteen van koken, gezelschap, het uitlaten van de hond tot het
ophangen van een lamp. Dit zijn diensten waar vooral ouderen en alleenstaanden mee zitten. Via dit online platform kunnen de gebruikers elkaar
bereiken en hun hulp aanbieden of om hulp vragen. Een belangrijk aspect
is de handige interface die ervoor zorgt dat alles duidelijk en overzichtelijk
te vinden is. Er is een organisatie nodig die weet wie de diensten levert.
Een van de grootste obstakels is dan ook het aspect van vreemde mensen. Het is vooral voor ouderen een gekke gedachte dat je zomaar een
vreemd persoon in je eigen omgeving toelaat. Er zijn diverse voorbeelden
te vinden in Nederland: BUUV in Haarlem, Tijd voor Elkaar in Utrecht en
Goede Buren Gezocht in Almere.

Meergeneratiewoningen
Door de grote vergrijzingsgolf van de komende jaren moet er op nieuwe
manieren zorg verleend gaan worden.
In Duitsland (waar dit probleem al langer speelt) is men zo’n 15 jaar
geleden begonnen met het bouwen van meergeneratiewoningen. In dit
concept worden projecten opgeleverd waarin wordt vereist dat minimaal
40% van de bewoners onder de 60 jaar is en naast het huur-/koopcontract
ook een ‘buurovereenkomst’ wordt gesloten. Er wordt hierin vereist dat er
burenhulp wordt gegeven, om op die manier de zorg niet alleen bij professionals neer te leggen. Vooral niet als het gaat om eenvoudige zorgtaken.
Dit betekent enerzijds dat ouderen minder verzorgers nodig hebben en anderzijds is er een besparing op de kinderopvangkosten omdat ouderen dit
kunnen opvangen. Met het oog op de vergrijzing in veel Nederlandse wijken is dit een goede optie om zorg ook in Nederland betaalbaar te houden.
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3.7 Conclusie
De gepresenteerde methode is het antwoord op de hoofdvraag van deze
scriptie: “Wat voor methode is er nodig om bewoners, publieke en private
partijen te motiveren zelf de regie te voeren over, en het onderhouden van,
de fysiekruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen in hun wijk?”
Om te bepalen of de methode een goed onderbouwd antwoord is op de
hoofdvraag, moet deze langs het programma van eisen worden gelegd.
Op basis van de uitleg van het model kunnen de programmatische eisen
worden beoordeeld.

• De financiering moet bij voorkeur niet alleen maar vanuit overheidssubsidie
komen, ook niet als de gemeente initiator is;
Dit onderdeel van de methode is in deze scriptie slechts ten dele onderzocht. In de methode is een voorstel gedaan hoe dit zou moeten, maar dit
is niet onderbouwd. Op dit punt is vervolgonderzoek nodig om de methode beter te onderbouwen (Zie ook hoofdstuk 6: Conclusies).
• Bewoners dienen zo snel mogelijk betrokken te worden in het model;

Procesmatige eisen:
• Alle partijen met een belang in de wijk (bewoners, gemeente, externe private partijen, etc.) moeten het model kunnen gebruiken en initiëren;
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Dit is aangegeven in fase 1, waarbij diverse partijen uit de ruimtelijke ordening genoemd zijn en hoe ze er mee kunnen werken. Er is vooral ingezet
op de externe professional, Peter Verbeter. In die zin is de methode niet
volledig bruikbaar voor iedereen, maar elke partij kan de methode wel initiëren. Dit betekent dat de methode hier slechts gedeeltelijk op inspeelt.
• Het model moet direct toepasbaar zijn zonder uitgebreide voorbereidingstijd;
De ReViEW-methode kan snel opgezet en opgestart worden. Voordat
er de wijk in wordt gegaan is een voorbereiding gerekend van ongeveer
twee maanden. Dit is geen uitgebreide voorbereidingstijd en dus sluit de
methode hier goed op aan.
• Het model moet de mogelijkheid bieden om snel de staat van de wijk
duidelijk te maken om op die manier de urgentie (bijvoorbeeld een ouderen’probleem’) inzichtelijk te maken aan externe partijen;
De stresstest die is opgenomen sluit hier goed bij aan. Dit is een krachtig
middel op te laten zien dat er de komende jaren problemen in de wijk gaan
spelen.

Vanaf het moment dat er partners zijn gevonden die willen ondersteunen,
wordt er naar de bewoners getreden om contact te maken en een wijkkaart op te stellen. Deze eis wordt dus ruimschoots behaald.
• Het model moet per wijk passend ingevuld kunnen worden om op die
manier in te spelen op bestaande mogelijkheden;
De methode is voor een groot deel op dit uitgangspunt gebaseerd, waardoor deze eis er goed in is opgenomen.
Op basis van deze eisen kan gesteld worden dat de ReViEW-methode
goed aansluit op de gestelde eisen. Het enige punt waar het model niet
op aansluit is de financiering, dit heeft grotendeels te maken dat dit niet is
uitgewerkt. Er wordt wel een idee voorgesteld, maar dit is niet voldoende
onderbouwd om te stellen dat er een goed antwoord is gevonden voor de
gestelde eisen.
De eisen die aan de doelen van de methode worden gesteld, kunnen
beantwoord worden na een toetsing en wordt hier dus niet gedaan. Het
volgend deel van deze scriptie gaat hier verder op in.

Deel II:
Theoretische toetsing
ReViEW-methode
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Hoofdstuk 4

4. ReViEW toegepast op
Schothorst Noord
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de methode getoetst in Schothorst Noord. In
verband met de tijd die de methode kost, is de toetsing een scenario en
geen praktijktoetsing. Dit hoofdstuk geeft daardoor een beeld van hoe het
model zou kunnen uitwerken in de praktijk. Op basis van de analyse van
Schothorst Noord (Bijlage 6) is geprobeerd een zo realistisch mogelijke
invulling aan deze toetsing te geven.
De methode is beschreven vanuit Peter Verbeter (zie paragraaf 3.5, pagina
XX), omdat dit de moeilijkste initiator is. Hij moet namelijk alle contacten in
de wijk en bij externe actoren nog leggen.
De opzet per fase is vergelijkbaar met de uitleg: steeds wordt aangegeven waar deze fase in het model staat en wat er in deze fase gebeurt, nu
toegespitst op de wijk. Per fase wordt aangegeven hoe lang hij duurt. De
enige fase waar de gereedschapskist van Peter Verbeter open gaat, is
in fase 6, bij het opstellen van de visie. Het gereedschap dat daar wordt
genoemd, is besproken in paragraaf 3.7.

is gevallen op Schothorst Noord, omdat daar de meeste mogelijkheden
zijn om iets op te zetten en voor langere tijd aan de slag te kunnen (zie
paragraaf 2.4).
Dit vooronderzoek is tegelijkertijd een opzet geweest voor de echte
stresstest, waar Peter nu zo snel mogelijk mee moet beginnen zodat hij
ermee naar de partijen toe kan stappen.
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4.2 Toepassing methode
Fase 1: Initiator
Tijdlijn: 0 weken
Peter Verbeter heeft een kort onderzoek gedaan in Amersfoort Noord om
te bepalen of er een wijk tussen zit met mogelijkheden om aan de slag te
gaan met de methode. Hier is uit gebleken dat alle wijken een eigen context hebben, waardoor ze niet allemaal even interessant zijn. Peters keuze
Afbeelding 4.1: Model ReViEW-methode

