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VOORWOORD

In 1989 ontstond sociale vernieuwing als antwoord op het voortbestaan van
hardnekkige sociale achterstanden in de samenleving. Het toenmalige kabinet-
Lubbers gaf aan sociale vernieuwing een hoge prioriteit en met de nota van 1990
(TK 1989/1990) gaf de regering een belangrijke impuls aan de uitvoering van een
geconcentreerd en samenhangend achterstandsbeleid op lokaal niveau. Aan de
gemeente werd een belangrijke rol toebedeeld.
Thans lijkt deze impuls uitgewerkt en lijkt sociale vernieuwing opgenomen in het
reguliere lokale beleid. Nu, zo'n zeven jaar later, spreken weinigen nog van sociale
vernieuwing, maar veeleer van lokaal sociaal beleid, grotestedenbeleid, integraal
veiligheidsbeleid en dergelijke.
In de zomer van 1991 verzocht het ministerie van Binnenlandse Zaken - als
coördinerend ministerie van sociale vernieuwing - het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) het verloop van sociale vernieuwing te evalueren. Bij deze
opdrachtverlening waren ook andere ministeries betrokken, namelijk die van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW), Onderwijs en Wetenschappen (O&W), Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM), Justitie en Financiën.

In 1993 is een eerste rapportage uitgebracht waarin een tussenbalans werd opge-
maakt; de nadruk daarin lag op het beantwoorden van de vraag in hoeverre het
beleid van de centrale overheid in dit verband een bijdrage heeft geleverd aan de
oplossing van een aantal problemen op lokaal niveau. Daartoe zijn de beleids-
inspanningen van tien gemeenten geanalyseerd. In 1994 verscheen het eindrapport.
In het voorjaar van 1995 verzocht het ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw
aan het SCP het verloop van de sociale vernieuwing te evalueren. Ook bij dit
verzoek waren vorengenoemde ministeries betrokken. De nadruk zou nu veel meer
moeten liggen op de prestaties van de lokale overheid: gegeven de overdracht van
taken en bevoegdheden van centrale aan lokale overheid, welke resultaten boeken
gemeenten daarmee in de aanpak van maatschappelijke achterstand?
Omdat deze vraagstelling aansloot bij het lopende SCP-onderzoek naar het
welzijnsbeleid in de lokale samenleving, dat in opdracht van het ministerie van
VWS werd verricht, is besloten genoemde vraagstelling hierin op te nemen. Eén
van de consequenties hiervan was uitbreiding van het onderzoek van 10 naar
33 gemeenten.
In de zomer van 1996 is onder de titel Welzijn en sociale vernieuwing een
tussenrapportage uitgebracht. Het voor u liggende rapport vormt hiervan de
afsluiting. Daarmee komt tevens een einde aan de reeks evaluatieonderzoeken naar
het verloop van sociale vernieuwing. Omdat voorliggend rapport het laatste is,
wordt in de slotbeschouwing nagegaan welke de belangrijkste resultaten zijn die
aan de beleidsimpuls van sociale vernieuwing mogen worden toegeschreven.
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Voor deze tweede tranche van evaluatieonderzoek is een begeleidingscommissie
gevormd (zie bijlage C). Voor hun inspirerende inbreng dankt het SCP de leden
van deze commissie. Het onderzoek is uitgevoerd door Bron UVA bv en het
Verwey-Jonker Instituut. 

Prof. drs. A.J. van der Staay
(directeur)
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1  SOCIALE ACHTERSTAND EN LOKAAL BELEID 

1.1 Inleiding

Sinds 1989 hebben gemeenten onder de noemer van sociale vernieuwing beleid
gevoerd om sociale achterstanden te bestrijden op een in bestuurlijk opzicht nieuwe
manier. De afgelopen jaren heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op
verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn
en Sport onderzocht op welke wijze lokale overheden in het kader van het sociale-
vernieuwingsbeleid de hardnekkige problematiek van maatschappelijke achterstand
hebben aangepakt. Regelmatig is hiervan verslag gedaan; de thans voorliggende
rapportage is de laatste in deze reeks. Het bestrijden van maatschappelijke achter-
standen was vóór de introductie van sociale vernieuwing ook al een belangrijke
gemeentelijke werkzaamheid, zij het onder andere noemers; het onderwijsvoor-
rangsbeleid kan in dit verband genoemd worden, evenals het probleemcumulatie-
gebiedenbeleid. Ook de stadsvernieuwing past hier in, omdat het daarbij niet alleen
ging om de fysieke vernieuwing van de stad of het dorp, maar tevens om het
revitaliseren van de sociale infrastructuur. Na de stadsvernieuwing is de sociale
vernieuwing als nieuwe beleidsimpuls tot ontwikkeling gebracht, in 1994 gevolgd
door het grotestedenbeleid. Stadsvernieuwing, sociale vernieuwing en stedelijke
vernieuwing vormen een beleidtrits, die de afgelopen twintig jaar erop gericht is
(geweest) de leefbaarheid van vooral de stedelijke leefgemeenschap te verbeteren.
De eerste was vooral georganiseerd langs de fysiek-ruimtelijke invalshoek, in de
tweede stond meer de sociale dimensie centraal en in de laatste meer de sociaal-
economische. In alle gevallen was revitalisering van vooral het stedelijke leef-
klimaat het belangrijkste doel. Hierop wordt straks ingegaan.  
Het SCP heeft in het verleden onderzoek verricht naar de werking van de verschil-
lende beleidsinnovaties en heeft regelmatig gepubliceerd over zijn bevindingen.
Daarbij wordt het accent gelegd op het beleid dat lokale overheden in het kader van
sociale vernieuwing hebben ontwikkeld en uitgevoerd. Voornaamste reden voor
deze keuze is dat nog niet eerder is vastgesteld in hoeverre lokale overheden erin
geslaagd zijn de (grote) ambities van de nationale beleidsmakers te verwezenlijken.
Vooral de opdracht om naast sociale vernieuwing ook bestuurlijke innovaties te
bewerkstelligen - denk bijvoorbeeld aan het doorbréken van de beleidsverkokering
c.q. de realisering van beleidsintegratie en de bevordering van de participatie van
burgers - vraagt om een evaluatie. Bovendien heeft het ingezette beleid thans een
zodanige looptijd dat in elk geval over de uitkomsten in evaluatieve zin het nodige
kan worden gezegd. In het slothoofdstuk wordt met de nodige behoedzaamheid de
balans opgemaakt. 
De combinatie van bestuurlijke en sociale vernieuwing heeft een wijdere beleids-
relevante strekking dan alleen het sociale-vernieuwingsbeleid: ook voor de huidige
lokale bestuurspraktijk kunnen de opgedane ervaringen van nut zijn. In de meeste
gemeenten is het bijzondere karakter van het sociale-vernieuwingsbeleid immers
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opgeheven en is sociale vernieuwing tot onderdeel gemaakt van het reguliere
beleid. Het sociale beleid van de lokale overheid mag zich thans in een sterke
belangstelling van de centrale overheid verheugen en het is onder meer om die
reden dat het SCP hecht aan het opmaken van een balans. 
Het is overigens niet de bedoeling om een vergelijking te maken met de hiervoor
genoemde en aan sociale vernieuwing vooraf gegane beleidsinnovaties. Dat gaat de
reikwijdte van deze rapportage te buiten; primair gaat het om lokaal achterstands-
beleid in het kader van sociale vernieuwing. 
'Achterstandsbestrijding' is in dit onderzoek als overkoepelend begrip gehanteerd.
Achterstand als sociaal probleem is een veelomvattend begrip. In de literatuur is er
dan ook geen eenduidige definitie van te vinden; verschillende indicatoren worden
gebruikt bij de operationalisering van het begrip. Consensus is er echter wel op
hoofdlijnen. Het begrip 'achterstand' verwijst naar het tekortschieten van hulp-
bronnen zoals opleiding, arbeid en inkomen; zonder deze kunnen mensen niet of
moeilijk beschikken over maatschappelijke goederen en diensten en zijn zij moei-
lijk of niet in staat om in verschillende maatschappelijke verbanden te participeren.
Het lokale beleid, waarvan welzijn en sociale vernieuwing belangrijke componen-
ten zijn, wil de maatschappelijke participatie en integratie in de lokale gemeen-
schappen bevorderen om daarmee een mogelijke maatschappelijke tweedeling
tegen te gaan.

Het rapport kent de volgende opbouw. 
Allereerst wordt, in dit hoofdstuk, in vogelvlucht een beschrijving gegeven van de
context van sociale vernieuwing alsmede van de oorsprong en achtergronden ervan,
teneinde te traceren op welke wijze gemeenten dachten de sociale problematiek aan
te pakken. Welke gedachten en ideeën liggen aan sociale vernieuwing ten grond-
slag, hoe zijn die uitgewerkt en onder welke condities hebben lokale overheden
sociale-vernieuwingsbeleid ontwikkeld? Het hoofdstuk besluit met een beschrijving
van de aanpak van het onderzoek alsmede de formulering van de vraagstelling en
expliciteert de criteria waarmee het lokale achterstandsbeleid wordt geëvalueerd.
In de volgende hoofdstukken wordt de praktijk van het gemeentelijke achterstands-
beleid behandeld: welke aspecten zijn aan de orde geweest, op welke onderdelen is
het meeste en op welke het minste succes geboekt, en welke factoren zijn daarvoor
aan te wijzen? De praktijk wordt beschreven aan de hand van de criteria die
gehanteerd worden om het gemeentelijke beleid te beoordelen. De nadruk ligt
daarbij meer op de procesevaluatie en minder op de productevaluatie, hetgeen in dit
geval betekent dat structuur en functioneren van het beleidsnetwerk centraal staan.
De uitkomsten van dat beleidsproces zijn uiteraard eveneens object van evaluatie
geweest, maar minder nadrukkelijk. 

1.2 De context van sociale vernieuwing

Voor een afgewogen evaluatie van sociale-achterstandsbeleid is het van belang
rekening te houden met andere relevante beleidsmatige ontwikkelingen. In deze
paragraaf wordt nader ingegaan op de welzijnssector en het daarbinnen gevoerde
beleid, omdat er nauwe raakvlakken tussen welzijn en sociale vernieuwing bestaan.
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Het SCP heeft daarover eerder rapport uitgebracht. Daarnaast wordt kort ingegaan
op stedelijke vernieuwing als proces van revitalisering.

Welzijn en welzijnsbeleid
De betekenis die aan welzijn en het welzijnsbeleid wordt gegeven, is weinig duur-
zaam gebleken. Afhankelijk van het tijdsgewricht heeft die een andere inhoud
gekregen. Na fasen van opbouw en expansie (1880-1955) en fasen van stabilisatie
en sanering (1970-1990), is er nu sprake van een fase van reconstructie (1990-
heden). 
De aandacht gaat in toenemende mate uit naar de effectiviteit van het bestaande
overheidsbeleid, met name waar het de bestrijding van maatschappelijke achter-
standssituaties betreft. Algemene regelgeving en voorschriften maken plaats voor
het idee dat overheidsbeleid dat direct gericht is op het welbevinden van de
bevolking, als maatwerk moet worden uitgewerkt. De afgelopen jaren is door steeds
meer lokale overheden gezocht naar vernieuwing van de dienstverlening en
invulling van de eigen beleidsverantwoordelijkheid. Deze bezinning is met name
gevoed door kritiek op een gebrekkige aansluiting van het welzijnsbeleid op de
werkelijke problemen en behoeften van burgers, zoals onder andere verwoord door
Hortulanus (1992a). De vraag is gesteld met welke organisatievormen de beste
resultaten worden geboekt ter realisering van de geformuleerde kerntaken van het
welzijnswerk. De introductie van en de ervaringen met de sociale vernieuwing
vormden hierbij, zeker voor de welzijnssector, een belangrijke impuls (vgl. Van der
Wouden et al. 1994). Gedoeld wordt op de vergaande territoriale en functionele
decentralisatie, op deregulering als voorwaarde voor lokale beleidsvoering, op de
grotere beleidsruimte en beleidscoördinatie bij gemeenten en beleidspartners, op
ontkokering en loketcoördinatie. Tevens wordt de nauwe verwevenheid tussen de
overheid en maatschappelijke actoren steeds meer benadrukt. Algemeen wordt
hierbij de overheid niet langer als enige beleidsactor beschouwd. De bestuurs-
centrische visie op overheidshandelen maakt in een toenemend aantal gemeenten
plaats voor een 'netwerkvisie' (vgl. Teisman 1992; Koppenjan 1993). Hierbij wordt
ervan uitgegaan dat actoren, zowel uit de publieke als de private sector, van elkaar
afhankelijk zijn bij het bereiken van hun doel en deel uitmaken van een netwerk.
Sturing door de lokale overheid betekent in deze visie een actieve deelname aan de
interactieprocessen tussen van elkaar afhankelijke partijen. Het streven bij deze
vorm van sturing is het realiseren van samenwerkingsverbanden, waarbij naar
gezamenlijke oplossingen voor maatschappelijke problemen wordt gezocht.
Hiermee wordt aangesloten op een recente visie ten aanzien van overheidsbeleid en
-sturing (vgl. Hufen et al. 1990; De Bruijn et al. 1991; Koppenjan 1993).

Het welzijnsbeleid omvat echter meer dan achterstandsbestrijding en is niet alleen
gericht op mensen die in een achterstandspositie verkeren. Of zoals Terpstra, de
eerst verantwoordelijke beleidsvoerder, bij de presentatie van de nota Naar eigen
vermogen zegt: "Het welzijnsbeleid dat mij voor ogen staat, is een beleid voor alle
burgers." (VWS 1995). In de lokale uitvoeringspraktijk blijkt echter dat, mede
gezien de beperkte financiële middelen, deze brede gerichtheid niet altijd haalbaar
is. Uit een eerder uitgevoerde pilot-studie naar het lokale welzijnsbeleid komt naar
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voren dat in de gemeenten waar achterstand als het belangrijkste maatschappelijke
probleem onderscheiden wordt, het voor welzijnswerk een opgave van de eerste
orde is om een bijdrage te leveren aan de bestrijding ervan (Van der Pennen et al.
1995: 79 e.v.; 139 e.v.). Mensen beschikken over hulpbronnen - opleiding, werk en
inkomen - waarmee een goede woon- en leefsituatie is te creëren en in allerlei
maatschappelijke verbanden is te participeren. Het te voeren beleid kan de aandacht
richten op mensen die niet of in onvoldoende mate over die hulpbronnen beschik-
ken en steun nodig hebben. De belangrijkste doelstelling van het lokale welzijns-
beleid is het voorkomen dat mensen in een achterstandssituatie terechtkomen en het
bieden van mogelijkheden aan burgers die in een achterstandssituatie verkeren.
Hiermee wordt aangesloten op twee van de drie doelstellingen die in de Welzijns-
wet zijn geformuleerd; op de derde centraal geformuleerde doelstelling, 'de
bevordering van het welbevinden van personen in de samenleving', wordt minder
accent gelegd.  1

Stedelijke vernieuwing
Naast de pessimistische geluiden over toenemend verval en armoede in bepaalde
stedelijke gebieden is er ook optimistisme te horen over de revitalisering van de
steden en de herwaardering van de stedelijkheid. Maatregelen die in dit verband
genomen worden, zijn te scharen onder de term 'stedelijke vernieuwing'.  De2

aanpak van verval en de revitalisering zijn de twee uitdrukkingsvormen van de
stedelijke ontwikkeling die Castells (1989) omschrijft als een proces van gepola-
riseerde groei. Een herleving van de economie betekent dat bepaalde bevolkings-
groepen daarvan profiteren en andere niet. De scheidslijnen in de steden tussen de
verschillende bevolkingsgroepen lijken scherper te worden. Daar komt naar voren
dat er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod op de lokale arbeids-
markten. Nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid wordt gecreëerd als gevolg van
de stedelijke revitalisering hetgeen werknemers van buiten aantrekt, terwijl de
werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor een groot deel van de
zittende bewoners gestaag afneemt (vgl. Van der Wouden 1996). Het bevorderen
van de stedelijke revitalisering mag, zo valt uit de beleidsdoelstellingen te herlei-
den, tegelijkertijd niet leiden tot een te grote verscherping van de tegenstellingen in
de stad. Een reële bedreiging voor de revitalisering van de steden vormt de
concentratie van achterstandsproblemen en probleemgroepen. De besturen van de
steden zien zich dan ook geplaatst voor een dilemma. Door de positieve kanten van
de stad verder te ontwikkelen - stimulering van de stedelijke economie, de herwaar-
dering van de stad als cultureel centrum, en dergelijke - wordt de achterstands-
problematiek niet direct opgelost. Het oplossen van de sociale problemen is op
zichzelf echter geen doel van het stedelijke-vernieuwingsbeleid. Vanuit andere
beleidssectoren - anders dan ruimtelijk en economisch beleid - wordt een sociaal
offensief ingezet ter voorkomen van een stedelijke tweedeling. Deels gaat het om
een voortzetting van bestaand sociaal beleid, deels om een herdefinitie van het
lokale sociale beleid als integraal onderdeel van de stedelijke vernieuwing (vgl.
Van der Pennen et al. 1996). Ten aanzien van het economische-stimuleringsbeleid
van de steden vervult het lokale sociale beleid zowel een corrigerende als een
stimulerende rol. Het sociale beleid pakt die problemen op die bij de economische
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stimulering blijven liggen. Met de aandacht voor de sociale kant van het stedelijke-
ontwikkelingsproces wordt de discussie over het welbevinden van burgers opnieuw
geactualiseerd. Een kwalitatief hoog stedelijk voorzieningen- en woonmilieu wordt
als een belangrijke factor gezien voor het aantrekken van ondernemers en
investeerders; bewoners zijn om andere redenen gebaat bij een kwalitatief hoog
woonmilieu. 

1.3 Het ontstaan van sociale vernieuwing

Zoals bekend geldt de gemeente Rotterdam als de bakermat van sociale vernieu-
wing. De constatering dat de mensen die in achterstandssituaties verkeren weinig
hebben geprofiteerd van de economische groei in de jaren tachtig, heeft geleid tot
de instelling van de commissie-Idenburg. Deze komt in 1989 met haar rapport
waarin 19 aanbevelingen staan voor een nieuwe aanpak. In de kern is, naar het
oordeel van de commissie, sociale vernieuwing gericht op "herijking en herschik-
king van verantwoordelijkheden" (commissie-Idenburg 1989: 54). Pikant is de
opening waarmee de commissie haar werkwijze verantwoordt:

"Bij haar aantreden in oktober 1988 had de Commissie sociale vernieuwing
drie overtuigingen: economische en sociale vernieuwing gaan samen, sociale
vernieuwing raakt alle Rotterdammers èn sociale vernieuwing is een zaak
van de lokale gemeenschap, niet van 'Den Haag' (cursivering SCP).
Sindsdien is zij daarin bevestigd. Zij heeft er een vierde overtuiging aan
ontleend: de sleutel tot sociale vernieuwing ligt in de herijking en
herverdeling van verantwoordelijkheden: van de burger, de gemeenschap en
de overheid" (commissie-Idenburg 1989: 7).

Het uitroepen van sociale vernieuwing tot primair een aangelegenheid van de
lokale gemeenschap kan evenwel niet voorkomen dat de centrale overheid sociale
vernieuwing tot beleidsprioriteit nummer één verheft. Het derde kabinet-Lubbers,
waarvan de voormalige Rotterdamse wethouder Simons deel uitmaakt, adopteert
het begrip als slogan voor een vernieuwend beleid; het moet het boegbeeld van het
kabinet worden; het Rotterdamse initiatief is daarmee 'genationaliseerd' (zie Van
der Wouden et al. 1994: 13). Na een intensieve maatschappelijke discussie over de
mogelijke inhoud van sociale vernieuwing komt het kabinet in het voorjaar van
1990 naar buiten met zijn plannen. Bestrijding van de langdurige werkloosheid en
van het sociale isolement van mensen die afhankelijk zijn van een uitkering
vormen de te realiseren doelen. Deze problemen concentreren zich in de grote
steden, zodat daar ook het zwaartepunt zou moeten komen te liggen.
Bij de uitvoering van het sociale-vernieuwingsbeleid zijn in eerste instantie 37
grote en grotere steden betrokken. Deze 37 gemeenten zijn geselecteerd op grond
van een meer dan gemiddelde probleemcumulatie. Tussen deze groep gemeenten en
de centrale overheid worden afzonderlijke afspraken gemaakt waarin ook ruimte is
voor specifiek op de lokale problematiek toegesneden beleid (maatwerk). In de
periode juli-november 1990 worden de 37 convenanten door betrokkenen
ondertekend. 
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Ook andere gemeenten zien voordelen in een convenant met de centrale overheid:
ruim 300 gemeenten geven van hun belangstelling blijk en op 1 januari 1992
hebben ruim 500 gemeenten een convenant afgesloten met de centrale overheid.
Overigens staat de centrale overheid niet toe dat ook met deze gemeenten maat-
werkafspraken mogelijk zijn: hier geldt een standaardconvenant. Hiermee is de
sociale vernieuwing weer enigszins 'gedenationaliseerd', hoewel een typering van
partnership tussen beide overheden juister is.
Op 1 januari 1991 is het Besluit sociale vernieuwing van kracht geworden, waarin
de verhouding tussen de centrale overheid en de convenantgemeenten is geregeld.
De financiële grondslag wordt gelegd met de bundeling van een aantal specifieke
uitkeringen in de brede-doeluitkering. Op 1 januari 1994 is de Tijdelijke wet
stimulering sociale vernieuwing ingevoerd die de basis vormt voor het Fonds
Sociale Vernieuwing. De aanvankelijke bedoeling om de wet per 1 januari 1997 in
te trekken en de gelden via het Gemeentefonds te versleutelen is niet gehaald, maar
wel per 1 januari 1998 gerealiseerd.

1.4 Motieven voor sociale vernieuwing

In het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers neemt sociale vernieuwing een
belangrijke plaats in. Langdurige werkloosheid en het sociale isolement van
mensen die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering, zijn de voornaamste
problemen die aangepakt moeten worden via een - dan nog te formuleren - beleid
gericht op het bewerkstelligen van die sociale vernieuwing. In maart 1990
verschijnt de kabinetsnota over sociale vernieuwing, Een opdracht en handreiking,
waarin daartoe voorstellen worden gedaan (TK 1989/1990). Tegelijkertijd evenwel
worden aan de sociale vernieuwing twee andere innovaties gekoppeld, te weten
bestuurlijke vernieuwing en morele vernieuwing. 
Teneinde die beleidsdoelstellingen te realiseren, is het in de ogen van het kabinet
noodzakelijk dat op lokaal niveau gemeentebesturen, maatschappelijke organisa-
ties, bedrijfsleven en burgers samenwerken om tot een integrale aanpak van deze
problematiek te komen. Maatwerk is te leveren wanneer alle betrokkenen gecom-
mitteerd zijn aan een plan van aanpak. Een gezamenlijk optreden van betrokkenen
verhoogt de kans op een effectieve bestrijding van de sociale problematiek. Daar-
mee is sociale vernieuwing onlosmakelijk verbonden met bestuurlijke vernieuwing
op lokaal niveau.
Op het morele vlak wordt gestreefd naar een herstel van het evenwicht tussen
rechten en plichten. Het is de periode van het kabinet-Lubbers waarin gestreefd
wordt naar een kleinere, maar effectievere overheid. Een van de manieren om die te
bereiken is een verschuiving van verantwoordelijkheden van overheid naar maat-
schappelijke organisaties en bedrijfsleven alsmede de burgers zelf. Deze beweging
is niet alleen een doelmatigheidsbeweging: het idee is dat de zorgplicht van de
overheid voor haar burgers te ver is doorgeschoten. De verantwoordelijkheid van de
mens zelf voor zijn eigen leefsituatie is te veel een verantwoordelijkheid van de
overheid geworden, zo vinden de politieke partijen die deel uitmaken van het
toenmalige kabinet. Herstel van de eigen verantwoordelijkheid i.c. het weer meer in
evenwicht brengen van rechten en plichten lijkt ideologisch een leidend beginsel
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van sociale vernieuwing te zijn. Ter illustratie hiervan volgt een passage uit de nota
over de verdeling van rechten en plichten op het gebied van onderwijs en arbeid:

"Als de overheid van mensen vraagt dat zij zich scholen, zich gereedmaken
voor de arbeidsmarkt, behoort zij ook die scholing op een betekenisvolle wijze
aan te bieden. Wanneer dat gebeurt, kan ook van individuen worden gevraagd
dat zij naast het recht op een uitkering ook de plicht aanvaarden door verdere
scholing toe te werken naar een bestaan waarin weer zelfstandig in een inkomen
kan worden voorzien" (TK 1989/1990: 1).

