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1 Deze uitspraak is afkomstig van de sociale vernieuwer, Rachel Botsman. Het gaat over de 

verschuiving van het bezit van spullen naar de mogelijkheid om die te kunnen gebruiken. Het 

beschrijft dat het bezitten ergens van niet altijd nodig is. In dit onderzoek zal in worden 

gegaan op de mogelijkheden van het delen van die spullen op buurtniveau en de rol die een 

fysieke plek hierin kan betekenen.   
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Managementsummary 
Binnen dit plan is een antwoord gegeven op de vraag naar een manier om het vertrouwen in 

collaboratieve consumptie op buurtniveau te vergroten met behulp van een fysieke plek. De 

onderzoeksfase heeft verschillende invalshoeken gehad. Op sociaal, economisch en fysiek niveau zijn 

er een aantal belangrijk kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes naar voren gekomen. 

Collaboratieve consumptie is een mogelijke oplossing voor een aantal wereldwijde, maar ook lokale 

problemen. Zo kan het de CO2 uitstoot verlagen, afval- en rest producten verminderen en zorgen 

voor grote besparingen op buurtniveau. Hoewel dit fenomeen in veel landen al bekend is, kent het in 

Nederland weinig draagvlak en bekendheid en missen mensen het vertrouwen in elkaar en het 

concept. Dat is jammer, want zowel op de korte termijn als op de lange termijn biedt collaboratieve 

consumptie voordelen op laag en hoog schaalniveau.  

Uit het onderzoek is gebleken dat er een mogelijkheid bestaat om collaboratieve consumptie te 

stimuleren op buurtniveau en dat succesvol te doen. Die fysieke plek zou hierin een belangrijke rol 

kunnen spelen door die plek zo in te richten dat bepaalde drempels verlaagd worden en moderne 

functies mogelijk zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de vraag naar collaboratieve consumptie op 

buurtniveau aanwezig is. Zowel vanuit fysiek als sociaaleconomisch oogpunt zien mensen de 

mogelijkheden en toegevoegde waarde er van in. Hoge drempels voor mensen waardoor dit nog niet 

op buurtniveau toegepast wordt, blijken de moeite van het initiatief, het idee dat het uiteindelijk niet 

rendabel genoeg blijkt en het vertrouwen in elkaar en de collaboratieve consumptie. Daarbij blijkt uit 

een aselecte steekproef dat bijna driekwart van de ondervraagden eerder of meer aan collaboratieve 

consumptie zou doen op buurtniveau als daarvoor een veilig, transparant en gemakkelijk platform 

zou zijn.   

Verder is gebleken dat er naast collaboratieve consumptie meer moet zijn om een project te doen 

slagen. Zo is het van belang dat een plek een imago krijgt waardoor het ‘cool’ is om er te zijn, en geen 

schande. Zo blijkt het belangrijk dat er een duidelijke sociaal aspect bij hoort wat gezien kan worden 

als een collaboratieve levensstijl. Hierbij kan gedacht worden aan diensten, een ontmoetingsplek, 

een plek om te werken of te ontspannen. Zo zijn er talloze mogelijkheden mogelijk op buurtniveau 

op één fysieke plek. Die fysieke plek is het Sharecenter.  

Er zijn verschillende mogelijkheden om het Sharecenter te implementeren in een bestaande buurt. 

Zo kan dit vanuit de woningcorporatie of gemeente komen of verenigen de buurtbewoners zich zelf 

om een Sharecenter naar hun buurt te halen. Elke buurt is uniek, voor elke buurt moet apart 

bekeken worden wie de doelgroep is, waar vraag naar is en wat de mogelijkheden zijn. Sharecenter 

kan de klant daarbij helpen en biedt een stappenplan of begeleiding tijdens initiatief en beheer.  
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Inleiding 

Achtergrond en Aanleiding 

De afgelopen jaren verschijnen overal in de wereld steeds meer voorbeelden van organisaties die 

inspelen op een nieuwe vorm van bezit, gebruik en inkoop. Zij spelen in op het gegeven dat steeds 

meer mensen inzien dat het bezit van goederen niet meer het belangrijkst is en dat die traditionele 

manier van bezit verschuift naar de mogelijkheid tot het gebruik. (Ouwehand, 2013) Enkele 

voorbeelden van dergelijk organisaties zijn group-on, peerby, airBNB, deburen.nl, ThredUP, Skilto, 

Greenwheels en Freegler. Daarnaast bestaan er al langere tijd voorbeelden van organisaties die 

berusten op ditzelfde principe. Denk aan de klassieke bibliotheek, spelotheek, Boels of de 

videotheek. Ook die organisaties speelden in op het feit dat mensen voor bepaalde spullen geen 

grote investering willen doen, doordat ze het product maar een enkele keer gebruiken of bekijken. 

De nieuwe organisaties die hierop inspelen maken handig gebruik van de digitale revolutie, steeds 

meer organisaties maken gebruik van de online mogelijkheden en het gemak van de smart Phone. Bij 

bijvoorbeeld Greenwheels heeft men geen eigen auto meer, maar worden maandelijkse 

‘abonnementskosten’ betaald om een auto te kunnen gebruiken. Die auto kan gereserveerd worden 

vanaf de pc of de smart Phone. Andere organisaties zoals Freegler en Peerby bieden een online 

platform voor particulieren waar spullen te huur aangeboden of gevraagd kunnen worden. Leasen of 

huren, maar zonder bezit, collaboratieve consumptie heet dat. In Nederland zijn er in verhouding tot 

andere landen nog maar weinig voorbeelden van organisaties die daadwerkelijk het collaboratieve 

consumeren op algemene schaal promoten of faciliteren. (Kortrijk, 2008) 

T. de Moor stelt dat het collectieve in de nabije toekomst, net als dat het in het verleden was, een 

belangrijk rol krijgt. Het probleem dat nu speelt zou echter zijn dat de mens eerder kijkt naar het 

individuele kortetermijnbelang, dat vaak aantrekkelijker is dan het vooruitzicht op een duurzame 

toekomst op een langere termijn. (Moor, 2012) Collaboratieve consumptie vraagt om een 

investering. Die investering kost geld, tijd, doorzettingsvermogen en vooral vertrouwen. Zo moet er 

een groep mensen ontstaan die willen en durven delen en moeten er spullen aangeschaft worden. 

Het doel is daarvoor een concept te ontwikkelen dat inspeelt op dat kortetermijnbelang en stimulans 

vormt om deel te nemen aan een project dat ook op de lange termijn winstgevend is op meerdere 

vlakken. Een erg relevant gezegde van de bekende regisseur en schrijver Michelangelo Antonioni in 

de documentaire ‘Room 666’ verwoord dit als volgt:  

There is always a gap between today and tomorrow’s mentality, which we can’t foresee. We 

can’t even predict what houses will look like. The ones we see from this window may one day 

no longer be there. We should not think only of the near future, we must think of a future that 

will probably never end. We should think of the needs of future people. (Wenders, 1982) 

Hoe zien die belangen van de toekomstige mens eruit? Met andere woorden en toegespitst op dit 

onderzoek, op welke manier kan collaboratieve consumptie bijdragen aan een betere toekomst? 

Eerder werd al het individuele financiële aspect aangehaald. Een product dat bijvoorbeeld slechts vijf 

maal in het jaar wordt gebruikt maar bij meerdere huishoudens achter in de schuur ligt wordt niet 

optimaal benut. Zeker niet als dat product een levensduur heeft van, zeg 500 maal gebruiken. 

Wanneer vijf huishoudens zich mobiliseren, en gezamenlijk dat product zouden aanschaffen zou 

datzelfde product ineens 25 maal per jaar worden gebruikt. Het aanschaf bedrag wordt gedeeld door 

vijf en de levensduur van het product wordt optimaal gebruikt.  
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Dat is dan ook meteen het tweede aspect. Het vaak genoemde duurzaamheidsaspect. Door de 

levensduur van producten optimaal te benutten met behulp van collaboratieve consumptie, en 

gezamenlijk te investeren in kwalitatief goede producten zal een positief gevolg ontstaan op de 

hoeveelheid uitstoot van CO2, het gebruik van grondstoffen, de hoeveelheid afval en restproducten 

en het ruimtegebruik. Een aantal punten die regelmatig in het nieuws komen door de snelheid 

waarmee de kwaliteit van de aarde verslechterd. Zo werd onlangs in een artikel op NU.nl gesproken 

over de historisch hoge hoeveelheid CO2 in de lucht. Die hoeveelheid CO2 blijkt dusdanig hard te 

stijgen dat er op de middellange termijn serieuze problemen zouden kunnen ontstaan en daardoor 

op korte termijn serieus op in gespeeld zal moeten gaan worden. (ANP, 2013) Tegelijkertijd stijgt het 

bewustzijn dat de voorraden mineralen opraken waardoor in de nabije toekomst een manier gezocht 

moet worden om met de grondstoffen die er zijn, duurzamer om te kunnen gaan. (Loes Buijze, 2007) 

Een goede manier is ook volgens J. Ouwehand het collectief gebruiken van goederen, ruimte en nog 

veel meer. Zo stelt J. Ouwehand, die vanuit Siemens aangeeft dat zij hier toekomst in zien en 

verwachten dat een vorm van collaboratieve consumptie in de toekomst net zo normaal wordt als de 

bibliotheek, de videotheek ofhet delen van de tv zoals dat ging toen nog niet iedereen in de buurt 

een tv had. (Ouwehand, 2013) Dat collectieve gebruik van goederen etc. heet ook wel collaboratieve 

consumptie. Collaboratieve consumptie is een steeds bekender wordende term die gaat over de 

verschuiving van het belang van het bezitten van goederen naar de mogelijkheid om die spullen te 

kunnen gebruiken. Hierbij is het bezitten van spullen geen gewoonte meer en is delen de norm. 

Wat opvalt, is dat de consument zich steeds bewuster wordt van het aanbod op de markt, en dat hier 

door de consument goed op ingespeeld wordt. Zo blijkt uit onderzoek dat de B-merken bij 

supermarkten aan populariteit winnen (Voort, 2013) en wordt er tussen 2009 en 2012 al een stijging 

gezien van het aantal hits op websites van tweedehands winkels en platformen. (Verdanov, 2012) 

Het leven is duur genoeg, waarom zouden dure apparaten of zeldzaam te gebruiken goederen nog 

massaal gekocht worden terwijl het bij de overbuurman achter in de schuur niets staat te doen? 

Waarom zou je als vriendenkring niet samen een lasapparaat, compressor of plasmasnijder 

aanschaffen? Het gebeurt al, en het blijkt te werken mits er goede afspraken gemaakt worden. Maar 

zo zou dit ook op buurtniveau moeten kunnen met bijvoorbeeld die grasmaaier of schroefmachine. 

Want hoewel die collaboratieve consumptie nu nog incidenteel gebeurt, zou dit zo’n lange 

termijnoplossing kunnen zijn die voorziet in een duurzamere toekomst waarin A) De hoeveelheid 

energie en grondstoffen voor goederen geminimaliseerd woren en B) kwalitatieve en langer 

houdbare goederen worden gebruikt waar mogelijk. 

Vanuit de partners van het Kennislab komt de vraag naar voren in hoeverre een fysieke plek op een 

laag schaalniveau bij kan dragen aan het stimuleren van de collaboratieve consumptie. Zeker op 

buurtniveau is hier interesse voor vanuit diverse partners. Zij zien in dat dit bij kan dragen aan de 

leefbaarheid op zowel sociaal, fysiek als economisch niveau binnen die buurt en voorziet in een 

duurzaamheidsmaatregel op de lange termijn. Dankzij het internet en social media, kan er nu altijd 

alles met iedereen gedeeld worden. Een volgende stap zou zijn om het delen van spullen fysiek te 

faciliteren waardoor het gemak van het delen nog toegankelijker wordt. (Sacks, 2011) Door men te 

voorzien van een plek waar de collaboratieve consumptie plaats kan vinden of waar goederen 

opgeslagen worden, en tegelijkertijd te zorgen dat een betrouwbaar systeem opgebouwd wordt 

waardoor mensen vertrouwen krijgen in deze manier van gebruik en eigendom, kan een duurzame 

toekomst een stapje dichterbij worden gebracht. 
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Collaboratieve consumptie 

Wat is die collaboratieve consumptie? Het idee achter collaboratieve consumptie is niet heel 

verschillend dan het principe waarop de videotheken, bibliotheken of verhuurondernemingen zoals 

Boels of Bo-rent draaien en gestart zijn. Het idee is dat apparaten of spullen die door een groep 

consumenten liever niet gekocht worden omdat ze duur zijn en/of niet intensief gebruikt worden, 

gezamenlijk gekocht en gebruikt worden of ergens worden geleend of gehuurd. Collaboratieve 

consumptie beschrijft de groeiende trend van het traditionele delen, lenen, uitlenen, ruilen en huren 

dat heruitgevonden en toegepast wordt door de groeiende netwerk technologieën en daardoor in 

een stroomversnelling raakt op allerlei schalen. Daarbij verdrijft het de norm waarin wordt 

aangenomen dat het vanzelfsprekend is om van alles te bezitten. (Botsman & Rogers, What's mine is 

yours, 2010) Door TIME is de collaboratieve consumptie zelfs opgenomen als één van de ’10 Ideas 

That Will Change the World’ wat toch aangeeft dat het niet zomaar een hersenspinsel betreft. 

(Botsman, Collaborative Consumption, About, 2013) 

R. Botsman schreef in 2010 het boek 'What's mine is yours’. Het is één van de weinige boeken over 

het onderwerp in deze tijd en beschrijft de visie van pioniers op het gebied van collaboratieve 

consumptie. Gesteld wordt dat er drie typen collaboratieve consumptie te onderscheiden zijn:  

1. Product service systems; 

2. Redistribution markets; 

3. Collaboratieve manieren van leven. 

(Botsman & Rogers, What's mine is yours, 2010) 

Het product service system gaat om het kunnen gebruiken van een product, zonder dit zelf te 

bezitten. Leasen, huren, lenen en delen zijn hier voorbeelden van. Dit type valt onder te verdelen in 

twee markten. Enerzijds de commerciële markt waar professionele organisaties goederen te leen 

aanbieden voor een vergoeding. Bijvoorbeeld de bibliotheek, speelotheek of verhuurorganisatie 

zoals Boels. Aan de andere kant wordt de particuliere markt gezien. Daar gaat het om groepen 

mensen die goederen delen of spullen van elkaar lenen. Denk aan het oude gezegde, waarin bij de 

buren een kopje suiker gevraagd wordt. Ook hier ontstaan recentelijk steeds meer online platformen 

voor zoals het eerder genoemde Freegler. Het concept van deze product-service systems is op 

zichzelf niet nieuw. Ook in het verleden gebeurde dit al, zowel uit noodzaak als uit individueel als 

groepsbelang. Wat echter wel nieuw is, is het besef dat deze systemen een potentiële rol hebben in 

de transitie naar een meer duurzame toekomst. (Mont, 2000) 

Bij de redistribution markets wordt voornamelijk gekeken naar het hergebruik van producten dat 

leidt tot een verlengde levensduur. De meest bekende voorbeelden zijn Marktplaats.nl en EBay waar 

je tweedehands spullen kan kopen en verkopen, maar ook organisaties als de Kringloop vallen onder 

deze categorie. Centraal staat de vraag of alles wel nieuw moet zijn en of een product na gebruik niet 

hergebruikt kan worden in plaats van weggegooid.  