Fase 2: Stresstest
Tijdlijn: 1 week
Er wordt contact opgenomen met de gemeente Amersfoort en diverse
makelaars om de benodigde demografische informatie op te zoeken of
op te vragen. Veel gegevens zijn online te vinden, behalve gegevens op
woningniveau. Voor de kwaliteitenkaart (scholen, speelplaatsen, zorg, etc.)
gebruikt Peter Verbeter de Wijkwijzer Schothorst (gemeente Amersfoort
2009) voor voorzieningen en gebruikt hij een plattegrond om daarmee het
groen in de wijk te vinden.
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Deel 1: De sociale staat van de wijk
Bij het uitvoeren van de stresstest blijkt hier een knelpunt te zitten. Het
opvragen van gegevens op woningniveau blijkt (om privacyredenen) niet
mogelijk te zijn, waardoor er geen kaarten van de locatie op woningniveau
van de relevante bevolkingsgroepen (70+, 55-69 en nieuwkomers) kunnen worden gemaakt. Dit betekent dat enkel gerekend kan worden met
gegevens op wijkniveau. Door het ontbreken van deze gegevens kunnen
er tevens geen stresstestkaarten gemaakt worden, zoals omschreven bij
fase 2 in hoofdstuk 3, waardoor een deel van de kracht verloren gaat. Peter Verbeter moet op termijn dus wel zoeken naar meer grafische manieren
om het probleem te duiden, dit is krachtiger dan de hier gebruikte methode. Om toch zicht te krijgen op de aanstaande demografische verandering
in de wijk heeft Peter Verbeter de berekeningen nu met de beschikbare
demografische tabellen gedaan.
Ouderen
Om inzicht te krijgen in de omvang van het probleem, heeft Peter Verbeter
de procentuele groottes van de bevolkingsgroepen in de wijk opgezocht
(tabel 4.2). Dit heeft niet de shockvalue van kaarten en geeft ook niet de
locatie van de problemen aan binnen de wijk.
Wat wel opvalt, is het hoge aantal bewoners in de groep 55-74. Dit is een
groep die binnen tien jaar sterk aan het vergrijzen is, als de 75+ groep
wordt meegerekend is dit meer dan 25%. Dat is dus een behoorlijk substantiële groep.

Al is niet bekend waar deze bewoners zich bevinden; “Meer dan een
kwart!” is een argument dat geïnteresseerden kan wakker schudden
over de omvang van de groep bewoners die binnen tien jaar vertrokken
is of tegen die tijd een heel andere behoefte heeft over de inrichting van
de woonomgeving.

Nieuwkomers
Om te bepalen of de nieuwkomers een sociaaleconomische plus voor
de wijk zijn of de wijk juist omlaag brengen (en er dus ingegrepen moet
worden), moet ook gekeken worden naar het inkomens en opleidingsprofiel van de nieuwkomers. Net als de gegevens op woningniveau zijn
deze echter niet aanwezig. Om toch een beeld te vormen moet Peter
Verbeter aan de slag met de wijkgemiddelden.
In tabel 4.3 is de inkomensontwikkeling van de wijk te zien. Dit blijft
achter bij de inkomensontwikkeling van Amersfoort. Het aantal hoge
inkomens in de wijk neemt bovendien af. Om een duidelijk beeld te krijgen of de bewoners daadwerkelijk een lager sociaaleconomisch profiel
hebben, moet ook het opleidingsniveau bekeken worden, zie tabel 4.4.
Op basis van deze tabellen kan niet geconcludeerd worden dat de wijk
sociaaleconomisch afglijdt. Een veranderd inkomensprofiel van de wijk
kan veel te maken hebben met jongere nieuwkomers die nog carrière
moeten maken en dus nog niet zo veel verdienen. Dit wordt onderschreven door het opleidingsniveau in de wijk. Dit is tussen 2007 en
2011 niet substantieel veranderd.
Activeren bewoners
Bij het maken van de stresstest wil Peter Verbeter ook een kaart maken
die helpt met het inventariseren van de bewoners die mogelijk geactiveerd kunnen worden, dit zijn nieuwkomers en de groep 55-69. Zoals al
bleek bij de ouderenkaart zijn er zeer veel bewoners (24%) in die laatste
groep, samen met de nieuwkomers vormt deze groep 30,9% (zie tabel
4.2). Dit is een substantiële groep die potentieel aantrekkelijk is om
sociale netwerken in de wijk mee op te zetten. Doordat Peter Verbeter
echter niet weet waar deze bewoners wonen, kan hij niet inspelen op
specifieke plekken in de wijk. Voor de gemeente (en bepaalde investeerders) klinkt 30,9% wel aantrekkelijk om op in te spelen. Samen met
de hoge vergrijzing kan Peter dit dus mogelijk gebruiken om externe
partijen te overtuigen om te investeren.
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Deel 2: Wat is de (fysieke) staat van de wijk, ofwel:
Hoe aantrekkelijk is de wijk?

een reden zijn om te besluiten er niet te gaan wonen, hoewel dat wordt
opgevangen door het groen van Park Schothorst.

Als eerste gaat Peter Verbeter aan de slag om alle kwaliteiten van de wijk
in kaart te brengen. Dit doet hij slechts op een eenvoudige manier, omdat
hij daarmee al de benodigde inzicht verkrijgt. Hiervoor gebruikt hij de genoemde Wijkwijzer en Google Maps/Earth.
Op basis van kaart 4.1 blijken er voldoende voorzieningen te zijn om de
wijk aantrekkelijk te maken voor bewoners. De speelplaatsenlijst is overgenomen van de gemeente, waarbij moet worden opgemerkt dat een plek
al snel als speelplaats wordt bestempeld, ook als er geen of bijna geen
speelvoorzieningen zijn.
Verder valt op dat er een buurtcentrum is verdwenen uit de wijk. Dit gebeurt echter in heel Amersfoort, dus dit hoeft geen probleem te vormen.
Dat er eigenlijk geen voorzieningen te vinden zijn op de plekken waar
de meeste ouderen en nieuwkomers te vinden zijn, kan echter wel een
probleem vormen. Het weinige groen in de wijk kan voor nieuwkomers ook

Veiligheidskaart
Wederom blijken er enkele knelpunten te zijn bij het opzetten van deze
kaart: gegevens over het aantal delicten per wijk worden vrijgegeven door
de gemeente, maar de locaties van deze delicten blijven veelal geheim. Dit
betekent dat Peter Verbeter wederom aan de slag moet met de getallen op
wijkniveau, hoe deze getallen ontwikkeld zijn en hoe ze zich verhouden tot
het Amersfoortse gemiddelde.
In tabel 4.5 is te zien dat Schothorst Noord over het algemeen positief is
ontwikkeld en de criminaliteit tegenwoordig onder het Amersfoortse gemiddelde ligt. Dit is dus niet aantrekkelijk om in de stresstest aan te geven.
De veiligheidsbeleving (tabel 4.6) in de wijk vertelt echter een ander verhaal: men voelt zich duidelijk niet veilig in Schothorst Noord. Dit kan door
verschillende oorzaken komen. Het is in ieder geval een belangrijk element
om op in te zetten in de stresstest.
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Kaart 4.1: Kwaliteitenkaart Schothorst