In de nota wordt de maatschappelijke problematiek in drieën gesplitst: 1) arbeid,
scholing en inkomen, 2) de dagelijkse leefomgeving en 3) de doelmatigheid en
kwaliteit van voorzieningen. Deze laatste is vooral een opdracht aan de centrale
overheid, omdat het vaak gaat om voorzieningen die door de overheid of de markt
worden gefinancierd. Afstemming van vraag en aanbod dient zo doelmatig
mogelijk plaats te vinden. Voor de lokale overheid ligt het accent vooral op de
verbetering van de leefomgeving en de bestrijding van de onveiligheid in wijk of
buurt. Ook de eerste taakstelling is vooral een aangelegenheid van de centrale
overheid, hoewel de lokale overheid op dit terrein een begeleidende en faciliterende
rol kan vervullen.
In de beschrijving en evaluatie van de praktijk van sociale vernieuwing ligt de
nadruk op het lokale niveau. Het beleid van de lokale overheid staat daarin
centraal. Dat impliceert dat de thema's die in dit rapport aan de orde komen,
betrekking hebben op de leefbaarheid van wijk of buurt en op maatregelen die de
participatie op de arbeidsmarkt trachten te stimuleren. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan de bestuurlijke aspecten van sociale vernieuwing i.c. aan bestuurlijke
vernieuwing, dit wil zeggen de criteria die hiervoor zijn aangeduid. Alvorens
daarop nader in te gaan, wordt eerst kort de verhouding tussen lokale en centrale
overheid geduid, omdat die van belang is voor de waardering van de bestuurskracht
van de lokale overheid.
 
1.5 De verhouding tussen lokale en centrale overheid

Vanaf het moment dat het kabinet-Lubbers sociale vernieuwing tot landelijk beleid
heeft gemaakt, is een discussie op gang gekomen waarin velen sociale vernieuwing
scherp hebben bekritiseerd. De vaagheid van het begrip, onduidelijkheid over de
inhoud ervan en het idee dat 'Den Haag' vanwege de politieke symboliek iets moois
had uitgevonden, hebben daaraan zeker bijgedragen. De Haagse annexatie van het
fenomeen heeft een maatschappelijke discussie op gang gebracht die afbreuk heeft
gedaan aan de status en waardering van sociale vernieuwing als lokaal fenomeen.
'Oude wijn in nieuwe zakken' is de nog meest milde typering. Dat klimaat is
natuurlijk niet bevorderlijk geweest voor de slagvaardigheid van het lokale bestuur.
Niettemin hebben de mensen die op lokaal niveau met sociale vernieuwing bezig
zijn geweest, in de eerste plaats zich in hun enthousiasme niet laten weerhouden
door deze negatieve beeldvorming. Ook hierin vervulde Rotterdam een voor-
trekkersrol door bijvoorbeeld met het 'Opzoomeren' veel landelijke aandacht te 
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trekken. Maar niet alleen Rotterdam is succesvol geweest, ook in andere gemeenten
is op een aantal terreinen het nodige bereikt, bijvoorbeeld het integrale wijkbeheer,
de individuele-trajectbegeleiding en het onderwijs (zie Van der Wouden et al. 1993
en 1994). In de volgende hoofdstukken wordt hierop gedetailleerder ingegaan.
In de tweede plaats moet worden vastgesteld dat de bemoeienis van de centrale
overheid met sociale vernieuwing geleid heeft tot vergroting van de beleids- en
bestedingsvrijheid van het lokale bestuur: "De keuze van de rijksoverheid voor
deregulering en decentralisatie van bestaande instrumenten in het kader van de
brede-doeluitkering heeft de sociale vernieuwing bevorderd" (Van der Wouden et
al. 1994: 276). Met name de mogelijkheid voor de lokale overheid tot integrale
beleidsvoering is hiermee vergroot. Hier past wel de kanttekening bij dat dat effect
naar alle waarschijnlijkheid groter zou zijn geweest, indien de reikwijdte van het
gedecentraliseerde beleid groter was geweest.
In de derde plaats is gebleken dat de gemeente Rotterdam het initiatorschap niet uit
handen heeft gegeven. Haar voorsprong op de implementatie van sociale vernieu-
wing heeft zij weten te behouden. Opmerkelijk is dat op het moment dat de centrale
overheid sociale vernieuwing wettelijk verankert en daarmee het rijksbeleid
legitimeert, de gemeente Rotterdam besluit tot opheffing van sociale vernieuwing.
De beleidsinnovatie heeft haar vruchten afgeworpen, sociale vernieuwing heeft in
Rotterdam wortel geschoten in de gemeenschap, "sociale vernieuwing is dood-
gewoon geworden", om met Gerard de Kleijn, de toenmalige coördinator, te
spreken. 
Om het verschil in perceptie tussen centrale en lokale overheid nog wat preciezer te
illustreren, wordt diezelfde Gerard de Kleijn wat uitvoeriger aan het woord gelaten.
Op 13 maart 1994 sprak hij de Laurenslezing uit, ter gelegenheid van vier jaar
sociale vernieuwing en de sluiting van het ambtelijke projectbureau:

"Voor mij was de grootste handicap bij de start dat er geen sociale beweging
was die sociale vernieuwing eiste. Sociale vernieuwing was een gedachte-
constructie, een politieke uitdrukking in het rijtje stadsvernieuwing,
stedelijke vernieuwing, ruimtelijk-economische vernieuwing.
Dat was heel eenzaam in die begintijd. Het was een begrip voor politici,
ambtenaren en beleidsprofessoren; maar het leefde niet in de samenleving.
(...) En daar leeft het nu wel. Het is niet langer de politiek op de Coolsingel
die sociale vernieuwing predikt. Integendeel, het projectbureau sluit. De
sociale vernieuwing wordt 'geprivatiseerd'. Verenigingen en stichtingen
nemen de sociale vernieuwing over. (...) Het Rijk heeft een wet op de sociale
vernieuwing ontworpen om het proces te verankeren. Daar red je het niet
mee. Sociale vernieuwing bij uitstek is niet in wetgeving vast te leggen.
Sociale vernieuwing doe je."

Het interessante van deze constatering is het grote lokale zelfbewustzijn dat eruit
spreekt en het grote vertrouwen dat de mensen zelf het beste in staat zijn hun
problemen aan te pakken en wellicht ook op te lossen. Kennelijk hebben zij
daarvoor de centrale noch de lokale overheid nodig. Die fungeren hoogstens als
organen die gunstige voorwaarden dienen te scheppen dan wel als tijdelijke
initiatiefnemers. Die trend is sedertdien alleen maar sterker geworden. 
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Gemakshalve wordt voorbijgegaan aan het feit dat sociale vernieuwing bedoeld is
als nieuwe of vernieuwde beleidsmatige aanpak voor de meest hardnekkige sociale
problemen in de steden. Met name die hardnekkigheid vormt een belangrijk
kenmerk, omdat daaruit mag worden afgeleid dat eerdere pogingen tot oplossingen
hebben gefaald. 
In de vierde plaats heeft de bemoeienis van de centrale overheid ertoe geleid dat het
sociale-vernieuwingsproces in het vertrouwde bestuurlijke klimaat terecht is
gekomen. Een van de consequenties daarvan is dat criteria als rechtsgelijkheid en
uniformiteit belangrijke ingrediënten vormen voor de gekozen aanpak. Bovendien
ziet de betrokken belangenorganisatie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), ook daarop toe. Dat heeft ertoe geleid dat de uitbreiding van de oorspronke-
lijke groep van 37 gemeenten uiteindelijk bijna alle gemeenten in Nederland heeft
omvat. Het feit dat de problemen waarop het sociale-vernieuwingsbeleid zich richt,
niet gelijkmatig over de gemeenten zijn verspreid, is ondergeschikt gemaakt aan
deze traditionele bestuurspraktijk. Die gang van zaken is niet bevorderlijk geweest
voor het probleemoplossend vermogen van de lokale overheid en heeft nadelig
gewerkt voor de effectiviteit van het beleid.
Het kabinet-Kok heeft daaruit de conclusie getrokken dat vernieuwde aandacht voor
de sociale problematiek in de steden hoge prioriteit dient te hebben. Een aparte
projectstaatssecretaris is aangesteld om van het grotestedenbeleid een effectief
partnership te maken tussen centrale en lokale overheid. De vier grote steden
hebben daarin prioriteit (G-4), gevolgd door de 21 overige grote steden (G-21). Met
de grote vier zijn - weer - convenanten afgesloten, met die 21 overige gemeenten
eveneens. De overeenkomst met het sociale-vernieuwingsbeleid is treffend: ook hier
vragen vergelijkbare en oorspronkelijk niet tot de doelgroep behorende gemeenten
om toelating en krijgen zij die ook, niet meteen en niet automatisch, maar
geleidelijk en beargumenteerd. De moeizame start indertijd van sociale
vernieuwing zien we hier ook terug: inhoud en financiering van de gemeentelijke
plannen hebben veel tijd aan overleg gevergd. Uiteindelijk zijn de plannen op 12
juli 1995 ondertekend, bijna een jaar na de installatie van het kabinet. Het gesprek
van de regering en de 15 grotere steden heeft geleid tot ondertekening van een
convenant in het najaar van 1995; later zijn daar nog zes gemeenten bijgekomen.
Het is hier niet de plaats om nader in te gaan op het grotestedenbeleid, hier gaat het
om het sociale-vernieuwingsbeleid. Zoals gezegd zal in het vervolg van dit rapport
worden nagegaan tot welke uitkomsten de beleidsmatige inspanningen van het
lokale bestuur hebben geleid. De vraag is welke mate van plausibiliteit aan die
uitkomsten kan worden toegekend. 
 
1.6 De aanpak van het onderzoek 

In dit rapport wordt geprobeerd aannemelijk te maken dat bepaalde uitkomsten
samenhangen met het gevoerde beleid. Als vertrekpunt gelden de doelstellingen die
beleidsmakers voor het desbetreffende terrein hebben opgesteld, de middelen die
worden ingezet om die doelen te bereiken. Vervolgens wordt getracht na te gaan in
hoeverre die doelen naderbij zijn gebracht, of de ingezette middelen daartoe hebben
bijgedragen en met welke mate van zekerheid daarover uitspraken kunnen worden
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gedaan. 
Sociale vernieuwing is:

"de gezamenlijke inspanning van overheden, organisaties en individuen op
de terreinen arbeid, scholing en inkomen, woon- en leefomgeving, opvang
en hulpverlening, alsmede onderwijs, die tot doel heeft door een samen-
hangende aanpak van de maatschappelijke achterstand die mensen hebben
opgelopen of dreigen op te lopen, de mogelijkheden tot hun ontplooiing te
vergroten" (art. 1b TWS). 

In het onderzoek is vooral gekeken naar de (nieuwe) wijze van werken van
betrokkenen, welke aanpak is gekozen. Het gaat meer om de modus operandi dan
om de inhoudelijke uitkomsten. Centraal staat een samenhangende aanpak ter
voorkoming of bestrijding van maatschappelijke achterstanden. Op welke wijze
komen gemeenten tot de ontwikkeling van een samenhangende aanpak, wat houdt
die in, welke varianten zijn in de lokale bestuurspraktijk waar te nemen, welke
resultaten worden ermee geboekt en welke factoren dragen bij tot het succes of
falen van die aanpak? 
In eerder verrichte evaluaties van het SCP is geconstateerd dat er naast algemeen-
bestuurlijke factoren beleidsspecifieke factoren zijn aan te wijzen die het succes of
falen van de beleidsinspanning bepalen. Zo bleek de keuze voor decentralisatie en
deregulering een belangrijke succesfactor. Per beleidsonderdeel zijn factoren te
noemen die kenmerkend zijn voor de cultuur van de desbetreffende beleidskolom:
bij het gemeentelijke ouderenbeleid waren de institutionele beperkingen te groot om
tot succesvol beleid te komen, terwijl bij het onderwijsbeleid de financiële middelen
die konden worden ingezet om tot een hogere mate van samenwerking tussen
schoolbesturen te komen, bepalend waren voor het succes. Bij wijkbeheer is het
integrale karakter van het beleid een belangrijke factor, maar spelen verschillen
tussen wijken eveneens een belangrijke rol. In sommige wijken zijn de problemen
hardnekkiger van aard dan in andere en dat bepaalt dan ook de termijn waarop
bijvoorbeeld effecten voor bewoners merkbaar zijn. Belangrijke voorwaarden voor
succesvol beleid hebben te maken met de mate van politieke sturing, met de poli-
tieke en ambtelijke organisatie van het beleid, met het beschikbare budget, en
dergelijke (Van der Wouden et al. 1994: 267-268; 155-157). 
Een andere belangrijke uitkomst van eerdere evaluaties is de constatering:
"geconcentreerd achterstandsbeleid betekent ook concentratie van beleid in
ruimtelijke zin. Het beleid wint aan effectiviteit indien het gericht is op gemeenten
of wijken met een cumulatie van achterstanden" (Van der Wouden et al. 1994:
273). Om die reden is het nadere onderzoek toegespitst op wijken en buurten.
Hierop wordt straks teruggekomen.
 
In het onderzoek is allereerst nagegaan hoe het sociale-vernieuwingsbeleid eruit
ziet, is dat beleid geanalyseerd en zijn de uitkomsten beschreven. Vervolgens is
nagegaan welke factoren invloed hebben op het verloop van deze beleidscyclus,
waarbij alleen die factoren in ogenschouw zijn genomen waarvan mag worden
verondersteld dat die door het beleid te beïnvloeden zijn. Daarnaast kan de
subjectieve component in de evaluatie worden betrokken: wat merken betrokken
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burgers van de beleidsinterventies en zien zij daarvan gevolgen?
Op deze wijze worden enkele relaties nader onderzocht, bijvoorbeeld tussen de
probleempercepties, de uitvoeringspraktijk en het beleidsproduct, of die tussen de
uitvoeringspraktijk en de resultaten van het beleid. 
Zoals gezegd ligt de nadruk in het onderzoek op het beschrijven en analyseren van
de door de gemeenten gehanteerde wijze van werken. Welke bestuurlijke oplossin-
gen zijn gekozen om sociale vernieuwing gestalte te geven? In het onderzoek zal
getracht worden zicht te krijgen op de effectiviteit van dat beleidsproces en van de
uitkomsten daarvan. Daarin is een objectieve en subjectieve component onder-
scheiden. Het gaat daarbij om vragen als: in hoeverre heeft de geleverde
(geconcentreerde) beleidsinspanning tot resultaten geleid? In hoeverre slagen
gemeenten erin een oplossingsgerichte aanpak te ontwikkelen (de organisatie van
het beleid) en tot welke uitkomsten leidt die aanpak? De mate van effectiviteit kan
in objectieve zin worden afgeleid uit veranderingen in de problemen, in subjectieve
zin uit de opvattingen van wijkbewoners over de problemen in hun wijk en van
sleutelpersonen in het beleidsnetwerk over de door de overheid gekozen aanpak.
Om uitspraken te kunnen doen over de succes- of faalfactoren van het beleid, is het
van belang iets te weten te komen over het draagvlak van de maatregelen die het
gemeentebestuur neemt: kunnen die op instemming rekenen van degenen voor wie
ze bedoeld zijn? Komen zij (enigszins) tegemoet aan de wensen of behoeften van de
mensen? Er is dan ook gevraagd naar de waardering en acceptatie van beleids-
maatregelen die erop gericht zijn de als problematisch gedefinieerde situaties te
verbeteren.

1.7 De vraagstelling van het onderzoek

Uitgangspunt voor de onderzoeksaanpak vormt de aanwezigheid van maatschap-
pelijke problemen in de lokale samenleving. De lokale overheid definieert wat
maatschappelijke problemen zijn, ontwikkelt een visie op de mogelijke aanpak van
die problemen, ontwikkelt beleid en stelt maatregelen in het vooruitzicht. Bij de
ontwikkeling en uitvoering van dat beleid is een groot aantal organisaties en
instellingen betrokken. Uitgangspunt is dat het beleid tot stand komt in wissel-
werking tussen deze actoren en resultante is van het (beleids)handelen van
verschillende actoren die rond een of meer beleidsterreinen zijn gegroepeerd.
Gedoeld wordt op politici en ambtenaren, bestuurders en professionals van
instellingen, en burgers.

In figuur 1.1 is de centrale vraagstelling schematisch weergegeven.



lokaal probleemprofiel lokaal sociaal beleid

I 
problemen 
in de samenleving

II 
burgers/gebruikers

IV 
lokale particuliere 
instellingen

III 
lokale overheid
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Figuur 1.1 Vraagstelling van het onderzoek

Uitgangspunt in de onderzoeksredenering is de rol van de lokale overheid: welke
problemen worden door haar gedefinieerd, welke krijgen prioriteit, hoe denkt ze die
op te lossen en wat weet ze te bereiken?
Om die vragen te beantwoorden is inzicht nodig in de ontwikkelingen van de
lokale problematiek, in het lokale beleid en in de uitvoeringspraktijk en de
onderlinge relaties. Hierna worden ze toegelicht.

Lokale problematiek
Om inzicht in de problemen in de lokale samenleving te krijgen is een objectief en
een subjectief probleemprofiel uitgewerkt (respectievelijk de blokken l en ll uit
figuur 1.1). Het objectieve probleemprofiel plaatst aan de hand van landelijke data-
bestanden alle buurten in de onderzoeksgemeenten ten opzichte van elkaar. Het is
opgebouwd uit een achterstandsindex en twee indexen die de leefbaarheid typeren:
een index ten aanzien van de kwaliteit van de woning en de woonomgeving en een
index ten aanzien van de bereikbaarheid en aanwezigheid van de voorzieningen.
Het subjectieve probleemprofiel betreft het oordeel van bewoners. 
De volgende vragen zijn hier aan de orde.
- Behoren de wijken/buurten waar sprake is van een geconcentreerde beleids-

inspanning op het gebied van leefbaarheid, partipatie en arbeidsinpassing,
gemeten naar statistische indexen tot de meest problematische binnen deze
gemeenten?

- Hoe beoordelen en percipiëren bewoners van 20 wijken die beleidsmatig als
sociale-vernieuwingsbuurt zijn aangewezen de kwaliteit van de woon- en
leefomgeving en hun maatschappelijke participatie?
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- Hoe beoordelen werkloze bewoners die woonachtig zijn in de 20 sociale-
vernieuwingsbuurten hun positie op de arbeidsmarkt en de gevolgen hiervan
voor hun maatschappelijk functioneren?

Twee kanttekeningen zijn hier op hun plaats. De eerste is het voorbehoud dat moet
worden gemaakt met betrekking tot de validiteit van de data. De objectieve
gegevens betreffen algemene informatie die in indirecte zin iets zegt over de aard
en omvang van de problematiek alsmede over de lokalisering van die problematiek. 

Het tweede voorbehoud heeft betrekking op de subjectieve component; in 19 wijken
die door het desbetreffende lokale bestuur waren aangewezen als achterstands-
gebieden, zijn bewoners ondervraagd over de leefbaarheid van de wijk, over de
bekendheid met maatregelen van het gemeentebestuur om aan de wijkproblemen
het nodige te doen, en dergelijke. Dat geeft weliswaar een goed inzicht in het
draagvlak van het beleid, maar kan slechts als indicatief worden gezien voor de
beleving van de bewoners. 
Niettemin geeft zo'n schets van de lokale problematiek een eerste inzicht in de aard
en omvang van wat er op lokaal niveau aan problemen is te signaleren en geeft hij
inzicht in de beleving van de burger van zijn leefomgeving. Door confrontatie van
dit zogenoemde probleemprofiel met het door het gemeentebestuur ontwikkelde en
uitgevoerde beleid kunnen overeenkomsten en verschillen tussen politici en burgers
opgespoord worden. Kennis daarvan is relevant voor het antwoord op de vraag naar
de effectiviteit van het lokale beleid.

Lokaal beleid
Vanuit de invalshoek van achterstandsbestrijding in het kader van sociale vernieu-
wing zal allereerst achterhaald moeten worden welke keuzen de gemeenten maken
bij de inzet van het type beleid om de onderscheiden problemen aan te pakken. In
algemene zin gaat het om het achterhalen van politieke prioriteiten alsmede van de
beleidsmatige en bestuurlijke vertaling van de prioriteitsstelling. Gezocht wordt
daarbij niet naar 'verkokerd' beleid, maar uitdrukkelijk naar beleidsvormen waarin
een samenhangende aanpak wordt geformuleerd, redenerend vanuit de gedefinieer-
de problemen. Hiervoor is de term 'geconcentreerde beleidsinspanning' gereser-
veerd. Die inspanning moet gericht zijn op de bestrijding van maatschappelijke
achterstand, in het onderzoek uitgewerkt voor leefbaarheid en arbeidsinpassing. 
De vraag hierbij is dan in hoeverre die probleemvelden zijn terug te vinden in de
lokale gemeenschap en in de lokale beleidsbepaling.
In eerdere evaluaties van sociale vernieuwing is naast arbeid integraal wijkbeheer
naar voren gekomen als belangwekkend voorbeeld van wat we nu 'geconcentreerde
beleidsinspanning' noemen. Gemeenten proberen hardnekkige sociale achterstand
aan te pakken met projecten op wijk- of buurtniveau, waarin vaak een integrale
aanpak centraal staat; in de praktijk is gebleken dat die redelijk succesvol zijn
geweest. Om die reden is in het onderzoek uitdrukkelijk aandacht besteed aan de
bekendheid met en het oordeel van bewoners over die projecten en aan hun
mogelijke deelname eraan.
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De volgende vragen zijn hier aan de orde.
- Welke problemen worden door de lokale overheden gedefinieerd, welke krijgen

prioriteit, welke oplossingen worden bedacht en wat wordt bereikt? 

De rol die maatschappelijke instellingen spelen in het beleidsproces is eveneens aan
de orde gesteld. Daartoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.
- Hoe zien buurt/wijkgerichte projecten op het gebied van leefbaarheid en

participatie eruit, welke partijen participeren doorgaans in die projecten, hoe
beoordelen deelnemende partijen dergelijke projecten en wat zien zij als succes-
en faalfactoren?

- Hoe zien projecten op het gebied van arbeidsinpassing eruit, welke partijen
participeren doorgaans in die projecten, hoe beoordelen de deelnemende
partijen dergelijke projecten en wat zien zij als succes- en faalfactoren? 

Om uitspraken te kunnen doen over het draagvlak van het beleid - sluit het beleid
ook daadwerkelijk aan bij de burgers? - is kennis omtrent de woon- en leefsituatie
van de bewoners niet voldoende. Hiervoor is inzicht nodig in de waardering voor en
acceptatie van de beleidsmaatregelen die getroffen worden om de als problematisch
gedefinieerde situatie te doen verbeteren. De volgende onderzoeksvraag is in dit
verband geformuleerd.
- Wat is het sociale draagvlak voor projecten op het gebied van de leefbaarheid en

participatie?
Het antwoord op deze onderzoeksvraag geeft een dieper inzicht in de relatie tussen
beleid en bewoners. Nagegaan is namelijk of de maatregelen die worden getroffen
om de woon- en leefsituatie in de buurten te verbeteren bij deze bewoners bekend
zijn en, belangrijker, of ze deze maatregelen waarderen en steunen en of ze al dan
niet bereid zijn om actief deel te nemen.

Meer in het algemeen ten aanzien van de effectiviteit is de volgende onderzoeks-
vraag relevant.
- In hoeverre is er sprake van probleemgerichtheid, integraliteit en samenwerking

in de uitvoeringspraktijk van de sociale vernieuwing?

1.8 Evaluatiecriteria

De inhoud van de lokale bestuurspraktijk, zowel in beleidsmatig als in bestuurlijk
opzicht, wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Deze zijn: 
- de mate waarin het lokale beleid probleemgericht is;
- de mate waarin sprake is van integraliteit van beleid;
- de mate waarin tussen actoren wordt samengewerkt;
- de mate waarin burgers/bewoners betrokken zijn bij het lokale beleid;
- de mate waarin resultaten zijn behaald alsmede welke resultaten dat zijn.
Zoals uit deze opsomming blijkt is het niet de bedoeling om gedetailleerd het
verloop en de inhoud van het sociale-vernieuwingsbeleid te evalueren. Daarover
zijn in het verleden voldoende publicaties verschenen van zowel het SCP als van
- vele - anderen. Het gaat er veeleer om, nu sociale vernieuwing als innovatie is
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uitgewerkt en geïntegreerd is in de reguliere gemeentelijke beleidspraktijk, terug te
kijken naar wat er in de afgelopen jaren op dit terrein is gerealiseerd en op basis
daarvan de verlies- en winstrekening op te maken.
Het begrip dat de meeste toelichting behoeft is dat van de integraliteit: het is veel
gebruikt, doch weinig uitgewerkt. Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben
evenwel een verdienstelijke poging gedaan. Zij onderscheiden twee vormen van
beleidsintegratie, niet als zelfstandig begrip, maar als beoogd effect van decentrali-
satie (Fleurke et al. 1997: 30-45). In die betekenis is het ook hier relevant.
- De centrale overheid heft belemmeringen in het bestuurlijke stelsel op, die een

integrale beleidsvoering op lokaal niveau in de weg staan; de centrale overheid
is hier facilitator en geeft zelf geen inhoudelijke sturing.

- De centrale overheid heeft een visie ontwikkeld voor de aanpak van een
bepaalde problematiek en in de implementatie daarvan is het noodzakelijk dat
de lokale overheid tot integratie van beleid komt. 