Tot slot wordt bij de collaboratieve levensstijlen gekeken naar een systeem waarbij verder gegaan 

wordt dan "slechts" het ruilen, lenen of delen van producten. Hier delen mensen vakmanschap, 

ruimte, diensten, tijd, kennis, producten en zelfs geld. Het idee is dat er binnen een groep mensen, 
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een community ontstaat waar in zoverre gedeeld wordt dat men helemaal niet zo veel meer hoeft te 

bezitten. Op die manier kan ruimte en geld bespaard worden, maar ook geïnvesteerd worden in 

kwalitatief betere producten en een sociaal sterke community. Op dit idee zijn steden en 

samenlevingen ontstaan, dus ook dit is niet nieuw. Het is wel zo dat het idee van lokaal vervaagt door 

de globalisering. Wanneer bijvoorbeeld vandaag een pakketje uit Estland besteld wordt, kan dit over 

3 dagen al in huis zijn, waarom zou er dan nog naar de lokale leverancier gegaan worden? Natuurlijk 

zijn er binnen dit type verschillende degradaties. Zo bestaan er extreme voorbeelden zoals Niall 

Doherty, een man die leeft volgens het extreme minimalisme. Niall gaf zijn woningen, werk en auto 

op en leeft met slechts 59 bezittingen een gelukkig bestaan. (Doherty, 2010) Wat Niall Doherty laat 

zien is een goed doch extreem voorbeeld. Hij maakt duidelijk dat we veel van onze bezittingen 

helemaal niet nodig hebben, maar hebben voor het gemak of het hebben zelf.  

Wat het extreme minimalisme laat zien is daardoor een goed voorbeeld, doch erg extreem. Ook Niall 

Doherty zal waarschijnlijk op latere leeftijd of bij ziekte problemen gaan ondervinden die om een 

minder extreme levensstijl vraagt. Datzelfde gold voor de hippies uit de jaren ’60 die communes 

startte op ‘te’ vergaande idealen en uiteindelijk te gronde gingen (Ussel, 1977). Daar tegenover staan 

de groepen op minder extreme idealen. Zij delen misschien de zelfde idealen, maar starten sociale 

kringen die lang niet zo extreem zijn wat daardoor de zelfredzaamheid en duurzaamheid ten goede 

komt. Vaak zijn het die groepen of communities die een bepaalde zelfredzaamheid bereiken.  

Het verschil tussen het product service system en de collaboratieve levensstijl zit hem in de inzet en 

toewijding. Bij het eerste type draait het puur om het collaboratief consumeren van spullen en 

goederen. Bij een collaboratieve levensstijl gaat het nog veel verder. Daar gaat het om het delen van 

alles en gaan groepen mensen met elkaar in zee om echt samen te leven. Uit diverse onderzoeken is 

echter gebleken dat de eerste stap naar zo'n systeem moeilijk is. Doordat collaboratieve consumptie 

vanuit de mensen zelf moet komen, bottom-up dus, zijn bepaalde normen erg belangrijk. Zo blijken 

vertrouwen en initiatief de belangrijkste drempels te zijn voor het starten van collaboratieve 

consumptie. (Botsman & Rogers, What's mine is yours, 2010) Door een fysieke plek te realiseren op 

een laag schaalniveau waar collaboratieve consumptie plaats kan vinden, wordt verwacht dat de 

collaboratieve consumptie gestimuleerd kan worden. Onderzocht zal worden of deze aanname juist 

is en waar die fysieke plek aan moet voldoen om een oplossing te kunnen zijn. 

Probleemstelling 

• Momenteel is er in Nederland onvoldoende vertrouwen en bekendheid voor het toepassen 

of deelnemen aan collaboratieve consumptie.  

Doelstelling 

• De doelstelling is een concept ontwikkelen voor een fysieke plek waardoor collaboratieve 

consumptie op buurtniveau bij kan dragen aan het stimuleren van collaboratieve 

consumptie. 

• De doelstelling op een hoger schaalniveau is het besparen op het gebruik van grondstoffen 

en mineralen en het beperken van de mondiale uitstoot van CO2. 

Gekozen is om binnen dit onderzoek te kijken naar een oplossing op een klein, bereikbaar 

schaalniveau. Niet alleen is dat meer haalbaar, maar ook kan er beter ingespeeld worden op een 

bepaalde doelgroep en kunnen er meer concrete uitspraken worden gedaan.  
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Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag die uit de probleemstelling en doelstelling naar voren komt heeft te maken met 

het vergroten van het vertrouwen in collaboratieve consumptie. Het probleem in Nederland is dat er 

onvoldoende stimulans en bekendheid is met die manier van leven. Hierop zal binnen dit onderzoek 

worden ingespeeld. 

• Hoe kan het vertrouwen in collaboratieve consumptie met behulp van een fysieke plek op 

buurtniveau gestimuleerd worden?  

Door een antwoord te geven op deze vraag, wordt er verwacht ook een oplossing te kunnen bieden 

op de probleemstelling.  

Deelvragen.  

Om het onderzoek te kunnen onderverdelen in overzienbare delen, zijn een aantal deelvragen 

opgesteld. Die deelvragen komen voort uit de onderzoeksvraag en zullen samen inzicht geven in het 

antwoord op de hoofdonderzoeksvraag. De volgende deelvragen en sub-deelvragen zijn opgesteld. 

 

1. Wat is collaboratieve consumptie? 

a. Wat is collaboratieve consumptie? 

b. Hoe werkt het? 

c. Hoe draagt collaboratieve consumptie bij aan de doelstelling? 

d. Is er wet en regelgeving omtrent collaboratieve consumptie? 

 

2. Wat is de doelgroep? 

a. Op welk schaalniveau wordt het onderzoek gericht? 

b. Wat is de doelgroep? 

c. Wat is de casusbuurt? 

d. Wat zijn de wensen en eisen van de doelgroep? 

 

3. Hoe ziet die fysieke plek eruit? 

a. Wat is de locatie en de grootte van de fysieke plek? 

b. Wat gebeurt er precies op die fysieke plek?  

c. Is er ondersteuning nodig van een sociaal of digitaal netwerk? 

d. Welke partners kunnen betrokken worden? 

 

4. Voor wie zijn de kosten en baten? 

a. Wat zijn de kosten? 

b. Wat zijn de baten? 

c. Voor wie zijn die? 

 

5. Wat zijn de faal- en succesfactoren? 

a. Wat zijn vergelijkbare organisaties of ideeën en wat zijn hun faal- of succesfactoren? 

b. Een SWOT-analyse. 
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Onderzoek afbakening 

Collaboratieve consumptie 

Zoals eerder genoemd kunnen drie typen collaboratieve consumptie onderscheiden worden. Binnen 

het onderzoek is niet gekeken naar het tweede type. Zo is er niet gekeken naar het hergebruik van 

producten. Hiervoor zijn in Nederland al voldoende platformen zoals Marktplaats, Ebay of de briefjes 

bij de supermarkt. Het onderzoek zal zich richten op het eerste type, met aspecten van het derde 

type.  

De doelstellingen kunnen behaald worden door het stimuleren van collaboratieve consumptie. 

Hoewel de crux ligt bij het stimuleren, is de theorie duidelijk. Neem het volgende voorbeeld waarin 

aangenomen wordt dat producten van betere kwaliteit langer meegaan. Een belangrijk aspect van 

duurzaamheid is juist dat een product lang mee gaat zodat er niet steeds opnieuw grondstoffen 

gebruikt te hoeven worden voor de vervaardiging van een nieuw product. In de huidige cultuur is het 

heel normaal om nog functionerende spullen te vervangen voor nieuwere of betere spullen terwijl 

het oude vaak nog lang niet afgeschreven is. Tegelijkertijd liggen diezelfde spullen of apparaten 

meestal ongebruikt in de kast bij verschillende woningen in dezelfde buurt. Door optimaal gebruik te 

maken van die spullen door die collaboratief te gebruiken met bijvoorbeeld een aantal buren of een 

gedeelte van een wijk kan die besparing al snel gerealiseerd worden. Door gezamenlijk te investeren 

in één kwalitatief hoogwaardig product in plaats van tien losse, en deze gezamenlijk te gebruiken 

totdat het vervangen moet worden, wordt er optimaal gebruik gemaakt van het product en de 

grondstoffen die nodig zijn voor het maken ervan. Tegelijkertijd kan geld bespaard worden door 

gezamenlijk het product aan te schaffen en niet zelfstandig een product te kopen dat niet optimaal 

benut wordt! Want wist u, dat de gemiddelde grasmaaier slechts vier uur per jaar wordt gebruikt? En 

de gemiddelde boormachine in haar gehele levenscyclus slechts twintig minuten draait? Onderzocht 

wordt of een fysieke plaats waar collaboratief consumeren veilig, gemakkelijk en betrouwbaar plaats 

kan vinden, die eerste stap naar een collaboratieve levensstijl aantrekkelijker kan maken. 

Fysieke locatie 

Met het fysieke wordt de locatie met invulling bedoeld zoals deze in hoofdstuk 2 beschreven wordt. 

Voor de inrichting van de locatie zal in kaart worden gebracht welke activiteiten en mogelijkheden 

aanwezig zullen zijn. In ieder geval zal bij elk van de scenario’s een fysiek, sociaal en economisch 

aspect worden beschreven. 

Schaalniveau  

Vanwege de vraag vanuit de partners en het idee van lokale community ’s, is er gekozen voor een 

laag schaalniveau. Het principe van een buurt waarin buren elkaar kennen en de sociale cohesie 

aanwezig is zou teruggebracht kunnen worden. Door collaboratieve consumptie op buurtniveau te 

stimuleren, wordt op verschillende manieren ingespeeld op de doelstellingen.  

Specifiek wordt gekozen voor de buurt om twee redenen. De eerste is de haalbaarheid en de tweede 

is het duurzaamheidsaspect. Door in te spelen op het feit dat de buren 'dichtbij' wonen, heeft een 

fysieke plek die bijdraagt aan de collaboratieve consumptie ook daadwerkelijk de meeste positieve 

invloed. Die fysieke plek kan daardoor op een plek gerealiseerd worden die voor alle deelnemers 

‘dichtbij’ is. Tegelijkertijd is het gemakkelijker om gezamenlijk bepaalde spullen te delen op een laag 

schaalniveau doordat je de mensen kent, ziet en spreekt. Daardoor zorgt het lage schaalniveau voor 

een beter te organiseren en reguleren systeem dat door de mensen zelf onderhouden en 
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gereguleerd kan worden. Hoewel er op het moment nog maar een selecte groep mensen bekend is 

met deze nieuwe manier van eigenaarschap, heeft Sunrun in februari 2013 een online onderzoek 

gedaan onder 2252 vrijwillige volwassenen in de V.S. naar het idee hierover. Zo bleek onder andere 

dat 52% van de respondenten het soort spullen die men traditioneel in bezit had, geleend, gehuurd 

of geleased heeft in de afgelopen twee jaar. Tegelijkertijd gaf 83% van de respondenten aan dat zij 

zelf die spullen zouden delen of uitlenen wanneer hier een gemakkelijk en betrouwbaar systeem 

voor zou zijn. Daarbij zegt bijna 50% van de ondervraagden dat zij in de komende twee jaar meer van 

de traditionele bezittingen zullen huren, lenen of leasen wanneer dit gemakkelijk zou kunnen. Zelfs 

één op de vier uit de groep 55+ zegt sneller te zullen lenen dan in het verleden. (Schwartz, 2013) 

Interessant is het percentage van 83% van de respondenten, dat aangeeft hoeveel mensen deel 

zouden willen nemen aan een collaboratieve levensstijl maar hiervoor een platform missen. Voor alle 

cijfers wordt u verwezen naar Bijlage 1.  

Aan de andere kant is het duurzaamheidsaspect. Hoewel de gevolgen van dit aspect duidelijk op een 

hoger schaalniveau liggen, heeft collaboratieve consumptie op buurtniveau zeker invloed. Enerzijds is 

er de invloed door de daling van productie als gevolg van collaboratieve consumptie. Aan de andere 

kant, wanneer men bij bijvoorbeeld Boels een grasmaaier wil halen moet er nog een bepaalde 

afstand afgelegd worden. Doordat de kans groot is dat dit gebeurt met een gemotoriseerd voertuig 

door omvang of gewicht van het product, dat op zijn beurt weer zorgt voor slijtage, verbruik en 

uitstoot heeft het een relatief groot effect wanneer die afstand niet afgelegd hoeft te worden. 

Duurzaamheid kent vele varianten. De combinatie van productie beperken en de moeite om een 

product in huis te krijgen te verkleinen door dit binnen de buurt mogelijk te maken, kan gezien 

worden als een potentiële duurzaamheidsmaatregel. Tegelijkertijd wordt optimaal gebruik gemaakt 

van een, bij voorkeur, kwalitatief beter product dan wanneer elk huishouden een eigen zelden 

gebruikt product bezit. 

Een vaak aangedragen argument is dat die mogelijkheid tot collaboratieve consumptie al bestaat. 

Het meest bekende voorbeeld is Boels. Zo stelt J.W. Wesselink in een artikel dat Boels al die spullen 

al biedt. (Wesselink, Wat ik niet snap aan de deeleconomie, 2013) Uiteraard gaat het in het artikel 

om collaboratieve consumptie op een hoog en algemeen schaalniveau. Toch heeft J.W. Wesselink 

een punt, want wat is nou daadwerkelijk het verschil tussen collaboratieve consumptie op groot 

schaalniveau via bijvoorbeeld een Freegler waar je spullen te 

leen kunt vragen of aanbieden via een online platform, of 

diezelfde spullen haalt bij Boels, de spelotheek of de 

bibliotheek? J.W. Wesselink stelt ook die vraag en vraagt zich 

daarbij af waarom die Boels nooit genoemd wordt door 

voorstanders van collaboratieve consumptie. Te commercieel? 

Niet sexy genoeg? Gaat het niet ver genoeg? Diezelfde vragen 

worden ook gevraagd in dit onderzoek. Door in te spelen op de 

lokale collaboratieve consumptie, ontstaat een economisch 

systeem op dat lage schaalniveau dat bijdraagt aan de sociale, 

fysieke, economische en duurzame gesteldheid.  

  

Figuur 1, collaboratief aangeschafte en 

gebruikte trampoline 
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Casus  

Voor het bepalen van de casus zijn een aantal punten in overweging genomen. Ten eerste is er 

gekozen voor de stad Amersfoort. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste is dit door de partners 

aangegeven en ten tweede blijkt Amersfoort een zeer geschikte stad voor casussen en is de stad 

naast zijn centrale ligging erg gemiddeld in de cijfers.  

Vervolgens is bepaald hoe de ‘buurt’ eruit ziet. Wat is de grootte en in hoeverre is die grootte van 

belang. Zoals eerder gesteld is het van belang de doelgroep niet te groot te laten worden, een gehele 

wijk is in dat opzichte al te groot en betekend dat het niet meer beheersbaar is voor de mensen zelf. 

Uit onderzoeken blijkt dat een typisch startpatroon voor een ‘bottom-up’ cluster vaak inhoudt dat 

een bevlogen, charismatisch initiator met visie en een goed betoog over het gemeenschappelijk 

belang, de vaak al als een netwerk opererende partijen bij elkaar brengt en daarmee de formele start 

van een ‘cluster’ bewerkstelligt. (Meijer, 2004)  Tegelijkertijd blijken bottom-up clusters die vanuit de 

buurt zelf zijn ontstaan bij het opstellen van de doelstellingen en activiteiten meer weerstand 

ondervinden van buitenaf dan top-down initiatieven, maar daardoor wel hechter en sterker worden 

wanneer die eerste fase doorstaan is.  