Conclusie stresstest
De stresstest is duidelijk minder krachtig door het ontbreken van kaarten.
Er moet een methode worden gezocht die dit probleem ondervangt. Er zijn
alsnog enkele speerpunten voor Peter Verbeter uitgekomen waarmee hij
naar de gemeente en externe partijen kan stappen in fase 3:
• De bevolking in de wijk wordt ouder, dit zorgt ervoor dat de vraag naar
zorg toeneemt. Er zijn mogelijkheden om meer zorg in de wijk aan te bieden of meer burenondersteuning te ontwikkelen. Peter Verbeter kan een
zorgverzekeraar daardoor op termijn lagere kosten bezorgen in deze wijk.
• De wijk is de afgelopen jaren veiliger geworden, maar dit is nog niet zichtbaar in de beleving van de mensen. Om dit alsnog zichtbaar te krijgen, is
het van belang veel sociale samenhang te creëren. De ReViEW-methode
is daar uitermate geschikt voor en een sociaal betere wijk is aantrekkelijk
voor bijna alle partijen die Peter Verbeter kan benaderen in deze fase.
59
• Het staat niet in de test, maar Peter Verbeter weet dat de gemeente
Amersfoort de komende jaren gaat bezuinigen op onderhoud van openbare ruimte en voorzieningen. Het buurthuis is al gesloten en de grote hoeveelheid speelplaatsen in de wijk verdient meer aandacht. Externe actoren
zijn uitermate geschikt om in te spelen op deze terugtrekkende overheid.
Bewoners kunnen daardoor ook voor langere tijd een positief gevoel krijgen bij bedrijven (maatschappelijk ondernemen heeft resultaat!).
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Fase 3: Vinden van externe partijen voor ondersteuning

Fase 4: Maken van een nieuwe wijkkaart

Tijdlijn: 1 tot 2 maanden volop, blijft daarna altijd doorlopen

Tijdlijn: 2 maanden

Op basis van de ontwikkelde kaarten gaat Peter Verbeter aan de slag.
De eerste partij die benaderd wordt is de gemeente. Hier gaat het niet
direct om geldelijke steun, maar in de eerste plaats om alvast voor zichzelf
verbindingen te leggen in het stadhuis. Die kan hij dan later gebruiken bij
de quick wins of voor wijzigingen in de openbare ruimte, die de gemeente
moet goedkeuren. De gemeente wil nu nog geen geld investeren, maar
belooft wel ondersteuning te geven bij de gevormde plannen.
Vervolgens gaat Peter langs zijn preferred partners, waaronder een
zorgverzekeraar. Op basis van de kaarten ziet de zorgverzekeraar mogelijkheden met de verouderende bevolking en wil hij investeren in een
online klusjesnetwerk in de wijk om daarmee de ‘kleine’ zorg voor ouderen
eenvoudiger te maken. Er wordt als eis gesteld dat er minimaal tweehonderd mensen gezamenlijk zorg willen inkopen bij de zorgverzekeraar. Op
dezelfde manier worden er afspraken gemaakt met een energieleverancier,
waarbij deze afspraken maakt over het isoleren van woningen.
Andere preferred partners besluiten nu nog de kat uit de boom te kijken,
maar steunen het initiatief.

In dezelfde periode als dat er afspraken gemaakt worden met potentiële
investeerders, besluit Peter Verbeter zelf de wijk in te gaan om zo snel
mogelijk in contact te komen met bewoners. Dit wordt gedaan door dagelijks een babbel te maken met ouders bij één van de basisscholen, door
in het winkelcentrum met ondernemers te kletsen en door ouderen aan te
spreken tijdens een middagwandeling.
Tegelijkertijd besluit Peter Verbeter via een huis-aan-huis-enquête alle
mensen in de wijk te benaderen. Door de gelegde contacten en steun met
externe partijen weet hij veel bewoners over de streep te trekken om de
enquête in te vullen. Op de enquête worden bewoners ook uitgenodigd
om lid te worden van een Facebook-groep van Schothorst Noord. Op
deze manier weet hij ook snel de jongere groepen in de wijk te benaderen.

De C1000 in de wijk wil op termijn ook graag ondersteunen, maar weet
nog niet precies hoe. Dit betekent dat er regelmatig met de C1000 gepraat
moet worden om te zien of er al iets mogelijk is. Dit laatste is bij meerdere
partners van belang en moet het hele proces door blijven gebeuren, om op
die manier steeds meer financiering te kunnen ontvangen.

Op basis van alle input en door middel van het organiseren van workshops
als vervolg op het eerdere onderzoek wordt er samen met bewoners en
andere belanghebbenden in de wijk een nieuwe kaart gemaakt. Deze kaart
geeft aan waar bewoners zitten met veel kwaliteiten en wat goede zaken in
de wijk zijn. Er wordt daarnaast ook een kaart gemaakt om de kansen (quick
wins) in de wijk te vinden. Dit kan met de workshops, maar er worden ook
wijkschouwen uitgevoerd met bewoners, zodat ze zaken kunnen aanwijzen.
Voor Peter Verbeter is het onderliggende doel van deze fase om de (informele) netwerken en leiders in de wijk te vinden. Zo blijkt er een groepje
bewoners te zijn dat heel graag tuiniert, dat een ‘voorzitter’ heeft die ook
graag meer organiseert voor zijn ‘vereniging’. Een andere informele leider
is een leraar van de basisschool die zelf ook in de wijk woont. Hij is herkenbaarder naar mensen toe, maar zet zich tot nu toe minder in voor de wijk.
Tussen de ouderen zitten veel bewoners die graag aan de slag willen met
tuinieren en die dat leuk vinden om samen te doen, met elkaar en ook
met basisscholieren.

Fase 5: Bouwen aan relaties tussen interne actoren
Tijdlijn: 2 tot 4 maanden
Uit de wijkkaart is naar voren gekomen dat er in de wijk gewerkt kan
worden aan de sociale cohesie. Er is te weinig onderling contact, waaraan moet worden gebouwd. Verder is er naar voren gekomen dat er een
paar onveilige plekken zijn, deze moeten worden aangepakt. Ook goede
plekken zijn naar voren gekomen. Op basis van de gemaakte wijkkaarten
gaat Peter Verbeter aan de slag met het regelen van quick wins en het
leggen van betere contacten met de informele leiders van de wijk, zoals de
voorzitter van de tuiniersvereniging en de leraar. Een belangrijke quick win
die al snel geregeld kan worden, is het hek bij de sporthal in Queekhoven.
Veel ouders begrijpen niet dat het speelveldje daar zo moeilijk bereikbaar
is voor de kinderen. Het hek kan alleen maar geopend worden vanaf de
speelplaats van de naastgelegen basisschool. Vanwege de goede connectie met de gemeente en de leraar weet Peter Verbeter binnen een week
ook aan de andere kant een doorgang in het hek te maken. Omdat het
idee door bewoners is aangedragen, krijgen zij het idee dat er eindelijk iets
gebeurt wat zij willen.
Een quick win die niet zo snel geregeld kan worden, is dat er meer bruggen moeten komen om daardoor makkelijker in Park Schothorst te komen.
Bewoners vinden dat dit nu nog te veel moeite kost, omdat slechts een
paar bruggen de wijk verbinden met het park.
Het tweede deel van deze stap, het verbinden, lukt door te gaan praten
met de voorzitter van de tuiniersvereniging. Die ziet het eigenlijk wel zitten
om met nieuwe krachten, zoals ouderen, aan de slag te gaan om op een
aantal plekken in de wijk het openbaar groen te beheren. Deze voorzitter
had er nooit over nagedacht dat de vereniging wel wat meer kan betekenen voor de wijk en is altijd enthousiast als zich meer mensen bij de
vereniging aansluiten. Want al is de voorzitter enthousiast, hij weet niet
eenvoudig nieuwe mensen te vinden die het leuk vinden om te tuinieren.
Dit leidt vervolgens weer tot het op termijn oplossen van enkele ‘onveilige’
plekken, doordat deze nu veel aantrekkelijker worden onderhouden en
daardoor een veiligere uitstraling krijgen.