Maar er is nog een dimensie aan toe te voegen. Beleidsintegratie kan ook als zelf-
standig begrip beschouwd worden. Dan zijn twee componenten te onderscheiden.
De eerste heeft betrekking op de inhoud van het beleid, de tweede op de organisatie
van het beleid. 
De eerste component vloeit voort uit de visie van de lokale overheid op een maat-
schappelijk probleem en de zodanige definitie daarvan dat de kansen op succes
optimaal zijn: de manier van aanpak die wordt voorgestaan. Meestal wordt in dat
geval van de verschillende beleidssectoren een bijdrage verwacht aan de gekozen
aanpak, waarbij de belangrijkste beleidssector een coördinerende rol vervult. In de
desbetreffende sector vindt meestal ook de beleidsontwikkeling plaats. Een voor-
beeld: om het spijbelen van scholieren tegen te gaan, heeft het gemeentebestuur een
aanpak ontwikkeld waarin voorzien wordt in bijdragen van scholen, jeugdwelzijns-
instellingen, politieagenten en ouders. Om die bijdragen te krijgen, staan verschil-
lende wegen open en daarmee komen we bij de tweede component, de organisatie
van het beleid. Je kunt een project in het leven roepen waarin genoemde actoren
vanuit hun eigen positie en rol een bijdrage leveren aan de spijbelaanpak; deze
vorm van projectorganisatie biedt een tijdelijke oplossing. Je kunt ook een meer
permanente oplossing nastreven en de organisatie van het beleid herzien, waarbij
de op te lossen problematiek richtinggevend is. Beide vormen komen in de praktijk
voor en blijken voor een deel samen te hangen met de schaal van de gemeente en
voor een deel met de opvatting c.q. de visie van het gemeentebestuur op de
organisatie van het beleid. De vraag of er verschil in effectiviteit is vast te stellen
tussen beide vormen van beleidsorganisatie is met de huidige stand der kennis niet
te beantwoorden.
Het begrip 'beleidsintegratie' kent dus vele aspecten; aangezien het in het kader
van sociale vernieuwing een centraal begrip is en de bestuurlijke vernieuwing in dit
kader uiteindelijk gericht was op het realiseren van die integratie, wordt er in het
onderzoek naar het beleidsproces de nodige aandacht aan geschonken. Daarbij gaat
het niet zozeer om het gedrag van de centrale als wel dat van de lokale overheid.
Nagegaan is op welke wijze de lokale overheid beleidsintegratie nastreeft en wat er
in de praktijk van terecht is gekomen. Twee aspecten zijn relevant: de organisatie
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Engbersen (1996: 48) ziet echter dat in een aantal Brabantse plattelandsgemeenten in tegen-1

stelling tot de grotere plaatsen minder sprake is van een dergelijke selectiviteit. Het welzijnsbeleid
richt zich daar op een bredere doelgroep en het welzijnswerk biedt meer 'algemene' voorzieningen.
Zie de nota over stedelijke vernieuwing van 26 juni 1997 waarin het kabinet zijn impuls voor2

stedelijke vernieuwing verwoordt (TK 1996/1997).

van het lokale beleid en het object van het lokale beleid. Het eerste aspect brengt
ons naar de structuur van het sociale-vernieuwingsbeleid: is er sprake van
ontkokering of niet? Het tweede brengt ons naar de wijk of buurt als integratiekader
van het beleid. Aan beide aspecten wordt ruim aandacht besteed. 

1.9 Epiloog

Alvorens de vraag naar de opbrengst van het gemeentelijke achterstandsbeleid te
behandelen, worden in de volgende hoofdstukken de meest recente onderzoeks-
resultaten gepresenteerd; resultaten die vooral iets zeggen over de vraag wat er in
de praktijk van de uitvoering van het beleid terechtkomt. Nadat de visie en het
daaruit voortvloeiende beleid van de lokale overheid inzake achterstandsbestrijding
is onderzocht, en is vastgesteld welke strategieën daartoe worden gevolgd, wordt
vervolgens nagegaan welke resultaten dat beleid heeft opgeleverd. Gekozen is voor
de buurt als eenheid van analyse, dit wil zeggen dat de volgende vragen centraal
staan: welke buurten zijn door het desbetreffende gemeentebestuur aangewezen als
gebied waarop het beleid zich moet concentreren? Welke maatregelen worden
genomen en wat is het draagvlak voor dat beleid onder de buurtbewoners?
In het slotdeel van dit rapport worden deze uitkomsten in het bredere perspectief
van het lokale achterstandsbeleid geplaatst en beoordeeld aan de hand van de
hiervoor genoemde criteria.
Ten slotte wordt op grond van deze evaluatie gepoogd tot aanbevelingen voor
lokaal beleid te komen. Juist nu het lokale sociale beleid de noemer lijkt te worden
waaronder centrale en lokale overheid de nog steeds aanwezige sociale problema-
tiek in gezamenlijkheid wensen aan te pakken, is het van belang zo duidelijk
mogelijk conclusie te trekken uit het beleid van het afgelopen decennium. 

Voor de lezer die zich snel een beeld wil vormen van de belangrijkste onderzoeks-
resultaten: ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een concluderende paragraaf die
geheel zelfstandig te lezen is. Die afzonderlijke conclusies cumuleren tot het
slothoofdstuk waarin de betekenis van die bevindingen zo goed mogelijk wordt
aangegeven. De concluderende paragrafen van de afzonderlijke hoofdstukken en
het laatste hoofdstuk geven tezamen de onderzoeksbevindingen weer. 

Noten



27

2 LEEFBAARHEID, PARTICIPATIE EN ARBEID ALS BELEIDSPERSPECTIEF

2.1 Inleiding

Uit een eerdere fase van het onderzoek is naar voren gekomen dat leefbaarheid,
participatie en arbeid belangrijke thema's zijn in het lokale sociale beleid (zie ook
Van der Wouden et al. 1994). Leefbaarheid en arbeid waren ook belangrijke
'cirkels' waar de sociale vernieuwing zich op zou moeten richten. In de opdracht
van de rijksoverheid lag van aanvang af al besloten dat sociale vernieuwing een
bijdrage moest leveren aan de bestrijding van verschijnselen waarvan wordt
verondersteld dat ze het woon- en leefklimaat van wijken en buurten bedreigen.
Vervuiling van de omgeving, kleine criminaliteit, (smeulende of uitbarstende)
conflicten tussen bevolkingsgroepen en concentratie van achterstandsgroepen
beïnvloeden het woon- en leefklimaat in sommige stadsdelen zeer nadelig. Gezien
het belang dat aan deze thema's wordt gehecht, is de uitvoeringspraktijk hierom-
trent onderzocht. In dit hoofdstuk wordt in algemene zin nader op deze thema's
ingegaan. Het dient als achtergrond bij het in het vervolg van dit deel van deze
rapportage opgenomen verslag van de veldstudie naar de uitvoeringspraktijk rond
deze thema's. 

Gegeven het abstracte en subjectieve karakter van het begrip 'leefbaarheid' behoeft
het geen verbazing te wekken dat velen het zonder nadere toelichting gebruiken. In
de praktijk wordt het gebruikt om te verwijzen naar een bepaald kwaliteitsniveau
dat moet worden gehaald, of om aan te geven dat gestreefd moet worden naar een
hoog doch niet nader gespecificeerd kwaliteitsniveau. In deze laatste betekenis
krijgt het streven naar leefbaarheid meer het karakter van een inspannings-
verplichting dan van een concreet doel. In de eerste betekenis wordt vaak gekozen
voor een uitwerking in termen van objectief vaststelbare indicatoren. Leefbaarheid
wordt dan een niet nader omschreven functie van de kwaliteit van de woningen, het
aantal vierkante meters groen, het aantal speelvoorzieningen, de aanwezigheid van
een buurthuis en de gemiddelde afstand tot een bushalte. 
Beide benaderingen van leefbaarheid zijn onbevredigend. Leefbaarheid als
inspanningsverplichting voor de betrokken functionarissen is wel erg vrijblijvend
en vaag, terwijl het werken met objectieve indicatoren geen recht doet aan het
subjectieve karakter van het begrip. In beide gevallen is het beleid er in de praktijk
echter op gericht de woon- en leefomstandigheden van bewoners te verbeteren. In
het huidige onderzoek is gekozen voor een omschrijving van leefbaarheid die
daarbij aansluit. Leefbaarheid wordt hier opgevat als 'goede woon- en leefomstan-
digheden' in de zin dat de bewoners er tevreden over zijn. Het begrip 'leefbaarheid'
raakt hierdoor aan het begrip 'woonsatisfactie'. Uit de literatuur over woonsatis-
factie is bekend dat tevredenheid over de woonomstandigheden samenhangt met de
woning, het sociale klimaat, de woonomgeving en het voorzieningenniveau (zie bv.
Burie 1970). Daarbij geldt dat met name het sociale klimaat van groot belang is
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voor de vraag of men ergens prettig woont. Onderzoek naar woonsatisfactie maakt
tevens duidelijk dat objectieve kenmerken van de omgeving van groot belang zijn,
maar dat het daarbij niet gaat om een simpele optelsom. Het belang van een ken-
merk wordt mede bepaald door iemands referentiekader en persoonlijke omstandig-
heden. 'Leefbaarheid' is dan ook een abstract begrip, dat samenhangt met zowel
objectieve kenmerken van de omgeving, als met allerlei subjectieve aspecten.1

De sociale vernieuwing heeft in tal van steden tot een hernieuwde aandacht geleid
voor de leefbaarheidsproblematiek. In veel gevallen gaat die uit naar wijken die in
het verleden konden rekenen op extra aandacht in het kader van het probleem-
cumulatiegebiedenbeleid, het onderwijsvoorrangsgebiedenbeleid en de stadsver-
nieuwing. Alhoewel de problematiek waarvoor aandacht wordt gevraagd zeker niet
nieuw is, ontplooit men de laatste jaren - al dan niet in onder de noemer van sociale
vernieuwing - in tal van gemeenten nieuwe initiatieven. Veelal gebeurt dit in de
vorm van buurt- of wijkbeheer (vgl. Van der Wouden et al. 1994). 

2.2 Wijk- en buurtbeheer

Wijk- en buurtbeheer heeft zich het afgelopen decennium een belangrijke plaats
verworven in de discussie over de leefbaarheid in buurten en wijken. Aandacht voor
leefbaarheid is echter geen nieuw fenomeen. Onderhoud aan straten en plantsoenen
of van woningen behoort van oudsher tot het normale werkterrein van de gemeente
en de woningbouwcorporaties. Burgers verwachten dat dergelijke werkzaamheden
plaatsvinden en samen met bepaalde voorzieningen kunnen ze worden beschouwd
als een standaardpakket dat een zeker minimumniveau aan leefbaarheid moet
garanderen. Wijkbeheer is op zichzelf dan ook geen nieuw fenomeen. In het
verleden was de publieke belangstelling voor het onderwerp echter geringer dan
tegenwoordig; beheer was iets dat voornamelijk van belang was voor medewerkers
van gemeentelijke diensten en woningbouwcorporaties. De huidige belangstelling
voor beheer heeft een aantal oorzaken. Zo komt er aan het eind van de jaren tachtig
steeds meer kritiek op het stadsvernieuwingsbeleid. Critici wijzen erop dat de
woningen in de voormalige stadsvernieuwingsgebieden weliswaar sterk zijn
verbeterd, maar dat er desondanks opnieuw sprake is van verpaupering van de
woonomgeving. Andere punten van kritiek betreffen de hoge werkloosheid in veel
voormalige stadsvernieuwingsgebieden, de beperkte economische infrastructuur en
de soms moeizame verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. De groeiende bezorgd-
heid heeft ertoe geleid dat beleidsmakers meer aandacht krijgen voor de vraag hoe
een wijk na afloop van de stadsvernieuwing moet worden beheerd. 

De belangstelling voor beheer beperkt zich niet tot de oude wijken van de grote
steden. In veel gemeenten heeft men te maken met beheerproblemen in naoorlogse
complexen en in diverse gevallen blijken complexen in een vervalspiraal te komen.
Er is dan sprake van verpaupering, vandalisme, veel verhuizingen en voor de
corporaties kan er sprake zijn van financiële problemen door leegstand (zie bv.
Adrianow 1993). De oorzaken van beheerproblemen worden in belangrijke mate
gezocht in de sfeer van het sociale klimaat, waarbij vooral wordt gewezen op het
uiteenvallen van bestaande sociale verbanden en het ontbreken van sociale controle.
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In de discussie over beheer wordt dan ook veelvuldig verwezen naar doelstellingen
omtrent sociale processen in de woonomgeving en in dit opzicht wordt eigenlijk
voortgeborduurd op taboe verklaarde thema's als samenlevingsopbouw en
gemeenschapsvorming (zie Veldheer et al. 1994: 57-66). 
De problemen in veel stadsvernieuwingsgebieden en sommige naoorlogse
complexen hebben ertoe geleid dat het onderwerp 'beheer' in veel gemeenten op de
politieke agenda is komen te staan. Vanaf het einde van de jaren tachtig neemt de
aandacht, met name voor de 'sociale aspecten' van beheer, snel toe. Buurtbeheer,
wijkbeheer, sociaal beheer en bewoners-zelfbeheer doen rond die tijd hun intrede in
het ambtelijk jargon en wanneer in 1990 de sociale vernieuwing van start gaat,
maakt buurtbeheer ook daarvan deel uit. 

Er zijn verschillende definities van beheer mogelijk.  Over een aantal uitgangs-2

punten bestaat echter een zekere consensus in de literatuur (zie Adrianow 1993).
Zo dient beheer geen eenmalige activiteit te zijn, maar dient er sprake te zijn van
een continue zorg voor de woonomgeving. Ook wordt algemeen gesteld dat
problemen niet moeten worden geïsoleerd, maar dat ze in hun onderlinge
samenhang moeten worden bekeken. Men spreekt in dergelijke gevallen over
integraal beheer. Een derde punt is dat beheer niet alleen moet zijn gericht op het
- zo mogelijk - oplossen van bepaalde problemen, maar ook op de preventie van
problemen. Verder wordt vaak gewezen op het normatieve karakter van beheer.
Beheer is vrijwel altijd gebaseerd op een normatief beeld van wat gewenst en wat
ongewenst gedrag is. Daarbij spelen cultureel bepaalde gedachten over hoe mensen
met elkaar en met hun omgeving om zouden moeten gaan een belangrijke rol.
Duidelijk is ook dat beheer zich op verschillende niveaus kan richten. De woning is
van belang, omdat deze technisch in stand moet worden gehouden en omdat
tevreden bewoners minder snel verhuizen. De directe woonomgeving is van belang,
omdat deze in hoge mate bepalend is voor de band met de woonomgeving en omdat
hier de contacten met buren en buurtgenoten gestalte krijgen. De wijk is van
belang, omdat voorzieningen op dit schaalniveau zijn georganiseerd. De stad is van
belang, omdat beslissingen aangaande het toewijzingsbeleid, werkgelegenheid en
kwaliteitsverschillen tussen wijken zich op stedelijk niveau afspelen. Voor de
praktijk betekent dit dat fysiek en sociaal beheer moeten samengaan en dat een
wijkgerichte of nog kleinschaliger aanpak veelal de voorkeur verdient. Dit laatste
bevordert de participatie van bewoners en schept mogelijkheden om recht te doen
aan de specifieke omstandigheden in een wijk. 

Door de vele aspecten die van belang zijn voor buurtbeheer is het moeilijk om tot
een beknopte en heldere definitie te komen. Op deze plaats zal geen nieuwe defini-
tie worden toegevoegd aan de reeds bestaande. Volstaan wordt met de constatering,
dat beheer een proces is, gericht op het vergroten van de leefbaarheid, waarbij
zowel 'objectiveerbare' aspecten, zoals de beleving van de leefbaarheid, als de
symbolische betekenis die bewoners toekennen aan hun woonomgeving, van belang
zijn. Hierbij nog wel een opmerking over het eerder gemaakte onderscheid tussen
fysiek en sociaal beheer. Dit onderscheid sluit aan bij het spraakgebruik in de
gemeentelijke beleidspraktijk en houdt verband met het onderscheid tussen de meer
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technisch georiënteerde diensten en de welzijnssector. In de visie op beheer die hier
wordt aangehangen, is het echter een betrekkelijk arbitrair en in zekere zin ook
onwenselijk onderscheid. Zo gaat van een schone en goed onderhouden omgeving
ook een symbolische boodschap uit. Activiteiten van bewoners zijn bovendien van
invloed op de fysieke omgeving en huismeesters hebben een gunstige invloed op de
onderhoudstoestand van een complex, terwijl ze vaak zijn aangesteld in het kader
van sociaal beheer. 

2.3 Maatschappelijke participatie

Leefbaarheid is in verband gebracht met wijkbeheer, met sociale aspecten van de
leefomgeving en met maatschappelijke achterstand. Op al deze punten bestaan
raakvlakken met het lokale sociale beleid. Het bevorderen van maatschappelijke
participatie is momenteel een belangrijk doel van veel welzijnsactiviteiten. De
gedachte hierachter is dat betaalde arbeid de burger economische zelfstandigheid
verschaft en idealiter ook een zinvolle bezigheid is. Daar waar geen reëel perspec-
tief is op betaalde arbeid schept vrijwilligerswerk of andersoortige participatie in
maatschappelijke organisaties een mogelijkheid tot zingeving. Beide vormen van
participatie bevorderen de integratie in de samenleving en scheppen mogelijkheden
tot het aanknopen en onderhouden van sociale contacten. Maatschappelijke
participatie zou middels economische zelfstandigheid, zingeving en sociale
contacten een bijdrage leveren aan het persoonlijk welbevinden van het individu.
Hierbij richt het sociale beleid zich op buurten met een hoge werkloosheid, en dat
zijn vaak ook buurten die ongunstig scoren op het vlak van leefbaarheid. In de
grote steden is men bevreesd voor het ontstaan van zogenoemde armoede-getto's:
wijken waar - dankzij de stadsvernieuwing - de materiële woonomstandigheden
acceptabel zijn, maar waar een extreem hoge werkloosheid - met name onder
allochtonen - en een opeenstapeling van andere sociale problemen een ernstige
bedreiging vormen voor de leefbaarheid.

2.4 Werkloosheid en arbeidsinpassing

Vooral de ruimtelijke concentratie van werkloosheid wordt als een probleem
ervaren en op dit punt bestaat er een relatie tussen leefbaarheid en het bevorderen
van maatschappelijke participatie. Voorzover het daarbij gaat om werkgelegen-
heidsbevordering, geldt dat sociale vernieuwing een rol speelt middels scholings-
activiteiten, maar niet in staat is om op grote schaal banen te creëren. Wel kan een
beperkte bijdrage worden geleverd door banenpoolers in te schakelen, bijvoorbeeld
bij het beheer van de woonomgeving, in buurthuizen en in toezichthoudende
functies. Participatiebevorderende maatregelen die zich richten op werkgelegenheid
zullen echter slechts een beperkte invloed hebben op de leefbaarheid van wijken.
Dit met uitzondering van de activiteiten van banenpoolers, maar dat heeft meer te
maken met hun activiteiten dan met de werkloosheid in een wijk. 
 
Met sociale vernieuwing worden dus geen reguliere banen geschapen. Het richt
zich op de individuen en groepen (vraagkant van de lokale arbeidsmarkt) zoals dat
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tot uitdrukking komt in de projecten/activiteiten rond leefbaarheid waar sociale
vernieuwing bij betrokken is. Nu is sociale vernieuwing - zo is de veronderstelling -
eveneens betrokken bij de aanbodkant van de lokale arbeidsmarkt zoals dat tot
uitdrukking kan komen in projecten en activiteiten rond de toeleiding tot de
arbeidsmarkt. Maar de inbreng van sociale vernieuwing is bij dergelijke projecten
eveneens 'beperkt' tot de vraagkant (scholing, attitudeverbetering, psychologische
weerbaarheid, zelfrespect, e.d.) onder de noemer sociale activering.  3

Het niet hebben van werk, wanneer dit blijvend van karakter is, wordt als een
belangrijke oorzaak van achterstand en maatschappelijk isolement beschouwd. Dit
maatschappelijke isolement ontstaat doordat langdurig werklozen veelal geconfron-
teerd worden met een opeenstapeling van problemen. Zij hebben een laag inkomen
en bewonen vaak een slechte woning in verpauperde woonwijken. In deze achter-
standswijken kan een cultuur van armoede ontstaan, waarbij het niet hebben van
werk norm wordt en men berust in de omstandigheden (Wilson 1987). Engbersen
en Snel (1996) constateren dat er in Nederland buurten zijn waar de helft van de
volwassen bevolking met een geregeld inkomen afhankelijk is van een uitkering en
waar het leven van een uitkering min of meer tot het normale patroon is gaan
behoren (zie ook SCP 1997, hoofdstuk 6). Naast een hoge uitkeringsafhanke-
lijkheid van de bevolking kenmerken de wijken zich door slechte huisvesting,
verpauperde woonomgeving en veel kleine criminaliteit. In een situatie waarbij
verschillende problemen elkaar versterken, blijken de gangbare methoden van
arbeidsbemiddeling onvoldoende in staat te zijn om langdurig werklozen op weg te
helpen naar werkhervatting. 

Een van de speerpunten binnen de sociale vernieuwing vormt daarom het bestrijden
van langdurige werkloosheid. Daarbij wordt grote nadruk gelegd op de manier
waarop arbeidsbemiddeling plaatsvindt. Anders dan voorheen gaat in de uitvoering
van het beleid extra aandacht uit naar de individuele werklozen. Met behulp van
aanvullend onderwijs en omscholing en het aanbieden van werkervaring en
gerichte arbeidsbemiddeling wordt beoogd de kansen op doorstroming naar een
reguliere arbeidsplaats te vergroten.
Het in de jaren negentig ontwikkelde sociale-vernieuwingsbeleid sluit aan bij het
beleid dat is gericht op scholing van langdurig werklozen in samenhang met
deelname aan werkervaringsprojecten (Van der Wouden et al. 1993). Aangenomen
wordt dat door de maatregelen de kansen voor deze categorie op een betaalde baan
aanmerkelijk zullen toenemen wanneer problemen met betrekking tot de kwalifi-
catie van werkzoekenden worden aangepakt.
Centrale doelstelling van het activerend arbeidsmarktbeleid als onderdeel van de
sociale vernieuwing is het vergroten van de kans op werk voor langdurig werk-
lozen. Kerninstrumenten hierin zijn reguliere bemiddeling door de arbeidsbureaus,
de banenpool, de Jeugdwerkgarantiewet, scholing en het coördinatieinstrument van
de individuele-trajectbegeleiding. Daarnaast zijn flankerende instrumenten te
onderscheiden als basiseducatie, samenwerkingsverbanden met het reguliere
onderwijs (preventie schooluitval), lokaal welzijnswerk, minimabeleid, bijzondere
bijstand, Algemene bijstandswet en kinderopvang (Van der Wouden et al. 1993).
Hiervoor kwam al ter sprake dat langdurig werklozen zich juist onderscheiden door
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het feit dat zij nauwelijks kansen hebben om via de gangbare kanalen aan passend
werk te komen. In de sociale vernieuwing is daarom grote aandacht voor een meer
individuele begeleiding van werklozen en non-conventionele vormen van arbeids-
inpassing. Daartoe is de individuele-trajectbegeleiding opgezet waarbinnen
verschillende regelingen, organisaties, diensten en loketten omgevormd zijn tot een
integraal beleid voor werklozen.  Daarmee wordt voorkomen dat werklozen4

afhaken doordat zij in een bureaucratisch woud van instellingen terechtkomen en
langs te veel loketten moeten gaan.
De functies waarin de individuele-trajectbegeleiding voorziet zijn te onderscheiden
in de volgende aspecten (Van der Wouden et al. 1993): 
- trajectbepaling: het opstellen van een op de werkzoekende toegesneden actie-

plan, gericht op het verwerven van een dienstbetrekking; afhankelijk van de
trajectfase waarin de persoon zich bevindt, kan het vervolgtraject verder worden
uitgewerkt;

- trajectbewaking: voortgang wordt bewaakt en bij uitval wordt de persoon
benaderd om het proces weer op gang te brengen, al dan niet in aangepaste
vorm; bewaking gaat door tot het vinden van een baan;

- trajectbegeleiding: er wordt voorzien in persoonlijke begeleiding teneinde de
kans op succes zo groot mogelijk te maken. Het opstellen van een actieplan
alsmede de uitvoering van de daarin opgenomen acties vinden onder begelei-
ding plaats; motiveren, adviseren, het plan bijstellen, ondersteuning bij het
vinden van werk en helpen bij het oplossen van problemen vormen de belang-
rijkste ingrediënten.