Hoewel de initiatieven in de werkelijkheid vanuit de buurt zal moeten komen en daarbij vaak door de 

initiatiefnemers zelf de grootte bepaald wordt, bottom-up, zal er in de casus uitgegaan worden van 

een buurt op basis van de postcodes. Zo zal gekeken worden naar de eerste 4 cijfers en de eerste 

letter. Bijvoorbeeld 1111TA t/m 1111TZ.  

Verder zal er gekeken worden naar een buurt met over het algemeen koopwoningen, gemixt met 

gewone- en sociale huurwoningen. Gesteld kan worden dat eigenaren van koopwoningen de meeste 

baat hebben bij collaboratieve consumptie. In tegenstelling tot bewoners van huurwoningen zullen 

eigenaren van koopwoningen zelf onderhoud van de woning uit moeten voeren en daardoor 

specifiekere spullen nodig hebben. Spullen die vaak zelden gebruikt worden of geleend moeten 

worden. Daar tegenover staat de sociale huur, ook deze groep bewoners heeft meer baat bij 

collaboratieve consumptie in tegenstelling tot de reguliere huurders vanuit economisch oogpunt. 

Ondanks de investering kan er op de termijn geld bespaard worden wat voor die groep bewoners die 

het vaak niet breed heeft erg gunstig kan zijn.  

Zoals genoemd zal de casus in Amersfoort zijn. Ten eerste 

is een onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

wijken in Amersfoort. In de bijlagen kunnen de cijfers 

teruggevonden worden onder tabel 1.2 t/m 1.6. Allereerst 

is gekeken naar de verhouding tussen sociale huur, overige 

huur en koopwoning. Zoals gesteld is er gezocht naar een 

wijk met overwegend koopwoningen (60% of meer) en 

een aandeel van 60% of meer sociale huur aan de 

huurzijde. In tabel 1.2 ziet u de meest gunstige wijken met 

groen aangegeven. Hierna is aan de hand van de overige 

cijfers een keuze gevallen op de wijk Kattenbroek. De 

cijfers bleken het meest gunstig en gemiddeld om als 

casus te nemen. (Gemeente Amersfoort, 2013) 

Figuur 2, Amersfoort wijkindeling 
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Binnen de wijk Kattenbroek liggen negen wijkdelen. De 

wijkdelen schelen niet bijzonder veel van elkaar op basis van 

leeftijd, inwoners, inkomen, etniciteit of prognoses. Gekozen 

is voor de buurt ‘Het Hallehuis’ op basis van goede 

leefbaarheidscijfers en oordeel samenleven waarvan kan 

worden aangenomen dat het bij kan dragen aan het succes 

van de casus. Daarnaast liggen de cijfers met betrekking tot 

de verdeling tussen huur en koop het dichtst bij de gevraagde 

waarden. Sociale huur beslaat 40% van het gebied tegenover 

koop met 57%. Dat laat een kleine 3% over aan reguliere 

huur. (Gemeente Amersfoort, 2012) Het postcode gebied 

komt daarbij uit op 3823 JA t/m 3823JX met in totaal 18 

straten, 650 huishoudens en 1635 inwoners.  

 

 

 

  

Figuur 3, Kattenbroek, buurtindeling 

Figuur 4, casusafbakening 
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Steekproef 

Om ook vanuit de doelgroep een reële respons op de scenario’s te krijgen, en niet slechts vanuit de 

theorie te werken, is gekozen een aselecte steekproef onder de doelgroep te houden. Bij deze 

steekproef zal een korte enquête afgenomen worden bij de mensen uit de buurt. Gekozen wordt 

voor een aselecte steekproef in verband met de tijd en het feit dat de gegevens gegeneraliseerd 

zullen worden.  

De steekproefomvang is niet de factor die de representativiteit bepaald. Daarbij is een aselecte 

steekproef altijd enigszins onnauwkeurig en kan die steekproeffout eigenlijk alleen geëlimineerd 

worden met behulp van een volledig onderzoek. Toch kan een aselecte steekproef uit een zeer klein 

percentage van de populatie bestaan en toch zeer nauwkeurig zijn. (Burns & Bush, 2006) Voor dit 

onderzoek zal een gemiddeld tot lage steekproeffout geaccepteerd worden. Doordat het concept zo 

nieuw en uniek is, kan verwacht worden dat bij een redelijke animo het project zich uit zal breiden en 

bij een te lage animo niet van de grond zal komen. Daarbij zal de variabiliteit in de onderzoeksvragen 

beperkt worden om een hogere nauwkeurigheid te kunnen bereiken. Nogmaals, het doel van de 

steekproef is slechts inzicht verkrijgen in de mening van de doelgroep, waardoor verwacht wordt dat 

de nauwkeurigheid lastig te bepalen is.  

De buurt het Hallehuis heeft een inwonersaantal van ca. 1600 inwoners. Daarbij kent de buurt in 

totaal 629 huishoudens. (Bijlage 1.6) Het doel is om bij circa 100 inwoners uit verschillende 

huishoudens en vanuit alle straten de steekproef af te nemen. 

 

Business model 

Er zijn vele verschillende business modellen die allen een eigen ideologie hebben waardoor het lastig 

wordt om met verschillende handvatten het onderzoek in te gaan. Bijvoorbeeld Afuah & Tucci, 2001, 

Bouwman et al, 2005, Osterwalder et al, 2005 en Mitchell &Coles, 2003. Al deze zienswijzen hebben 

een eigen kijk op het business model, en om een keuze te maken zal bekeken moeten worden welk 

van deze zienswijzen het beste past bij het concept dat hier gerealiseerd zal gaan worden.  

Een business model dient in ieder geval een antwoord te kunnen geven op de volgende vragen 

(Witvoet, 2010): 

• Wat biedt je de klant 

• Hoe ga je dat produceren, bereiken of faciliteren 

• Hoe ga je het aanbieden 

• Welke meerwaarde lever je 

• Wat kost het (wie) 

• Wat levert het (wie) op?  

Daarbij wordt gezegd dat het business model van A. Osterwalder voornamelijk de ‘logica van een 

organisatie’ in kaart brengt. (Kroon, 2009) Daarnaast blijkt dat meerdere auteurs diezelfde 

componenten benoemen, bijvoorbeeld Jansen et al, 2003 maar is het werk van Osterwalder et al. het 

meest omvattend. Ten eerste vinden de belangrijkste onderdelen oorsprong uit erkende 

strategieliteratuur zoals Hagel en Zanger (1999) en Markides(1999) (Kroon, 2009). Ten tweede blijkt 
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dat het business model zoals Osterwalder dit heeft opgesteld 8 generieke componenten bevat zoals 

die door tal van onderzoekers wordt gehanteerd. (Vieveen, 2008) 

1.    Beschrijf je klant en segmenteer ze. 

2.    Wat bied je ze? 

3.    En op welke wijze ga je aan ze verkopen? 

5.    Daarna ga je per segment kijken naar de revenu stromen. 

6.    Wat zijn de belangrijkste resources? 

7.    Wat zijn je belangrijkste activiteiten? 

8.    Op welke wijze kan je hierbij een partner-netwerk inzetten? 

9.    Welke kostenstructuur kan je hierop toepassen?  

De combinatie van de alomvattendheid en de datum van uitgifte bepaalt dat dit concept van een 

business model de meest relevante is om te gebruiken in dit onderzoek. Het model dat hieronder 

visueel gemaakt is zal dan ook een leidraad zijn voor het op te leveren businessmodel. 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Osterwalder geeft zelf de hieronder staande definitie van een nuttig business model. Wat 

opvalt, is dat de speerpunten overeenkomen met de strekking in het hier bovenstaande model en 

past bij de doelstellingen van dit onderzoek. 

“A business model describes the value an organization offers to various customers and 

portrays the capabilities and partners required for creating, marketing, and delivering this 

value and relationship capital with the goal of generating profitable and sustainable revenue 

streams.” 

 

 

 

  

Figuur 5, Business model volgens Osterwalder 
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Werkwijze 

In hoofdstuk 1 wordt bekeken hoe de fysieke plek eruit komt te zien en wat er bedoeld wordt met de 

‘fysieke plek’. De doelgroep wordt afgebakend en van hen worden de wensen en eisen in kaart 

gebracht aan de hand van en casus. Toegelicht wordt aan welke vorm van collaboratieve consumptie 

en levensstijl behoefte is en vervolgens wordt dit vertaald naar een eisenpakket voor de fysieke plek. 

Hier wordt ingegaan op sociale, fysieke en economische aspecten.  

Vervolgens wordt aan de hand van het eisenpakket een aantal scenario's opgesteld. Elk van deze 

scenario's verschilt op de kern van elkaar en beschrijft de fysieke plek. Gekeken wordt onder andere 

naar de activiteiten, mogelijkheden, het financiële plaatje, de risico's en de locatie. Die scenario's 

worden vervolgens getoetst binnen de casus op interesse en haalbaarheid aan de hand van een 

aselecte steekproef. Aan de hand van de input wordt een Multi criteria analyse opgesteld waarbij 

een variant gekozen wordt om verder uit te werken.  

In het derde hoofdstuk wordt een business model opgesteld. Eerst wordt ingegaan op wat een 

business model inhoudt en voor welk business model wordt gekozen. Vervolgens wordt invulling 

gegeven aan het business model dat inspeelt op de uitkomsten van de onderzoeken. 

In het vierde hoofdstuk wordt een advies gegeven dat bij het business model hoort. Hoe wordt er 

antwoord gegeven op de hoofdvraag en ingespeeld op het probleem.   
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H1. De fysieke plek 
Zoals genoemd is er gekozen te werken met een casus. De casus is de buurt ‘het hallehuis’ in de wijk 

Kattenbroek in Amersfoort. In dit hoofdstuk zal eerst worden bekeken hoe de doelgroep eruit ziet en 

wordt ingegaan op de koppeling tussen de doelgroep en collaboratieve consumptie.  

H1.1 De doelgroep 

Om te kunnen bepalen welke activiteiten plaats zouden moeten kunnen vinden op de fysieke plek, 

en op welke manier deze ingericht zou kunnen worden is het van belang inzicht te krijgen in de 

doelgroep. Hier wordt dieper ingegaan op alle demografische aspecten van ‘het Hallehuis’ en is een 

observatie van de buurt gedaan. 

Om gevoel te krijgen met de casus is een safari gedaan door de buurt. Tijdens de safari is gelet op het 

gebruik van openbare ruimte, de staat van vastgoed, het ruimtegebruik en de mensen. Voor het 

totale verslag wordt u verwezen naar Bijlage 3. 

Een opvallend punt is de al aanwezige collaboratieve consumptie. Niet op groot schaalniveau en 

misschien zelfs niet bewust, maar het gebeurt al wel. Zo halen twee werkloze ouders uit de straat de 

hoveniersweg, vrijwillig de kinderen van enkele buurtbewoners op vanuit school en ontfermen zij 

zich over de kinderen totdat de ouders thuis komen. Als 

reden geeft één van twee aan zich hier goed bij te voelen en 

er financiële voordelen voor de buurtgenoten aan kleven. 

Daarnaast hebben enkele bewoners uit dezelfde buurt 

gezamenlijk een hoeveelheid speelgoed voor buiten 

aangeschaft voor de kinderen en deze voor alle kinderen 

opgeslagen.  

Het zijn precies die voorbeelden die aantonen dat de wil om 

collaboratief te consumeren aanwezig is. Op de vraag 

waarom zij dat speelgoed collectief inkochten en gezamenlijk 

gebruiken werd het simpele antwoord gegeven dat ze zo 

kwalitatief beter speelgoed konden aanschaffen en toch minder hoefden te betalen. Daarbij hebben 

alle kinderen nu hetzelfde om mee te spelen, en voelt geen van de kinderen zich daardoor sociaal 

achtergesteld. Precies het sociale en economische aspect dat ten grondslag ligt van collaboratieve 

consumptie.  

Ook werden voorbeelden gezien en gehoord van buren die gezamenlijk de tuin onderhielden met 

één samen gekochte automatische heggenschaar uit economisch voordeel, een stel parkeerplaatsen 

gefinancierd door bewoners om de parkeerdruk op de straat te verlichten, gezamenlijk aangekochte 

hogedrukreinigers en aangelegde speelvoorzieningen.  

Tijdens de safari zijn diverse mensen aangesproken met de vraag hoe zij over collaboratief 

consumeren denken. Hoewel niet iedereen even enthousiast bleek, blijken de meesten wel de 

meerwaarde en voordelen te begrijpen. Toch zegt het grootste deel de moeite en het vertrouwen 

niet op te kunnen brengen iets dergelijks op grote schaal te starten. Vrijwel iedereen geeft aan eerst 

te willen zien hoe een dergelijk concept uitpakt, alvorens er zelf tijd, geld en energie in te stoppen.  

Figuur 6, Collaboratief speelgoed gebruiken 
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Interessant, want met de uitkomsten van de safari kan goed 

ingespeeld worden op diverse aspecten van het opstellen van 

de scenario’s. Ook was er een voorbeeld van een oudere dame 

die aangeeft dat zij het zo zonde vindt dat iedereen een grote, 

ruimte verbruikende schuur in de tuin heeft staan waar 

iedereen dezelfde zeldzaam gebruikte spullen in heeft staan. 

Op de foto hiernaast ziet u dat er inderdaad enorm veel 

opslagruimte is in verhouding tot het aandeel groen en tuin. Op 

de vraag of mevrouw zelf weinig tot geen gebruikte goederen 

in de schuur heeft staan, antwoordt zij met een schuldig gezicht 

dat er twee goede grasmaaiers staan terwijl het gras drie jaar 

geleden vervangen is voor tegels.  

Opvallend is ook dat veel mensen zich niet bewust zijn van de 

te behalen financiële voordelen van het collectief inkopen van 

kwalitatief betere producten. Zo werden twee naast elkaar 

liggende woningen gezien waarbij twee afzonderlijke airco installaties geïnstalleerd werden. Aan de 

installateur van Dijkstra Airconditioning stelde ik de vraag of het niet efficiënter en goedkoper zou 

zijn wanneer de twee buren gezamenlijk één kwalitatief beter en sterker model hadden gekocht. 

Algauw bleek dat die zelden gebruikte mogelijkheid niet alleen financieel voordeel biedt, maar ook 

nog eens 20-30% rendabeler blijkt. Daar ligt een interessant punt, want waarom doen mensen dit 

nog niet massaal? Is het de onbekendheid, het vertrouwen of de extra moeite die gedaan moet 

worden?  

Tijdens de safari werd ook gelet op mogelijke locaties voor de fysieke plek. Zo werden diverse open, 

braakliggende terreinen gezien maar ook diverse leegstaande woon- en werkruimten. Er van uit 

gaande dat de afstand tot de fysieke plek vanuit een woning een maximale afstand mag hebben om 

het aantrekkelijk te maken, is er voornamelijk in het centrale deel van de wijk naar mogelijkheden 

gekeken. Zo vielen onder andere een voormalige peuterspeelzaal, twee verschillende braakliggende 

terreinen en een aantal leegstaande schuren op. Gezien de locatie, ruimte en mogelijkheden blijken 

de voormalige peuterspeelzaal en één van de open terreinen de locaties met de meeste potentie. In 

de scenario’s zullen die locaties op verschillende manieren ingevuld worden.  

Figuur 7, uitzicht achterzijde Otheense Kreek 

Figuur 8, Voormalig kinderdagverblijf 

Figuur 9, openbare ruimte 
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Wie is de doelgroep? Er zijn een aantal observaties gedaan. De buurt ligt centraal in de middelgrote 

wijk Kattenbroek. De wijk bestaat voornamelijk uit woningen uit begin jaren ’90 en hebben 

verschillende staten van onderhoud.  