Tegelijkertijd gaat Peter weer praten met de externe partijen, zoals de
verzekeringsmaatschappij. Doordat de bewoners steeds de naam van
de verzekeringsmaatschappij hebben zien staan en in verband hebben
gebracht, zijn deze positief tegenover deze maatschappij gaan staan. De
verzekeringsmaatschappij besluit enkele colporteurs de wijk in te sturen.
Zoals verwacht blijkt er opvallend veel interesse voor hun product te zijn.
Er besluiten in totaal 153 mensen gezamenlijk over te stappen. Eigenlijk is
dat niet genoeg, maar de verzekeraar besluit dat dit toch voldoende is om
de korting aan te bieden. Dit levert Peter meer inkomsten vanuit de verzekeraar op en deze besluit ook het online klusjesnetwerk op te zetten.
De energieleverancier heeft nog niet genoeg aanmeldingen gekregen en
wil dus nog niet beginnen met het energiezuiniger maken van de woningen. De basisscholen in de wijk geven vanwege de toegewijde inzet van
de leraar wel aan energiezuiniger te willen worden. Om dit te bereiken,
wordt er een ESCo opgezet, waar bewoners alsnog bij kunnen aansluiten
als ze het huis geïsoleerd willen hebben. De gemeente is eigenaar van de
basisscholen. Doordat Peter de relatie met de gemeente goed houdt, weet
hij snel de verantwoordelijke personen te spreken die ook wel wat zien in
het plan, als de bewoners bereid zijn om hun aandeel te betalen.
Niet alles gaat goed in het verbinden en bereiken van nieuwe partners. Zo
leek er vanuit basisscholen aanvankelijk veel animo te zijn om kinderen
deel te maken van het plan om delen van het groen in de wijk samen met
ouderen en enkele vrijwilligers van de tuiniersvereniging te onderhouden.
Bij nader inzien hebben de scholen besloten dat er geen ruimte voor is in
het lesprogramma.
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Fase 6: Visie voor de wijk opstellen
Tijdlijn: 5 maanden

62

In deze fase moet worden gewerkt aan langeretermijnvisies voor de wijk.
Er moeten doelen komen voor de korte, middellange en lange termijn.
Er wordt een aantal actieve bewoners (informele leiders) uitgenodigd om
deze visie op te zetten, waaronder de voorzitter van de tuiniersvereniging
en de leraar, maar ook enkele ouderen en jonge ouders. De bewoners willen graag een duurzame wijk creëren, waar oud en jong in een goede mix
door elkaar heen woont. Doordat bewoners elkaar in voorgaande fases
beter hebben leren kennen, heeft men er vertrouwen in dat dit doorgezet
kan worden op langere termijn.
In samenwerking met de externe actoren wordt gekeken wat zij kunnen
betekenen. Peter Verbeter gebruikt zijn goede relatie met de gemeente om
ervoor te zorgen dat de visie soepel door het ambtelijk apparaat rolt, ook
als er aspecten in zitten die minder eenvoudig te realiseren zijn binnen het
huidige bestemmingsplan.
Er worden per tijdsperiode twee doelstelling vastgesteld, om op die manier
de doelen voor iedereen in de wijk overzichtelijk te houden.
Korte termijn:
• Groenonderhoud in de wijk
n overleg met de tuindersvereniging wordt gekeken om het groenonderhoud in de wijk te combineren met het schoonhouden van de straten en
pleintjes eromheen. Dit levert de gemeente een besparing op en dus wil zij
er best aan bijdragen.
De scholen in de buurt willen alsnog gaan proberen om ook deel te nemen
aan dit groenonderhoud. Ze begrijpen de meerwaarde, maar een eis is wel
dat het gecombineerd wordt met enkele biologielessen, dat wordt uitgelegd dat in het groen ook planten voorkomen die geschikt zijn voor consumptie of die vruchtdragend worden. De C1000 in het wijkwinkelcentrum
is overgehaald om een deel van deze planten te sponsoren. De supermarkt
ziet het als een goed visitekaartje om meer betrokkenheid bij de wijk te

tonen en tegelijkertijd verwacht C1000 er meer klanten aan over te houden
die nu nog besluiten naar een andere wijk te gaan. De supermarktmanager
verwacht dat ze regelmatig in de lokale pers genoemd zullen worden in
verband met dit project. Betrokkenen zien het als een eerste stap om de
wijk duurzamer te maken.
• ESCo
De ESCo waar al eerder mee begonnen was, wordt in deze fase als een
belangrijke stap gezien om ook daadwerkelijk uitgevoerd te worden.
Samen met de energieleverancier worden er lokale aannemers gezocht om
aan de slag te gaan met het isoleren van de scholen en huizen. De lokale
aannemers zijn al snel enthousiast om deel te nemen en willen samen ook
een kleine korting afspreken omdat men voor langere tijd verzekerd is van
inkomsten, iets wat in deze onzekere tijd natuurlijk mooi meegenomen is.
De woningcorporaties in de wijk zien ook de meerwaarde van de ESCo in
en geven aan deel te willen nemen of een eigen afspraak te maken met de
energieleverancier. Dit stelt bewoners in staat om alsnog aan te kunnen
sluiten als ze dat in eerste instantie nog niet hadden gedaan.
Middellange termijn:
• Vergrijzing
Al in de stresstest was gebleken dat in de loop van de komende jaren het
aantal ouderen in de wijk snel gaat stijgen. Om dit op te vangen, heeft de
zorgverzekeraar al in fase 5 de website opgezet. Op middellange termijn
ziet de zorgverzekeraar brood in meer ouderenwoningen in de wijk, maar
wil er liever geen ouderenenclave van maken. Dit sluit aan bij de wensen
van de bewoners.
Meergeneratiewoningen blijken een goede middenweg te vormen. Hier
wonen jong en oud door elkaar heen en bieden elkaar ook hulp. De zorgverzekeraar is bereid om samen met een woningcorporatie te gaan zoeken
naar geschikte locaties om zulke woningen te bouwen. Dit sluit goed aan
bij de wens van de corporatie om op sommige plekken blokjes woningen te vervangen, omdat de levensduur relatief kort blijkt te zijn door de
slechte bouwkwaliteit.

• Commercieel buurthuis
Het buurthuis in Schothorst wordt dit jaar gesloten en tot nu toe zijn er
nog geen partijen geweest om in dit gat te springen. De vereniging van
winkeleigenaren in Schothorst wil hier wel verandering in brengen en het
buurthuis om te bouwen, zodat ze het op die manier commercieel uit kan
baten. Men ziet de meerwaarde voor de wijk en ook hoe dit positieve
reclame maakt voor het winkelcentrum dat er recht naast ligt.
In het buurthuis krijgen buurtbewoners de mogelijkheid om goedkoop
ruimtes te huren en zzp’ers uit de wijk kunnen specifieke werkplekken regelen. De winkeliers willen nog niet verklappen hoe, maar ze zien
methodes om ervoor te zorgen dat dit voordelig is voor de gebruikers en
tegelijkertijd winst gaat opleveren.

vanwege de hoge aanlegkosten. Na het presenteren van de wijkvisie
gaven enkele bewoners onder leiding van een timmerman echter aan deze
brug te zullen bouwen, zo lang de gemeente het materiaal sponsort en het
vergunningtraject begeleidt, zodat er snel kan worden begonnen.