2.5 Ten slotte

Dit onderzoek waarin in het vervolg van deze rapportage verslag wordt gedaan, een
laatste in een reeks studies naar achterstandsbestrijding, richt zich op de uitvoe-
ringspraktijk. Om inzicht te krijgen in de manier waarop lokale overheden en hun
partners vorm en inhoud geven aan de sociale vernieuwing, is in dit onderzoek
gebruikgemaakt van een selectie van 29 gemeenten en 4 Amsterdamse en Rotter-
damse deelgemeenten. Bij de selectie is gekeken naar bevolkingsomvang,
verstedelijkingsgraad en de ligging. Wat dit laatste betreft, is bij de selectie van
gemeenten gelet op de spreiding over de provincies en de ligging in de Randstad
(zie bijlage A Methodologische verantwoording). 
Het onderzoek in deze gemeenten richtte zich primair op een inventarisatie en
beschrijving van de structuur en het proces van het lokale sociale beleid. Het
beleidsnetwerk is in kaart gebracht; de inspanningen die gemeenten ondernemen
om vanuit het perspectief van sociale vernieuwing en welzijn maatschappelijke
achterstand aan te pakken, is geïnventariseerd en wordt beschreven. Het gaat
hierbij om de beleidsvisies die in de verschillende lokale gemeenschappen worden
gehanteerd, de samenwerkingsrelaties, de sturingsmiddelen en de evaluatiemetho-
den die lokale bestuurders en hoofden van ambtelijke diensten hanteren in het
kader van het welzijnsbeleid en de sociale vernieuwing. Daarnaast is in beeld
gebracht hoe bewoners afkomstig uit een aantal beleidsmatig onderscheiden achter-
standswijken de problemen definiëren. Deze subjectieve probleemdefiniëringen van



33

bestuurders, ambtelijke sleutelpersonen en burgers zijn vergeleken met objectieve
kenmerken van deze gemeenten en delen hiervan. 
Vervolgens heeft de aandacht zich toegespitst op de uitvoeringspraktijk: hierbij is
nagegaan wat er van het sociale-(vernieuwings)beleid in de praktijk terecht is
gekomen. In 20 buurten van de onderzoeksgemeenten is de uitvoeringspraktijk
nader bestudeerd. Omdat maatschappelijke instellingen hierbij een belangrijke taak
hebben, betekent dit dat de informatie over het beleidsproces vanuit het perspectief
van de lokale overheden (portefeuillehouders en beleidsambtenaren) is aangevuld
met informatie van de betrokken maatschappelijke instellingen. 
De lokale uitvoeringspraktijk is toegespitst op de thema's 'leefbaarheid', 'partici-
patie' en 'arbeidsinpassing'. Eerder is naar voren gekomen dat dit belangrijke
thema's zijn in het lokale sociale beleid (vgl. Van der Pennen en Ter Borg 1996;
Van der Wouden et al. 1994). Op uitvoeringsniveau is dus bekeken wat de inbreng
is van en de samenwerking is tussen diverse actoren die betrokken zijn bij
activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid en de participatie in sociale-
vernieuwingsbuurten en bij activiteiten ter verbetering van de arbeidsmarktpositie
van de bewoners.
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'Subjectief' wordt hier vooral gebruikt om aan te geven dat de beleving van belang is en nadruk-1

kelijk niet om aan te geven dat objectieve omstandigheden er niet op van invloed zouden zijn. De
kwaliteit van de architectonische omgeving en het uitzicht zijn voorbeelden van omgevings-
kenmerken die een grote invloed hebben op de beleving. 
Hortulanus en Van Kempen (1987) kiezen voor een brede omschrijving: "Duidelijk is dat beheer2

te maken heeft met het gebruik en het exploiteren van de gebouwde omgeving en dat het beheer
aanvangt nadat het gebied een bepaalde bestemming heeft gekregen en is ingericht. Tot het beheer
behoren dan alle activiteiten van overheids- en particuliere instanties, particuliere eigenaren,
bewoners en andere gebruikers die bijdragen aan de instandhouding en de aanpassing van de
kwaliteit van een bepaald gebied in zijn totaliteit en van de daarbinnen gelegen beheerobjecten, in
het licht van de maatschappelijke functies die het gebied vervult. Van de ruimtelijke ordening
onderscheidt het zich door de continue zorg voor een bepaald gebied en de gerichtheid hierbij op
het gebruik en de exploitatie. Dit houdt in dat bij het beheer meer dan in de ruimtelijke-ordenings-
praktijk de nadruk ligt op problemen die te maken hebben met het samenleven van mensen en het
samengaan van de verschillende functies in een bepaald gebied en dat het ruimtelijke-ordenings-
instrumentarium in beheersituaties niet toereikend is" (Hortulanus en Van Kempen 1987: 11-12).
Een lange omschrijving van beheer die beter aansluit bij de activiteiten van officiële instanties dan
bij de manier waarop bewoners hun woonomgeving beleven. 
Wuertz formuleert een aantal bezwaren tegen hun omschrijving, omdat onvoldoende rekening
wordt gehouden met het dynamische karakter van de verhouding tussen mensen en ruimte
(Wuertz 1993: 52 e.v.). Zij omschrijft beheer als het communiceren en onderhandelen over
sociaal-ruimtelijke afbakening, over de omvang en betekenis van grenzen en de daarbinnen en
-buiten tot uiting gebrachte sociale en culturele identiteit (Wuertz 1993: 68). Een visie op beheer
die meer dan andere benaderingen aansluit bij de bewoners en de wijze waarop zij betekenis
geven aan hun woonomgeving en zich deze in symbolische zin toe-eigenen. Andere omschrijvin-
gen van beheer richten zich vaak op globale doelstellingen of op deelaspecten. Zo wordt door de
gemeente Rotterdam gesteld dat wijkbeheer erop is gericht dat de woonomgeving 'schoon, heel en
veilig' blijft. Bons (1993) richt zich op een deelaspect, namelijk 'bevordering van de leefbaarheid
op basis van samenlevingsopbouw'.
Swinnen et al. (1997) geven aan wat onder sociale activering moet worden verstaan. "Wat eind3

jaren tachtig, begin jaren negentig gezien werd als sluitstuk van het sociaal-economische
(re)integratiebeleid, namelijk heroriënteringsoperaties, banenpool en JWG, blijkt dat predikaat
inmiddels niet meer te verdienen. Nog steeds blijven mensen aan de kant staan (...) Als er geen
baan voorhanden is, dan in vredesnaam maar een andere, maatschappelijk nuttige of interessante
bezigheid. En dat mag ook met enige drang aangeboden worden. Inmiddels is de term 'sociale
activering' in omloop gekomen en heeft Rotterdam het over 'onbenutte kwaliteiten'." (Swinnen et
al. 1997: 2). 
Belangrijk voor de opzet van de individuele-trajectbegeleiding was de ervaring die men had in de4

gemeente Helmond met de zogenoemde maatwerkmethode. Met deze in 1986 gestarte methode
was men in staat om moeilijk plaatsbare werklozen dezelfde kans op werk te geven als autochtone
Nederlandse mannen die door het arbeidsbureau bemiddeld worden. Het succes was aanleiding
voor het Rijk om de individuele-trajectbegeleiding in het sociale-vernieuwingsbeleid te
stimuleren. De uitvoering van de maatwerkmethode bestond uit een intensieve persoonlijke
begeleiding om vertrouwen te herstellen en demotivatie weg te nemen, uit het opbouwen van een
netwerk van nauwe samenwerking tussen de meewerkende organisaties bij de afstemming van
activiteiten en informatieoverdracht, actieve opsporing van vacatures, voorzien in werving en een
selectiefunctie, wegnemen van vooroordelen bij werkgevers, flexibele loonkostensubsidie ter
compensatie van productiviteitsverlies en van scholings- en begeleidingskosten (Van der Berg
1993).

Noten
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DEEL 2  PROBLEEMGERICHTHEID

Inleiding

Het eerste hoofdstuk van dit deel bevat een beschrijving van de manier waarop
binnen gemeenten de verschillende actoren hun visie hebben geformuleerd ten
aanzien van achterstandsbestrijding vanuit het perspectief van de sociale vernieu-
wing. Er is hierbij een onderscheid gemaakt tussen de beleidsvisie die op het niveau
van de gemeente (algemeen) en die op het niveau van de uitvoeringspraktijk wordt
gehanteerd. Voor dit laatste is gevraagd naar de achterliggende gedachten bij de
projecten die ingezet zijn in bepaalde delen van de gemeenten en ten aanzien van
bepaalde bevolkingsgroepen.  Het gaat hierbij om buurtgerichte projecten ten1

aanzien van leefbaarheid en participatie en om arbeidsinpassingsprojecten.
De eerste stap in de beschrijving van de probleemgerichtheid van het lokale beleid
is het in kaart brengen van de beleidsvisie. Hierbij wordt geïnventariseerd voor
welke problemen van achterstand de beleidsactoren zich geplaatst zien, welke
prioriteiten zij hierbij stellen, welke doelen hieraan verbonden worden en op welke
wijze naar oplossingen wordt gestreefd. Het is geen feitelijke probleembeschrijving
van de lokale gemeenschappen, maar de beleidsmatige vertaling van de achter-
standsproblematiek. Hiermee wordt een beeld geschetst van de aard van de
probleemgerichtheid van gemeentelijk beleid.
De tweede stap is de beschrijving van de lokale achterstandsproblematiek zelf: het
lokale-probleemprofiel. Kennis over de woon- en leefsituatie van de bewoners op
wie het beleid zich richt is belangrijk. Naast een objectieve beschrijving van deze
situatie is de (subjectieve) omschrijving van bewoners in beeld gebracht. Dergelijke
kennis maakt het mogelijk om uitspraken te doen omtrent de mate van probleem-
gerichtheid en de effectiviteit van het beleid. Voor het type onderzoek waar het hier
om gaat is het noodzakelijk om op een uniforme wijze (zelf) informatie over de
lokale gemeenschappen te verzamelen. 
Daartoe is dit lokale-probleemprofiel opgesteld. Het objectieve deel van de pro-
bleemprofiel plaatst aan de hand van landelijke databestanden alle buurten in de
onderzoeksgemeenten ten opzichte van elkaar. Het objectieve probleemprofiel is
opgebouwd uit een achterstandsindex en twee indexen die de leefbaarheid typeren:
een index ten aanzien van de kwaliteit van de woning en de woonomgeving en een
index ten aanzien van het bereik en de aanwezigheid van de voorzieningen.  In2

hoofdstuk 3 wordt dit deel van het probleemprofiel gepresenteerd. Ten behoeve van
het subjectieve probleemprofiel heeft een onderzoek plaatsgevonden onder 1.853
bewoners van twintig zogenoemde sociale-vernieuwings- of achterstandswijken in
Nederland.  3

In een beschouwing aan het einde van dit tweede deel wordt een relatie gelegd
tussen het lokale-probleemprofiel en de gehanteerde beleidsvisies. In grove trekken
kan daarmee iets gezegd worden over de relatie tussen beide. Het is evenwel niet
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De ondervraagde portefeuillehouders hebben voor hun gemeente een aantal toonaangevende projecten1

beschreven in wijken waar sprake is van een concentratie van achterstandsproblemen en van een
geconcentreerde beleidsaanpak. Het gaat om projecten met een integrale werkwijze en waarbij
verschillende actoren betrokken zijn. 
De index voor respectievelijk sociaal-economische achterstand en leefbaarheid (woning, woonomgeving2

en voorzieningen) bevat een cluster van indicatoren die tezamen een kengetal vormen voor deze
onderscheiden grootheden. Dit kengetal geeft een verhouding weer: naarmate de score in positieve
richting verder afwijkt van het gemiddelde, waarvan de waarde op 0 is gesteld, is er sprake van een
kwetsbaardere situatie wat betreft de sociaal-economische achterstand en de leefbaarheid. 
Voor het bewonersonderzoek zijn - uit het totaal van de 29 gemeenten en de 4 deelgemeenten - buurten3

geselecteerd waar een geconcentreerde (territoriale) beleidsinzet van de gemeente plaatsvindt (zie
noot 1). Per (deel)gemeente is 1 buurt geselecteerd. Indien een gemeente in meer dan 1 achterstands-
buurt extra beleid inzet, is de door de portefeuillehouder als eerste genoemde buurt geselecteerd. De
buurtselectie bestaat uit 20 buurten. Aangezien zowel in Amsterdam als in Rotterdam beide deel-
gemeenten een onderzoeksbuurt leveren, zijn de 20 buurten afkomstig uit 18 gemeenten. 

alleen van belang vast te stellen welke relatie er bestaat tussen de visie van de
beleidsmakers en de lokale problematiek, maar ook in hoeverre de gekozen aanpak
aansluit op de wensen en behoeften van de bewoners in kwestie. Voor dit laatste
zijn de tot nu toe beschreven onderzoeksresultaten onvoldoende. Om die reden is
aanvullend onderzoek gedaan naar de mate van betrokkenheid van de bewoners bij
de beleidsinspanningen in hun buurt - hun kennis van en opvattingen over de maat-
regelen die zijn genomen om de problemen aan te pakken en hun oordeel over de
bereikte resultaten - én naar hun participatie. De houding ten opzichte van en de
mate van de participatie is samengevat met de term 'sociaal draagvlak'. De resulta-
ten hiervan worden in het vervolg van deze rapportage besproken.

Noten
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3  LOKALE BELEIDSVISIE

3.1 Inleiding

Bij de probleemgerichtheid van de lokale overheid - beschreven in algemene
termen en naar de uitvoeringspraktijk in het bijzonder - is naast de beschrijving van
prioriteitsstelling en doelstellingen aandacht voor de wijze waarop de problemen
worden aangepakt. Op ieder niveau zijn verschillende wijzen van aanpak te
onderscheiden. Voor de gemeentelijke bestuurspraktijk is sprake van een gebundel-
de en een complementaire organisatievorm. Dit onderscheid verwijst naar een
bestuurlijke en ambtelijke inbedding van het beleidsterrein en heeft te maken met
een al dan niet expliciet onderscheid in verschillende beleidssectoren die zich
richten op achterstandsbestrijding. Ten aanzien van de uitvoeringspraktijk worden
vervolgens op gemeentelijk niveau verschillende aanpakken voorgestaan om de
doelstellingen te realiseren: een reguliere versus een projectmatige aanpak, een
categorale versus een individuele aanpak en een gebiedsgerichte versus een
gemeentebrede aanpak.
In de uitvoeringspraktijk zélf worden bij de verschillende onderscheiden probleem-
velden verschillende strategieën gehanteerd. Bij leefbaarheids- en participatie-
projecten is sprake van een integrale buurt- of wijkstrategie en een specifieke
strategie. Bij de arbeidsinpassingsprojecten zijn drie strategieën te herkennen: een
individuele-(traject)strategie, een instrumentele en een markgerichte strategie. 

3.2 Doelstellingen en prioriteiten

Lokale bestuurders onderkennen ten aanzien van achterstandsbestrijding gemiddeld
drie tot vier doelstellingen. Deze hebben betrekking op werkloosheid, scholing en
inkomen (35%), op de kwaliteit van de dagelijkse woon- en leefomgeving (29%) en
op de eigen interne organisatie (15%).  Deze doelstellingen vormen geen verras-1

sing, want het zijn de drie traditionele thema's van sociale vernieuwing (cirkels)
waaraan de centrale overheid bij de start van het beleid veel aandacht heeft besteed.
Uit een nadere analyse van de doelstellingen blijkt dat in de gemeenten een aantal
doelstellingen in combinatie voorkomen. Veelvoorkomende combinaties zijn het
bestrijden van werkloosheid en het vergroten van de leefbaarheid, de bestrijding
van onveiligheid en het tegengaan van de verveling en perspectiefloosheid van
jongeren, het vergroten van ontplooiingsmogelijkheden en het verbeteren van de
kwaliteit van de dienstverlening.
Gebleken is dat de gemeentelijke bestuurspraktijk zich grofweg in tweeën laat
splitsen, aan te duiden met de termen 'gebundelde' en 'complementaire' organisatie-
vorm. Wordt op een meer algemeen niveau achterstandsbeleid gevoerd, waarbij de
afzonderlijke beleidssectoren niet meer te onderscheiden zijn, dan is sprake van
eerstgenoemde organisatievorm. Indien het achterstandsbeleid wordt gevoerd
vanuit de verschillende gemeentelijke beleidssectoren, dan is sprake van de tweede.
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Dergelijke organisatievormen hebben hun weerslag op de uitvoeringspraktijk en
vloeien voort uit de politieke visie van het desbetreffende gemeentebestuur en/of de
capaciteit en omvang van het ambtenarenapparaat (zie Van der Pennen en Ter
Borg 1996).
Beide organisatievormen vertonen overeenkomsten en verschillen wat de wijze van
aanpak van de sociale achterstand betreft. Er worden ook verschillende accenten
gelegd. Zo leggen lokale bestuurders met een complementaire organisatievorm
relatief vaak het accent op institutionele doelstellingen ('de interne organisatie').
Het gaat daarbij om kwesties als het doorbreken van regelgeving en schotten tussen
diensten, de relatie tussen burger en bestuur, en de samenwerking tussen verschil-
lende actoren. Inhoudelijk zijn de doelstellingen meer aan arbeid gerelateerd. 
Van de 13 gemeenten die de sociale vernieuwing als aparte sector onderscheiden,
noemt minstens de helft: 'de werkloosheidsbestrijding', 'een nieuwe manier van
werken' en 'het bevorderen van politieke participatie en betrokkenheid' als doel-
stelling van het beleid.
Bij de gebundelde organisatievorm ligt de nadruk inhoudelijk vooral op traditionele
welzijnsdoelstellingen. Zo heeft een verhoudingsgewijs groot aantal doelstellingen
betrekking op de verbetering van de woon- en leefomgeving, waarbij 'het verbeteren
van het individuele welzijn' en 'het streven naar een effectief voorzieningenniveau'
nadruk krijgen.
In 10 van de 19 gemeenten waar sprake is van een gebundelde organisatievorm is
'het vergroten van een effectief voorzieningenniveau' doelstelling van het beleid.
8 gemeenten geven aan te streven naar een grotere 'zelfredzaamheid en emanci-
patie' van hun burgers. 'De bestrijding van achterstanden in het onderwijs' is een
doelstelling die met name vanuit de gebundelde organisatievorm wordt nagestreefd.

Het gemiddelde aantal prioriteiten dat gemeenten in het kader van de sociale
vernieuwing stellen, ligt in de gebundelde organisatievorm iets hoger dan in de
complementaire organisatievorm (zie tabel 3.1). Dit laatste wordt voor een belang-
rijk deel veroorzaakt door gemeenten die expliciet voor een gebundelde organisatie-
vorm gekozen hebben. De verstrengeling van het lokale sociale beleid, gecombi-
neerd met een decentralisatie van de prioriteitstelling naar het wijkniveau, heeft
ertoe geleid dat in deze gemeenten sprake is van een maximale prioriteitstelling op
gemeentelijk niveau. De breedte van de prioriteitstelling van gemeenten waar de
gebundelde organisatievorm meer met de eigen organisatie te maken heeft, blijkt af
te nemen naarmate het welstandsniveau van de gemeente toeneemt. Het oude
platteland met een hoge welstand heeft dus een beperktere prioriteitstelling dan het
oude platteland met een lage welstand.

In de prioriteitstelling ten aanzien van de uitvoeringspraktijk (buurt) blijken tussen
de beide onderscheiden organisatievormen eveneens verschillen te bestaan. In de
gemeenten waar sprake is van een complementaire organisatievorm zijn priori-
teiten onder de noemer 'sociaal-economische achterstand en gezondheid' verhou-
dingsgewijs weinig genoemd. Geen van de prioriteiten die onder deze noemer zijn
geplaatst is in meer dan de helft van de buurtgerichte projecten gesteld. Voor de
gebundelde organisatievorm daarentegen geldt dat met uitzondering van de
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prioriteit 'werkloosheid', alle prioriteiten die hieronder vallen in meer dan drie-
kwart van de projecten genoemd zijn.

Tabel 3.1 Prioriteiten die lokale bestuurders stellen, naar het lokale schaalniveau
complementaire gebundelde
organisatievorm organisatievorm

gemeente buurt gemeente buurt
sociaal-economische positie en
gezondheid

onderwijs 6 11 10 18
werkloosheid 11 6 15 9
inkomen 6 14 8 22
gezondheid 4 11 10 17

woon- en leefomgeving
kwaliteit woning/woonomgeving 12 19 16 13
relatie allochtoon-autochtoon 6 15 14 13
veiligheid 9 16 15 13

participatie en betrokkenheid
maatschappelijke participatie 12 22 17 19
sociaal isolement 7 12 9 13
mobiliteit 5 5 9 3
effectief voorzieningenniveau 4 15 13 9
toegankelijkheid voorzieningen 7 17 13 10
milieu, mest 4 5 4 3
anders 5 3 7 1

(n) -13 (30) (19) -23
Bron: SCP (Enquête portefeuillehouders '95)

3.3 Aanpak 

De manier waarop de portefeuillehouders hun prioriteitstelling willen zien aange-
pakt is vooral van reguliere en projectmatige aard (zie tabel 3.2).  In het kader van2

de werkloosheidsbestrijding hanteert meer dan de helft van de onderzoeksgemeen-
ten echter een categorale en/of een individuele aanpak. De territoriale aanpak wordt
vooral ingezet bij de verbetering van de woon- en leefomgeving en bij de veilig-
heidsproblemen. Gemeenten die sociale vernieuwing complementair aan ander
lokaal beleid hebben ingezet, proberen de problemen doorgaans op verschillende
wijzen aan te pakken.

Tabel 3.2 Relatie tussen prioriteiten en de meest gehanteerde aanpak , naar organisatievorma

complementaire organisatievorm gebundelde organisatievorm

werkloosheid categoraal, projectmatig, individueel en regulier en individueel
regulier

maatschappelijke participatieprojectmatig, territoriaal en regulier projectmatig en regulier
kwaliteit woon- en projectmatig, territoriaal en regulier projectmatig, territoriaal en
leefomgeving regulier
relatie allochtone- - projectmatig
autochtonen
toegankelijkheid - regulier
voorzieningen
veiligheid projectmatig, territoriaal en regulier regulier
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Deze aanpak is in meer dan de helft van de gemeenten ten behoeve van de prioriteit gehanteerd.a

Bron: SCP (Enquête portefeuillehouders '95)
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3.4 Uitvoeringspraktijk3

In deze paragraaf worden de beleidsvisies - doelstellingen, prioriteiten en strate-
gieën - beschreven van de verschillende actoren die in de lokale uitvoeringspraktijk
participeren. Het gaat achtereenvolgens om de actoren betrokken bij leefbaarheid
en participatie en de actoren betrokken bij de arbeidsinpassingsmaatregelen. 

3.4.1 Wijkgerichte leefbaarheids- en participatieprojecten

Om deze praktijk te kunnen beschrijven is in 20 wijken - die volgens de porte-
feuillehouders in hun gemeente sociale-vernieuwingsgebieden bij uitstek waren en
waar de survey onder de bewoners heeft plaatsgevonden - gezocht naar relevante
projecten en activiteiten (zie bijlage B). Onder leefbaarheid is verstaan: goede
woon- en leefomstandigheden in zowel fysieke als sociale zin. Participatie is
gedefinieerd als het betrekken van wijk- of buurtbewoners bij de samenleving ter
bevordering van sociale cohesie, c.q. ter voorkoming van sociaal isolement en
sociale uitsluiting. Het begrip 'participatie' heeft in deze betekenis betrekking op het
micro-, het meso- en het macroniveau: op individuen, op maatschappelijke organi-
saties en op de maatschappij (c.q. wijk of buurt) als geheel. Niet alle wijken boden
voldoende projecten en uiteindelijk zijn uit 15 wijken in totaal 20 projecten geselec-
teerd. 

Strategieën
Bij de projecten op het gebied van leefbaarheid en participatie zijn twee strategieën
te onderscheiden, namelijk de integrale buurt/wijkstrategie en de specifieke
strategie. 
Bij de integrale buurt- of wijkstrategie gaat het om projecten die los van sectorale
belangen of verkokerde instellingen streven naar een leefbare en 'actieve' buurt.
Kenmerkend voor deze projecten is dat de doelstellingen zich richten op een brede
waaier van problemen variërend van vervuiling, slechte omgangsvormen, sociale
onveiligheid, verkeersonveiligheid en geringe betrokkenheid van bewoners tot
slecht onderhouden straten of achterpaden. Hierbij is de wijk of buurt het werkveld
van het project. Alle problemen die zich daarbinnen voordoen kunnen punt van
aandacht zijn. Voor sectorale belangen is geen plaats. De specifieke strategie
kenmerkt zich in tegenstelling tot de integrale strategie door een sterke afbakening
van de problematiek waaraan gewerkt wordt. De wijk of buurt is binnen deze pro-
jecten niet het werkveld maar alleen kader voor handeling. Doorgaans staan een of
twee met elkaar verband houdende problemen centraal. 

Problemen, doelstellingen en doelgroepen
In deze alinea's wordt de beleidsvisie beschreven vanuit het perspectief van vier
typen actoren, namelijk welzijnsinstellingen, corporaties, politie en bewonersorga-
nisaties. Deze organisaties en instellingen nemen alle in de uitvoering van de
leefbaarheidsprojecten een voorname positie in naast de lokale overheid. Analoog
aan de beschrijving van de beleidsformulering van de lokale bestuurders komen de
volgende onderwerpen aan de orde: probleemgebieden waar de actoren zich in het
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kader van de leefbaarheidsprojecten op richten, de doelstelling en de doelgroep die
zij daarbij centraal stellen.4

Een belangrijk kenmerk van sociale vernieuwing is de brede of integrale definië-
ring van problemen. Deze integraliteit is ook te zien in de probleemafbakening bij
een vrij groot deel van alle typen actoren. Over het algemeen zijn projecten gericht
op meerdere probleemgebieden en is er aandacht voor zowel het fysiek-ruimtelijke
als het sociale leefklimaat. De onderzochte actoren kijken allemaal 'verder dan de
voordeur'. Uit tabel 3.3 blijkt dat er drie probleemgebieden zijn die door een meer-
derheid van alle actoren genoemd worden als thema waar leefbaarheidsprojecten
zich op richten. Het gaat om criminaliteit/sociale veiligheid, sociale spanningen en
het fysieke leefklimaat. Verder noemt een meerderheid van de welzijnsinstellingen
en woningbouwcorporaties geringe participatie/sociaal isolement als thema. Alleen
een (krappe) meerderheid van de bewonersorganisaties noemt het milieu. 