• De buurt bestaat uit grondgebonden woningen, vrijwel allemaal met tuin 

• De bebouwingsdichtheid is vrij hoog en bestaat voornamelijk uit rijwoningen 

• Het grote deel van de inwoners zit op of rondom het gemiddelde inkomen. Er zijn een aantal 

kleinere en grotere woningen, maar ook dat zijn geen grote uitschieters. De sociale 

huurwoningen zijn uit het duurste segment en zien er verzorgd uit 

• In de buurt wonen voornamelijk gezinnen met kinderen. Er zijn geen speciaal voor ouderen 

ingerichte woningen 

• Het is geen probleembuurt  

• Er is geen grote etnische of financiële diversiteit binnen de buurt 

• Sporen van collaborativiteit kunnen al gezien worden in de buurt 
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H1.2 De fysieke plek 

Zoals eerder gezegd heeft de fysieke plek als belangrijkste doel het collaboratieve consumeren op 

gang te helpen. Het is een hulpmiddel bij de eerste stap naar een collaboratieve levensstijl op 

buurtniveau waarbij een systeem verzorgd wordt dat het vertrouwen in het participeren en 

investeren stimuleert. Belangrijk is daardoor dat de locatie bereikbaar, transparant en betaalbaar is. 

Het moet duidelijk maken dat het een gemakkelijke volgende stap is op het traditionele lenen, huren 

en leasen. Want uit de safari is al gebleken dat de animo voor collaboratieve consumptie bestaat, 

overal kunnen voorbeelden op kleine schaal worden herkend. De plek moet uitstralen dat het niet 

anders is dan een apparaat lenen bij de buren, iets kopen via marktplaats, een pakketje aannemen of 

iets samen aankopen. (Botsman & Rogers, What's mine is yours, 2010) 

De fysieke plek kan onderverdeeld worden in drie aspecten. Dit zijn het economische, het fysieke en 

het sociale aspect. Verschillende mensen zullen zich om verschillende redenen bij het project 

aansluiten. Zij het om financiële redenen, ruimtebesparing of een duurzamere toekomst. Die 

motivaties zullen alleen voor zover mogelijk betrokken worden bij de scenario’s.  

Uit verschillende gesprekken en bronnen is gebleken dat het vertrouwen in het systeem van 

collaboratief consumeren en het vertrouwen in de medemens een hoge drempel tot een overstap op 

een collaboratieve levensstijl is. De voordelen worden door de meesten wel gezien. Het besparen op 

aanschaf, onderhoud, belasting van het milieu etc. Belangrijk is daardoor om een situatie te 

realiseren waarin vertrouwen bevorderd wordt en die aantoont dat het veilig is te participeren. Het 

moet daarbij duidelijk zijn dat het voor de mensen is. Die belangen zullen daardoor ook voorop 

staan. Om de toegankelijkheid, beheersbaarheid en de transparantie te vergroten zal gebruik 

gemaakt worden van een digitaal systeem. In de scenario’s zal dit systeem verder beschreven 

worden. 

Het concept zal aantrekkelijk moeten zijn en een combinatie zijn van diverse diensten en 

mogelijkheden. Commerciële concurrenten als Boels zijn sterke partijen waartegenover een flinke 

meerwaarde behaald kan worden op sociaal, fysiek en economisch niveau. Het collectief inkopen en 

gebruiken van spullen staat centraal. Op het gebied van spullen en apparaten zal dan ook pas een 

definitieve invulling gegeven worden na uitvoerige gesprekken met alle deelnemers. 

De bereikbaarheid is daarmee erg belangrijk. Het grote voordeel ten opzichte van reguliere 

verhuurbedrijven zijn de afstand, de openingstijden en de prijzen. Door een fysieke plek te creëren 

waar ook spontaan op de zondag middag een apparaat gehaald kan worden wordt een meerwaarde 

gecreëerd ten opzichte van verhuurbedrijven waar van te voren gereserveerd moet worden en die in 

het weekend, feestdagen of de avonden niet of beperkt bereikbaar is. 

De zelfredzaamheid is een belangrijk punt. Zoals eerder gezegd heeft het project slechts een hoog 

slagingspercentage wanneer de vraag vanuit de mensen zelf komt. Succesvolle Bottom-up projecten 

blijken vaak sterk te staan zolang de deelnemers achter het project blijven staan. Doordat in dit geval 

het project niet vanuit de mensen komt, maar het met de mensen tot stand komt, is het van belang 

duidelijk te hebben dat het van, en voor, de mensen is en er slechts gehandeld wordt met het oog op 

de toekomst.  

M. van Vollenhoven van Portaal geeft aan dat zij een sterke toegevoegde waarde ziet voor de sociale 

cohesie binnen buurten en het economische voordeel voor de mensen die het minder breed hebben. 
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Bij de invulling zal er rekening gehouden worden met de mogelijkheden. J.W. Wesselink geeft juist 

aan dat het verdienmodel enorm belangrijk is. Zonder achterliggende partij die de risico’s opvangt en 

de duurzaamheid van het project garandeert is weinig zicht op een succesvolle toekomst. Ook op dit 

punt zal bekeken worden in hoeverre een organisatie en de mensen samen werken en bij wie de 

financiële risico’s komen te liggen.  

Uit een interview met M. Langbroek van de Belastingdienst is gebleken dat er geen sprake is van wet 

of regelgeving wanneer het gaat om het als particulier collaboratief consumeren. Het interview kan 

gevonden worden in bijlage 2. Daaruit blijkt wel dat het belastingvoordeel verdwijnt wanneer een 

winstgevende organisatie achter het project komt te zitten.  

In de drie scenario’s zullen daarom drie situaties uitgewerkt worden. Gekozen zal worden voor een 

meer top-down benadering en een meer bottom-up benadering met als laatste een middenweg. 

Vervolgens zal bekeken worden hoe die verschillende situaties ingevuld kunnen worden.  

Mo Aswat, directeur bij Mosaic Partnership geeft in een gesprek aan dat het belangrijk is een plek te 

creëren, en niet die plek slechts te vullen. Er moet iets in samenwerking met de mensen gecreëerd 

worden waar de mensen zelf ook iets aan willen doen. Alleen als de mensen zelf iets over hebben 

voor een dergelijk project zal het slagen. Het is daardoor kern te kijken waarom mensen bereid zijn 

te investeren en niet wie er betaald. (Aswat, 2013) De verschillende mogelijkheden op de fysieke 

plek zijn enorm. Toch zijn er een aantal activiteiten en criteria welke in ieder geval plaats moeten 

vinden om te voldoen aan de doelstellingen en het bepalen van de zelfredzaamheid. Voorbeelden 

hiervan zijn:  

• Centraal gelegen 

• Mogelijkheid tot het delen van spullen en apparaten 

• Slechts bereikbaar voor deelnemers 

• Veilig en controleer- en beheersbaar 

• De keuze welke producten gedeeld worden ligt bij de deelnemers. De plek moet om die 

reden flexibel ingericht worden.  

• Inrichting en aankleding in overleg met deelnemers 

• Een gezamenlijke investering naar mate van gebruik 

• Mogelijkheid tot het aanbieden of vragen van diensten of gunsten 

• Koppeling sociaal deel ter voorkoming dat de plek niet gaat leven 
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H2 De scenario's 
Aan de hand van de criteria zoals deze zijn opgesteld in hoofdstuk 1 zullen hier een drietal scenario’s 

opgesteld worden. In de scenario’s zullen drie van elkaar verschillende situaties beschreven worden. 

Een scenario zal een conclusie bevatten op een fysiek, sociaal en economisch deel. Ten eerste zal 

bepaald worden hoe de fysieke locatie eruit ziet. Wat is de locatie, de grootte en de toegankelijkheid. 

Ten tweede wordt bekeken welke activiteiten en mogelijkheden de locatie biedt.  

Vervolgens zal worden bekeken in hoeverre een sociaal plan bij kan dragen aan de fysieke locatie. 

Hoe belangrijk is het sociale aspect en heeft dit een toegevoegde waarde? Tot slot wordt bij elk 

scenario een risico en financiële analyse gemaakt. 

H2.1 Scenario’s  

Scenario 1 

In het eerste scenario wordt een top-down benadering bekeken. In deze situatie ligt er weinig 

initiatief en risico bij de deelnemers en kan gekozen worden of wordt meegedaan aan een project 

dat verzorgd wordt door een bedrijf. De grootte van het project is vrij klein en daardoor erg 

bereikbaar. 

De locatie is in de straat het Hallehuis, een centraal en goed 

bereikbare locatie gelegen in de buurt ‘het Hallehuis’. In deze straat 

liggen veel ongebruikte parkeerplaatsen. Vanuit J.W. Wesselink 

kwam het idee van een ‘te bestellen’ fysieke plek. Een compleet 

ingerichte plek waar spullen toegankelijk is voor deelnemers. Zij 

kunnen zich aanmelden voor het project en afhankelijk van het 

aantal aanmeldingen een compleet ingerichte fysieke plek kopen of 

leasen.  

Door de potentiële deelnemers een mogelijkheid te bieden een 

compleet ingerichte plek te bieden wordt de drempel van de eerste stad kleiner gemaakt. Door als 

bedrijf bepaalde risico’s te nemen, wordt aan de deelnemers getoond dat er een vorm van controle 

en beheersbaarheid is.  

In dit geval levert een bedrijf een fysieke plek. Buurtbewoners kopen of leasen deze ruimte compleet 

met of zonder inhoud die in overleg bepaald wordt. De fysieke plek beschikt over een vorm van een 

kluisjessysteem dat in verbinding staat met een digitaal systeem. Via dat systeem kunnen spullen via 

de smart Phone of computer gereserveerd worden, defecten, vermissing of schade worden gemeld 

en de voorraden worden bekeken. Na reservering volgt een unieke code waarbij een product 

opgehaald kan worden. Na gebruik wordt het product teruggeplaatst en is het klaar voor een volgend 

gebruik. Een soort FEBO muur, maar dan anders. Via het systeem kan bekeken worden wie de vorige 

huurder was en welke producten beschikbaar of niet beschikbaar zijn. Door dit soort informatie 

transparant te maken kunnen diefstal en vandalisme tegen gegaan worden en ontstaat een 

vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel.  

Figuur 10, locatie scenario 1 
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De fysieke plek moet in dit geval flexibel zijn en wordt geplaatst in de openbare ruimte. Om die reden 

is gezocht naar een mogelijkheid van een gesloten ruimte met een inhoud van ca. 40m2. Algauw viel 

de keuze op tweedehands zeecontainers. Een 20ft of 40ft zeecontainer heeft de volgende 

afmetingen en kan al worden gevonden in goede staat voor onderstaande prijzen. (Balktrade 

Containers, 2013) Daarbij neemt een 20ft container slechts 2 parkeerplaatsen in beslag. 

Inhoud  20ft  40ft  

Lengte  5,90 meter  12,00 meter  

Breedte  2,35 meter  2,35 meter  

Hoogte  2,40 meter  2,40 meter  

Bruto Vloer Oppervlak  13,90 m2  28,20 m2  

Bruto inhoud  33,30 m3  67,68 m3  

Buitenzijde  

Lengte  6,10 meter  12,20 meter  

Breedte  2,50 meter  2,45 meter  

Oppervlak  

Prijzen 

Balktrade containers 

15,25 m2  

 

€1000,- - €1500,- 

30 m2  

 

€2000,- - €3000,- 

 

Natuurlijk ziet niemand graag een zeecontainer midden in de straat worden geplaatst. Het uiterlijk 

van de voormalige zeecontainer zal daardoor onderhanden worden genomen door een kunstenaar of 

architect waarbij geaccentueerd wordt wat er gebeurd. Zo geeft Roos Limburg van imoss aan dat het 

er uitnodigend en transparant uit moet zien. Daarbij moet de binnenkant veilig, praktisch en 

doelgericht ingericht worden. 

Voor de mate van het gebruik kan een systeem opgezet worden met abonnementen. Zodoende kan 

voorkomen worden dat misbruik gemaakt wordt van de investering van buurtgenoten. Denk aan een 

abonnement voor 3 reserveringen per week of een systeem waarbij achteraf betaald wordt. 

Naast spullen kunnen ook diensten gecombineerd worden met dank aan het digitale systeem. Zo 

kunnen diensten als honden uitlaten, oppassen of boodschappen aangeboden of gevraagd worden 

via het digitale systeem. Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid een controleur of monteur wekelijks 

of maandelijks langs te laten komen om de staat van de spullen en apparaten te controleren. Die 

mogelijkheid kan natuurlijk ook lokaal of onderling geregeld worden.  

Dit scenario is eigenlijk een scenario dat het meeste weg heeft van een Boels of verhuurservice op 

buurtniveau. De risico’s en betrokkenheid van de buurtbewoners is laag maar de mogelijkheden 

groot. Bij dit scenario wordt bepaald hoe ver de collaboratieve levensstijl gaat door de betrokkenheid 

van de bewoners. Welke producten in het systeem komen te liggen hangt ook af van wat de 

deelnemers willen. Denk aan apparatuur, speelgoed, huishoudelijke apparaten, machines of een 

partytent.  

Risico’s 

Voornamelijk de effecten en levensvatbaarheid op de lange termijn zijn hier een risico. Het is 

onduidelijke of een dergelijke plek zal slagen of falen door de functie die het biedt. Daarnaast is de 

weerstand vanuit de buurt tegenover een container in de straat zee reëel. 
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Sociaal 

Het sociale aspect is binnen dit scenario vrij laag. Er is geen ontmoetingsplek aanwezig of groep 

buurtbewoners nodig die zich verenigt om het project te starten en te onderhouden. Het initiatief 

komt vanuit de organisatie en wordt opgestart in overleg met de bewoners. Wel is er de 

mogelijkheid tot het uitwisselen van diensten doch zal die mogelijkheid voornamelijk via een digitaal 

netwerk gaan. 

Fysiek 

Fysiek gezien heeft deze mogelijkheid een behoorlijke impact. Doordat er gebruik gemaakt wordt van 

de openbare ruimte, zullen parkeerplaatsen ruimte moeten maken voor de zeecontainer. In verband 

met vergunningen, inspraak en openbare ruimte zou het lastig kunnen zijn een dergelijk project neer 

te zetten. Daarbij heeft de container een geringe inhoud en oppervlak en zijn de mogelijkheden 

daardoor beperkt. De fysieke plek ligt in dit geval wel erg centraal gelegen en ligt niet ‘naast’ andere 

woningen wat geluidsoverlast kan tegen gaan. Groot nadeel is dat er geen stroom of verwarm functie 

bestaat waardoor die of aangelegd moet worden of moet worden getapt. Daarbij biedt dit scenario 

geen mogelijkheid tot uitbreiding of het toevoegen van andere functies en zijn ingewikkelde 

constructies bepalend voor de toestemming om een zeecontainer in de openbare ruimte te plaatsen. 

Economisch 

Daartegenover is dit scenario op economisch vlak juist erg aantrekkelijk doordat de risico´s van 

beschadigingen van spullen etc. liggen bij een organisatie. Tegelijkertijd kunnen duidelijke afspraken 

gemaakt worden en kan daardoor een ´what you pay is what you get´ systeem worden opgesteld 

door middel van een tegoed, een abonnement of debet structuur. Met het uitvoeren van diensten 

zou daarbij bijvoorbeeld tegoed verdiend kunnen worden. Daarbij is de zeecontainer een vrij 

goedkoop scenario afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers. 