Lange termijn:
• Wijkcoöperatie
Al deze stappen die de wijk aantrekkelijker moeten maken, moeten leiden
tot meer verbanden in de wijk. Uiteindelijk wil men al deze initiatieven zelfs
in een wijkcoöperatie onderbrengen, omdat op die manier de lange termijn
wordt veiliggesteld in het proces aangezien iedereen automatisch betrokken wordt gemaakt. Voordat ze zich verbinden, willen bewoners eerst zien
dat de cohesie echt gaat werken. Daarom heeft men besloten pas over
een aantal jaren een coöperatie op te zetten.
• Duurzame wijk
De ESCo’s en het groen moeten een opstap zijn naar dit einddoel. Er
wordt nog niet vastgelegd wat er nog meer gedaan kan worden, omdat de
ontwikkelingen op dit gebied erg snel gaan.
• Doorgaan met quick wins
Zoals aangegeven bij de uitleg van fase 6 in het vorig hoofdstuk is het van
belang om de spirit hoog te houden tijdens het hele proces. Er moeten dus
nog steeds quick wins worden behaald om op die manier het geloof bij de
bewoners hoog te houden. Op de quickwinlijst stond dat de bewoners erg
graag meer bruggen over de sloot zouden willen hebben om op die manier
makkelijker bij Park Schothorst te komen. De gemeente wil hier niet aan
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Fase 7: Visie uitvoeren
Tijdlijn: zo lang als gewenst/nodig
Er is voor gekozen uiteindelijk een coöperatieve wijk te worden, maar
voordat het zo ver is, moet er nog veel gebeuren. Peter Verbeter begeleidt de bewoners nog steeds waar nodig in het uitvoeren en het openen
van deuren. Het is echter de bedoeling dat vanaf nu de bewoners en de
andere interne actoren steeds meer zelf doen en Peter alleen nog maar
aanwezig is indien nodig.
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Dit betekent dat Peter Verbeter nu gebruik kan gaan maken van de informele leiders in de wijk. Hij begeleidt ze in het zelfsturend worden, iets wat
de leraar en de voorzitter van de tuiniersvereniging maar wat graag zelf
oppakken. Hij zorgt ervoor dat ze zo veel mogelijk zelf gaan doen, terwijl
hij zich zelf gaat oriënteren op nieuwe wijken. Daar is overigens geen haast
bij geboden, want hij wil wel dat de wijk langdurig zelfstandig wordt, en
door het verkregen inkomen kan hij zelf ook nog even vooruit.

4.3 Conclusie
De ReViEW-methode is in dit hoofdstuk theoretisch getoetst in Schothorst
Noord, op basis van de aanwezige informatie is een beeld geschetst van
een ideaal verloop van de methode. Dit betekent dat er aannames zijn
gedaan over het verloop van de methode.
Doordat de toetsing alleen maar theoretisch is uitgevoerd, worden de
doelstellingseisen uit het programma van eisen niet besproken. Deze zijn
in een theoretische toetsing niet op een realistische basis te beoordelen.
Binnen deze scriptie kunnen deze eisen daardoor niet worden beoordeeld. Op basis van de theoretische toetsing zijn al enkele knelpunten
aan te wijzen.
Het eerste, en misschien wel belangrijkste knelpunt is dat de stresstest op
basis van online opvraagbare gegevens niet uitgevoerd kan worden zoals
bedacht. Er dient gekeken te worden of deze gegevens op een andere manier te verkrijgen zijn. Als dit niet mogelijk blijkt moet er een andere oplossing gevonden worden, het presenteren van een percentage maakt minder
indruk dan een kaart waar bijna 30% uit rode stippen bestaat. Hier moet
een goede oplossing voor gevonden worden, hier wordt bij de conclusie in
hoofdstuk 6 een aanbeveling voor gedaan.
Het tweede knelpunt dat is geconstateerd, is de onduidelijkheid over het
verdienmodel achter de methode. Er is van uitgegaan dat er wel partners
zouden zijn die geld willen investeren en dat dit voldoende moet zijn, maar
dit is niet duidelijk onderbouwd. Er is van enkele partijen aangenomen dat
ze mogelijkheden zien in deze methode, maar vooral in het begin is dit enkel te onderbouwen met goed vertrouwen en niet met een trackrecord. Wederom wordt er bij de conclusie een aanbeveling gedaan over dit probleem.
Behalve deze genoemde knelpunten kan de methode ook vastlopen op juridische aspecten. Komend hoofdstuk wordt daar apart aandacht aan besteed.
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Hoofdstuk 5

5. Juridisch kader en toelichting tijdlijn
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de juridische aspecten van de ReViEW-methode
beschreven. Eerst zal in het wettelijk kader worden beschreven welke
wetten en planningsinstrumenten onderweg van belang zijn. Dit wordt
vervolgens gekoppeld aan de tijdlijn van de methode, die daarmee de
genoemde tijdperiodes in hoofdstuk 3 en 4 onderbouwt.
Afsluitend wordt er naar twee scenario’s gekeken die voor kunnen komen
tijdens het uitvoeren van de ReViEW-methode in Schothorst Noord, om
daarmee inzicht te geven in de implicaties van de juridische aspecten van
de methode.

5.2 Wettelijk kader
Het is van belang om te weten welke wetten en beleidsstukken invloed
kunnen hebben op de uitvoering van de methode. Dit wordt in deze paragraaf besproken. Er wordt ook aandacht gegeven aan flexibele bestemmingsplannen, al is dit in Schothorst Noord niet van toepassing. De door
het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorbereide nieuwe Omgevingswet wordt niet besproken, omdat deze nog in te vroege fase verkeert en
er geen duidelijkheid is wanneer deze in werking treedt of zelfs maar naar
de Tweede Kamer wordt gestuurd. Deze toekomstige nieuwe methode van
ruimtelijke ordening komt aan bod bij de conclusie, om daarmee een doorkijk naar de toekomst van de methode te bieden. In de huidige context
gaat het om de volgende beleidsdocumenten/middelen:
• Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hierin staat alles omschreven omtrent de
ruimtelijke ordening in Nederland;
• Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze behandelt de verhouding tussen
overheid en rechtspersonen (burgers, bedrijven, verenigingen, etc.). De
wet is niet direct van belang voor de uitvoering van de ReViEW-methode,

•

•

•

•

•

maar geeft termijnen aan waarbinnen overheden moeten handelen en hoe
deze omgang werkt;
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hierin is de omgevingsvergunning opgenomen die alles omtrent bouwen, kappen, reclameborden, etc. regelt;
Projectuitvoeringsbesluit. Deze is binnen de Crisis- en herstelwet ontworpen om projecten op gang te houden in een tijd van economische neergang, en mee te helpen om de quick wins te behalen. Er worden minder
strenge eisen gesteld aan verschillende aspecten die vaak voor een
aanzienlijke vertraging van een project hebben gezorgd. Vooral bepaalde
milieunormen kunnen hiermee worden omzeild;
Bestemmingsplannen. Hier staat alles in wat binnen een geografisch bepaald gebied kan en mag. Dit document staat op de helling in de toekomstige Omgevingswet, zie paragraaf 5.5;
Flexibele bestemmingsplannen. Dit zijn varianten op de huidige bestemmingsplannen. Er is veel vraag naar een soepelere omgang van bestemmingen. Zie verder;
Coördinatieregeling. Deze regeling is opgenomen om het aanvragen van
vergunningen te versnellen. Hiermee kunnen alle vergunningen in één keer
worden aangevraagd. Een risico in deze regeling is dat als één vergunning
wordt afgewezen, alle vergunningen worden afgewezen. Als hiervan gebruik
wordt gemaakt, moet alles in orde zijn voordat deze wordt aangevraagd.;
Flexibiliteit in het huidige bestemmingsplan
In het huidige systeem is er een aantal middelen om van het bestemmingsplan af te wijken. Voorbeelden hiervan zijn de afwijkingsbevoegdheid
van artikel 3.6 lid 1 sub c. Wro, artikel 2.12 lid 1 Wro en de wijzigingsbevoegdheid van artikel 3.6 lid 1 sub a. Wro. Deze moeten echter al wel zijn
opgenomen in het vigerend bestemmingsplan.
Waar dit niet in het bestemmingsplan is opgenomen, kan er worden
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gewerkt met een tijdelijke ontheffing waarmee kan worden afgeweken van
het bestemmingsplan. Deze afwijking geldt voor maximaal vijf jaar (zonder
mogelijkheid tot verlengen), maar als de ontheffing voor drie jaar is verleend, dan kan er alsnog worden verlengd met een termijn van maximaal
vijf jaar. Zie art. 2.12 lid 2 Wabo en art 3.22 Wro (dewro.nl 2012). Er kan
worden gegokt dat binnen deze termijn een ander bestemmingsplan wordt
vastgesteld, waarin de tijdelijke functie wordt vervangen door een permanente vervanging.
Een andere optie zijn flexibele bestemmingsplannen. Hier wordt al wel veel
mee gewerkt, maar nog niet voor een bestaand stedelijke gebied. Deze
worden veelal toegepast bij nieuwbouw en bedrijventerreinen die voor een
herbestemming in aanmerking komen. De SEV (SEV.nl 2012) heeft momenteel een experiment lopen waar gemeenten zich aan kunnen koppelen.
Door de manier waarop er veranderingen op fysiek gebied kunnen plaatsvinden tijdens de duur van de ReViEW-methode, is een normaal bestemmingsplan niet passend. Er dient dus al vroeg in de methode gepraat
te worden met de gemeente, om deze ervan te overtuigen een flexibel
bestemmingsplan te ontwikkelen voor een wijk om zo ook onverwachte
veranderingen op te kunnen vangen.
In afbeelding 4.2 is weergegeven wat de periode is voor het opzetten van
een nieuw bestemmingsplan. In totaal gaat het om ruim 2,5 jaar.