Tabel 3.3 Thema's waar leefbaarheidsprojecten zich op richten, naar type actor (in absolute
aantallen) 

welzijnsinstellin corporaties politie bewonersorganisat
gen ies

werkloosheid 5 - 3 1
geringe particip./sociaal 20 7 1 4
isolement
onderwijsachterstand 9 - 2 3
sociale spanningen 17 9 10 5
fysiek leefklimaat 14 11 9 5
gezondheid 7 - 1 3
milieu 4 1 6 5
armoede 9 2 1 2
criminaliteit/sociale veiligheid 19 11 12 8
(n) (25) (13) (12) (9)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders leefbaarheidsprojecten '96)

Hoewel de probleemgebieden waarop de verschillende actoren zich richten in grote
lijnen overeenkomen, zijn er wel degelijk enige verschillen in zwaartepunten. Zo
wordt criminaliteit/sociale veiligheid door politie en bewonersorganisaties het
meest genoemd. Bij woningbouwcorporaties zijn dat criminaliteit/sociale veiligheid
én het fysieke leefklimaat. Met name bij corporaties is de koppeling aangetroffen
tussen sociale veiligheid, leefbaarheid, leegstand en onverhuurbaarheid. Bij wel-
zijnsinstellingen ten slotte is de geringe participatie/het sociale isolement naast
sociale spanningen, criminaliteit en sociale onveiligheid het meest genoemd.

Uit de gegevens blijkt dat de genoemde probleemgebieden waar de leefbaarheids-
projecten zich op richten in grote lijnen overeenkomen met de drie belangrijkste
problemen waarmee respondenten in de wijk geconfronteerd worden. Er is echter
één probleem dat met name door de politie en door bewonersorganisaties beduidend
vaker als probleem in de wijk dan als aandachtspunt binnen projecten wordt
genoemd: werkloosheid. 7 van de 12 afgevaardigden van de politie en 5 van de 9
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bewonersorganisaties noemen werkloosheid als een van de drie belangrijkste
problemen in de wijk. Klaarblijkelijk wordt er maar in een beperkt aantal projecten
een koppeling gelegd tussen de sociale-vernieuwingscirkels wonen en werken (vgl.
Van der Wouden et al. 1994).
 
De belangrijkste doelstelling van de projecten wordt dikwijls in vrij algemene en
abstracte termen verwoord als 'verbetering van de leefbaarheid', 'leefbaarheid
vergroten' en 'een goed leef- en woonklimaat'. In een aantal gevallen vindt nadere
concretisering plaats, bijvoorbeeld 'vernieling en vervuiling voorkomen' en 'minder
vuil en grotere veiligheid'. 
Doelstellingen die betrekking hebben op een 'nieuwe manier van werken' of het
verloop van de uitvoering zijn sporadisch aangetroffen. Als zij voorkomen, dan
hebben ze vooral ook betrekking op de rol van de burger in het beleidsproces en de
positie van de burger als medeverantwoordelijke voor de kwaliteit van de woon- en
leefomgeving.
Met name bij welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties komen nogal wat
doelstellingen voor die verwijzen naar het vergroten van de zelfredzaamheid en
participatie van burgers. Logischerwijs zijn het de woningbouwcorporaties die een
relatie leggen tussen de omgeving van de woning en de volkshuisvestingsproble-
matiek in de onderzoeksbuurten. Bij de politie komt het bevorderen van de veilig-
heid (en van het veiligheidsgevoel) met enige regelmaat terug als belangrijkste
doelstelling. 
Doelstellingen die betrekking hebben op de sociaal-economische positie van
burgers en op hun gezondheid worden door de ondervraagde sleutelpersonen
weinig of helemaal niet genoemd. Zij worden nog het meest genoemd door
welzijnsinstellingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn 'het oplossen van problemen
op het terrein van geringe participatie, gezondheid en armoede' en 'het bestrijden
van onderwijsachterstand'. 

Qua doelgroep is er een grote mate van overeenstemming onder de actoren
welzijnsinstellingen, politie, woningbouwcorporaties en bewonersorganisaties,
zoals blijkt uit tabel 3.4

Tabel 3.4 Doelgroepen waarop leefbaarheidsprojecten gericht zijn, naar type actor (in absolute
aantallen)

welzijnsinstellin corporaties politie bewonersorganisat
gen ies

geen doelgroep 13 10 9 6
doelgroep onderscheiden,
namelijk

allochtonen 6 2 2 3
vluchtelingen - 1 - -
ouderen 4 1 - 1
gehandicapten 1 - - -
kinderen 0-12 jaar 5 2 1 1
jongeren 12-21 jaar 5 1 3 1
vroegtijdig schoolverlaters 1 1 1 -
langdurig werklozen 1 - 1 1
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vrouwen 1 1 - 1
dak- en thuislozen - 1 - -

(n) (25) (12) (12) (9)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders leefbaarheidsprojecten '96)

Leefbaarheidsprojecten richten zich op alle buurt- en wijkbewoners. Welzijns-
instellingen richten zich vaker op specifieke doelgroepen. Bijna de helft van de
welzijnsinstellingen voert met hun leefbaarheidsprojecten een categoraal beleid.
Blijkbaar is algemeen beleid vaak (nog) niet mogelijk en categoraal beleid (nog)
noodzakelijk. Het meest genoemd als doelgroep zijn allochtonen, kinderen in de
leeftijd van 0-12 jaar, jongeren van 12-21 jaar en ouderen. Als andere actoren
specifieke doelgroepen noemen dan zijn het, met uitzondering van ouderen, vaak
ook deze groepen.

Activiteiten
Per project (zie bijlage B) worden meerdere activiteiten ontwikkeld om de doelstel-
lingen te bereiken. In het najaar van 1996 zijn totaal 114 activiteiten aangetroffen
in de 15 onderzoekswijken. Gemiddeld vallen de projecten uiteen in een zestal
afzonderlijke activiteiten.  Het merendeel van deze activiteiten (99) is opgestart in5

het kader van de integrale strategie. Binnen de integrale strategie lopen gemiddeld
7 activiteiten. Het gemiddelde aantal activiteiten binnen projecten waarbij burgers
de beschikking hebben over eigen budgetten, ligt iets hoger (8) dan het gemiddelde
aantal activiteiten binnen projecten waar de burgers niet over middelen voor
financiële aansturing beschikken.
In het kader van de specifieke strategie zijn 15 activiteiten in uitvoering. Dit is een
gemiddelde van 3 activiteiten per project. 2 projecten bleken bij nadere beschou-
wing geen activiteiten in de buurt te kennen. In die gevallen was er sprake van
ambtelijke ondersteuning.

Hoewel er sprake is van verschillen in de aard en intensiteit van de problemen in de
verschillende buurten, waarop in het vervolg nader wordt ingegaan, blijkt echter
dat er nauwelijks sprake van eenzelfde patroon.  Wel is het zo dat in de traditionele6

arbeiderswijken en de vooroorlogse laagbouwwijken de activiteiten zich op een
breed spectrum aan problemen richten. De activiteiten raken problemen als vervui-
ling, achterstallig onderhoud aan straten en openbare ruimte, de segregatie van
allochtonen en autochtonen, drugsoverlast, verkeers- en sociale onveiligheid en
verveling onder jongeren. In de naoorlogse uitbreidingswijken en de recente
nieuwbouwwijken hebben de activiteiten doorgaans betrekking op een minder breed
scala aan problemen. Te denken valt aan de segregatie tussen allochtonen en
autochtonen, de verveling onder de jeugd en jongeren en het beheer van de
openbare ruimte. In slechts een enkel geval speelt de sociale onveiligheid een rol in
de activiteiten.
De activiteiten die in het kader van de leefbaarheidprojecten in uitvoering zijn,
blijken van elkaar te verschillen wat betreft de continuïteit van de activiteiten, de
rol van de burger en de mate van integraliteit van de projecten. Over het algemeen
geldt dat activiteiten die met enige regelmaat plaatshebben de boventoon voeren
boven activiteiten met een meer sporadisch karakter.
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De aangetroffen variatie in integraliteit van de activiteiten heeft betrekking op de
mate waarin er in projecten aandacht is voor zowel de fysieke als de sociale
component van de dagelijkse leef- en woonomgeving. Er kunnen grofweg drie
typen activiteiten onderscheiden worden: activiteiten gericht op de fysieke leef-
omgeving, activiteiten gericht op de sociale leefomgeving en activiteiten gericht op
de fysieke leefomgeving maar met een sociaal accent. Voorbeelden van het eerste
type activiteiten zijn het schoonhouden van straten, het opknappen van speelvoor-
zieningen en een wijkonderhoudsploeg die binnen 24 uur bewonersklachten over de
publieke ruimte oplost. Voorbeelden van het tweede type activiteiten zijn buurt-
feesten, de wijkkrant, de wijkwinkels, ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen en een
activiteit waar door het organiseren van buurtuitstapjes gepoogd wordt de relatie
tussen autochtonen en allochtonen te verbeteren. Omdat er vaak sprake is van een
overlap tussen fysieke en sociale activiteiten, is een derde type activiteiten onder-
scheiden: fysieke activiteiten met een sociaal accent. Zo heeft een buurtconciërge
naast zijn onderhoudstaak vaak ook een belangrijke sociale taak, zoals het aanspre-
ken van bewoners of het organiseren van eetclubjes of worden met problemen van
verpaupering en slecht onderhoud problemen aangepakt betreffende sociale
cohesie. 

Voor de projecten die onder de integrale strategie vallen, geldt dat fysieke en
sociale beheeractiviteiten tegelijkertijd voorkomen, ofwel als duidelijk van elkaar te
onderscheiden activiteiten ofwel als fysieke activiteiten met een sociaal accent.
Activiteiten gericht op parkeerproblematiek, hondenpoep, verkeersveiligheid,
onderhoud van de openbare ruimte, sociale samenhang en sport en spel komen
naast elkaar in de projecten voor. In 8 van de 14 wijken waar sprake is van een
integrale strategie wordt bovendien een koppeling gelegd met de werkloosheid via
de inzet van buurtconciërges, stadswachten, toezichthouders of flatwachten. In de
specifieke strategie ontbreekt deze koppeling op het niveau van de activiteiten.

Wat betreft de rol van de burgers kunnen twee rollen worden onderscheiden: die
van actieve actor en die van consument van diensten en voorzieningen.
Voorbeelden van activiteiten die inspelen op de eerste rol zijn het meewandelen in
een buurtschouw, meepraten over speelvoorzieningen in de buurt of meedoen aan
schoonmaakacties. 

Ter afsluiting van de voorgaande beschrijving over de leefbaarheidsprojecten wordt
een overzicht gegeven van een aantal karakteristieken van deze projecten.

Voorbeelden van activiteiten die aanhaken bij de tweede rol zijn buurtserviceteams,
buurtconciërges en wijkwinkels. Een voorbeeld van een activiteit waarin beide
rollen gecombineerd kunnen worden is de wijkkrant: deze kunnen wijkbewoners
lezen, maar zij kunnen ook redactionele taken op zich nemen. Een combinatie van
rollen treffen wij ook aan bij activiteiten als buurtfeesten. Deze kan men als
buurtbewoner bezoeken, maar men kan ook helpen bij de organisatie ervan.
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Karakterschets van leefbaarheidsprojecten
strategie probleemdefinitie doelstellingen activiteiten gerichtheid

integrale buurt- brede inhoudelijk drie typen - de buurt als
strategie probleemdefinitie - verbetering van activiteiten werkveld
- los van t.a.v. zowel het fysiek- - activiteiten - alle buurt- en

sectorale - fysieke leefkli- ruimtelijke als gericht op de wijkbewoners
belangen of maat het sociale fysieke - allochtonen,
verkokerde - sociale leefklimaat leefomgeving kinderen in de
instellingen spanningen institutioneel (het schoonhou- leeftijd van
wordt - criminaliteit/soci - betrekken van den van straten, 0-12 jaar,
gestreefd naar ale veiligheid burgers bij het het opknappen jongeren van 12-
een leefbare - participatie/het beleid van speel- 21 jaar, en
en 'actieve' sociale voorzieningen en ouderen
buurt isolement een wijkonder-

houdsploeg) 
- activiteiten

gericht op de
sociale leefom-
geving
(buurtfeesten,
de wijkkrant, de
wijk-
winkels,ontmoeti
ngsactiviteiten) 

- activiteiten
gericht op de
fysieke
leefomgeving
maar met een
sociaal accent
(buurtconciërge
die naast zijn
onderhoudstaak
ook een
belangrijke
sociale taak
heeft, zoals het
aanspreken van
bewoners)

specifieke specifieke - verbetering van - bevorderen van - de wijk of buurt
strategie probleemdefinitie onderscheiden schoolsucces is niet primair
- er is hierbij - interetnische problemen door (kennismaken het werkveld

sprake van een relaties het aanbieden met scholen; maar alleen
sterke - onvoldoende van specifieke cursussen) kader voor
afbakening/ toegankelijkheid/ en op het - integratie van handeling
beperking van bereikbaar van probleem/doelgr minderheids- - specifieke
de proble- bestaande oep geëigende groepen worden
matiek voorzieningen maatregelen - kennis maken onderscheiden:
waaraan (onderwijs, met sport en allochtonen;
gewerkt wordt sport) aanbieden van allochtone

sportaanbod op jongeren en hun
maat ouders;

basisschooljeug
d; tieners;
kansarme
jongeren;
ouderen
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3.4.2 Arbeidsinpassingsprojecten

Strategieën
In tegenstelling tot veel leefbaarheidsprojecten zijn arbeidsinpassingsprojecten vaak
niet op een specifieke wijk gericht.  De bestudeerde projecten blijken in te delen in7

drie typen al naar gelang de strategie van de problematiek (zie bijlage B). Het gaat
om de volgende.
- De individuele-(deel)trajectstrategie. De individuele-(deel)trajectstrategie is nauw

verwant met de van oorsprong in Helmond opgezette individuele-(deel)traject-
begeleiding (vgl. Van der Wouden et al. 1994). Uitgangspunt van deze strategie
is de werkloze. Hij of zij moet in dusdanige trajecten ondergebracht en begeleid
worden dat hij/zij op termijn in vrijwillig, regulier of additioneel werk kan
functioneren. In termen van voor- of natrajecten sluit deze strategie geen
mogelijkheden uit. Kenmerkend voor deze strategie is de persoonlijke aandacht
en het maatwerk zoals dat in overleg met de werkloze tot stand komt. Het
territoriaal perspectief is op twee manieren in de bestudeerde projecten
aangetroffen. Allereerst komt de buurt of wijk in de projecten terug als kader
waarbinnen samenwerking tussen organisaties plaatsvindt. Ten tweede is de
buurt of wijk aangetroffen als gebied waarbinnen vrijwilligers-, additioneel of
regulier werk inhoud krijgt.

- De instrumentele strategie. Een tweede groep arbeidsinpassingsprojecten is meer
instrumenteel van aard. Uitgangspunt bij deze strategie zijn de instrumenten die
in het kader van de arbeidsinpassing door de rijksoverheid aan gemeenten ter
beschikking zijn gesteld. Centraal staat de invulling en zoektocht naar bijvoor-
beeld Melkert-banen, banenpoolplaatsen of Jeugdwerkgarantiewet-plaatsen. Dit
heeft als consequentie dat het voortraject zich doorgaans beperkt tot of het
screenen van de werkloze aan de doelgroepencriteria van de desbetreffende
regelingen of het toetsen van de arbeidsplaatsen aan de additionaliteitscriteria.8

Voortrajecten kunnen aanwezig zijn, maar zijn vaak van korte duur en direct
gerelateerd aan de aard van het gevonden additionele werk. Zo is het niet
ongebruikelijk dat stadswachten een gerichte opleiding krijgen in samenwerking
met de politie. Het territoriale perspectief werkt in de bestudeerde projecten door
als de locatie waar het additionele werk wordt uitgevoerd.

- De marktgerichte strategie. De projecten die onder de marktgerichte strategie te
rubriceren zijn onderscheiden zich van de twee vorige groepen projecten door de
introductie van het marktmechanisme in de uitvoering van het werk. In deze
projecten staat het product en de productontwikkeling en daarmee de productieve
waarde van werklozen centraal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij elk van
deze projecten een aanzienlijk deel van de financiering op de markt wordt
gerealiseerd. De arbeidsmarktinstrumenten worden in deze projecten gezien als
subsidies die in de eerste periode de loonkosten voor de startende onderneming
laag houden. Financiële onafhankelijkheid is doorgaans de doelstelling op
langere termijn. Voortrajecten behoren tot de mogelijkheden, maar zijn sterk
gericht op de producten die geproduceerd worden of in ontwikkeling zijn. Het
territoriale perspectief komt in deze projecten doorgaans naar voren in de vorm
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van de buurt als afzetgebied. 

Worden de projecten naar de verschillende strategieën verdeeld, dan blijken van de
20 projecten er 3 te rangschikken als individuele-(deel)trajectstrategie, 11 als
instrumentele strategie en 6 als marktgerichte strategie. Uit dit overzicht mag
overigens niet geconcludeerd worden dat gemeenten de arbeidsinpassing voor-
namelijk instrumenteel aanpakken. Wel is het zo dat in de onderzoeksgemeenten de
projecten gericht op het bestrijden van de langdurige werkloosheid op buurt- of
wijkniveau in verhoudingsgewijs veel gevallen vorm krijgen via een instrumentele
strategie.

Problemen, doelstellingen en doelgroepen
De meest genoemde problemen waar de arbeidsinpassingsprojecten zich op richten
zijn langdurige werkloosheid, criminaliteit en gevoelens van onveiligheid onder
bewoners (zie tabel 3.5). Andere problemen die met enige regelmaat genoemd
worden zijn de slechte afstemming van het beleid ('langs elkaar heen werken'), de
vervuiling of verpaupering van de woonomgeving en de geringe betrokkenheid van
bewoners bij hun wijk. De problemen die genoemd worden liggen dus duidelijk niet
alleen binnen de eerste cirkel van de sociale vernieuwing (arbeid, scholing en
inkomen). Met name problemen uit de tweede cirkel (de dagelijkse leefomgeving)
worden met enige regelmaat genoemd. En ook problemen betreffende de derde
cirkel (de doelmatigheid en kwaliteit van voorzieningen) worden soms genoemd.

Tabel 3.5 Problemen waar arbeidsinpassingsprojecten zich op richten (aantal malen genoemd,
absolute aantallen)
langdurige werkloosheid 9
tekort aan werkervaring/te laag opleidingsniveau 4
slechte afstemming beleid/langs elkaar heen werken 5
gevoelens van onveiligheid 6
criminaliteit 8
vervuiling/verpaupering 5
sociaal isolement doelgroep 1
geringe betrokkenheid van bewoners bij hun wijk 5
overig 5
(n) -19
Bron: SCP (Gesprekken met sleutelinformanten arbeidsinpassingsprojecten '96)
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In het Leidse project Het Trajekt wordt, zoals de naam reeds suggereert, het hele traject van
toeleiding naar een reguliere baan verzorgd. Als reactie op het feit dat moeilijk
bemiddelbare groepen door de taakstellingen van arbeidsbureau en sociale dienst buiten de
boot dreigden te vallen, heeft de Leidse Welzijnsorganisatie besloten een project op te
zetten om moeilijk bemiddelbare werklozen in probleemwijken te helpen bij het zoeken
naar werk. Doelstelling van het project is "zorg dragen voor toeleiding en begeleiding naar
de reguliere arbeidsvoorzieningen en zorg dragen voor uitvoering van de individuele-
trajectbegeleidings-methodiek gericht op de specifieke situatie en doelgroepen in de
achterstandswijken." (Het Trajekt 1995). (De rapporten, documenten, e.d. die geraadpleegd
zijn, worden niet apart vermeld in de literatuurlijst. Zij zijn ondergebracht in literatuurver-
wijzing De Vries (1997)).
De doelstelling van het JOPS-project is het creëren van een zo veel mogelijk aan echt werk
grenzende leersituatie. "Naast het aanleren van technische vaardigheden op het gebied van
onderhoud van huizen zoals schilderen, tegelen, metselen, en elektriciteit en houtbewerking
gaat het in het JOPS vooral ook om het aanleren van sociale vaardigheden. Het gaat daarbij
om zaken als: op tijd komen, afmaken waar je aan begonnen bent, leren samen werken,
leren omgaan met leiding, discipline." (JOPS'95-'96 Jaarverslag).
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Tabel 3.6 bevat een overzicht van de doelstellingen van de arbeidsinpassings-
projecten naar type strategie. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen organisa-
torische doelstellingen en inhoudelijke doelstellingen. De doelstellingen worden
afzonderlijk, maar vaak ook in verschillende combinaties met elkaar genoemd.

Tabel 3.6 Overzicht van doelstellingen van arbeidsinpassingsprojecten, naar strategie

projecten en individuele-(deel)traject- instrumentele strategie marktgerichte strategie
typering strategie

organisatorisc- creëren - verwerven van
he samenwerkingsvorm onafhankelijk inkomen
doelstellingen tussen verschillende - op termijn zelfstandige

actoren in bedrijfsvoering
arbeidsinpassing

- uitvoeren individuele-
trajectbegeleidingsmetho
diek

inhoudelijke - creëren van leer-/werk- - creëren van (additionele) - creëren van leer-/werk-
doelstellingen plaatsen leer/ werkplaatsen plaatsen

- aan het werk zetten van - bieden van gerichte - aan het werk zetten van
werklozen vakopleiding werklozen

- tegengaan stigmatisering - aan het werk zetten van - aanbieden van klussen en
doelgroepen werklozen service

- tegengaan vervuiling en - tegengaan vervuiling en
verloedering verloedering

- vergroten veiligheid in de - scholing en resocialisatie
wijk van deelnemers

- voorkomen overlast door - vergroten betrokkenheid
jongeren burgers bij woonomgeving

- vergroten betrokkenheid - hergebruik huishoudelijk
burgers bij woonomgeving afval

- ontwikkelen van een
buurteconomie

Bron: SCP (Gesprekken met sleutelinformanten arbeidsinpassingsprojecten '96)

Uit tabel 3.6 blijkt dat in de projecten die onder de individuele-trajectbenadering
zijn te scharen, naast inhoudelijke ook organisatorische doelstellingen verwoord
zijn. Inhoudelijk zijn de projecten voornamelijk gericht op het terugdringen van de
langdurige werkloosheid en/of het vergroten van de kansen van burgers op de
arbeidsmarkt. Het gaat hier dus om projecten met doelstellingen die vallen binnen
de cirkel van arbeid, scholing en inkomen en waar in de doelstelling geen relatie
wordt gelegd met de andere twee cirkels. Dit neemt overigens niet weg dat deze
projecten wel degelijk een bijdrage kunnen leveren aan bijvoorbeeld de leefbaarheid
van de buurt of wijk.

De projecten die te rangschikken zijn onder de instrumentele benadering streven
niet of nauwelijks organisatorische doelstellingen na. De aandacht in deze pro-
jecten is doorgaans inhoudelijk gericht op twee aspecten, namelijk het aan het werk
helpen van werklozen én het vergroten van (aspecten van) leefbaarheid. Zoals
gezegd valt de meerderheid van de onderzochte projecten binnen deze benadering.
Daarbij zijn er projecten die zich naast het aanbieden van werk(ervaringsplaatsen)
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"Het belangrijkste doel van het project Stadswachten is het werkervaringsaspect ervan. (...)
Een tweede doel van het project Stadswachten is gelegen in de dienstverlening van de
stadswachten aan de (Dordtse) burgerij: het verwijzen en informeren van burgers.( ...) Het
derde doel van het project Stadswachten heeft betrekking op de 'toezichtsfunctie' van de
stadswachten. Het gaat hierbij om het waarnemen van ongerechtigheden c.q. het op grond
hiervan attenderen van relevante gemeentelijke instellingen en om het constateren van
(bepaalde) delicten c.q. het op grond hiervan waarschuwen van de politie. (...) Het vierde
en laatste doel van het project Stadswachten is gericht op het bestrijden van de
veelvoorkomende criminaliteit in het werkgebied van de stadswachten in Dordrecht."
(Bureau Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Dordrecht 1990: 3).