In dit scenario kan door een organisatie daadwerkelijk winst geboekt worden en is het voor de 

buurtbewoners helder en duidelijk wat de kosten en de opbrengsten zijn. Wat dat betreft is dit een 

recht door zee structuur waarbij duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden wat de kwaliteit en 

duurzaamheid van het project slechts ten goede kunnen komen.  
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Scenario 2 

Abonnement. Voormalig kinderdagverblijf. Hoog sociaal, hoog fysiek.  

In het tweede scenario zal een uitgebreider concept beschreven 

worden waarin de collaboratieve levensstijl een stukje verder gaat. 

De invloed van het sociale aspect wordt groter en daarbij zijn door 

de afmetingen van het pand de mogelijkheden groter. Hier worden 

de mogelijkheden bekeken voor het voormalig pand van het 

kinderdagverblijf op het Klinket.  

Het pand ligt meer aan de rand van de buurt dan de locatie in 

scenario 1. Desondanks is de locatie goed bereikbaar en biedt meer 

mogelijkheden dan de zeecontainer. Daarbij is dit een bestaand pand 

waardoor er minder weerstand tegen het beginnen van het project 

verwacht wordt vanuit de buurt. Zoals eerder ook al gezegd zal niet 

iedereen graag een zeecontainer midden in de straat of 

voor het huis hebben staan waardoor een bestaande 

locatie in ruimtelijk opzicht een beter alternatief is.  

Het pand bestaat uit twee verdiepingen en ligt aan de 

rand van de buurt. De totale hoeveelheid BVO van het 

pand bedraagt ca. 290m2 verdeeld over twee 

verdiepingen, daarnaast beschikt het pand over een 

buitenruimte van ca. 30 m2 meter die is afgeschermd 

door middel van een hekwerk. Op het moment straalt 

het pand weinig uit waardoor een opknapbeurt en 

invulling al gauw leven in de brouwerij zal brengen.  

Waar het collaboratief consumeren in scenario 1 de drijfveer achter het project was, komen er in dit 

scenario een aantal mogelijkheden meer bij kijken. Hier zal de fysieke locatie naast collaboratieve 

consumptie ook op het sociale aspect inspelen, het voorbeeld is genomen aan de vroegere 

doelstellingen van het buurthuis. In het verleden bestonden in Nederland in veel buurten 

zogenaamde ‘buurthuizen’. Hoewel we deze buurthuizen tegenwoordig in veel moderne buurten en 

wijken niet meer tegenkomen bestaan ze nog steeds. Die buurthuizen zijn vaak in bezit van een 

gemeente of particuliere instantie zoals een stichting. Zij richten zich vaak op het zwak-

maatschappelijke milieu en hadden als kerntaak een gemengd aanbod voor ontmoeting, 

vrijetijdsbesteding en culturele, educatieve en emancipatoire activiteiten. (Canon, 2012) Echter 

zullen die taken in deze bestaande situatie weinig nodig zijn. Als gevolg van de digitale revolutie op 

het gebied van internet, sociale netwerken en telecommunicatie is de vraag naar een 

ontmoetingsplek of kenniscentrum niet zo relevant als dat die in het verleden, of minder ontwikkelde 

gebieden is. Volgens de stichting ‘tijdvoorsamen’ is de verschuiving van buurthuis naar 

‘wijkonderneming’ opvallend. Naast dat dit nieuwe buurthuis slechts een huiskamer van de wijk is, 

biedt de plek ook ruimte voor werken, ontwikkeling, nieuwe contacten leggen en kennis opdoen 

zoals huiswerkbegeleiding of computerlessen. Zij dragen aan dat het buurthuis anno 2013 steeds 

meer een onderneming wordt en stellen dat hoewel de nadruk er niet op zou moeten liggen, 

inkomsten toch een belangrijk punt is. Zeker wanneer het buurthuis in eigendom is van de buurt zelf. 

Figuur 11, Locatie voormalig 

kinderdagverblijf 

Figuur 12, Straatbeeld 
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Autonomie of zelfbeheer heet dat. Die financiën zijn voor veel buurthuizen een voortdurend punt 

van zorg. Als buurthuis zijnde wordt een bescheiden gemeentesubsidie ontvangen en wordt de rest 

bij elkaar gesprokkeld met behulp van sponsoring, horeca en de verhuur van ruimten. (De Nieuwe 

Jutter, 2012) Zo wordt het voorbeeld aangedragen van buurthuis ‘De Nieuwe Jutter’ uit Utrecht. Het 

buurthuis heeft een vergelijkbaar oppervlak met het pand aan het Klinket en is ook gevestigd in een 

bestaand pand. Zij hebben de inkomsten begroot op €85.000 waarmee zij Break-even spelen, zo’n 

50% daarvan bestaat uit gemeentesubsidie, ruim 10% uit sponsoring, ca. 35% uit zaalverhuur en 5% 

uit Horeca. Tevens is vanuit onderzoek gebleken dat zelfbeheer leidt tot meer ondernemerschap en 

een sterker bestuur. 

Dit moderne buurthuis gericht op de buurt ‘het Hallehuis’ in Amersfoort zal daardoor ingericht 

worden met het oog op de collaboratieve levensstijl op buurtniveau. Denk hierbij aan onder andere 

de volgende zaken: 

• Mogelijkheid tot collaboratieve consumptie. Zelfde opzet en systeem als in scenario 1. Veilig 

en betrouwbaar systeem dat uitnodigt en stimuleert. De inbreng voor producten komt vanuit 

de bewoners. Een mogelijk betaal of deelsysteem zal ook opgezet moeten worden met de 

deelnemers. 

• Meer bottom-up. Het initiatief hoeft hier niet per definitie vanuit de bewoners te komen. 

Wel moet de organisatie en sturing door de bewoners gebeuren. Binnen de buurt zullen 

enkele personen gezocht worden die samen met een organisatie de boel op willen zetten en 

willen beheren.  

• Werkplekken voor ZZP’ers of thuiswerkers, in combinatie met een intern of extern 

kinderopvangcentrum.  

• Een balie met een vrijwilliger die de weg wijst binnen het pand, kan helpen met het halen of 

brengen van spullen etc.. Ook kan gedacht worden aan een thuisbezorgservice van spullen of 

een ophaalservice. 

• Een grote gedeelde vriezer, koelkast etc. waar grootverpakkingen kunnen worden 

opgeslagen. Grootverpakkingen blijken vaak goedkoper en duurzamer dan losse aankopen. 

• Mogelijkheid om iets te reserveren, diensten te vragen of aan te bieden en hulp te vragen via 

de smart Phone of computer. Met diensten worden zaken bedoeld als het doen van een 

boodschap, een hond uitlaten, een moeder van een klasgenootje te vragen een kind mee te 

nemen etc.  

• Lessen voor ouderen of jongeren zoals computerlessen, smart Phone lessen, auto-

onderhoudslessen muzieklessen of kooklessen gecombineerd met een dineravond. 

• Spelletjes- of speelavonden, zaalverhuur voor feesten, vergaderingen etc.  

• Auto- en fietsverhuurservice. 

• Postpakketen laten bezorgen en ophalen.  

Uiteraard hangen al deze punten af van de wensen van de mensen uit de buurt. De genoemde 

mogelijkheden zijn slechts reële voorbeelden. 

Fysiek 

Op fysiek niveau is dit een aantrekkelijk alternatief. Het pand op het Klinket staat al een geruime tijd 

leeg. Die leegstand komt de staat en uitstraling van het pand niet ten goede. Eerder werden fiets- en 

autoverhuur als mogelijke functie genoemd. Door de ligging biedt deze locatie voldoende ruimte 
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voor die mogelijkheid. De fysieke plek beschikt al over een geschikte indeling om diverse functies 

huis te vesten. Zo zou de opslag voor collaboratieve consumptie op de bovenverdieping plaats 

kunnen vinden met een lokaal beneden voor zware apparaten. Tegelijkertijd zouden zowel boven als 

beneden ruimtes ingericht worden voor de feestjes, lessen of clubjes. De plek beschikt daarnaast 

over gas, water en elektriciteit en is daardoor gebruiksvriendelijk.  

Sociaal 

Op sociaal vlak valt hier zowel veel te behalen als toe te passen. Zo is Kwintes een organisatie die zich 

inzet voor mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en 

recreëren. Kwintes biedt die zorg op maat die haar cliënten nodig heeft. Tijdens een interview met 

Rienk Buter, hoofd huisvesting en onderhoud bij Kwintes, werd gezegd dat zij op zoek zijn naar 

mogelijkheden waarbij cliënten in de buurt een steentje bij kunnen dragen. (Buter, 2013) In mail 

contact met R. Buter wordt de vraag gesteld of er vanuit Kwintes interesse is in het participeren in 

een project zoals dit scenario beschrijft. Op de mogelijkheid van het inzetten van cliënten van 

Kwintes werd positief gereageerd. Gevraagd wordt in hoeverre het mogelijk is om bepaalde diensten 

en taken door cliënten uit te laten voeren. Niet alleen is dat een toevoeging op het concept maar ook 

wordt hen op deze manier een mogelijkheid geboden zich nuttig te voelen en sociale contacten te 

leggen. Vrijwilligers zullen belangrijk zijn voor een dergelijk project.  

Daarnaast kan het een locatie bieden waar jong en oud ontmoeten, bandjes samen kunnen komen, 

gekookt kan worden, gewerkt wordt en ontmoetingen plaats kunnen vinden. Zoals te lezen is biedt 

dit scenario meer functies en mogelijkheden op sociaal gebied. Het punt met dit soort nieuwe 

projecten is vaak dat van te voren niet precies te voorspellen valt waar precies animo en vraag naar is 

zonder uitgebreid marktonderzoek te doen, waarbij de gegevens vaak ook nog eens buurt- of 

persoon specifiek zijn. Door de grootte van het pand kunnen klassieke buurthuisfuncties 

gecombineerd worden met moderne activiteiten en collaboratief consumeren. Tegelijkertijd bied de 

locatie een veilige plek voor bijvoorbeeld spelende kinderen.  

Het grote voordeel van dit model is de mogelijkheid om echt een plek te creëren. Zo zouden er 

thema-avonden kunnen zijn waarin Surinaams, Hindoestaans of Marokkaans gekookt wordt, 

ambachtelijke werkzaamheden worden verricht zoals het zelf maken van een houten tafel of op een 

avond creatief geknutseld worden. In dit model is het daadwerkelijk mogelijk een plek te creëren die 

hip is, waar mensen heen gaan om er te zijn. Dat is een belangrijk punt wanneer een dergelijk project 

gestart wordt, er moet geen gevoel komen dat een plek gecreëerd is voor de hulpeloze. Het moet hip 

zijn om er te kunnen zijn, geen schande. Die mogelijkheid bestaat in dit model. 

Economisch 

Op economisch vlak is dit scenario wel wat ingewikkelder. Zo moet er rekening gehouden met een 

aantal punten. Ten eerste gaat het om een bestaand pand. Dat pand zal aangekocht moeten worden, 

aangepast worden aan de eisen, gevuld moeten worden en moeten er vergunningen verleend 

worden. Daardoor is dit een duurder scenario dan het vorige. Het is daarom van belang dat er 

voldoende mensen willen participeren om zo het instapbedrag niet te hoog te maken.  

De aanschafwaarde van het pand kon niet achterhaald worden, aan de hand van referentiepanden in 

de buurt wordt een schatting gedaan van ca. €300.000,-. Wel moet een omgevingsvergunning 

aangevraagd worden in verband met het wijzigen van de bestemming. Daarbij zal het pand 

aangekleed moeten worden en ingericht voor de verschillende functies. Natuurlijk kan dat door de 
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bewoners van de buurt zelf verzorgd worden en kunnen apparaten en spullen gedoneerd worden. In 

het kader van de collaboratieve levensstijl zou er zelfs van het vakmanschap van buurtbewoners 

gebruik gemaakt kunnen worden voor de verbouwing en inrichting.  

Er zijn 2 soorten kosten en baten in dit verhaal. Enerzijds de kosten en baten voor de achterliggende 

organisatie. Bijvoorbeeld marketing, onderzoeken en investeringen. Die organisatie moet niet veel 

winst willen boeken op het project. Het project is in eerste instantie voor de bewoners en een 

duurzame toekomst en om die reden moet ervoor gezorgd worden dat de kosten zo laag mogelijk 

zijn om de kans op succes te vergroten. De achterliggende organisatie zou winst kunnen behalen op 

de lange termijn door middel van de waarde van het pand, reclame of een vorm van begeleiding bij 

de opzet of het beheer. Maar ook instellingen als Portaal, de gemeente Amersfoort of Kwintes 

zouden een bijdrage kunnen leveren naar gelang de baat die zij bij het project zullen hebben. 

Ten tweede zijn er de kosten en de baten voor de buurtbewoners. Deze zijn iets lastiger daar de 

kosten en de baten afhankelijk zijn van de hoeveelheid buurtbewoners dat mee wilt doen aan het 

project. Daarbij zijn er een aantal verschillende kostenposten.  

• Kosten spullen 

• Kosten inrichting 

• Kosten pand 

• Investering in tijd 

Daarnaast zijn er ook verschillende vormen van baten die allen alleen in geld uit te drukken zijn 

afhankelijk van het aantal mensen dat mee doet en de precieze activiteiten die te doen zijn.  

• Baten uit het collaboratief consumeren van spullen, vervoersmiddelen en apparaten 

• Baten uit de geleverde diensten. Die kunnen zowel in tijd, moeite als geld zijn 

• Baten uit een verbetering van de sociale cohesie 

• Baten uit de mogelijkheid om te re-integreren in de samenleving 

Risico´s 

Voor dit scenario is tevens een risicoanalyse gemaakt, beheersmaatregelen zullen slechts gemaakt 

worden van het uiteindelijk gekozen scenario. 

 

 

Hoge impact  

- Geen animo 

- Geen vergunning van gemeente 

- Geen subsidie 

- Geen vrijwilligers 

- Weerstand vanuit de omgeving 

- Spullen worden slecht behandeld, gestolen of vernield 

- Na succesvolle opstart zakt de animo waardoor het project dood bloedt 

- Er worden geen trekkers vanuit de buurt gevonden waardoor er te veel op de schouders van 

de organisatie komt te liggen 

 

Gemiddelde impact 

- Te weinig animo voor rendabel 

- Geen partijen of organisaties die mee willen investeren 
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- Het wordt een hangplek 

- Spullen worden te veel gebruikt waardoor vaak dingen niet beschikbaar zijn 

- Mensen kunnen niet definitief overstappen op een deelsysteem waardoor mensen nog 

steeds thuis de spullen hebben staan en geen gebruik van de voorziening maken 

 

 

Scenario 3 

Voor het derde scenario was het idee een concept op te zetten 

dat tussen de beide vorige scenario´s in ligt. Het idee was een 

locatie kleiner dan het pand in scenario 2 in te richten op exact 

dezelfde manier maar met een kleiner budget en minder 

moeite. Voor dit scenario zijn twee locaties bekeken. De eerste 

optie voor scenario 3 blijkt niet haalbaar. Het idee was een 

voorziening te realiseren op een stuk openbare ruimte in het 

midden van de buurt. Echter is uit het bestemmingsplan 

gebleken dat er geen mogelijkheid is hier te bouwen, of de 

bestemming aan te passen. Die regel blijkt te gelden op alle 

stukjes park of openbare ruimte. Daardoor valt deze optie af.  

 

De tweede optie is een tweetal leegstaande schuren in één van 

de zijwegen van de kleine kreek. Zoals op de foto hiernaast te 

zien is biedt dit een open plek met een fysieke plek met weinig 

ruimte. Door die kleine ruimte zijn de mogelijkheden vrij 

beperkt en zal het scenario weinig afwijken van scenario 1. 