Linkerpagina: Afbeelding 4.1: Model met tijdschema
Hierboven: Afbeelding 4.2: TIjdschema bestemmingsplan

5.3 Doorlooptijd proces ReViEW-methode
De tijdsperiode is bepaald door zowel juridische als financiële redenen.
Doordat Peter Verbeter een begrensd budget heeft, kan de methode niet
eindeloos op één fase blijven hangen. De maximale duur van een fase is
daardoor beperkt, maar Peter is tegelijkertijd ook afhankelijk van de minimale periode die juridische processen nodig hebben. Op basis van deze
overwegingen is de loopduur van fases vastgesteld, deze zijn in afbeelding
4.1 bij het model geplaatst.
Fases 1 en 2: Initiator en uitvoeren stresstest
1 Week
Voor fase 1 en 2 is een week gesteld. Hier kan vanuit ervaring worden
gewerkt en moet Peter Verbeter binnen een week besluiten of hij in een
wijk aan de slag gaat.
Fase 3: Vinden van externe partijen
1 tot 2 maanden
Voor fase 3 staat één tot twee maanden. Er moet in deze fase in ieder
geval contact gezocht worden met de gemeente en daarnaast ook met andere actoren die het initiatief willen ondersteunen. Op termijn moet Peter
met de externe actoren ook geld gaan verdienen. Dit overtuigen kan op
basis van de stresstest uit fase 2 worden onderbouwd.
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De gemeente is essentieel om aan de slag te kunnen, dus daar moet direct
mee worden gepraat. Dit levert bij de quick wins in fase 5 een veel makkelijker traject op, omdat niet steeds tegen het gehele ambtelijke apparaat
gevochten hoeft te worden om zelfs maar iets kleins gedaan te krijgen.
Voor de fases 6 en 7 is het belangrijk om de gemeente er zo snel mogelijk
van te overtuigen een (nieuw) flexibel bestemmingsplan op te zetten, omdat
dit in latere fases procedures aanzienlijk kan verkorten. Als de voorbereidingen voor het herzien al in deze fase op gang gebracht kunnen worden, dan
kan dit uitgemikt worden om fase 6 (visie opstellen met de wijk) gelijk te
laten lopen met de inspraakperiode van het nieuwe bestemmingsplan.
Als de gemeente over de brug is, worden andere actoren ook makkelijker
om mee te krijgen. Ze weten dan immers dat er daadwerkelijk iets mogelijk
is. Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven, blijft deze periode doorlopen. Na één
à twee maanden moet er echter wel worden doorgegaan met de volgende
fase, om het proces gaande te houden.
70

Fase 4: Maken van nieuwe wijkkaart
1-2 maanden
In fase 4 wordt er contact gelegd met de wijk en wordt een wijkkaart
opgezet. Hier is twee maanden de tijd voor, want er zijn geen juridische
beperkingen in deze fase. Na twee maanden moet er worden begonnen
met fase 5, de quick wins.
Fase 5: Bouwen aan relaties en quick wins
2-4 maanden
In fase 5 zal er waarschijnlijk voor verschillende quick wins een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Hiervoor staat een termijn van
8 weken met maximale verlenging van 6 weken (Collegesheets Van
Wessel 2011). Dit betekent dat quick wins waar een vergunning voor
nodig is maximaal 3,5 maand stil kunnen liggen. Als ze binnen die tijd
niet behandeld zijn, kan er alsnog gewoon begonnen worden. Voorafgaand aan de vergunningsaanvragen moet er echter wel eerst duidelijk

Tijdschema bestemmingsplan + review model
Opstellen Bestemmingsplan

12 Maanden max

Fase 1 & 2
1 Week

Overlegprocedure

Ontwerp ter inzagelegging

5 Maanden

Fase 3
1-2 Maanden

6 Weken

Fase 4
2 Maanden

Afbeelding 4.3: Inpassing ReViEW-methode in het bestemmingsplan

Besluit gemeenteraad

12 Weken

Fase 5
2-4 Maanden

Beroep

12 Maanden

Fase 6

Fase 7

5 Maanden

Onbekend

zijn wat ze inhoudelijk moeten betekenen. Hiervoor is een periode van
maximaal een maand gerekend, waarmee deze fase tot maximaal 4,5
maanden kan duren voordat er zichtbaar quick wins behaald worden. Er
wordt echter van uitgegaan dat er binnen vier maanden al resultaat te
zien moet zijn.
Voor quick wins waar geen vergunningen voor nodig zijn, is een kortere
termijn gesteld. Hier komt het belang van een goede verstandhouding
met de gemeente naar voren. Als dit aanwezig is, dan kunnen vergunningsvrije quick wins in samenspraak met de gemeente binnen een
maand geregeld zijn.
Fase 6: Visie opstellen
5 maanden
In fase 6 wordt de stap gezet om een officiële gesprekpartner te worden.
In deze fase moet de wijk zich gaan organiseren, dit kan ook onder de
vleugels van Peter Verbeter. Als dit gebeurt, kan Peter met de wijk een
officiële gesprekspartner worden en daardoor invloed uitoefenen op de
vorming van het bestemmingsplan.
De periode die voor deze fase staat, is vijf maanden. Dit hangt samen met
de doorlooptijd van de inspraakprocedure (zie afbeelding 4.3). De opgestelde visie kan als dat nodig is in deze periode worden ingepast in het
nieuwe bestemmingsplan. Gelijktijdig met het einde van de inspraakprocedure van het bestemmingsplan kan worden overgegaan naar de volgende
fase, waarin de visie ten uitvoer wordt gebracht.
Fase 7: Visie uitvoeren
Fase 7 staat in het teken van het uitvoeren van de visie en dus ook het
opstarten van projecten. Omdat niet te bepalen is wat voor projecten worden opgestart, is hier geen tijdsindicatie aangegeven. Door in deze fase
te beginnen met kleinere projecten en dat langzaam uit te bouwen, kan
ook deze fase gelijk worden gesteld met het nieuwe bestemmingsplan. Als
dat plan van kracht wordt, kunnen grotere fysieke ingrepen (middellangetermijnplannen) worden gestart.