In de Deventer Cambio Company worden de doelstellingen bijvoorbeeld als volgt gecombi-
neerd: "Het project levert meer op dan schone straten. Bewoners stellen zelf prioriteiten in
hun wijk, er worden extra banen en educatie voor werkzoekende bewoners gecreëerd, de
talenten van buurtbewoners worden betrokken bij het oplossen van woonomgevingsproble-
men en waar nodig zwengelt de Cambio Company discussies aan."(Cambio Company
1997). De diensten van de Cambio Company kunnen bewoners ook via hun wijkbudget
inkopen. De Dordtse Schillenwacht koppelt werkgelegenheidsbevordering aan hergebruik
van afval. "Sinds de oprichting in 1983 richt de Schillenwacht zich op het hergebruik van
huishoudelijk 'afval'. De bedrijfsfilosofie is om zorg voor het milieu, werkgelegenheid voor
specifieke groepen en zakelijk management aan elkaar te koppelen. Door de onderlinge
afhankelijkheid van deze factoren op een kwalitatieve manier inhoud te geven wordt het
doel 'realiseren van maatschappelijke winst' haalbaar." (Kringloopcentrum de Schillenwacht
Dordrecht, z.j.) En de Leidse Buurtwerkmaatschappij richt zich op het ontwikkelen van een
zogenoemde buurteconomie. Naast het scheppen van werkgelegenheid en werk-
ervaringsplaatsen voor langdurig werklozen richt men zich op het streven naar een toename
van bedrijvigheid in de buurt en op het leveren van diensten aan buurtbewoners.

richten op het bevorderen van de veiligheid in de wijk en/of op het tegengaan van
overlast en vandalisme. Door het instellen van toezichthouders poogt men in deze
projecten overlast- en veiligheidsproblemen tegen te gaan. Tegelijkertijd worden
werklozen aan het werk geholpen.

Naast projecten die zich richten op het tegengaan van overlast, criminaliteit en
onveiligheid zijn er projecten die zich, behalve op het aanbieden van werk-
(ervaringsplaatsen), richten op het creëren van een schonere, beter onderhouden en
aantrekkelijker wijk.
In een aantal hiervan wordt, ondanks het feit dat hierbij mensen aan het werk
worden geholpen, de werkloosheidsbestrijding niet als doelstelling genoemd.
In de marktgerichte benadering ligt de nadruk op een combinatie van organisa-
torische en inhoudelijke doelstellingen. Het verwerven van inkomsten via de markt,
het aan het werk helpen van (langdurig) werklozen en een diversiteit van inhoude-
lijke doelstellingen als herbestemming van afval, dienstverlening in de buurt en
vergroten van betrokkenheid van bewoners komen als doelstelling terug in deze
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projecten.
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Projecten op het terrein van arbeidsinpassing richten zich, in tegenstelling tot leef-
baarheidsprojecten, vrijwel altijd (ook) op specifieke doelgroepen. De wijze waarop
men de doelgroep omschrijft loopt nogal uiteen per project. Doelgroepen met
precies dezelfde kenmerken komen nauwelijks meer dan één keer voor onder de
twintig projecten. Het zijn wel vaak dezelfde kenmerken die terugkeren, maar
doorgaans in wisselende combinaties. Het enige kenmerk dat in bijna alle doel-
groepen terugkomt is langdurige werkloosheid. Andere vrij vaak voorkomende
kenmerken van de doelgroepen zijn een jonge leeftijd (jonger dan 25 jaar), een laag
opleidingsniveau en een gebrek aan werkervaring. Enkele projecten richten zich
(ook) specifiek op jongeren die in aanraking zijn geweest met politie of justitie. Het
mag nauwelijks enige verwondering wekken dat de instrumentele projecten vaker
dan andere projecten bij hun definitie van doelgroepen beschrijvingen volgen zoals
die in de regelingen zijn opgenomen.

In een aantal gevallen richten projecten zich op (bepaalde groepen) buurtbewoners.
Dit is het geval in enkele van de projecten die een bredere doelstelling hebben dan
alleen arbeidsinpassing, zoals projecten die ressorteren onder de instrumentele en
marktgerichte strategie. Soms worden zij als afzonderlijke doelgroep onderschei-
den, naast langdurig werklozen en eventuele andere groepen.
De doelgroep langdurig werkloze buurtbewoners komt slechts bij een kleine
minderheid van alle projecten voor. Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat het
projectgebied vaak een hoger schaalniveau heeft dan een buurt of wijk. Opvallend
is dat er in een klein aantal projecten ook anderen dan (langdurig) werklozen aan
het werk kunnen. Zo zijn, naast uitkeringsgerechtigden met weinig kans op een
betaalde baan, ook werkenden die vrijwilligerswerk willen doen evenals mensen in
de VUT en gepensioneerden welkom.
Ten slotte zijn er maar weinig projecten die zich expliciet richten op bevolkings-
groepen waarvan bekend is dat zij een (extra) zwakke arbeidsmarktpositie inne-
men: allochtonen, herintredende vrouwen, arbeidsongeschikten, en ex-psychia-
trische patiënten. Dit neemt niet weg dat deze groepen in de projecten wel degelijk
vertegenwoordigd (kunnen) zijn. Waarschijnlijk gaat men ervan uit dat men deze
groepen toch wel bereikt, omdat deze groepen gewoonweg oververtegenwoordigd
zijn in de groep langdurig werklozen (die weinig kans maken op een baan). Maar
waarschijnlijk nog belangrijker hierbij is dat een nadere opsplitsing van de groep
langdurig werklozen strijdig is met de steeds meer aan terrein winnende gedachte
dat het om individuele gevallen gaat waarvoor maatwerk vereist is.

3.4.3 Activiteiten

Gezien de hiervoor gepresenteerde gegevens betreffende de doelstelling en doel-
groep van arbeidsinpassingsprojecten, zal het geen verbazing wekken dat in het
merendeel van de projecten het aanbieden van werkervaringsplaatsen en/of het
verzorgen van scholing of een opleiding tot de voornaamste activiteiten behoort.
Andere veelvoorkomende activiteiten zijn gericht op de zorg voor het (woon)milieu
en het onderhoud van de wijk, op dienstverlening aan bewoners of ondernemers in
de wijk, en op het tegengaan van sociale onveiligheid en overlast in de wijk.
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In het Plein en Parken-team (PEP) in Amsterdam-Zeeburg bestaan de activiteiten bijvoor-
beeld uit het surveilleren in de wijk, met name rond de locaties waar de meeste overlast
voorkomt: pleinen, parken en het zwembadterrein. Jongeren die overlast veroorzaken wor-
den aangesproken op hun gedrag. Deelnemers aan het project De Rode Loper in Rotterdam-
Charlois die functioneren als 'gastheer' of 'gastvrouw' in het winkelcentrum op het Zuidplein
dienen omstandigheden te signaleren die een negatieve invloed (kunnen) hebben op de
sfeer in het winkelcentrum, zoals vervuiling, vernielingen, graffiti en vandalisme. Verder
verlenen zij diensten aan bezoekers van het winkelcentrum, zoals informatie verstrekken of
helpen met zware boodschappen. Ten slotte assisteren zij ondernemers bij onder meer het
openen en sluiten van deuren en bij het toezicht houden bij expeditie- en interne deuren.  

Activiteiten die vrijwel alleen voorkomen in de individuele-(deel)trajectbenadering
zijn het opstellen van trajectplannen voor individuele werklozen, het verstrekken
van informatie en voorlichting aan langdurig werklozen en het actief bemiddelen
op de arbeidsmarkt. 
Genoemde activiteiten kunnen inhoudelijk ingedeeld worden in vier typen, die in
de projecten naast elkaar maar ook afzonderlijk voorkomen:
1. activiteiten met als uitgangspunt arbeidsbemiddeling; 
2. activiteiten met als uitgangspunt de zorg voor het (woon)milieu en het

onderhoud van de wijk;
3. activiteiten met als uitgangspunt het verhogen van de sociale veiligheid en het

tegengaan van overlast in de wijk; 
4. activiteiten met als uitgangspunt het aanbieden van producten en diensten aan

individuele of groepen buurtbewoners.

Ad 1. Activiteiten met als uitgangspunt arbeidsbemiddeling.
Het gaat hier om het creëren van werkervaringsplaatsen, het opstellen van
trajectplannen voor individuele werkzoekenden, 'resocialisering', het aanbieden van
scholing en opleidingen, bemiddeling op de arbeidsmarkt en het verschaffen van
informatie en voorlichting aan werklozen. Meestal komen deze activiteiten in
projecten gecombineerd voor met activiteiten uit een of meer van de drie andere
categorieën. In een aantal gevallen is dit echter niet het geval. Het gaat hier om de
drie projecten die tot de individuele-(deel)trajectbenadering worden gerekend.9

Hoewel het in de praktijk voorkomt dat deelnemers aan deze projecten ingezet
worden bij bijvoorbeeld wijkonderhoudsactiviteiten, zijn deze activiteiten niet als
afzonderlijk onderdeel van de projecten te beschouwen. Het uitgangspunt van de
activiteiten uit deze projecten is namelijk arbeidsbemiddeling en niet bijvoorbeeld
het onderhoud van de wijk. De rol van de burger - de langdurig werkloze - is bij
deze activiteiten primair actief.  

Ad 2. Activiteiten met als uitgangspunt de zorg voor het (woon)milieu en het
onderhoud van de wijk. 
Deze activiteiten komen voor in ongeveer de helft van de projecten, zijn zeer uit-
eenlopend en verschillen per project. De rol van de burger - de langdurig werkloze
en de buurtbewoner - is bij deze activiteiten hoofdzakelijk actief. 
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De klussen- en servicedienst in de Apeldoornse wijk Zevenhuizen bijvoorbeeld richt zijn
activiteiten op klussen in en om de woning (ophangen van een lamp of schilderij, klein
schilderwerk en tuinwerkzaamheden), klussen in de directe woonomgeving (snoeien van
overhangend groen of het repareren van speeltoestellen) en een servicedienst (boodschap-
pen doen voor en begeleiden van ouderen). In het Schillenwachtproject (Dordrecht) gaat het
om het inzamelen, sorteren, repareren en verkopen van te hergebruiken goederen.

Ad 3. Activiteiten met als uitgangspunt het verhogen van de sociale veiligheid en
het tegengaan van overlast in de wijk.
Deze activiteiten bestaan uit het opvangen van signalen uit de buurt en het
aanspreken van de burger op ongewenst gebruik van de openbare ruimte. Ongeveer
eenderde van de bestudeerde projecten kenmerkt zich door zulke activiteiten.
Deelnemers aan deze projecten dienen handelend op te treden naar aanleiding van
de eigen waarneming of naar aanleiding van meldingen van bewoners. In sommige
gevallen moet melding gedaan worden bij de politie of gemeentelijke diensten.
De rol van de burger bij deze activiteiten is zowel actief als consumptief. Anders
dan de onder 2 genoemde activiteiten gaat het hier minder om het afnemen van
direct op het individu gerichte diensten, dan om het afnemen van 'een collectief
goed' zoals een veilige c.q. overlastvrije buurt of een veilig en overlastvrij
winkelcentrum. 

Ad 4. Het aanbieden van diensten of producten aan derden. Deze activiteiten
komen hoofdzakelijk voor in projecten met een marktgerichte benadering. Het
aanbieden in een winkel of servicecentrum van diensten en producten kenmerkt de
activiteiten. De burger - de buurtbewoner - heeft bij deze activiteiten een belang-
rijke rol als consument van de aangeboden producten en diensten.
Globaal bestaan de meeste projecten uit twee samenhangende onderdelen, die de
deelnemers stapsgewijs doorlopen. Het eerste deel omvat veelal een scholings-
component bestaande uit het leren van basistechnieken. Het gaat hierbij vaak om
korte cursussen specifiek gericht op de uit te oefenen functie. In enkele gevallen
wordt het praktijkgerichte cursusaanbod uitgebreid met ondersteunende vakken als
de Nederlandse taal en rekenen. Sommige projecten besteden ook aandacht aan het
verbeteren van de sociale vaardigheden van de projectdeelnemers. Na succesvolle
afronding hiervan volgt het tweede onderdeel: deelnemers worden ingezet in de
praktijk van bijvoorbeeld het wijkonderhoud of als toezichthouder. In sommige
gevallen kan er een externe stage gelopen worden. Soms krijgen de betrokkenen
een vaste aanstelling, in andere gevallen vindt bemiddeling plaats naar een
reguliere baan waar betrokkenen een tijdelijke aanstelling krijgen.
In een enkel project zijn de verschillende activiteiten als aparte onderdelen te
beschouwen. Deelnemers werken dan aan een enkel onderdeel binnen het project.10

Bij de meeste projecten ligt het accent op activiteiten die erop gericht zijn het
kwalificatie- en scholingsniveau van betrokkenen te verhogen. Het gaat om het
bieden van een opstapmogelijkheid naar een arbeidsplaats. Sommige projecten
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kennen een baangarantie, bij andere projecten wordt de intentie uitgesproken om
betrokkenen aan een reguliere baan te helpen. Slechts weinig projecten combineren
deze activiteiten op het terrein van scholing en werkervaring met een planmatige
en structurele trajectbegeleiding. Dit betekent dat een gerichte begeleiding van
werklozen naar een (volgende) stap op weg naar betaald werk in veel arbeidsinpas-
singsprojecten ontbreekt.

In tabel 3.7 is de vorenstaande beschrijving van de activiteiten samengevat. Daarbij
komt naar voren dat tussen de drie onderscheiden arbeidsinpassingsstrategieën in
hun activiteiten verschillende accenten leggen.

Tabel 3.7 Strategie bij de arbeidsinpassing, naar type activiteiten (in absolute aantallen)
individuele- instrumentele marktgerichte totaal

traject-strategie strategie strategie

arbeidsbemiddeling 3 - - 3
verbetering woon- en 1 4 3 8
leefomgeving
verbetering (sociale) veiligheid 1 9 3 13
aanbod van diensten en - 1 6 7
producten
(n) -3 -11 -6 -20
Bron: SCP (Gesprekken met sleutelinformanten arbeidsinpassingsprojecten '96)

Ter afsluiting van de beschrijving van de arbeidsinpassingsprojecten het volgende
overzicht.

Karakterschets van arbeidsinpassingsprojecten
economisch strategie doelstelling buurt/wijk activiteit
perspectief gerichtheid
welzijn individuele-traject- inhoudelijk - de buurt als context - resocialiserings

strategie - verbetering van het van -projecten ic.
- persoonlijke persoonlijke kapitaal beleidshandelen scholing,

aandacht voor de (opleiding, scholing, - de buurt als opleiding en
werkloze en een houding); recruteringsbasis attitude
op maat toege- organisatorisch van de deelnemers verbetering
sneden traject - verbetering van het aan de projecten - voorlichting

(lokale) beleids-
netwerk  

sociale instrumenteel Inhoudelijk de context waar het projecten die de
economie - gebruikmakend - het produceren van additionele werk leefbaarheid van

van de sponsoring nieuwe (additionele) wordt uitgevoerd buurten
van overheid en vormen van verzor- verbeteren
regulieringen gingsstaat arrange- (overlast,
(Melkertbanen, menten veilligheid,
banenpools, e.d.) - het verbeteren van beheer)

de leefbaarheid 
- verbetering van de

betrokkenheid van
de burgers
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economie marktgeoriënteerde inhoudelijk de buurt als winkel- en dienst-
strategie; de - het produceren van broedplaats en als verlenende  activi-
productie  moet (op nieuwe producten afzetmarkt teiten
termijn) zelf veelal in de dienst-
bedruipend zijn verlening

- het verwerven van
een zelfstandig
inkomen 
organisatorisch

- zelfstandig onder-
nemerschap

- buurteconomisch
systeem

3.5 Conclusies

Het leveren van maatwerk, een belangrijk streven in de sociale vernieuwing, kan
omschreven worden als het afstemmen van beleid op de eigen aard van het voor-
liggende geval of probleem (Fleurke et al. 1997: 20). De problematiek waar het
achterstandsbeleid zich op richt kan als een multidimensionaal maatschappelijk
vraagstuk worden getypeerd. In het volgende hoofdstuk wordt hier inzicht in
gegeven. In hoeverre sprake is van afstemming van beleid hierop kan derhalve pas
in een latere fase worden aangegeven. Wel kan nu worden vastgesteld dat de
sociale werkelijkheid beleidsmatig als multidimensionaal wordt onderscheiden. 

Samenvattend kan hierover voor de gemeenten en de vier belangrijkste actoren
betrokken bij de uitvoering van leefbaarheid, participatie en arbeidsinpassing het
volgende worden gezegd.
De manier waarop sociale vernieuwing in de gemeentelijke organisatie is ingebed
blijkt belangrijk te zijn voor de probleemafbakening in die gemeente. Uit de
gesprekken met portefeuillehouders sociale vernieuwing uit 32 (deel)gemeenten
komt naar voren dat sociale vernieuwing op twee manieren in het lokale beleid is
ingebed. Gemeenten die sociale vernieuwing niet of nauwelijks onderscheiden van
andere vormen van sociaal beleid hanteren de gebundelde aanpak. Sociale
vernieuwing is dermate versmolten met andere beleidsvormen dat inhoudelijke
verschillen niet aan te wijzen zijn. Gemeenten die sociale vernieuwing expliciet als
aparte beleidsterreinen onderscheiden hanteren de complementaire aanpak.

Doelstellingen die betrekking hebben op 'werkloosheid, scholing en inkomen' en 'de
kwaliteit van de woon- en leefomgeving' - beide zijn thema's waaraan de rijks-
overheid sinds de start van de sociale vernieuwing veel aandacht heeft besteed -
komen zowel in de gebundelde als in de complementaire aanpak relatief vaak voor.
Lokale bestuurders die de gebundelde aanpak hanteren noemen daarnaast ook
betrekkelijk vaak traditionele welzijnsdoelstellingen en doelstellingen gecentreerd
rond problemen waar met name plattelandsgemeenten mee te maken hebben.
Lokale bestuurders die de complementaire aanpak hanteren noemen tamelijk vaak
ook doelstellingen die betrekking hebben op de interne organisatie. Het gaat dan
om doelstellingen zoals het doorbreken van regelgeving, de ontschotting van
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diensten, het verbeteren van de relatie tussen burger en bestuur en het creëren van
een integrale (territoriale) aanpak van problemen.
Het gemiddelde aantal prioriteiten waar lokale bestuurders zich op richten is in de
gebundelde aanpak iets groter dan in de complementaire aanpak. Naarmate het
welstandsniveau van gemeenten die de gebundelde aanpak hanteren toeneemt,
neemt de breedte van prioriteitstelling echter af. Hier spelen de achterstands-
problemen dan ook minder. 
Prioriteiten binnen de sociale vernieuwing worden vooral met een reguliere en
projectmatige aanpak tegemoet getreden. Ten behoeve van de werkloosheids-
bestrijding hanteert de meerderheid van de onderzoeksgemeenten echter (ook) een
categorale en/of individuele aanpak. Een territoriale aanpak wordt vooral ingezet
ten behoeve van de verbetering van de woon- en leefomgeving en bij de aanpak van
veiligheidsproblemen.

Welzijnsinstellingen blijken zich in de uitvoering van de leefbaarheid met name te
richten op vier thema's, namelijk de geringe participatie of het sociale isolement,
criminaliteit en/of sociale veiligheid, sociale spanningen en het fysieke leefklimaat.
In tegenstelling tot de andere actoren richten welzijnsinstellingen zich vaak op
specifieke doelgroepen. Bijna de helft van de vertegenwoordigers van welzijns-
instellingen zegt zich in de uitvoering op specifieke doelgroepen te richten. Het
meest genoemd als doelgroep zijn allochtonen, kinderen in de leeftijd tot 12 jaar,
jongeren van 12-21 jaar en ouderen. De vertegenwoordigers van welzijnsinstel-
lingen zien naast het vergroten van de leefbaarheid ook het vergroten van de
zelfredzaamheid en de participatie van de burgers als doelstelling van de projecten
waarbij ze in de uitvoering betrokken zijn
De problemen waarop de leefbaarheidsprojecten zich volgens een meerderheid van
de vertegenwoordigers van de woningbouwcorporatie richten, zijn 'sociale spannin-
gen in de wijk', 'het fysieke leefklimaat' en 'criminaliteit en sociale veiligheid'.
Corporaties leggen een koppeling tussen criminaliteit en sociale veiligheid,
leefbaarheid, leegstand en de onverhuurbaarheid. De doelstellingen waarop de
corporaties zich in de projecten richten zijn het verbeteren van het leefklimaat,
soms via sloop/nieuwbouw, en het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij
de projecten. De meerderheid van de vertegenwoordigers van de woningbouw-
corporaties zegt zich met de projecten op alle buurtbewoners te richten.
De belangrijkste problemen waar de vertegenwoordigers van de politie mee worden
geconfronteerd zijn criminaliteit, het sociale leefklimaat en werkloosheid. Sociaal
isolement, onderwijsachterstanden, het fysieke leefklimaat, gezondheid, het milieu
en armoede zijn niet of nauwelijks door vertegenwoordigers van de politie ge-
noemd. Het zijn met name allochtonen, jongeren van12-21 jaar, langdurig werk-
lozen en vroegtijdig schoolverlaters waar zij de problemen het meeste bij aantref-
fen. Toch zegt de meerderheid van de vertegenwoordigers van de politie geen
specifieke doelgroepen te onderscheiden in hun leefbaarheidsprojecten. Zij richten
zich op alle buurtbewoners.
Meer dan de helft van de vertegenwoordigers van bewonersorganisaties noemt
criminaliteit/sociale veiligheid, het sociale leefklimaat en de werkloosheid als
belangrijke problemen waar men zich in de uitvoering van projecten op richt. Veel
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minder vaak genoemd zijn: sociaal isolement, het fysieke leefklimaat, gezondheid
en armoede. Allochtonen, ouderen, langdurig werklozen en jongeren hebben
volgens de vertegenwoordigers van bewonersorganisaties in versterkte mate te
maken met de genoemde problemen. Toch zegt - evenals bij de politie het geval
was - de meerderheid zich met hun leefbaarheidsprojecten niet op specifieke
doelgroepen te richten maar op alle buurtbewoners.

In zijn algemeenheid geldt dat de belangrijkste doelstellingen van de leefbaarheids-
projecten vaak vrij algemeen en abstract zijn geformuleerd. Genoemd zijn onder
andere 'de verbetering van de leefbaarheid', 'de leefbaarheid vergroten' en 'een goed
leef- en woonklimaat'. Doelstellingen die refereren aan een 'nieuwe manier van
werken' of aan het verloop van de uitvoering zijn sporadisch aangetroffen. Ook
doelstellingen die refereren aan de sociaal-economische positie van burgers en hun
gezondheid zijn zelden genoemd. 
De meest genoemde problemen waar de arbeidsinpassingsprojecten zich op richten
zijn langdurige werkloosheid, criminaliteit en onveiligheid. Andere problemen die
vrij regelmatig genoemd worden zijn 'de slechte afstemming van het beleid', 'de
vervuiling of verpaupering van de woonomgeving' en 'de geringe betrokkenheid
van bewoners bij hun wijk'. Met de projecten treedt men dus duidelijk (ook) buiten
de cirkel van 'arbeid, scholing en inkomen'. 
Behalve het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt en het bestrijden van lang-
durige werkloosheid zijn criminaliteitspreventie en een veiliger woonomgeving
enerzijds en een schonere en/of beter onderhouden woonomgeving anderzijds
veelvoorkomende doelstellingen bij arbeidsinpassingsprojecten.
In tegenstelling tot veel leefbaarheidsprojecten zijn arbeidsinpassingsprojecten
vrijwel altijd (ook) op specifieke doelgroepen gericht. Hoewel in de omschrijvingen
van de doelgroep vaak dezelfde kenmerken terugkomen - langdurige werkloosheid,
een jonge leeftijd, een laag opleidingsniveau, een gebrek aan werkervaring - komen
identieke definities van de doelgroep nauwelijks voor. 

Twee zaken vallen op in het vorenstaande overzicht. Enerzijds is er in grote lijnen
overeenstemming in de probleemdefinities - eenheid in de verscheidenheid - ten
aanzien van de onderscheiden maatschappelijke probleemvelden en anderzijds
worden er verschillende accenten gelegd: verscheidenheid in de eenheid. Dit laatste
heeft ongetwijfeld te maken met het maatschappelijk thema en het eigene van de
sector (professionaliteit, eigenbelang, e.d.), maar zeker ook met de manier waarop
de informatie wordt verkregen om tot probleemafbakening te komen. Het eigen
(sectorale) netwerk blijkt naast andere informatiebronnen een belangrijke bron te
zijn. Deze andere informatiebronnen zijn echter nauw aan de eigen beleidssector
gelieerd. Hier wordt in hoofdstuk 5 nader op ingegaan.
Op deze plaats kan eveneens worden geconstateerd dat in een andere belangrijke
voorwaarde voor maatwerk in redelijke mate wordt voorzien, namelijk dat er een
pluriform aanbod wordt geleverd. 