Door de afmetingen en locatie zal het moeilijk zijn een sociaal 

aspect of facetten van het buurthuis toe te kunnen passen die 

juist de meerwaarde lijken te bieden. Het enige verschil met 

scenario 1 blijkt dan nog dat er hier sprake is van een 

bestaande ruimte wat op financieel en haalbaarheid positiever 

is dan de zeecontainer in scenario één maar waar je te maken 

krijgt met eigenaarschap en een aankoopsom. Daardoor zal dit 

scenario niet dieper uitgewerkt worden en wordt verwezen 

naar scenario 1 voor de activiteiten. Toch lijkt dit scenario meer te 

kunnen bieden dan Scenario 1. Doordat er geen afspraken met gemeente of buurtbewoners hoeven 

te worden gemaakt en er geen vergunningen hoeven worden aangevraagd is dit een meer haalbaar 

alternatief.  

Het idee is de twee bestaande schuren zo aan te passen dat ze van buiten gemakkelijk te bereiken 

zijn en de ruimte in te richten met eenzelfde systeem als in scenario 1. Een voordeel is verder ook dat 

er in dit scenario gehandeld kan worden vanuit de bewoners zelf, zo zouden zij zich zelf kunnen 

verenigen, de schuren aankopen en inrichten naar wens. Ook zou een organisatie de schuren in 

beheer kunnen nemen en die compleet met digitaal systeem leasen of huren aan de bewoners 

waarmee een stukje, al dan niet ingewikkeld, beheer wegvalt.  

 

 

Figuur 13, uitzicht openbare ruimte Scenario 3 

optie 1 

Figuur 14, uitzicht openbare ruimte Scenario 3 

optie 2 
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Sociaal 

Weinig ruimte voor sociale aspecten. Wel kan er door de situatie bottom-up gewerkt worden en is de 

situatie in dit scenario beheersbaar in eigen beheer voor de buurtbewoners. Verder kan het systeem 

van diensten ook hier worden toegepast en zou een bezorgsysteem kunnen worden opgezet. 

Hiervoor zou met organisaties als Kwintes of Vitale ouderen kunnen worden gesproken. Door de 

mogelijkheid van zelfbeheer of zelfredzaamheid zou het een reële gedachte zijn dat dit de sociale 

cohesie ten goede komt. (Botsman & Rogers, What's mine is yours, 2010) 

 

Fysiek 

Fysiek is ook dit een interessant alternatief. De locatie ligt verder uit het 

centrum van de buurt en is daardoor wellicht minder aantrekkelijk voor de 

buurtbewoners uit het noorden. Toch is ook deze locatie goed bereikbaar 

ter voet en met de fiets of auto en ligt dichterbij dan reguliere 

verhuurbedrijven. De ruimte is beperkt waardoor de activiteiten op de 

fysieke plek beperkt blijven tot de collaboratieve consumptie. Wel ligt de 

locatie gunstig in een zijstraat van de Kleine Kreek waardoor het overzicht 

op de locatie groot is en daarmee ook het gevoel van veiligheid ten goede 

komt. Verder beschikken deze garageboxen reeds over elektra. Een ander 

voordeel is dat de twee andere garageboxen die op de foto te zien zijn in 

particulier eigendom zijn. Mocht het project succesvol zijn en wordt er 

gevraagd om uitbreiding zouden die garageboxen een mogelijke optie kunnen zijn. 

 

Economisch 

Economisch is dit een rendabel scenario doordat er weinig geregeld hoeft te worden. Het voordeel 

van de bestaande garageboxen is dat geen vergunningen hoeven te worden aangevraagd en geen 

precariobelasting hoeft te worden betaald.  

Economisch gezien kan dit scenario op verschillende manier worden gezien. Bottom-up en Top-

down. Wanneer de bewoners zelf het touw in handen nemen kunnen de kosten goed in toom 

worden gehouden en hoeft naast de verbouwing slechts de aankoopsom of maandelijkse huur te 

worden betaald. Tegelijkertijd kunnen sponsors gevraagd worden om het project te financieren of 

sponsoren. Ook is een mogelijkheid dat een organisatie het scenario promoot en de locatie samen 

met de bewoners inricht. Daarin zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat een organisatie de schuren 

bezit, verbouwd en beheerd, en de bewoners de verdere inrichten en vulling verzorgen. 

Het voordeel van bottom-up zonder organisatie blijkt ook dat er geen vergunning of belasting 

betaald hoeft te worden. Zo blijkt uit het interview met een belasting medewerker. (Langbroek, 

2013) 

Risico’s 

Hoge impact  

- Geen animo 

- Een vergunning blijkt toch nodig en wordt niet verleend 

- Weerstand vanuit de omgeving 

- Spullen worden slecht behandeld, gestolen of vernield 

Figuur 15, Locatie scenario 3  

optie 2 
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- Na succesvolle opstart zakt de animo waardoor het project dood bloedt 

- Er worden geen trekkers vanuit de buurt gevonden waardoor er te veel op de schouders van 

de organisatie komt te liggen 

- Verkoop- of verhuurprijzen van de garageboxen liggen te hoog 

 

Gemiddelde impact 

- Te weinig animo om rendabel te zijn 

- Geen partijen of organisaties die willen mee investeren 

- Het wordt een hangplek 

- Spullen worden te veel gebruikt waardoor die vaak niet beschikbaar zijn 

- Mensen kunnen niet definitief overstappen op een deelsysteem waardoor mensen nog 

steeds thuis de spullen hebben staan en geen gebruik van de voorziening maken 
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H2.2 Toetsing 

Zoals gezegd is het doel van het onderzoek om inzicht te krijgen in hoe de buurt over collaboratief 

consumeren denkt en in hoeverre zij bereidt zijn mee te helpen of deel te nemen aan één van de 

scenario’s of het opzetten van een netwerk. Om antwoord te krijgen op die vragen zijn een aantal 

vragen opgesteld. Met deze vragen is in het weekend en doordeweeks bij een aantal woningen in het 

Hallehuis aangebeld. Op die manier wordt een meer diverse populatie bereikt. Er zijn slechts vragen 

gesteld in de doelgroep 18+. In bijlage 4 kunnen de vragenlijst en resultaten bekeken worden.  

De conclusie die getrokken kan worden is dat er een stijgende trend te zien is in het collaboratieve 

consumeren. 65% van de geïnterviewden geven aan al eens te hebben geleend, gehuurd of geleased 

in de afgelopen jaren en bijna 60% geeft aan dit in de toekomst vaker te willen doen als daar een 

gemakkelijk en veilig platform voor zou zijn. Tegelijkertijd geeft ruim 73% van de ondervraagden aan 

bepaalde spullen te willen delen met buurtbewoners! Aan de hand van die cijfers zou al gezegd 

kunnen worden dat er vraag is naar een platform in deze buurt.  

Het besparen van geld staat met ruim 70% duidelijk bovenaan de lijst van redenen om collaboratief 

te consumeren gevolgd door het besparen op onderhoud en opslagruimte. Duurzaamheid blijkt 

vandaag de dag nog een vrij onbelangrijk punt om op in te spelen. Slechts 11,5% geeft aan die 

duurzaamheid belangrijk te vinden om collaboratief te consumeren. Dit was te verwachten in 

verband met de eerdere uitspraken dat op de korte termijnbelangen moet worden ingespeeld. 

Daarbij worden voor redenen dat het niet gebeurd veel verschillende redenen gegeven. 

Voornamelijk de moeite het vertrouwen en de contacten met de buurt zijn hoge drempels. 

Uiteindelijk wordt de vraag gesteld of er vraag is naar het stimuleren van die collaboratieve 

consumptie op buurtniveau. Verassend genoeg geeft ruim de helft aan dit te willen. 

Op de scenario’s wordt terughouden gereageerd. Uiteraard zal dat te maken hebben met het 

ontbreken van daadwerkelijke bedragen. Voor een volgend onderzoek toegespitst op een gekozen 

model, zou dan ook eerst een uitgebreide begroting moeten worden gemaakt om duidelijk aan te 

geven wat de kosten en opbrengsten zijn.  

Scenario 1 lijkt weinig in de smaak te vallen. Maar liefst 80% blijkt aan de ‘niet’ kant te zitten. 

Voornamelijk gewezen wordt naar de zeecontainer als niet mooi, niet praktisch en gevraagd wordt 

naar hoeveel ruimte zo’n container biedt om rendabel te kunnen zijn.  

Scenario 2 komt een stuk beter uit het onderzoek. Hier zit het grootste gedeelte van de 

ondervraagden op een misschien waarbij zij zeer graag een uitgebreid overzicht zouden willen zien 

van het precieze hoe en wat. Ruim de helft geeft aan aspecten te horen die hen aanspreekt. Grote 

verbetering ten opzichte van het eerste scenario is het invullen, en verbeteren, van een bestaande 

leegstaande situatie.  

Tot slot hangt scenario 3 ertussen in. Het grote voordeel van dit scenario lijkt te zijn dat er tevens 

gebruik gemaakt wordt van bestaande bouw maar er geen grote investering nodig is waar scenario 2 

zowel tijd als geld kost. Toch mist hier het sociale aspect en bestaat het gevaar dat zomaar een plek 

wordt gevuld. Het gevaar dat bestaat is daardoor dat het op de termijn leeg loopt.  
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H2.3 Multi criteria analyse 

In bijlage 1.7 kan de totale Multi criteria analyse gevonden worden. De gekozen 

onderscheidingscriteria zijn voortgekomen aan de hand van de input uit hoofdstuk 1 en de 

verschillende onderzoeken. Zoals al verwacht blijkt scenario 2 de beste keuze om verder uit te 

werken. Hoewel financieel en qua moeilijkheidsgraad scenario 1 en 3 wellicht beter zijn, biedt 

scenario 2 een meer levensvatbaar en kansrijk project om succesvol voort te kunnen bestaan. Het 

sociale aspect in scenario blijkt dusdanig belangrijk om een succesvolle en hippe plek te creëren dat 

het zomaar plaatsen van een simpele plek om collaboratief te consumeren niet voldoende blijkt. De 

extra mogelijkheden van scenario twee zouden ervoor kunnen zorgen dat de fysieke plek geen 

doodbloedende plek wordt maar daadwerkelijk het centrum van de buurt. Door bijvoorbeeld de 

mogelijkheid te bieden pakketjes bij het nieuwe buurthuis te laten bezorgen wordt voorkomen dat 

pakketjes niet bezorgd worden wanneer niemand thuis is. Vervolgens kunnen die pakketjes 

opgehaald worden wat al voor een vorm van levendigheid zorgt. Dit soort aspecten en 

mogelijkheden moeten de plek maken. 

Het idee om mensen met een uitkering, beperking of cliënten van Kwintes in te zetten bij 

maatschappelijke ondersteuning blijkt ook een goed punt te zijn. Hierin kan binnen de casus met 

diverse instanties en personen bekeken worden hoe ver hierin gegaan wordt. Zo zijn er voorbeelden 

van een kleine boodschap tot huishoudelijke hulp. Dit betekent minder kosten voor de gemeente en 

voordelen voor mensen met een uitkering (ritme, goed gevoel, sociale contacten, werkervaring dat 

de kans vergroot op een betaalde baan) 

In het volgende hoofdstuk zal in een business model het concept gegeneraliseerd worden zodat het 

een concept wordt dat toegepast kan worden in meerdere buurten. De essentie van het concept 

blijkt duidelijk. Er moet een locatie gecreëerd worden die de functies overneemt van het vroegere 

‘buurthuis’ en die tilt naar een modern niveau. Zo worden functies als het delen van spullen en 

apparaten toegevoegd, een digitaal systeem waarmee diensten etc. kunnen worden uitgewisseld en 

moderne activiteiten mogelijk gemaakt. Daarnaast moet het nieuwe buurtcenter een functie hebben 

om generaties en culturen te verbinden. Dat kan op veel verschillende manier maar zal op een 

speelse manier moeten gebeuren. Het project moet niet geforceerd zijn. Er moet ten eerste animo 

gevonden worden bij een aantal buurtbewoners om met hen het project te starten, de plek te 

kiezen, de ruimte in te richten en de activiteiten te bepalen. Elke buurt zal hierin uniek zijn waardoor 

het van belang is dat er bij elke project goed naar de doelgroep gekeken wordt en verplaatst wordt in 

de wensen en gewoonten van de mensen uit die specifieke buurt. Een buurt met mensen met hoge 

inkomens zal andere wensen hebben dan een buurt met voornamelijk sociale huur en veel 

verschillende culturen.  
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H3 Business model ‘Sharecenter’ 
Vanuit de Multi criteria analyse en de bijbehorende toelichting is scenario 2 naar voren gekomen als 

nader uit te werken variant. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de uitwerking van een business 

model voor het concept zodat het toepasbaar is op meerdere buurten. De onderneming waar het 

business model voor wordt geschreven wordt voor het gemak ‘Sharecenter’ genoemd. Centraal staan 

de volgende 8 vragen.  

1.    Beschrijf de klant en segmenteer ze. 

2.    Wat wordt hen geboden? 

3.    Op welke wijze wordt het product verkocht? 

4.    Daarna worden per segment de revenu stromen bekeken. 

5.    Wat zijn de belangrijkste resources? 

6.    Wat zijn de belangrijkste activiteiten? 

7.    Op welke wijze kan hierbij een partner-netwerk in worden gezet? 

8.    Welke kostenstructuur kan hierop worden toegepast?  

Aan de hand van deze vragen zal het uiteindelijk business model opgesteld worden volgens de opzet 

van A. Osterwalder. Van belang is een duidelijk verhaal te krijgen waarbij de diverse aspecten elkaar 

ondersteunen en toegewerkt 

wordt naar een model dat 

levensvatbaar is en 

daadwerkelijk levensvatbaar is.  

Wie? 

Als klant is gekozen om direct 

op de bewoners en 

woningeigenaren te richten. 

Ook bestaat de mogelijkheid 

om met een gemeente in zee te gaan ten behoeve van het verbeteren van wijken. Op die manier 

ontstaan twee doelgroepen. Enerzijds de buurtbewoners. Er wordt een buurt of wijkgedeelte 

gekozen en binnen dat gebied wordt iedereen als potentiele klant gezien. Middels reclamefolders en 

marktonderzoeken zullen zij op de hoogte gebracht worden van het project. Uiteindelijk zal er met 

het doen van onderzoek en met de inrichting gericht worden op de daadwerkelijke deelnemers en 

zullen de overige buurtbewoners later opnieuw benaderd worden of vanzelf aansluiten.  

Anderzijds zijn woningcorporaties als Portaal of Alliantie die met behulp van het concept een 

meerwaarde kunnen bieden binnen wijken en buurten. Dus ook hen kan het concept aangeboden 

worden en kan samen aan de realisatie gewerkt worden.  

Bewust wordt gekozen de buurtbewoner niet te segmenteren. Naast een winstoogmerk heeft 

Sharecenter een duidelijk sociale doelstelling en oog voor de toekomst. Zo zullen buurten die in 

verhouding minder geld te besteden hebben, wellicht meer baat bij het project hebben. De winst is 

dan wellicht niet op korte termijn in geld uit te drukken maar levert wel een meerwaarde in de 

waarde van een wijk of buurt dat op de lange termijn juist wel winst op zou kunnen leveren. Ook 

zouden in dat soort gevallen woningbouwcorporaties, stichtingen of gemeenten mee kunnen 

werken. Het doel is om juist met die punten de doelgroep aan te kunnen spreken. 