5.4 Voorbeeldscenario’s
Op basis van voorgaande tijdperiodes wordt in deze paragraaf aandacht
besteed aan enkele concrete scenario’s en hoe deze in het model passen.
Er is gekozen voor een quick win (fase 5) en een groot project (fase 6 en 7).
Scenario 1
De eerste fase waar er tegen juridische regels aan kan worden gelopen, is
tijdens het realiseren van de quick wins in fase 5. Het is afhankelijk van de
quick win in welk beleidskader deze terecht zal komen. Om dit daadwerkelijk quick wins te laten zijn, is het in fase 5 van belang te kiezen voor de
quick wins waarvoor een vergunning te krijgen is, of voor vergunningsvrije
activiteiten. Als het om een buitenplanse ontwikkeling gaat, kan er op
basis van de gekweekte goodwill bij de gemeente worden geprobeerd om
de situatie te gedogen, dit is bij hoge uitzondering mogelijk.
In dit scenario wil een aantal bewoners een bankje in hun straat vervangen, omdat deze in slechte staat verkeert. De bewoners hebben zelf een
nieuw bankje gekocht en willen deze ook zelf plaatsen en beheren. In zo’n
geval moet er gekeken worden of er een omgevingsvergunning nodig is.
Dit kan worden nagezocht in het Besluit omgevingsrecht. Voor dit geval is
geen omgevingsvergunning nodig.
Goede afspraken met de gemeente zijn hier echter wel van belang, hier
kan Peter Verbeter zijn kunsten laten zien bij de gemeente. Er is hier nog
geen officiële gesprekspartner voor nodig, en dit kan op goed vertrouwen.
Voor de gemeente Amersfoort is het belangrijk dat zij een betrouwbare
gesprekspartner (zoals Peter Verbeter) hebben, omdat zo de kans op slagen hoger is en de tijd en energie die de gemeente erin stopt niet verloren
gaat. Wanneer dit in orde is, kan binnen een maand worden geregeld
dat de bank mag worden geplaatst. De gemeente Amersfoort heeft dit
geregeld in de huidige omgangsnormen met inwoners van de gemeente
(gesprek Dirk Schalks mei 2012).
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Boven: Afbeelding 4.4: Afwijking bestemmingsplan Bron: Rboi groep
Onder: Afbeelding 4.5: Coördinatieregeling bestemmingsplan Bron: Rboi groep

Scenario 2
Scenario 2 speelt in fases 6 en 7, waar het juridisch ingewikkelder wordt.
Er is een burgerorganisatie ontstaan die zich heeft weten te ontwikkelen
tot een officiële gesprekspartner in de vorm van een wijkbedrijf. Ze willen hiervoor graag een ruimte creëren die voldoet aan hun wensen: een
plek voor zzp’ers met ruimte voor een (commercieel) buurthuis. Omdat
het oude buurthuis financieel niet aantrekkelijk is, hebben ze een andere
mogelijkheid gevonden in een accommodatie die op de rand van Park
Schothorst moet komen. Tijdens het maken van plannen moet er worden
begonnen met het aanvragen van de benodigde vergunningen, dit is een
langdurig proces.
In het bestemmingsplan van Park Schothorst zijn geen bouwwerken
toegestaan en een ontheffing zal ook niet worden verleend door de
gemeente. Volgens het huidige systeem moet er een afwijking op het
bestemmingsplan worden gemaakt. Dit proces is echter dermate lang dat
een nieuw bestemmingsplan opstellen sneller is (zie afbeelding 4.4).
In de Wro is in afdeling 3.6 (afbeelding 4.5) de coördinatieregeling opgenomen. De coördinatieregeling is een alternatief op het projectbesluit dat het
mogelijk maakt om alle vergunningen tegelijkertijd aan te vragen. Hierdoor
zal de doorlooptijd in de praktijk aanzienlijk worden verkort, van maximaal
drie jaar naar maximaal twee jaar. Dit kan doordat de bezwaarfase wordt
overgeslagen en het beroep rechtstreeks bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt behandeld.

5.5 Omgevingswet
Op het moment van schrijven is de Rijksoverheid bezig met het herzien
van alle wet- en regelgeving omtrent de ruimtelijke ordening. Dit moet leiden tot een nieuwe omgevingswet die alle bestaande wetgeving vervangt,
waaronder de Wro en het bestemmingsplan. Dit betekent een volledig
ander juridisch kader dan het huidige. In de huidige wetgeving wordt er
gesteld wat wél mag (bestemmingsplan). Dit wordt met de toekomstige
Omgevingsverordening vervangen door een beleid van Ja, tenzij… (I&M
2012). Door de huidige politieke situatie is niet duidelijk wanneer deze
nieuwe wet daadwerkelijk in gaat. Minister Schultz-Verhagen (I&M) wil

deze nieuwe wet in 2014 invoeren, maar dit is volgens ingewijden geen realistische planning (SC Online 2012). In deze scriptie wordt daardoor geen
rekening gehouden met dit nieuwe beleid, maar het kan wel betekenen
dat in de toekomst de juridische omkadering zoals beschreven volledig
gaat veranderen waardoor de doorlooptijd van de ReViEW-methode in z’n
geheel verandert.

5.6 Conclusie
Het model krijgt door inspraakprocedures en vergunningsaanvragen een
langere doorlooptijd dan wanneer alleen geld een rol zou spelen. In fase 1
tot en met 4 heeft het juridisch kader weinig invloed, al is het daar al wel
van belang de gemeente te bespelen om daarmee op termijn makkelijker
quick wins te behalen en mogelijk zelfs een nieuw (flexibel) bestemmingsplan in werking te zetten (mits nodig, zie 5.5).
Afhankelijk van de quick wins komen er in fase 5 wel juridische aspecten
kijken, maar als er een goede band met de gemeente is, hoeft dit niet lang
te duren. Vanaf fase 6 wordt dit anders. In fases 6 en 7 is een goede juridische planning van levensbelang, omdat er anders alsnog geen goede visie
kan worden geschreven en uitgevoerd.
In deze fases wordt het belang van een goede verdeling binnen de visie
duidelijk en wordt dit door de juridische omkadering nogmaals benadrukt.
Als in de visie goed is gefaseerd, kan er een begin worden gemaakt met
de kortetermijndoelen die minder juridische aspecten met een lange procedure kennen. Dit zorgt ervoor dat er alsnog resultaten behaald kunnen
worden, terwijl de ‘grote’ plannen door de ambtelijk-juridische molen gaan.
Gezien de lengte van de procedures is het voor Peter Verbeter altijd van
belang om de gemeente te overtuigen van flexibele bestemmingsplannen.
Op die manier kunnen de langetermijnplannen van de wijk nog ruimschoots aangepast worden in de loop van het proces en kunnen er nog
nieuwe plannen aan worden toegevoegd. Pleiten voor een flexibel bestemmingsplan is daardoor de belangrijkste les van het juridisch kader. Dit sluit
het beste aan bij de ReViEW-methode, die er door financiële beperkingen
op is gericht snel resultaat te kunnen boeken.
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Hoofdstuk 6