Samenvattend komt uit dit hoofdstuk naar voren dat in de uitvoering van de leef-
baarheid en participatie twee strategieën zijn aangetroffen, namelijk de integrale
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strategie en de specifieke strategie. De meerderheid van de bestudeerde projecten is
onder de eerste strategie te scharen. Deze strategie waarborgt de integraliteit van de
probleemafbakening: deze projecten richten zich op een zeer breed spectrum van
problemen in de buurt. Eveneens te herkennen in de breedte van de doelstellingen.
Er worden geen specifieke doelgroepen onderscheiden waar het beleid zich op
richt. Er is slechts één project aangetroffen dat was gericht op een specifieke doel-
groep. De overige projecten zijn gericht op alle buurt- of wijkbewoners. 
De projecten die onder de specifieke strategie zijn te rangschikken, verschillen op
de vorenstaande punten duidelijk van de integrale buurt- of wijkstrategie. Zij
kennen een doorgaans engere formulering van doelstellingen, gericht op een of
meerdere met elkaar samenhangende problemen. In dit onderzoek zijn dat met
name problemen op het gebied van de voorschoolse ontwikkeling en het vroeg-
tijdige schoolverlaten. De problemen en de doelgroepen die in ernstige mate met de
desbetreffende problemen te maken hebben, zoals kinderen en jongeren, staan
daarbij centraal. 
In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat projecten in het kader van de
leefbaarheid en participatie uit meerdere activiteiten bestaan. Deze activiteiten
worden verondersteld bij te dragen aan de doelstellingen van de projecten.
Projecten die in het kader van de integrale strategie zijn geëntameerd hebben
gemiddeld meer activiteiten dan projecten die onder de specifieke strategie zijn te
rangschikken. Het gemiddelde aantal activiteiten per project is het grootst in die
integrale wijk- of buurtbeheerprojecten waar burgers de beschikking hebben over
eigen budgetten.
Ook bij de arbeidsinpassingsprojecten blijkt aan de voorwaarde voor maatwerk te
worden voldaan. Bij de 20 bestudeerde arbeidsinpassingsprojecten zijn drie typen
strategieën herkend: de individuele-(deel)trajectstrategie, de instrumentele strategie
en de marktgerichte strategie. 
Kenmerkend voor de individuele-(deel)trajectstrategie is de persoonlijke aandacht
voor de werkloze, die tot uitdrukking komt in speciaal op de persoonlijke situatie
van de werkloze toegespitste arbeidsbemiddelingsprojecten. Buurten of wijken
functioneren als kader waarbinnen de samenwerking tussen organisaties plaats-
vindt en als gebied waarbinnen vrijwilligerswerk, additioneel of regulier werk
inhoud krijgt. Projecten die vallen onder de individuele-trajectstrategie zijn
inhoudelijk vooral gericht op het terugdringen van langdurige werkloosheid en/of
het vergroten van kansen van burgers op de arbeidsmarkt. De organisatorische
doelstellingen die worden genoemd staan hiermee in verband. Het ontwikkelen van
trajecten, het begeleiden van trajectdeelnemers en het verwerven van banen zijn
activiteiten die een belangrijk onderdeel vormen van de projecten. 
In de instrumentele strategie staat niet zozeer de werkloze centraal, maar veeleer
het instrumentarium dat door de rijksoverheid aan gemeenten ter beschikking is
gesteld. Buurten of wijken functioneren als gebied waarbinnen het additionele werk
wordt uitgevoerd. Elf van de twintig bestudeerde projecten vallen onder deze strate-
gie. Projecten die deel uitmaken van de instrumentele strategie zijn inhoudelijk
vooral gericht op twee aspecten: het aan het werk helpen van werklozen en het
tegengaan van bepaalde aspecten die buurten verminderd leefbaar maken, zoals
overlast, criminaliteit en onveiligheid, vervuiling en slecht onderhoud.
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Kenmerkend voor de marktgerichte strategie is de aandacht voor het product en
voor de productontwikkeling en daarmee voor de productieve waarde van de
werkloze. Buurten of wijken functioneren als afzetgebied voor producten. Zes van
de twintig bestudeerde projecten kenmerken zich door een (meer) marktgerichte
strategie.
In projecten die deel uitmaken van de marktgerichte strategie ligt het accent op een
combinatie van institutionele en inhoudelijke doelstellingen. Het verwerven van
inkomsten via de markt, het aan het werk helpen van (langdurig) werklozen en
inhoudelijke doelstellingen als herbestemming van afval en het creëren van dienst-
verlening in de buurt, komen in deze projecten naast elkaar voor als doelstelling.
Het tegen vergoeding aanbieden van diensten of producten is een belangrijke acti-
viteit binnen de projecten, waarmee deze projecten, zich onderscheiden van de
andere twee typen projecten.

In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de differentiatie in probleem-
afbakening en dan in het bijzonder vanuit het perspectief van de bewoners.
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De verschillende doelstellingen zijn in vijf hoofdcategorieën of thema's ondergebracht: de sociaal-1

economische situatie, de woon- en leefomgeving, het individuele welzijn, politieke participatie en
zeggenschap, en de interne organisatie. Bij doelstellingen gericht op de verbetering van de sociaal-
economische situatie gaat het om werkloosheidsbestrijding, arbeidsinpassing, wegwerken achterstan-
den in het onderwijs, benutten economische potenties. Ten aanzien van de woon- en leefsituatie gaat
het om verbetering van de leefbaarheid, de onveiligheid, het voorzieningenniveau en de sociale infra-
structuur. Bij individueel welzijn gaat het om zelfredzaamheid en emancipatie, vergroting ontplooiings-
mogelijkheden en sociaal-psychologische weerbaarheid. Ten aanzien van participatie is de doelstelling
'bevordering van de politieke betrokkenheid en participatie' ondergebracht. Ten slotte zijn onder het
thema 'interne organisatie' doelstellingen onderscheiden als het streven naar nieuwe manieren van
werken en de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. 
De volgende wijzen waarop de doelstellingen en prioriteiten kunnen worden aangepakt, zijn onder-2

scheiden.
- Regulier: hierbij gaat het om een strategie met een onbepaalde looptijd, een vast onderdeel dus

van het beleid. 
- Projectmatig: hierbij gaat het om een strategie die een beperkte looptijd heeft.
- Territoriaal: hierbij wordt een deel of worden delen van de gemeente onderscheiden.
- Categoraal: hierbij wordt aandacht besteed aan te onderscheiden doelgroepen.
- Individueel: hierbij is niet het territorium of de doelgroep het ordenend principe, maar de

individuele burger.
Het zal duidelijk zijn dat combinaties in de praktijk voorkomen. 
De inventarisatie van de projecten - de doelstellingen en activiteiten die hierbij plaatsvinden - is3

gebaseerd op een inhoudsanalyse van relevante documenten. Aanvullend zijn gesprekken met
sleutelinformanten gevoerd. Dit werk is uitgevoerd door Beatrijs de Vries tijdens haar stage op het SCP
in verband met haar studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente.  
Een vergelijking tussen de verschillende typen onderzoekswijken is vanwege de beperkte omvang van4

de dataset niet mogelijk.
Maar de verschillen zijn groot. Zo worden onder de noemer van het project Buurtpost in de Rotterdamse5

Millinxbuurt elf activiteiten uitgevoerd, terwijl in het kader van het Apeldoornse wijkbeheer vier
activiteiten zijn gestart. 
De hier gehanteerde buurttypologie wordt in het vervolg van deze rapportage nader toegelicht (zie6

§ 4.3). 
Van de twintig projecten rekenen er vier één specifieke sociale-vernieuwingsbuurt tot hun werkterrein:7

de klussen- en servicedienst in de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn, de wijkonderhoudsploeg in de wijk
Goese Polder in Goes, het Jongeren Onderhouds Project Spangen en de buurtconciërges in de wijk
Poelenburg in Zaanstad.
Er is één project dat zich richt op een kleiner gebied dan de wijk; het project De rode loper concentreert
zich vooral op het winkelcentrum Zuidplein in de Rotterdamse deelgemeente Charlois. Daarnaast zijn
er vier projecten die zich op meerdere (sociale-vernieuwings)wijken van een gemeente richten: de
Deventer Cambio Company, het Dordtse buurtserviceteam, het buurtserviceteam in Lelystad, en de
wijkpost/veiligheidsassistenten in Rotterdam-Charlois. De andere projecten spelen zich op stadsdeel- of
gemeenteniveau af. 
Dat wil zeggen criteria aan de hand waarvan nagegaan kan worden of er geen verdringing van officiële8

arbeidsplaatsen plaatsvindt. 
Het Groningse Werkgelegenheidscentrum, het Jongeren Onderhouds Project in Spangen en het Leidse9

project Het Trajekt. 
In het project La Poubelle in Tilburg kunnen deelnemers ingezet worden op een activiteit zoals de10

inzameling van aangeboden goederen, de verwerking en het hergebruik van goederen, de verkoop van
de ingezamelde en opnieuw bruikbare goederen, de teelt van groenten en onderhoud aan een tuin die in
beheer is van de stichting, en de organisatie van diverse buurtactiviteiten door deelnemers aan het
project. 

Noten



64



61

4  DE KWETSBARE BUURT

4.1 Inleiding

De beleidsinventarisatie heeft onder andere het inzicht vergroot in de problemen en
accenten die lokale beleidsmakers centraal stellen in de achterstandsbestrijding. De
vraag in hoeverre deze aansluiten bij de problemen in de lokale samenleving, is tot
nu toe onbeantwoord gebleven. Daarvoor is een probleeminventarisatie van de loka-
le samenleving noodzakelijk: een lokaal probleemprofiel. Aan de hand van dit
lokale profiel kan de beleidsinzet vergeleken worden met de problemen en
probleempercepties van bewoners.1

Allereerst worden in dit hoofdstuk de objectieve kenmerken van de buurten
beschreven aan de hand van de drie ontwikkelde indexen. Daarna komen de
bewoners aan het woord over hun buurt en hun maatschappelijke positie.

4.2 De buurt geïndexeerd2

De op landelijk onderzoek gebaseerde indexen die de kwetsbaarheid van buurten
aangeven ten aanzien van sociaal-economische achterstand en leefbaarheid
(woning/woonomgeving en voorzieningen), worden in het navolgende gepresen-
teerd. 
Het voordeel van landelijke onderzoeksgegevens is dat zij onderlinge vergelijkin-
gen mogelijk maken, maar zij kennen ook zijn beperkingen. Zo zijn in de indexen
ten aanzien van de woning en woonomgeving voornamelijk fysieke gegevens
opgenomen. Er zijn geen landelijk dekkende cijfers beschikbaar omtrent de meer
sociale indicaties van de leefomgeving zoals veiligheid. Ondanks deze beperking
geven de indexen een redelijk beeld van de kwetsbaarheid van deze buurten.3

4.2.1 Sociaal-economische achterstand

De eerste index heeft betrekking op de sociaal-economische positie van bewoners.
Deze index is een vervolg op eerdere achterstandsberekeningen van het SCP op
buurtniveau. Voor het eerst presenteerde het SCP een maat voor sociale achterstand
voor alle wijken in de Nederlandse gemeenten in 1980 (SCP 1980) en in een latere
fase voor een beperkt aantal gemeenten (Van der Pennen et al. 1995). Ten behoeve
van een ander SCP-onderzoek - de Armoedemonitor - is recentelijk een vergelijk-
bare excercitie uitgevoerd (SCP 1997: 107-130). In tegenstelling tot de in het
navolgende gepresenteerde index baseert men zich hierbij op het inkomen als
indicatie van achterstand. De voor dit onderzoek gebruikte index bestaat uit drie
variabelen: het percentage personen met een inkomen minder dan modaal, het
percentage personen met een lage opleiding en het percentage werklozen. Door
deze variabelen te combineren kan een indruk verkregen worden van de sociaal-
economische situatie in een bepaalde buurt of gemeente.
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Met behulp van een factoranalyse zijn deze drie indicatoren tot één enkele index
gereduceerd. Hiertoe zijn de resultaten per postcodegebied geaggregeerd naar
buurtscores. Hierbij is rekening gehouden met het aantal huishoudens dat in een
postcodegebied woont: hoe meer huishoudens, hoe groter de bijdrage van dat
postcodegebied aan de buurtscore. De gemiddelde score voor heel Nederland is 0.4

In tabel 4.1 staat een overzicht van de resultaten voor de onderzoeksgemeenten.
Hierbij geldt: hoe hoger de score hoe groter de achterstand. Verder hebben buurten
met een negatieve score minder achterstand dan gemiddeld in Nederland, en
buurten met een positieve score meer achterstand.

Tabel 4.1 Scores op de achterstandsindex

onderzoeksbuurt score laagste score hoogste score score
gemiddelde

gemeente gemeente gemeente onderzoeksbuurt

Amsterdam Overtoomse Veld 1,2 -2 3,7 1,3
Indische buurt 3,51

Anloo Eexterveenschea

kanaal 0 -1,4 5 4,97
Apeldoorn Zevenhuizen -0,4 -2,4 0,9 -0,69
Asten Heusden -0,1 -0,4 0 -0,43
Deventer Rode Dorp 0,6 -1,9 3,2 1,59
Dordrecht Krispijn 0,1 -1,6 1,6 1,22
Goes Goese Polder 0 -2,2 0,4 0,42
Gouda Oosterwei -0,4 -1,5 0,9 0,05
Groningen Oosterparkwijk 0,8 -1,6 3,8 2,1
Heerenvee
n Westindische buurt 0,3 -2,6 1,5 0,43
Hoorn Kersenboogerd -0,1 -0,9 0,9 0,07
Leiden Slaaghwijk 0 -2,3 1,5 -0,28
Lelystad Noordelijk dl

Zuiderzee 0,3 -2,9 2,7 2,2
Raalte Broekland-kern -0,2 -1,3 0,4 0,06
Rotterdam Millinxbuurt 1,3 -2,6 4,5 2,67

Spangen 4,49
Tilburg Tilburg-Noord 0,5 -2,6 1,6 0,57
Venlo Venlo-Zuid 0,3 -1,8 1,7 0,91
Zaanstad Zaandam-Zuid 0,1 -1,5 1,8 1,01

Anloo is, als gevolg van de recente gemeentelijke herindeling in Drenthe, inmiddels alsa

zelfstandige gemeente verdwenen.

Bron: (WMD'95); (GMP'94) SCP-bewerking  

De grootste sociaal-economische achterstand binnen de onderzoeksgemeenten blijkt
zich voor te doen in de grote steden. Verder blijkt zowel in Rotterdam als in (de
voormalige gemeente) Anloo díe buurt als onderzoeksbuurt gekozen te zijn die met
de meeste sociaal-economische achterstand te maken heeft. Op drie na hebben alle
gekozen onderzoeksbuurten een grotere achterstand dan het Nederlandse gemiddel-
de. Wordt gekeken naar de Armoedemonitor van het SCP, waarbij de 100 laagste-
inkomens(postcode)gebieden van Nederland zijn gepresenteerd, dan blijken het
Rotterdamse Spangen en de Amsterdamse Indische Buurt eveneens hoog gerang-
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schikt te zijn (resp. nrs. 2 en 29). Ook Raalte en de Groningse Oosterparkbuurt
komen op deze lijst voor, zij het veel lager (resp. nrs. 63 en 86). Aangezien in de
Armoedemonitor alleeen het inkomen als indicator voor sociaal-economische
achterstand is gehanteerd, is een verdere vergelijking niet mogelijk.

4.2.2 Woonomgevingsindex

De tweede index betreft de woning. De oorspronkelijke bedoeling was om een
indruk te geven van de woonomgeving van buurten. Bij gebrek aan gegevens is dit
echter verengd tot een index over de woning. De volgende variabelen zijn in de
index verwerkt, wederom via een factoranalyse:
- woningdichtheid (het aantal woningen per hectare van het totale

bodemgebruik, exclusief water);
- percentage laagbouwwoningen met tuin;
- percentage woningen van het type 'twee-onder-een-kap';
- percentage vrijstaande woningen;
- percentage hoogbouwflats (vijf en meer verdiepingen); 
- percentage flats in middelhoogbouw (minder dan vijf verdiepingen).

In tabel 4.2 staan de resultaten van deze index voor de onderzoeksgemeenten. Uit
de tabel is af te lezen dat zes gemeenten een minder kwetsbaar woningbestand
hebben dan het Nederlandse gemiddelde. Ongeveer een derde van de onderzoeks-
buurten scoort beter dan het stedelijke gemiddelde.
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Tabel 4.2 Scores op de woningindex

onderzoeksbuurt score laagste score hoogste score onderzoeksbuur
gemiddelde score

gemeente gemeente gemeente t

Amsterdam Overtoomse Veld 1,3 -1,3 2,5 1,67
Indische buurt 1,28

Anloo Eexterveenschea

kan. -1,5 -1,8 -1,3 -1,7
Apeldoorn Zevenhuizen 0 -1,8 1 0,21
Asten Heusden -1,1 -1,6 -1 -1,57
Deventer Rode Dorp 0,5 -1,8 1,6 0,06
Dordrecht Krispijn 0,7 -1,6 1,8 0,86
Goes Goese Polder -0,2 -1,5 0,5 -0,42
Gouda Oosterwei 0,6 -1,6 1,2 0,81
Groningen Oosterparkwijk 1,1 -1,8 2,2 0,9
Heerenvee
n Westindische buurt -0,3 -1,8 0,3 0,19
Hoorn Kersenboogerd 0 -0,7 0,5 -0,1
Leiden Slaaghwijk 0,8 -1,5 2,1 1,32
Lelystad Noordelijk dl

Zuiderzee -0,3 -1,8 1,3 0,19
Raalte Broekland-kern -1 -1,8 -0,2 -1,31
Rotterdam Millinxbuurt 1,3 -1,8 2,5 0,89

Spangen 1,51
Tilburg Tilburg-Noord 0,5 -1,8 1,7 0,74
Venlo Venlo-Zuid 0,3 -1,5 2 -0,01
Zaanstad Zaandam-Zuid 0,4 -1,1 1,9 0,65

Anloo is, als gevolg van de recente gemeentelijke herindeling in Drenthe, inmiddels alsa

zelfstandige gemeente verdwenen.

Bron: ( WMD'95); (GMP'94) SCP-bewerking
4.2.3 Voorzieningenniveau 

In de discussie over leefbaarheid is de aanwezigheid en bereikbaarheid van voor-
zieningen een klassiek thema, met name in studies over het platteland. Het gaat
dan om voorzieningen die van belang worden geacht voor het instandhouden van
lokale gemeenschappen. Maar ook los van het verschil tussen platteland en stad is
de aandacht voor het voorzieningenniveau als onderdeel van de vaststelling van de
leefbaarheid van wijk, buurt, stad of platteland een essentieel onderdeel. De discus-
sie spitst zich toe op een mogelijk te maken onderscheid tussen basisvoorzieningen
en andere voorzieningen. Tot de eerste categorie worden een basisschool, een
winkel voor dagelijkse levensbehoeften, een gezondheidscentrum en een halte voor
openbaar vervoer gerekend. Tot de tweede rekent men onder andere sportvoorzie-
ningen, een biblotheeekvestiging, sociaal-culturele centra, en dergelijke.
Bij het construeren van de index is uitgegaan van een minimumpakket aan basis-
voorzieningen. Een dergelijke benadering doet recht aan de suggestie dat er in
ieder geval een grens te trekken is tussen een leefbare en een minder leefbare
situatie. Verder baseert de benadering zich op het idee dat er hiërarchische schalen
te maken zijn van voorzieningenpakketten. Aangezien voorzieningen uiteraard niet
uitsluitend worden gebruikt door mensen die in het desbetreffende gebied wonen, is
ervoor gekozen om uit te gaan van de bereikbaarheid. Dit wordt bepaald aan de
hand van het gemiddelde aantal minuten lopen naar een voorziening. Zeven voor-
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zieningen zijn zodanig tot een hiërarchische schaal geconstrueerd dat de volgende
vijfdeling ontstaat:
- geen voorzieningen;
- 1 van de basisvoorzieningen en geen andere voorziening of geen

basisvoorziening maar wel 1 of meer van de overige;
- 1 of 2 basisvoorzieningen + 1 of meer overige voorzieningen;
- alle basisvoorzieningen + van de overige 1 of meer, maar niet alle;
- alle voorzieningen.

De uitkomsten van deze exercitie voor de onderzoeksgemeenten is weergegeven in
tabel 4.3. Het Nederlandse gemiddelde ligt op 3,1. Dit houdt in dat voor de gemid-
delde Nederlandse buurt niet alle basisvoorzieningen aanwezig zijn. Hetzelfde geldt
voor de onderzoeksgemeenten: slechts in de helft daarvan is een buurt te vinden
waar alle basisvoorzieningen te vinden zijn.

De situatie van de onderzoeksbuurten is nogal divers. In Apeldoorn bevat de onder-
zoeksbuurt alle voorzieningen, terwijl in (de voormalige gemeente) Anloo de
onderzoeksbuurt geen enkele voorziening bevat. In Anloo, Deventer, Leiden,
Rotterdam (Millinxbuurt), Tilburg en Venlo scoort de onderzoeksbuurt slechter dan
het stedelijke gemiddelde. In Goes en Lelystad hebben de onderzoeksbuurten meer
voorzieningen dan het stedelijke gemiddelde.
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Tabel 4.3 Scores op de index voor het voorzieningenniveau

onderzoeksbuurt score laagste score hoogste score onderzoeksbuu
gemiddelde score

gemeente gemeente gemeente rt

Amsterdam Overtoomse Veld 3,9 2 5 4
Indische buurt 4

Anloo Eexterveenschea

kanaal 3,6 1 5 1
Apeldoorn Zevenhuizen 3,4 1 5 5
Asten Heusden 2 2 2 2
Deventer Rode Dorp 3,5 1 4 3
Dordrecht Krispijn 3,7 1 5 4
Goes Goese Polder 2,8 1 4 4
Gouda Oosterwei 3,8 2 5 4
Groningen Oosterparkwijk 3,8 1 4 4
Heerenvee
n Westindische buurt 3,1 1 4 3
Hoorn Kersenboogerd 2,9 2 4 3
Leiden Slaaghwijk 3,5 2 4 3
Lelystad Noordelijk deel

Zuiderzee 2,8 1 4 4
Raalte Broekland-kern 2 1 2 2
Rotterdam Millinxbuurt 3,7 1 5 3

Spangen 4
Tilburg Tilburg-Noord 3,8 1 5 3
Venlo Venlo-Zuid 3,4 2 5 2
Zaanstad Zaandam-Zuid 3,1 2 4 3

Anloo is, als gevolg van de recente gemeentelijke herindeling in Drenthe, inmiddels alsa

zelfstandige gemeente verdwenen.

Bron:( WMD'95); (GMP'94) SCP-bewerking

4.2.4 De drie indexen samen: een indicatie van de kwetsbaarheid van buurten 

De hiervoor beschreven indexen geven ieder afzonderlijk een indicatie van de
situatie waarin buurten zich bevinden als het gaat om sociaal-economische achter-
stand, het voorzieningenniveau of de fysieke omgeving. Door naar de drie indexen
tegelijkertijd te kijken kan een indicatie worden gegeven van de leefbaarheids-
situatie in een bepaalde gemeente of buurt. In figuur 4.1 wordt een samenvattend
overzicht gegeven van de scores van de onderzoeksbuurten. Het blijkt dat de meeste
onderzoeksbuurten in een kwetsbare positie verkeren.
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Figuur 4.1 Samenvattend overzicht van de drie indexen

De staven die boven het nulpunt (linker-as) komen, staan voor een grotere kwets-
baarheid dan het landelijke gemiddelde. Omgekeerd staan staven onder het nulpunt
voor geringere kwetsbaarheid. Hoe hoger de staaf, hoe kwetsbaarder de buurt is. De
punten van de voorzieningenindex staan voor de absolute waarde (rechter-as).

Concluderend zijn de meeste onderzoeksbuurten kwetsbaarder dan de gemiddelde
buurt in Nederland. Dit geldt vooral als het gaat om sociaal-economische achter-
stand en de woning (woonomgeving). In de meeste onderzoeksbuurten zijn daaren-
tegen wel een of meer basisvoorzieningen aanwezig, naast een of meer andere
voorzieningen. In bijna de helft van de buurten zijn zelfs alle basisvoorzieningen
aanwezig.
Verder is de helft van de onderzoeksbuurten kwetsbaarder dan andere buurten in
dezelfde gemeente. Alleen in Apeldoorn, Asten en Goes zijn de onderzoeksbuurten
minder kwetsbaar dan andere buurten in die gemeenten. Voor Goes geldt dit echter
niet voor de sociaal-economische achterstand. Wat dat betreft is Goese Polder te
typeren als een kwestbare buurt.
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4.3 Een nadere typering van de buurten

De buurten zijn niet gelijk: de problematiek kent verschillende gradaties. Gezocht
is naar een classificatie van buurtkenmerken. Het karakter van de buurt, zo is
hierbij verondersteld, bepaalt voor een belangrijk deel de waardering van de buurt,
maar zeker ook de positie van de bewoners in de lokale samenleving. De buurtclas-
sificatie is gebaseerd op een aantal woning- en bevolkingskenmerken. Het gaat om
kenmerken als leeftijd, huishoudenstypen, nationaliteit, huishoudenssamenstelling
en inkomenspositie. Daarnaast komen woningkenmerken aan de orde als ouder-
dom, bouwwijze, grootte en eigendomsverhouding. De volgende 4 buurttypen zijn
onderscheiden.