Figuur 16, Businessmodel volgens A. Osterwalder 
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Wat? 

Het product dat aan hen geboden wordt bestaat uit twee delen.  

Enerzijds is er het opstarten van het project. Hiermee worden de initiatief-, definitie-, ontwerp- en 

realisatiefase bedoeld. Hier wordt een overzicht geboden met criteria voor de fysieke plek en de 

buurt. Hier wordt een compleet plan geleverd die inspeelt op vragen als:  

• Waar moet de doelgroep aan voldoen en hoe wordt die benaderd  

• Waar moet de buurt aan voldoen en hoe wordt die afgebakend  

• Waar moet de fysieke plek aan voldoen en hoe bepaal je de invulling 

Daarbij bestaat de mogelijkheid om ‘Sharecenter’ in te huren om assistentie te laten bieden, of 

leiding te laten nemen in deze fase. Op die manier wordt de drempel weggenomen van het zelf 

organiserend vermogen vanuit de buurtbewoners. Die assistentie kan op twee manier worden 

‘gekocht’. Hoewel een betaling de meest voor de hand liggende optie is, is dat een investering die 

wellicht op zijn beurt juist weer een nieuwe drempel vormt. Een alternatief op die manier is dat ook 

de beheerfase voor minimaal een aantal jaren wordt gegund. Binnen die beheerfase zal een deel van 

de opbrengsten uit abonnementen of verhuur naar Sharecenter gaan. 

De tweede optie bestaat dan ook uit die beheerfase. Ook daarbinnen kan een deel van de 

zelfredzaamheid uit handen gegeven worden aan Sharecenter. Denk aan onderhoud van het pand, 

beheer van de spullen en de apparaten voor de collaboratieve consumptie, de vrijwilligers en relaties 

met instellingen als Kwintes en de financiën.  

Door dit proces te starten en te beheersen wordt een uniek product geboden. Daarbij is het concept 

dat verkocht en gepromoot wordt uniek in Nederland. Het Sharecenter als modern buurthuis waar 

naast het sociale gedeelte veilige collaboratieve consumptie mogelijk maakt biedt daardoor 

meerdere voordelen voor de diverse partijen en beschrijft een haalbaar en levensvatbaat product. 

Uit de diverse onderzoeken is gebleken dat er vraag is naar een voorziening die collaboratieve 

consumptie leuk, hip en gemakkelijk maakt. Tevens is gebleken dat er vraag is naar een sociaal 

maatschappelijke voorziening die de buurt met elkaar verbind. Op die twee aspecten wordt 

ingespeeld. Daarnaast zijn er activiteiten en functies die slechts meerwaarde bieden en kan er door 

de flexibiliteit ingespeeld worden op diverse doelgroepen met dezelfde principes. 

Hoe? 

Doordat er twee doelgroepen zijn, zijn er ook twee verschillende vormen van promotie. Zo zouden 

de buurtbewoners voorzichtig benaderd moeten worden en moet voornamelijk de individuele 

meerwaarde van het project op korte termijn worden aangetoond. Daarbij moet duidelijk gemaakt 

worden dat het project van en voor de buurt is. Zoals eerder gezegd weten consumenten zich steeds 

beter te wapenen tegenover grote organisaties. Door aan te tonen dat Sharecenter niet een 

dergelijke grote geldbeluste organisatie is maar juist de intentie heeft de buurt te helpen kan het 

vertrouwen worden geworden dat nodig is.  

Daartegenover zullen gemeenten en woningbouwcorporaties wel actief benaderd moeten worden. 

Hen moet getoond worden dat het een meerwaarde levert op de buurt met het gevolg dat er geld 
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bespaard of verdiend kan worden. Zo zijn woningen in een ‘goede buurt’ meer waard en heeft 

diezelfde buurt daardoor minder onderhoud en investeringen nodig. (Gemeente Brummen, 2013) 

Zoals in de voorgaande stukken staat, zijn er voor zowel de buurtbewoner als de gemeente en de 

woningcorporatie diverse voordelen als gevolg van het product. Al bij de initiatieffase zal met de 

diverse actoren die belangen in die buurt hebben om de tafel worden gezeten om de mogelijkheden 

en vormen van bijdrage te bespreken. Ook voor hen moet de meerwaarde van een investering gezien 

worden omdat een vorm van financiering het succes te vergoten door het drempelbedrag om als 

buurtbewoner in te stappen te verkleinen.  

Geld stromen 

Zoals uit de voorgaande stukken is gebleken is het belangrijk een aantal financiële aspecten duidelijk 

in kaart te brengen. Zo dient het duidelijk te zijn wie hoeveel en waarvoor wilt betalen en hoe 

duurzaam die geldstromen zijn op welke termijn. Hoewel dit moeilijk te zeggen is daar die 

opbrengsten afhankelijk zullen zijn van de casus. Het hangt namelijk af van de mate waarin een klant 

informatie of sturing wil hebben en hoe die buurt eruit ziet.  

Tegelijkertijd moeten ook de kosten duidelijk in kaart gebracht worden. Hoewel die kosten, net als de 

opbrengsten, grotendeels afhankelijk zijn van de locatie kan er een reële schatting gemaakt worden 

en kunnen de kostenposten bepaald worden.  

 

Hieronder zijn een aantal voorbeelden van kosten en opbrengsten in kaart gebruikt.  

Opbrengsten 

• Uit het aanbieden van het concept 

• Advies of begeleiding 

• Beheer 

• Verhuur of lease van pand, vervoersmiddelen, digitaal systeem en kluisjes 

• Abonnementen op (deel van) collaboratieve consumptie 

• Subsidie 

• Sponsors en meewerkende partners 

• Zaalverhuur, workshops, vergaderingen of kookavonden 

 

 

Kosten 

• Aanschaf of huur van het pand 

• Verbouwing en aanpassing 

• Marketing en onderzoek 

• Aanschaf invulling van het pand 

Dit zijn enkele voorbeelden van aspecten die op een balans zouden staan. Nogmaals is het van 

belang voor een vervolgonderzoek of toepassing op buurt deze aspecten duidelijk in kaart te brengen 

en in een vroeg stadium overeen te komen met de klant welke aspecten gewenst zijn. 
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H4 Advies 
In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op de centrale vraag. De hoofdvraag van het onderzoek was het 

bepalen of een fysieke plek bij kan dragen aan het mogelijk maken en stimuleren van collaboratieve 

consumptie op buurtniveau. Daarbij was het doel het concept te ontwikkelen waar die fysieke plek 

aan moet voldoend waardoor collaboratieve consumptie succesvol gestimuleerd kan worden.  

Uit onderzoek is gebleken dat de vraag naar collaboratieve consumptie op buurtniveau aanwezig is. 

Zowel vanuit fysiek als sociaaleconomisch oogpunt zien mensen de mogelijkheden en toegevoegde 

waarde er van in. Hoge drempels voor mensen waardoor dit nog niet op buurtniveau toegepast 

wordt, blijken de moeite iets op touw te zetten, het idee dat het uiteindelijk niet rendabel genoeg 

blijkt en het vertrouwen in elkaar en de collaboratieve consumptie.  

Het is dus geen gek idee om een concept te ontwikkelen dat inspeelt op het faciliteren van 

collaboratieve consumptie op buurtniveau dat die drempels uit handen neemt. Vervolgens is 

gebleken dat slechts het inrichten van een plek niet voldoende is. Die plek moet namelijk aan diverse 

aspecten voldoen om succes te kunnen boeken. Zo is het van belang dat gebruik gemaakt wordt van 

bestaande bouw, mensen zitten niet altijd te wachten op nieuwbouw en het inrichten van een 

leegstaand pand is een eerste stap naar vertrouwen. Het oorspronkelijke plan was slechts een plek te 

creëren waar gecontroleerd collaboratieve consumptie plaats kan vinden. Gaandeweg volgde echter 

de conclusie dat er vraag is naar meer, zo zal die ‘saaie’ locatie waar spullen gehaald kunnen worden 

nooit hip worden en bestaat de mogelijkheid dat het dood bloedt.  

Er moet dus een concept ontwikkeld worden dat meer biedt. Daardoor kwam het idee in te spelen 

op het vroegere buurthuis. Een buurthuis richtte zich op de sociaal maatschappelijke ontwikkeling en 

was voornamelijk bedoeld voor de lagere sociale buurten. Door de combinatie aan te gaan van 

locatie op buurtniveau waar sociale aspecten mogelijk zijn, collaboratief geconsumeerd kan worden 

en moderne activiteiten plaats vinden kan wel die plek gecreëerd worden waar mensen willen zijn.  

Geconcludeerd kan worden dat een fysieke plek in kan spelen op de verdere ontwikkeling van 

collaboratieve consumptie op buurtniveau. Echter is het van belang een locatie te ontwikkelen waar 

meer mogelijk is en waar mensen niet met een gevoel van schaamte heengaan, maar waar mensen 

heengaan omdat het hip is.  

Wel zal nog verder onderzocht moeten worden hoe het financiële aspect precies in elkaar steekt. Die 

gegevens zouden gedestilleerd moeten worden vanuit casussen en marktonderzoeken. Het is dan 

ook van belang dat voor elke buurt een eigen analyse gemaakt wordt van de doelgroep, de fysieke 

ruimte en het animo. Het is van belang dat er vraag is, er moet een plek met, en voor de mensen 

gecreëerd worden, geen plek gevuld worden. 

Laat ik afronden met de duidelijke conclusie dat er vraag blijkt te zijn naar een moderne vorm op het 

vroegere buurthuis waar activiteiten en mogelijkheden zijn van deze tijd. Het sociale aspect dient 

gecombineerd te worden met fysiek en economisch voordelige aspecten. Tegenwoordig is belangrijk 

dat een plaats een imago heeft dat past bij de omgeving en de doelstelling. Dat zijn belangrijke 

punten voor Sharecenter.  
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Bijlagen 

1. Tabellen 

• Tabel 1.1 

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Sunrun en uitgevoerd door Harris Interactive in februari 2013. 

Respondenten, 18 jaar en ouder 2252 

  

Aantal respondenten die in de afgelopen 2 jaar spullen gehuurd, geleend of 

geleased heeft. 

52% 

Aantal respondenten die spullen zou huren, lenen of leasen als dit 

gemakkelijk te doen zou zijn. 

83% 

Aantal respondenten dat nu, eerder dan vijf jaar geleden zou kiezen voor 

gebruik over bezit. 

24% 

Aantal respondenten dat van plan is traditioneel bezitte spullen in de 

komende twee jaren niet meer te bezitten. 

49% 

Reden om te lenen, leasen of huren in plaats van te bezitten 

Geld besparen 53% 

Besparen op opslagruimte en onderhoud 39% 

  

Aantal 55 plussers dat spullen die traditioneel in bezit waren, heeft 

geleend, geleased of gehuurd in de afgelopen twee jaar. 

39% 

Aantal respondenten met de leeftijd tussen 45 en 54 dat spullen die 

traditioneel in bezit waren, heeft geleend, geleased of gehuurd in de 

afgelopen twee jaar. 

52% 

Goederen die het meest genoemd worden om te lenen, huren, of leasen in 

plaats van het kopen zijn: 

 

Vakantiehuizen of extra kamers 52% 

Zware machines zoals tractors en bulldozers 50% 

Lees en tekstboeken 41% 

Huishoudelijke gereedschappen als grasmaaiers of bladblazers 26% 

Auto’s, busjes of vrachtwagens 25% 
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• Tabel 1.2 

wonen in procenten 2012 

   Wijken 

     % sociale huur % overige huur % koop 

Stadskern 23,3 36,7 40 

Zonnehof 31,3 19,7 49 

Soesterkwartier 50,5 8,1 41,4 

Isselt x 91,5 8,5 

Bosgebied x 46,8 53,2 

De Koppel 59,6 7 33,4 

De Kruiskamp 54,5 5,1 40,4 

Schothorst-Zuid 43,4 11,3 45,3 

Schothorst-Noord 36,5 3 60,5 

Liendert 51 10,5 38,4 

Rustenburg 30,7 1,4 68 

Stoutenburg-Noord x 23 77 

Schuilenburg 43,2 26 30,8 

Randenbroek 48 8,9 43,1 

Vermeerkwartier 18 18,7 63,3 

Leusderkwartier 31 12,2 56,8 

De Berg-Zuid 38 4,9 57,1 

De Berg-Noord 0 14,2 85,8 

Hoogland 13 7 80 

Zielhorst 27,3 8,8 63,9 

Kattenbroek 25,4 10,2 64,4 

Calveen x 4,3 95,7 

Park Schothorst x 10,7 57,1 

Nieuwland 17,7 5,8 76,5 

Valleipoort x 39,5 60,5 

Hooglanderveen 9,7 16,6 73,8 

Buitengebied-West x 15,6 84,4 

Vathorst-De Velden 19,5 5 75,5 

Vathorst-Centrum 16,5 20,2 63,3 

Vathorst-De Bron 8,1 22,4 69,5 

Vathorst-De Laak 35 6,8 58,3 

Gemiddelde 31,4 11,1 57,5 

    Bron: 

   OZB / bewerking O&S 
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• Tabel 1.3 

Etniciteit in procenten 2013 

Wijken 

  Nederland 
ov. Westerse 

 landen 
Turkije Marokko Suriname 

Nederl. Antillen  

en Aruba 

ov. niet westerse  

landen 

Stadskern 79,3 11,5 1,3 1,4 1,2 0,9 4,3 

Zonnehof 79,6 11 1,4 1,1 0,9 1,5 4,4 

Soesterkwartier 82,3 7,7 1,7 2,1 0,9 1,5 3,8 

Isselt x x x x x x x 

Bosgebied x x x x x x x 

De Koppel 59,5 9,5 9,3 11,6 1,4 1,9 6,7 

De Kruiskamp 54,5 7,2 17,5 10,1 1,3 1,3 8 

Schothorst-Zuid 74,8 9,6 3,7 3,1 0,9 1,4 6,6 

Schothorst-

Noord 80,1 9,5 2,4 2,1 1,1 1 3,8 

Liendert 53,3 8,1 14 9,5 2 2,1 11 

Rustenburg 75,8 9,5 5,4 2,6 1 0,7 5 

Stoutenburg-

Noord x x x x x x x 

Schuilenburg 51,3 7,9 14 11,8 0,7 2,8 11,5 

Randenbroek 69,9 8,6 4,4 6,8 1,3 1,5 7,5 

Vermeerkwartier 79,9 9,2 3,1 3,8 0,6 0,9 2,5 

Leusderkwartier 82,5 8,8 2 2,3 0,5 0,6 3,3 

De Berg-Zuid 82,7 9,7 1,2 1 0,7 1 3,8 

De Berg-Noord 85,5 11,8 0,1 0,2 0,5 0,3 1,5 

Hoogland 89,4 6,6 0,6 0,6 0,6 0,3 1,9 

Zielhorst 80,7 8,6 2,8 2 1,1 1 3,8 

Kattenbroek 80,3 9,4 1,9 1,2 1,3 1,2 4,7 

Calveen x x x x x x x 

Park Schothorst x x x x x x x 

Nieuwland 79,9 8,3 4,2 1,7 1,2 0,8 3,8 

Valleipoort x x x x x x x 

Hooglanderveen 85,6 6,3 1,7 1,7 0,9 0,7 3 

Buitengebied-

West x x x x x x x 

Vathorst-De 

Velden 77,4 7,6 3,9 2,1 2 1,5 5,6 

Vathorst-

Centrum 79,1 7 3,3 1,9 1,4 1,6 5,7 

Vathorst-De 

Bron 77,7 8,1 2,7 2,4 2,4 1,9 4,7 

Vathorst-De Laak 78,5 8,8 2,6 1,5 1,7 1,5 5,3 

Gemiddelde 76,9 8,6 4,1 3,1 1,1 1,2 4,9 

Bron: 