6. Conclusie, aanbevelingen en
aandachtspunten
6.1 Conclusie
In deze scriptie er gezocht naar een methode die ervoor zorgt dat bewoners,
publieke en private partijen zelf de regie kunnen gaan voeren over hoe de
ontwikkelingen in hun wijk verlopen. Voor een kadering van dit onderwerp
is gekozen voor de Amersfoortse woonwijken gepland in de jaren tussen de
eindbeeldplanning en de Vinex-periode, een periode die gekenmerkt wordt
door een sterke overheid en burgers die meer inspraak eisen.
Het resultaat van deze zoektocht is de ReViEW-methode, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 3. In afbeelding 6.1 is het model achter deze methode
nogmaals weergegeven. Aan het eind van hoofdstuk 3 is de methode vergeleken met de procesmatige eisen uit het programma van eisen, waarbij al is
aangetoond dat de ReViEW-methode daar goed op aansluit.
De hoofdvraag van deze scriptie wordt hier nogmaals genoemd, waarna
wordt besproken of de ReViEW-methode een goed antwoord is.
“Wat voor methode is nodig om bewoners, publieke en private partijen te
motiveren om de regie te voeren over de fysiekruimtelijke, economische en
sociale ontwikkelingen in hun wijk, en deze zelf te onderhouden?”
Het eerste belangrijke aspect van de hoofdvraag is het benoemen van
(gedeeltelijk) nieuwe spelers in de ruimtelijk ordening: bewoners, publieke
en private partijen. Doordat deze partijen actief worden betrokken bij het
vinden van kwaliteiten en quick wins (fases 4 en 5) en vervolgens bij het
vormen en uitvoeren van het plan in de fases 6 en 7, worden deze partijen
al vanaf het begin van de methode actief betrokken op een manier dat ze
daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen, wat leidt naar het volgende aspect.
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Afbeelding 6.1: ReViEW-methode
Het volgende belangrijke aspect van de hoofdvraag, motiveren, is een
uitgangspunt van de ReViEW-methode. De ruimtelijke ordening wordt niet
meer alleen door de overheid bedreven, maar nieuwe spelers kunnen niet
gedwongen worden om deel te nemen. Dat zou het beschreven gat tussen partijen (paragraaf 2.3) alleen maar groter maken. De nieuwe partijen
moeten dus gemotiveerd raken om aan de slag te gaan. Door samen met
actoren uit de wijk te kijken naar wat er allemaal mogelijk is, worden partijen gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan. Dit vraagt vanuit de uitvoerende partij (Peter Verbeter) veel aandacht voor externe partijen die invloed
kunnen hebben op het uitvoeren van gemaakte plannen. Dit wordt in de
ReViEW-methode ondervangen door al vroeg om de tafel te gaan zitten
met partijen om deze te overtuigen om deel te nemen in het proces. Het
overtuigen wordt gedaan door middel van een stresstest, die de noodzaak
van ingrijpen duidelijk maakt en mogelijkheden voor ontwikkelingen in de
wijk laat zien.
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Het derde en laatste aspect van de hoofdvraag, regie voeren, past bij de
huidige tijd waarin mensen graag zelf willen bepalen hoe hun leven er
uit ziet, in de plaats van dat dit wordt voorgeschreven door de overheid.
De ReViEW-methode speelt hier op in door alleen maar een framework
te willen zijn waarbinnen de doelen en ontwikkelingen door de wijk zelf
worden bepaald. Door in fase 4 al quick wins te bepalen wordt duidelijk wat
een wijk zelf wil. Vanaf fase 5 worden quick wins behaald, op basis van de
wensen van de wijk, waardoor ze hier al regie hebben over (kleine) ontwikkelingen.
Door middel van het opzetten van een visie in fase 6 en het uitvoeren
daarvan in fase 7, kunnen alle betrokkenen uit een wijk nog veel meer invloed uitoefenen op de ontwikkelingen die in hun wijk plaats gaan vinden,
waarmee deze regiefunctie nog verder wordt uitgebouwd.
Om bewoners en andere partijen te helpen bij het voeren van regie, is het
van belang dat de uitvoerder (Peter Verbeter) een gereedschapskist heeft
met mogelijke bouwstenen voor de visie. De nieuwe partijen in de ruimtelijke
ordening hebben immers geen ervaring om op te bouwen bij de regievoering.
Op basis van voorgaande kan geconcludeerd worden dat de ReViEW-methode een goed antwoord is op de gestelde hoofdvraag. Het is echter nog
geen compleet antwoord en er zijn nog een aantal aspecten onderbelicht
gebleven in deze scriptie. Deze worden benoemd in de aandachtspunten
en aanbevelingen.

6.2 Aanbevelingen en aandachtspunten
De methode is volledig nieuw, met slechts enkele referenties die maar voor
een deel in de Nederlandse praktijk zijn getoetst. Dit probleem is geprobeerd te ondervangen door de methode theoretisch te toetsen en voor te
leggen aan experts uit de Nederlandse praktijk. Dit kan betekenen dat er in
de praktijk nog diverse knelpunten blijken te zijn die niet zijn voorzien. Op
basis van de theoretische toetsing is bepaald dat het niet mogelijk is om
de doelen uit het programma van eisen te toetsen.
Bij het uitvoeren van de methode moet de uitvoerder (en zo nodig initiator)

daarom elke fase goed evalueren om bij te houden waar de methode nog
aanpassing nodig heeft. In de loop van de uitvoering kunnen daarmee ook
de andere eisen uit het programma van eisen worden beoordeeld en kan
de methode in de toekomst steeds beter worden toegepast.
De stresstest is net als de methode nieuw in Nederland, hiervoor geldt
hetzelfde als bij voorgaand aandachtspunt. Ook is gebleken dat de benodigde gegevens niet zomaar opvraagbaar zijn op internet (zie paragraaf
4.2), dit betekent dat de stresstest in de huidige vorm nog niet werkbaar is.
Het is daardoor van belang dat er wordt gezocht naar een methode om de
gegevens alsnog op voldoende detail te kunnen verkrijgen of een andere
methode van presenteren te vinden waarmee de noodzaak van ingrijpen
duidelijk gemaakt kan worden.
Dit wordt in juni 2012 gedaan door de auteurs, in een overleg met de
gemeente Amersfoort.
Er wordt in de methode weinig aandacht besteed aan de financiële kant.
Vragen over het benodigde startkapitaal voor het uitvoeren van de methode en op welke wijzen er precies geld verdiend kan worden binnen de
methode zijn niet beantwoord. Dit wordt in de loop van juni 2012 gedaan
door het gehele Kennislab, om op die manier gebruik te kunnen maken
van aanwezige financiële kennis.
Op bestuurlijk juridisch gebied gaat er de komende jaren veel veranderen.
Er wordt geëxperimenteerd met flexibele bestemmingsplannen en er wordt
gewerkt aan een nieuwe omgevingswet die veel bestaande wetgeving
moet gaan vervangen. Tijdens de uitvoering moet de uitvoerder goed op
de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen om op die manier in te
kunnen spelen op aanstaande veranderingen. Het tweede Kennislab moet
na de zomer verder aan de slag met het uitzoeken van flexibele bestemmingsplannen. Als hier meer kennis over aanwezig is, kan er makkelijker
met een gemeente overlegd worden om een flexibel bestemmingsplan op
te stellen, of zelfs een model voor een flexibel bestemmingsplan worden
voorgelegd.
Als laatste wordt er een vervolgonderzoek aangeraden om de verandering
in wijken (voor de stresstest) beter aantoonbaar te maken. Er dient een
methode te vinden om inkomens goed omrekenbaar te maken. Nieuwe
jonge bewoners die aan het begin van de carrière staan hebben vrijwel
altijd een lager inkomensprofiel dan oude bewoners die aan het einde

van hun werkende leven zijn, ook al doen ze het zelfde werk op het zelfde
niveau. Momenteel is er geen onderzoek beschikbaar dat hier een model
voor biedt. Aanbevolen wordt om dit vervolgonderzoek na de zomer binnen het Kennislab uit te voeren.
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