GBA / bewerking O&S 

 



 ACCES > OWNERSHIP 

Pagina 45 van 55 

Danny van Sas Bouwtechnische Bedrijfskunde, Vernieuwend Vastgoedbeheer 

• Tabel 1.4 

Bevolking, leeftijdsverdeling in procenten 2013 

     Wijken 

    
  % 0-14 jaar 

% 15-64 

jaar 

% 65 jaar 

e.o. 
Totaal 

Stadskern 8,4 79,5 12,1 100 

Zonnehof 10,5 70,8 18,7 100 

Soesterkwartier 17,8 69,2 13 100 

Isselt x x x 100 

Bosgebied x x x 100 

De Koppel 17,8 67 15,2 100 

De Kruiskamp 20,1 67,5 12,3 100 

Schothorst-Zuid 15,3 57,6 27,1 100 

Schothorst-Noord 16,6 73,3 10 100 

Liendert 18,3 64,4 17,3 100 

Rustenburg 16,3 60,4 23,2 100 

Stoutenburg-Noord x x x 100 

Schuilenburg 18,9 58,7 22,5 100 

Randenbroek 15,4 66,9 17,7 100 

Vermeerkwartier 19,5 65,1 15,5 100 

Leusderkwartier 19 64 17 100 

De Berg-Zuid 19,5 66,6 13,9 100 

De Berg-Noord 21,5 57,1 21,4 100 

Hoogland 17,9 66 16,1 100 

Zielhorst 20,2 69,2 10,6 100 

Kattenbroek 21,8 68,4 9,7 100 

Calveen x x x 100 

Park Schothorst x x x 100 

Nieuwland 26,7 67,5 5,8 100 

Valleipoort x x x 100 

Hooglanderveen 26,4 62,6 11,1 100 

Buitengebied-West x x x 100 

Vathorst-De Velden 32,7 64,8 2,5 100 

Vathorst-Centrum 33,1 64,6 2,3 100 

Vathorst-De Bron 27 72,3 0,6 100 

Vathorst-De Laak 28,8 65 6,2 100 

Gemiddelde 20,5 66,6 12,9 100 

     Bron: 

    GBA / bewerking O&S 
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• Tabel 1.5 

gemiddeld inkomen [aantal] 2009 

  Wijken 

   
  inkomen per inwoner 

besteedbaar  

huishoudensinkomen 

gestandaardiseerd  

huishoudensinkomen 

Stadskern 28.700 33.500 26.500 

Zonnehof 28.900 31.300 25.600 

Soesterkwartier 19.600 30.200 21.300 

Isselt 16.600 29.200 20.700 

Bosgebied 22.500 35.800 27.200 

De Koppel 21.400 32.700 23.700 

De Kruiskamp 19.300 28.900 21.200 

Schothorst-Zuid 21.400 32.700 23.900 

Schothorst-Noord 21.900 34.400 23.500 

Liendert 17.700 26.900 20.000 

Rustenburg 22.700 36.600 25.100 

Stoutenburg-Noord 23.400 31.100 24.000 

Schuilenburg 20.200 31.000 23.400 

Randenbroek 20.500 28.700 21.400 

Vermeerkwartier 25.600 39.500 27.000 

Leusderkwartier 24.200 35.700 25.400 

De Berg-Zuid 27.800 41.000 28.200 

De Berg-Noord 41.100 65.100 45.000 

Hoogland 24.000 39.700 26.500 

Zielhorst 22.700 38.900 25.600 

Kattenbroek 24.100 40.900 26.900 

Calveen 23.400 36.800 25.400 

Park Schothorst 23.400 36.800 25.400 

Nieuwland 24.900 42.400 27.400 

Valleipoort 21.400 35.800 24.800 

Hooglanderveen 24.100 40.400 26.800 

Buitengebied-West 22.800 46.100 28.300 

Vathorst-De Velden 24.247 45.034 27.988 

Vathorst-Centrum 23.400 48.200 29.000 

Vathorst-De Bron 24.500 44.700 28.000 

Vathorst-De Laak 26.000 40.200 26.800 

Gemiddelde 23.442 36.738 25.342 

    Bron: 

   
CBS(RIO) / bewerking O&S 
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• Tabel 1.6 

Diverse cijfers  

Buurt: Het Hallehuis 

Aantal inwoners 

 Inwoneraantal totaal 1600 

 

 

  

Aantal huishoudens  

  
(echt)paar zonder  

kind(eren) 
(echt)paar met kind(eren) eenoudergezin alleenstaand 

hh. 

totaal 

Het Hallehuis 132 246 72 179 629 

Bron: 

CBS(RIO) / bewerking O&S 
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• Tabel 1.7 

       

 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3   

--, -, 0, +, ++ 

 

     

Sociaal 

 

   Normering  

Animo - + +  -- = 0  

Bevordering sociale cohesie - + -  -  = 0,20  

Mogelijkheid iets extra’s aan te bieden (USP) 0 ++ 0  0 = 0,40  

Aanbieden van diensten 0 ++ 0  + = 0,70  

 
12 34 17  ++ = 1  

Fysiek 

 

     

Mogelijkheden die de locatie biedt - ++ 0    

Haalbaarheid + 0 +    

Verbetering uiterlijk van de wijk - + +    

Locatie ++ + 0    

 
21 28 22    

 
 

     

Financieel 

 

     

Grondkosten + - 0    

Benodigd kapitaal en investering + - +    

Mogelijkheid tot winst of break-even van  

achterliggende organisatie + + 0    

Werkgelegenheid 0 ++ 0    

 

25 21 19    

Algemeen 

 

     

Levensvatbaatheid 0 0 0    

Kans op langdurig voortbestaan zodra het eenmaal 

staat 0 + 0  

  

 

8 11 8  

  

  

   

  Totale score 66 94 66  
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2. Interviewverslagen 

Geïnterviewde  : Martijn Langbroek 

Interviewer  : Danny van Sas 

Datum   : 2 mei 2013 

Omdat er nog maar erg weinig tot niets te vinden is boeken over het Nederlandse beleid op gebied 

van collaboratieve consumptie, is Martijn Langbroek van de belastingdienst geïnterviewd. Om inzicht 

te krijgen in de regelgeving over collaboratieve consumptie werden twee situaties bekeken. 

1) Met een groep buurtbewoners of vrienden, kopen we gezamenlijk een apparaat. Dat apparaat 

wordt gezamenlijk gebruik. Tevens investeert iedereen in het product. (Collaboratieve levensstijl, 

type 3) 

2) Eén van de buurtbewoners of vrienden koopt het apparaat, diegene die er het meeste gebruik 

van maakt of er het meeste baat bij heeft. Vervolgens kunnen de buren of vrienden het apparaat 

lenen/gebruiken voor een kleine vergoeding. Met het oog op de collaboratieve consumptie 

worden in beide gevallen geen winsten geboekt. (Product service system, type 1) 

Vervolgens stelde ik de vraag of er in deze gevallen regelgeving geldt of dat er fiscale gevolgen zijn 

voor deze vorm van delen. Na wat zoekwerk was het antwoord duidelijke: ‘Nee’. M. Langbroek gaf 

aan dat vanuit de regelgeving gezien beide voorbeelden eigenlijk hetzelfde zijn, en hier geen fiscale 

gevolgen aan zitten. Verandering treedt pas op wanneer een uitlener vanuit handelaarsperspectief 

uit gaat lenen. In dat geval treedt de wetgeving omtrent ‘resultaten uit overige werkzaamheden’ op. 

Tegelijkertijd antwoord hij op de vraag of het niet gek is dat de wet en regelgeving nog niet 

ingespeeld is op deze opkomende trend, de overheidsorganen vaak pas op een trend inspelen als 

deze echt duidelijke aanwezig is. Collaboratieve consumptie is nu nog iets dat niet voldoende 

voorkomt om de regelgeving op aan te passen. (Langbroek, 2013) 

Geconcludeerd kan dus worden dat collaboratieve consumptie voor particulieren geen harde wet- en 

regelgeving kent zolang er geen intentie is om een professionele handelaar te worden of gehandeld 

wordt vanuit winstoogmerk. Er is geen harde wet en regelgeving voor mensen die spullen lenen of 

uitlenen. Wel zijn er regels voor ondernemingen die spullen te huur beschikbaar stellen, zoals Boels 

of Bo-rent. Desondanks zijn er geen regels voor het met mate onderling uitlenen van spullen, ook 

niet als dit tegen een vergoeding is. Dit is de eerste van de drie typen collaboratieve consumptie. 

Voor het tweede type, de tweedehandse markt, gelden andere regels. Zo geeft de belastingdienst 

aan dat particulieren en hobbyisten anders gezien worden dan professionele handelaren. Zo hebben 

de transacties voor particulieren geen fiscale gevolgen mits deze niet als ‘resultaat uit overige 

werkzaamheden’ wordt gezien. Die tussencategorie tussen particulier en professional is een redelijk 

grijs gebied. Het gaat erom dat een rechter bekijkt of de particulier nog wel particulier is en of die 

niet de wil heeft een professionele handelaar te worden.   
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3. Safari verslag 
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4. Steekproef 

4.1 Enquête vragenlijst 

Korte introductie onderzoek en 3 typen collaboratieve consumptie. 

1) Hebt u in de afgelopen twee jaren spullen die in het verleden vaak in bezit waren, geleend, 

gehuurd of geleased? Hierbij kan gedacht worden aan (tekst)boeken, kinderkleding- of 

speelgoed, huishoudelijke apparaten, feestartikelen, sportartikelen etc.. 

Ja / Nee 

 

2) Zou u in de toekomst vaker spullen willen lenen, delen of huren als dit gemakkelijker gemaakt 

zou worden? 

Ja / Nee 

 

3) Zou u bereidt zijn meer van die spullen, die normaal individueel bezit zijn, te delen met mede 

buurtbewoners als die veilig en gemakkelijk gefaciliteerd zou worden?  

Ja / Nee 

 

4) Zo ja, waarom wel?  

Duurzaamheid/ Besparen van geld/ Besparen op onderhoud of opslagruimte/ 

 Sociale cohesie en contacten / Anders 

 

5) Waarom doet u dit (nog) niet? 

 

Teveel moeite/ Te weinig contact met de medebuurtbewoners/ Ik doe het al/ 

 Bespaart niet genoeg/ Geen vertrouwen dat dat goed gaat/ Anders 

 

6) Zou u willen dat die vorm van collaboratieve consumptie zou worden gestimuleerd in de buurt? 

Ja / Nee 

7) Zou u voor de volgende drie scenario’s willen aangeven of u hier aan mee zou willen doen op een 

schaal van 1 tot 4 en welke van de drie u het meest aanspreekt?  

Scenario 1 Zeker niet 1 2 3 4 Zeker wel 

Scenario 2 Zeker niet 1 2 3 4 Zeker wel 

Scenario 3 Zeker niet 1 2 3 4 Zeker wel 

Spreekt mij het meest aan Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Geen 
 

  

Korte uitleg van de scenario’s bijvoorbeeld: 
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• Scenario 1 

Er wordt een zeecontainer opgeknapt en aangekleed en op de parkeerplaatsen van het 

Hallehuis geplaatst. In die zeecontainer liggen allerlei kwalitatief goede spullen als 

grasmaaiers, boormachines, sportartikelen etc etc. in speciale kluisjes. Op wat er precies in 

komt te liggen heeft u als deelnemer inspraak.  

Voor een nog te bepalen, laag maandelijkse bijdrage kunt u gebruik maken van al die spullen. 

Het voordeel is dat u die spullen in principe thuis niet meer zelf hoeft op te slaan. Dit scheelt 

ruimte en geld. Met behulp van een digitaal systeem kunt u spullen via de smart Phone of 

computer reserveren en huren. Alle deelnemers aan het project zullen 24/7 toegang hebben 

tot de ruimte maar de kluisjes kunnen slechts open gemaakt worden door een code in te 

voeren die u krijgt na online reservering. Zo kan de veiligheid en kwaliteit beter beheerst 

worden. Tevens zal een netwerk opgebouwd worden waardoor u via dit netwerk bepaalde 

diensten kunt vragen of aanbieden aan mede buurtbewoners. Denk aan een boodschap, een 

klusje in huis of op de hond passen.  

 

• Scenario 2 

Het voormalig kinderopvangcentrum op het Klinket wordt ingericht als modern 

buurthuis. De ruimte is er groter, en dus zijn er meer mogelijkheden. Hier kunnen net als 

in scenario 1 bepaalde spullen en apparaten gedeeld worden. Ook kunnen hier allerlei 

activiteiten plaats vinden zoals werken, (kook)lessen, muziek, diensten etc etc. Een 

modern buurthuis eigenlijk.  

Om dit scenario succesvol te doen slagen zullen meerdere buurtbewoners zich in moeten 

zetten. Toch valt hier veel winst op sociaal en economisch vlak te behalen. 

 

• Scenario 3 

Dit scenario lijkt op het eerste scenario, echter wordt hier gebruik gemaakt van twee 

bestaande, leegstaande schuren op de kleine kreek. Hier zijn twee mogelijkheden. 

Enerzijds eenzelfde soort structuur als in scenario 1, waar een organisatie de spullen en 

de voorziening levert en beheert en middels een abonnement gebruik gemaakt kan 

worden. 

De tweede mogelijkheid is dat de plek van de buurtbewoners zelf is. Een organisatie 

helpt bij het opzetten van een sociaal netwerk en een beheersplan opzetten maar verder is 

de plek voor de buurtbewoners.   
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4.2 Resultaten 

 

Totaal aantal geïnterviewden 104 100% 
    

 
       

 Vraag 1 
      

 Ja 67 64,4% 
 

 
 

  Nee 37 35,6% 

     

        Vraag 2 

       Ja 62 59,6% 

     Nee 42 40,4% 

     

        Vraag 3 

       Ja 76 73,1% 

     Nee 28 26,9% 

     

        Vraag 4 

       Duurzaamheid 12 11,5% 

     Besparen van geld 72 69,2% 

     

Besparen op onderhoud of opslagruimte 44 42,3% 

     Sociale cohesie/contacten 32 30,8% 

     Anders 42 40,4% 

     

        Vraag 5 

       Teveel moeite 72 69,2% 

     Te weinig contact met de 

medebuurtbewoners 44 42,3% 

     Ik doe het al 21 20,2% 

     Niet rendabel genoeg 58 55,8% 

     Geen vertrouwen dat het goed gaat 47 45,2% 

     Anders 64 61,5% 

     

        Vraag 6 

       Ja  58 55,8% 

     Nee 46 44,2% 
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Vraag 7 

       

Scenario 1 
Zeker niet 1 2 3 4 

Zeker 

wel 

 

 

aantal 38 42 21 3 

  

 

% 36,5% 40,4% 20,2% 2,9% 

  

        
Scenario 2 Zeker niet 1 2 3 4 

Zeker 

wel 

 

 

aantal 26 41 31 8 

  

 

% 25,0% 39,4% 29,8% 7,7% 

  

        
Scenario 3 Zeker niet 1 2 3 4 

Zeker 

wel 

 

 

aantal 27 45 36 6 

  

 

% 26,0% 43,3% 34,6% 5,8% 

  

        
Spreekt mij het meest aan Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Geen van 

de drie 
 

 

 

 

7 35 28 34  

 

 

6,7% 33,7% 26,9% 32,7%  

 
 