1. Traditionele arbeiderswijken5

Deze buurten zijn gebouwd in de eerste helft van de twintigste eeuw. Zij dienden
huisvesting te bieden aan het groeiende aantal arbeiders dat naar de steden trok om
in de haven en de industrie te werken. Kenmerkend voor de stedenbouwkundige
structuur zijn de hoge bebouwingsdichtheid, de gesloten bouwblokken in drie of
vier bouwlagen en de beperkte ruimte die gereserveerd is voor groen. De woningen
zijn voornamelijk klein, bestaande uit 2 en 3 kamers. Het woningaanbod in dit type
buurt bestaat hoofdzakelijk uit goedkope huurwoningen.
De woningvoorraad kenmerkte zich tot voor een aantal jaar geleden door een grote
mate van achterstallig onderhoud. De meeste buurten hebben in het kader van de
stadsvernieuwing echter een grote opknapbeurt ondergaan. Niet alleen is het
woningbestand verbeterd, ook de woonomgeving is soms grondig aangepakt. Zo
wordt om het gebrek aan (stedelijk) groen in de directe omgeving op te heffen
ruimte gereserveerd voor de inrichting van kleine plantsoenen of openbare plekken.
De buurten hebben hoofdzakelijk een woonfunctie. Winkels en andere niet-woon-
functies zijn geconcentreerd in een aantal straten.
Demografisch gezien bepalen twintigers en dertigers de leeftijdsopbouw in deze
buurten. De bevolking is daarmee relatief jong. Het percentage ouderen, 50 jaar en
ouder, is van alle buurttypen hier het laagst. De buurten kennen een zeer grote
concentratie van alleenstaanden. Daarnaast komen veel kinderloze ongehuwd
samenwonenden voor. Het gezin met kinderen is ondervertegenwoordigd.
In cultureel opzicht kenmerken de buurten zich door een grote diversiteit aan
nationaliteiten en/of leefstijlen.
Het sociaal-economische draagvlak in de buurten is zwak. De buurt kent relatief
veel bewoners met een kwetsbare financiële positie. Ruim een kwart van de huis-
houdens moet rondkomen van een maandelijks bedrag beneden de 1.500 gulden.
Een groot deel van de bewoners is ontevreden over de huidige woonsituatie en heeft
weinig binding met de buurt. Ruim 50% van de bewoners zou het liefst op korte
termijn de buurt willen verlaten. De buurten van dit type zijn het domein geworden
van slechts kort in de wijk verblijvende starters en van huishoudens met beperkte
kansen op de woningmarkt.
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2. Vooroorlogse laagbouwwijken6

Deze buurten zijn te onderscheiden als de arbeiderswijken van de kleinere indu-
striesteden. In een aantal gevallen is men uitgegaan van de tuinstadgedachte en had
men een gezonde stedenbouw met woonblokken voor arbeiders voor ogen. Het zijn
buurten met kleine woningen opgebouwd uit rijtjeshuizen met relatief veel groen.
Naar woninggrootte domineert de vierkamerwoning. De buurten kenmerken zich
bovendien door een groot aandeel koopwoningen. Binnen deze wijken bestaan
doorgaans goede en slechte delen naast elkaar.
De sociaal-economische positie van de bewoners wijkt niet af van het gemiddelde
van alle onderzoeksbuurten. Binnen de buurt is echter sprake van delen waar
armoede kenmerkend is. 
De buurten kenmerken zich demografisch door veroudering van de bevolking.
Huishoudens met oudere kinderen en huishoudens in de 'lege-nestfase' domineren.
Het aandeel allochtonen is in deze buurten relatief gering. 
Onder de bewoners heerst grote tevredenheid over de woonsituatie en bestaat
weinig behoefte om uit de buurt te verhuizen. Instroom van andere groepen
huishoudens blijft daardoor uit. 

3. Naoorlogse uitbreidingswijken7

Deze buurten zijn gebouwd in de wederopbouwperiode waarbij de bouwproductie in
het teken stond van kwantiteit. Traditionele bouwmethoden werden in toenemende
mate vervangen door een meer fabrieksmatige aanpak. Dit resulteerde in grootscha-
lige monotone woongebieden. De stedenbouwkundige filosofie achter de wijken
was veelal gebaseerd op de wijkgedachte, waarbij de wijken voldoende groot moes-
ten zijn om een bepaald voorzieningenniveau haalbaar te maken. Winkels komen
geconcentreerd voor in buurtwinkelcentra. Daarnaast moesten de woongebieden de
toekomstige bewoners een woonomgeving aanbieden die rijk was aan licht, ruimte
en groen. In deze wijken is hoofdzakelijk sprake van uniforme laagbouw of
middelhoogbouw. Het bebouwingspatroon is veelal die van blokverkaveling of
strokenverkaveling. Er is ook sprake van herhalende verkavelingseenheden.
De woningvoorraad is te typeren als weinig gedifferentieerd, met het accent op
kleine woningen. Weliswaar overheerst de woning met vier of meer kamers, maar
deze zijn volgens de huidige normen klein te noemen. Ook in eigendomsverhou-
ding is sprake van geringe differentiatie. Het merendeel van de woningen valt in de
huursector en wordt beheerd door woningbouwcorporaties.
Het zijn buurten waaruit huishoudens die het zich konden veroorloven zijn wegge-
trokken. Ouderen zijn achtergebleven en migrantenhuishoudens en andere finan-
cieel zwakkere bevolkingsgroepen zijn ingestroomd. 
Dit weerspiegelt zich in de leeftijdsopbouw van dit buurttype. Kenmerkend is aller-
eerst de vergrijzing van de bevolking. Dit komt tot uiting in een oververtegenwoor-
diging van de groepen vijftigers en 65-plussers. Voor een belangrijk deel zijn dat
alleenstaanden en gezinnen zonder thuiswonende kinderen. Tegelijkertijd hebben
deze buurten te maken met een proces van verjonging. Dit weerspiegelt zich de
hoge aantallen jongeren van 0 tot 19 jaar. Deze ontwikkeling hangt samen met het
feit dat de buurten zich in de afgelopen jaren ontwikkeld hebben tot een belangrijk
woongebied voor Turkse en Marokkaanse huishoudens. Daarnaast zijn deze
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buurten ook in trek bij ongehuwd samenwonenden zonder kinderen en eenouder-
gezinnen.
In sociaal-economisch opzicht zijn de buurten als zwak te typeren en hebben zij een
zeer groot aandeel van huishoudens dat rond moeten komen van een maandelijks
bedrag beneden de 1.500 gulden.
In het algemeen toont de buurtbevolking in grote mate tevredenheid over de woon-
situatie en heeft zij dientengevolge geen verhuisplannen. Toch is het aantal buurt-
bewoners dat te kennen geeft te willen verhuizen groter dan gemiddeld.

4. Recente nieuwbouwwijken8

Deze buurten hebben gemeen dat zij vanaf het midden van de jaren zestig zijn
gebouwd. De wijkplattegrond kenmerkt zich door een royale opzet met veel groen
en brede wegen. Er is een hoofdwinkelcentrum op wijkniveau gecombineerd met
kleinere nevencentra in de buurt. In het ontwerp van deze buurten is ernaar
gestreefd de monotonie die zo typerend is voor de buurten van type 3, te vermijden
door een grotere diversiteit in de bebouwing. Veelal is deze variatie verwezenlijkt
door binnen de buurt afwisselend te bouwen in laagbouw, middelhoogbouw en
hoogbouw. Daarnaast is geprobeerd door de toepassing van verschillende verkave-
lingstypen de variatie te vergroten. Echter, door eisen die de fabrieksmatige
bouwmethoden stellen kon men niet altijd aan dit streven voldoen en kregen de
buurten alsnog een monotone aanblik. Kenmerkend voor deze wijken zijn dan ook
de eengezinswoning en een groot aantal (onaantrekkelijke) galerijflats gescheiden
door groenstroken. Sommige van de laagbouwbuurten kenmerken zich door een
kleinschalige inrichting en een gevarieerde en soms weinig voorspelbare loop van
het stratenpatroon, met huizen die gelegen zijn aan woonerven.
In dit buurttype gaat het voornamelijk om woningen in de huursector. Niettemin is
het aantal koopwoningen groter dan gemiddeld (37%). 
De leeftijdsopbouw kenmerkt zich door een oververtegenwoordiging van veertigers
en vijftigers. Het gaat om de wat oudere gezinshuishoudens, waarbij gezinnen met
kinderen overheersen. Daarnaast hebben deze buurten te maken met een groot
aantal gezinnen waarvan de kinderen het ouderlijk huis hebben verlaten.
In financieel opzicht vertonen bewoners van dit buurttype het meest positieve beeld.
De laagste-inkomensgroep komt er relatief minder voor, huishoudens met een
inkomen boven de 5.000 gulden (bruto) zijn relatief oververtegenwoordigd. Naar
nationaliteit zijn de buurten te typeren als woongebieden met overwegend bewoners
van Nederlandse afkomst. Instroom van allochtone groepen is in de afgelopen jaren
gering geweest.
Bewoners lijken naar tevredenheid te wonen in de buurt. Het aantal personen dat
zegt op korte termijn te willen verhuizen is relatief laag.  9

Nagegaan is in hoeverre de 20 buurten en de vier buurttypen op grond van objec-
tieve indexen die betrekking hebben op de woning, de voorzieningen en de sociaal-
economische achterstand, van elkaar verschillen dan wel met elkaar overeenkomen
en in welke mate de onderscheiden buurttypen daadwerkelijk als probleemgebieden
aan te merken zijn (tabel 4.4).
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Wanneer de rangordes van de buurttyperingen onderling vergeleken worden, blijkt
dat het aanzienlijk slechter gaat in de traditionele arbeidersbuurten. Relatief het
best is de situatie in de recente nieuwbouwwijken. 

Tabel 4.4 Afzonderlijke scores van de onderzoeksbuurten op de indexen en een gemiddelde score
per buurttype (gewogen naar aantal huishoudens)

achterstand woning voorzieningenniveau
traditionele arbeiderswijken 3,37 1,93 2,22

Indische buurt (Amsterdam) 3,7 2,1 2
Oosterparkwijk (Groningen) 2,3 1,7 2
Millinxbuurt (Rotterdam) 2,3 1,7 3
Spangen (Rotterdam) 4,7 2,3 2

vooroorlogse laagbouwwijken 1,34 1,47 2,52
Rode dorp (Deventer) 1,8 0,8 3
Oud-Krispijn (Dordrecht) 1,4 1,6 2
Zaandam-Zuid (Zaanstad) 1,2 1,4 3

naoorlogse uitbreidingswijken 1,04 2,15 2
Overtoomse Veld
(Amsterdam) 1,5 2,5 2
Oosterwei (Gouda) 0,2 1,6 2

recente nieuwbouwwijken 0,73 1,18 2,48
Tilburg-Noord 0,8 1,5 3
Venlo-Zuid 1,1 0,8 4
Zevenhuizen -0,5 1 1
Goese Polder 0,6 0,4 2
Noorderlijk deel Zuiderzee
(Lelystad) 2,4 1 2
Westindische buurt
(Heerenveen) 0,6 1 3
Slaaghwijk (Leiden) -0,1 2,1 3

Bron:( WMD'95); (GMP'94) SCP-bewerking

4.4 Bewoners over hun arbeidsmarktsituatie, opleiding en inkomen

4.4.1 Algemeen

Er heerst een grote mate van ontevredenheid over de werkloosheidssituatie. De
duur van de werkloosheid heeft een geringe invloed op deze perceptie. De kans dat
men binnen een jaar een baan vindt, acht bijna tweederde gering. De werkloosheid
wordt met name door de ouderen (> 55 jaar) minder geproblematiseerd. Alloch-
tonen en arbeidsongeschikten ervaren een leven zonder reguliere arbeid vaker als
tamelijk of zeer vervelend dan (andere) werklozen. Wanneer de werkloosheid
langer duurt, blijkt er een afname te zijn van het aandeel werklozen dat de eigen
werkloosheid als tamelijk of zeer vervelend omschrijft. Onder allochtonen doet zich
een omgekeerde ontwikkeling voor. Van de allochtonen die meer dan twee jaar
werkloos zijn beoordeelt 81% deze situatie als tamelijk of zeer vervelend. 
Over het algemeen is de helft van de bewoners tevreden over het inkomen en een
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kwart niet (zie tabel 4.5). Bijna een kwart van de respondenten is (zeer) ontevreden
over het eigen inkomen. Van de bewoners met een inkomen van minder dan 1.900
gulden netto per maand is 42% ontevreden over deze situatie. Van de bewoners die
een hoger inkomen hebben, geeft 12% aan dat zij (zeer) ontevreden is over het
inkomen. Een soortgelijk verband is aangetroffen tussen het hebben van een schuld
of betalingsachterstand en de tevredenheid over het inkomen. Bewoners met
schulden zijn verhoudingsgewijs vaker (zeer) ontevreden over het inkomen dan
bewoners die vrij van schulden zijn. 
Wanneer de inkomensgegevens voor verschillende bevolkingsgroepen vergeleken
worden, blijken ouderen en arbeidsongeschikten minder vaak (zeer) ontevreden te
zijn over het eigen inkomen dan werklozen (bijna tweederde) en allochtonen (bijna
de helft). Van de werklozen en allochtonen die een maandinkomen hebben van
meer dan 1.900 gulden, is zelfs nog eenderde (zeer) ontevreden over dit inkomen.
Over de mogelijkheden die de opleiding biedt is tweederde tevreden. Van de res-
pondenten antwoordt 28% ontkennend op de vraag of men tevreden is over de
mogelijkheden die de gevolgde opleiding biedt. Men zou liever een andere oplei-
ding hebben gedaan. De tevredenheid over de genoten opleiding wordt in niet
geringe mate beïnvloed door de hoogte ervan. Wordt gekeken naar de werkende
respondenten, dan zijn zij in het algemeen tevredener over de opleiding die zij
gevolgd hebben dan werklozen. Voor een deel wordt het verschil in tevredenheid
verklaard door de gemiddeld lagere opleiding van de werklozen, maar afgezien
daarvan blijkt dat werklozen ontevredener zijn over de opleiding. Niet alleen is het
opleidingsniveau van de allochtonen lager, ze zijn ook veel minder vaak tevreden
over de mogelijkheden die de gevolgde opleiding biedt. Opvallend is bovendien dat
van de allochtonen die een hoge opleiding hebben genoten, bijna de helft liever een
andere opleiding had gevolgd. Arbeidsongeschikten daarentegen zijn nauwelijks
vaker ontevreden over de gevolgde opleiding.
Ongeveer één op de tien bewoners is zowel over opleiding als inkomen ontevreden.
Van de werklozen is 72% ontevreden over hun positie. Van de werkenden is 27%
ontevreden over de omvang van de werkweek.

Tabel 4.5 Aandeel van bewoners dat ontevreden is over arbeid, opleiding en inkomen (in procenten)
ontevreden over werkloosheid 72
(n) (191)

27ontevreden over omvang werkweek
(n) (899)

28ontevreden over opleiding
24ontevreden over inkomen

(n) (1.653-1.775)
Bron: SCP (Bewonersenquête '95)

4.4.2 Ervaren voor- en nadelen van werkloosheid

Aan de werklozen is gevraagd welke voor- en nadelen zij ervaren van hun werk-
loosheid. Mogelijke nadelen zijn: verlies van dagritme, een onzekere toekomst,
verlies van werkervaring, kwijtraken van vrienden en kennissen, spanningen, erop
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aangekeken worden, zich minder waard voelen, financiële achteruitgang, moede-
loosheid en futloosheid, en druk van instanties. De voordelen kunnen zijn:
gezonder gaan leven, meer vrijheid en minder verplichtingen, gelegenheid om
informeel bij te verdienen, meer tijd voor familie en vrienden, meer tijd voor
zelfontplooiing, geen prestatiedruk, geld krijgen zonder te werken, meer tijd voor
hobby's, zich lichamelijk beter voelen, meer tijd om uit te rusten en zich te
ontspannen. Ook is de respondenten gevraagd wat zij het belangrijkste voor- en
nadeel vonden.
Verreweg de meeste werklozen (83%) noemen financiële achteruitgang als nadeel,
zo blijkt uit tabel 4.6. Meer dan de helft van de werkloze bewoners (55%) noemt
onzekerheid over de toekomst. Deze twee nadelen staan ook in belangrijkheid
bovenaan. Financiële achteruitgang wordt door 49% van de werklozen het belang-
rijkst gevonden en onzekerheid over de toekomst door 21% . Weinig genoemd
worden 'sociale nadelen' zoals erop aangekeken worden, druk van instanties en het
kwijtraken van vrienden.
Over het algemeen zijn er geen patronen te onderscheiden in de genoemde nadelen.
Alleen de nadelen die betrekking hebben op de psychische gesteldheid springen
eruit. Wie moedeloosheid en futloosheid als nadeel noemt, noemt meestal ook
spanningen en stress, en andersom.

Tabel 4.6 Door werklozen genoemde nadelen van werkloosheid (in procenten)
verlies dagritme 42
onzekere toekomst 55
verlies werkervaring 38
kwijtraken vrienden 22
spanningen 35
erop aangekeken worden 21
minder waard voelen 26
financieel achteruit 83
moedeloos/futloos 29
druk van instanties 26
geen nadelen 7
(n) (198)
Bron: SCP (Bewonersenquête '95)

De oordelen van werklozen over de voordelen van werkloosheid lopen uiteen
(tabel 4.7). De meestgenoemde voordelen zijn meer tijd voor vrienden (34%) en
meer vrijheid (39%). Beide worden ook het meest genoemd als het belangrijkste
voordeel, door respectievelijk 21% en 19% van de werklozen. Van alle werklozen
vindt 30% dat er aan werkloosheid geen voordelen verbonden zijn. 



74

Tabel 4.7 Door werklozen genoemde voordelen van werkloosheid (in procenten)
gezonder gaan leven 13
meer vrijheid/minder verplichtingen 39
gelegenheid bijverdienen 7
meer tijd voor familie/vrienden 34
meer tijd voor zelfontplooiing 20
geen prestatiedruk 13
geld krijgen zonder te werken 4
meer tijd voor hobby's 23
men voelt zich lichamelijk beter 14
meer uitrusten/ontspanning 20
geen voordelen 30
(n) (202)
Bron: SCP (Bewonersenquête '95)

Activiteiten 
Bewoners is expliciet gevraagd welke activiteiten ze ondernemen om verbetering te
brengen in hun persoonlijke situatie. Wat werklozen betreft, is een onderscheid
gemaakt naar personen die hun werkloosheid erg of tamelijk vervelend vinden en
personen die hun situatie als minder problematisch ervaren. 
Uit de gegevens wordt duidelijk dat werklozen die hun situatie als vervelend
ervaren, veel actiever op zoek zijn naar werk. Zij volgen meer strategieën om hun
kansen te vergroten, staan bij meer instellingen ingeschreven en hebben vaker aan
een project van het arbeidsbureau of de sociale dienst deelgenomen. Uit hun ant-
woord op de vraag of gemeenten en instellingen voldoende maatregelen treffen om
de werkloosheid te bestrijden, valt af te leiden dat zij hiervan meer verwachten dan
degenen die hun werkloosheid als minder problematisch ervaren.

Aan de bewoners is gevraagd of de gemeente en instellingen meer opleidingsmoge-
lijkheden aan moeten bieden. Bewoners die laag opgeleid zijn en daarover ontevre-
den zijn, geven relatief vaak aan dat gemeenten en instellingen op dit terrein
actiever moeten zijn. 

4.5 Bewoners over hun buurt

In dit deel van het hoofdstuk is getracht een antwoord te formuleren op de vraag
hoe bewoners het leefklimaat in hun wijk beoordelen en in welke mate bewoners op
hun buurt gericht zijn. Daarbij is gebruikgemaakt van twee dataverzamelingen,
namelijk een schriftelijk onderzoek onder bewoners van 20 wijken en mondelinge
interviews met 40 bewoners uit een van deze wijken, te weten het Dordtse Oud-
Krispijn. De resultaten van de interviews hebben bij de beantwoording van het
eerste deel van de vraagstelling - de beoordeling van het leefklimaat - het inzicht
vergroot in de manier waarop bewoners in hun dagelijkse leven geconfronteerd
worden met problemen als criminaliteit en vervuiling. 
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De mate waarin buurtbewoners zich thuis voelen in de buurt is in de gesprekken met buurt-
bewoners van Oud-Krispijn ook naar voren gekomen. Er zijn twee posities aangetroffen die
bewoners innemen wanneer zij over de buurtbewoners spreken. De eerste positie is positief
en wijst met name in de richting van de 'ouderwetse gezelligheid in de buurt'. De herken-
baarheid, 'het buurtwinkeltje', 'het postkantoortje' en de informele omgang met de buren
maken de buurt en haar bewoners tot een plaats waar men zich thuis voelt. Slechts een
enkeling wijst op de gezelligheid die het leven met verschillende culturen met zich
meebrengt.
Naast deze positieve houding van de vaak wat oudere autochtone bewoners is in Oud-
Krispijn sprake van een negatieve houding. Deze heeft vaak betrekking op bewoners-
groepen die er in de ogen van de respondent een andere leefstijl op na houden. 'Buiten-
landers', 'jongeren' en 'asocialen' blijken een (soms zeer stereotiep) vervreemdend effect op
de autochtone buurtbewoners te hebben.

4.5.1 Algemeen

In het algemeen geldt dat de bewoners van de 20 achterstandswijken doorgaans
positief oordelen over hun wijk. Het aandeel van de bewoners dat positief over de
wijk oordeelt is groter dan het aandeel bewoners met een negatief oordeel (zie tabel
4.8).

Tabel 4.8 Negatieve algemene beoordeling van de wijk, naar wijktype (in procenten)
traditionele vooroorlogse  naoorlogse recente totaal

arbeiderswijk wijk uitbreidingswij nieuw-
k bouwwijk

niet gehecht aan wijk 38 31 34 23 29
niet thuis tussen 27 17 14 8 14
bewoners
indien mogelijk verhui- 47 32 30 22 30
zen vanwege wijk
wijk lelijk 29 15 13 6 13
wijk druk 40 23 17 11 19
(n) (319-338) (239-278) (251-284) (800-923) (1.609-1.823)
Bron: SCP (Bewonersenquête '95) 

Een vergelijking van de resultaten naar wijktype toont aan dat er tussen de vier
onderscheiden wijktypen aanzienlijke verschillen bestaan in de algemene beleving
van de buurt. De traditionele arbeiderswijken scoren op alle vragen het slechtst.
Bijna de helft van de bewoners in deze wijken wil verhuizen. De recente nieuw-
bouwwijken scoren relatief het beste. De vooroorlogse laagbouwwijken en de
naoorlogse uitbreidingswijken nemen een middenpositie in, waarbij de naoorlogse
uitbreidingswijken iets betere scores laten zien dan de vooroorlogse laagbouw,
behalve voor de gehechtheid aan de wijk.

Om de algemene beoordeling nader te kunnen duiden, is tevens bekeken welke
positieve en negatieve punten de bewoners spontaan aan hun wijk verbinden. Uit de
survey kwam naar voren dat ruim driekwart van de bewoners een of meer positieve
punten noemt. Tweederde van de bewoners noemt een of meer negatieve punten.
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De belangrijkste plus- en minpunten die in het onderzoek onder bewoners van 20 achter-
standsgebieden naar voren zijn gekomen, zijn ook in de gesprekken met de bewoners van
Oud-Krispijn naar voren gekomen. De vervuiling is een doorn in het oog van een aantal
buurtbewoners. Meestal gaat het dan om hondenpoep en zwerfvuil op straat.
Buiten deze vrij concrete negatieve punten wijzen de bewoners in hun gesprekken op het
negatieve imago van Oud-Krispijn. Het 'verbaast ze niks' dat de buurt een probleemgebied
is en de uitstraling slecht is.

"Echte noemenswaardige problemen met de buurt heb ik niet. Alleen wat kleine dingen. Wel
vind ik het naar dat de buurt een slechte naam heeft, ook zelfs buiten Dordrecht. Zo van: 'O
woon jij in Krispijn, jeetje...'." (Man, middelbare leeftijd)
"Krispijn heeft vooral buiten Dordrecht een bepaalde naam. Woon jij in Krispijn?! vragen
mensen dan. Dat is heel vervelend. Vroeger woonde ik in de ...straat. Als mensen dan
vroegen waar woon je dan zei ik de ...boulevard. Dat klinkt dan een beetje beter." (Vrouw,
middelbare leeftijd)

In een aantal gevallen maken bewoners uitgebreide probleemanalyses. De oorzaken en
gevolgen van de problemen worden naast elkaar gezet. De overlast die voor bewoners
schuilgaat achter geobjectiveerde probleemdefinities als 'criminaliteit' en 'vervuiling' zijn
aanzienlijk. Zo aanzienlijk zelfs dat een aantal buurtbewoners van Krispijn zich in een
vicieuze cirkel blijkt te bevinden, waarbij zij het buurtprobleem binnen de bestaande kaders
niet meer opgelost zien. Uit angst voor represailles of uit machteloosheid ageren zij niet
meer tegen zaken waaraan zij zich storen. Het vorenstaande voorbeeld van de jeugd die zich
ophoudt op een binnenterrein is hiervan een voorbeeld.

"Maar weet je wat het is, er wonen ook veel probleemgevallen hier. Als ouders ook al niet
meer uit hun stoel komen, wat wil je dan dat jouw kinderen doen. Je moet als ouder het
voorbeeld geven aan de kinderen." (Vrouw, middelbare leeftijd)

Opvallend is dat er over het geheel bezien meer positieve dan negatieve punten
worden genoemd. 
Uitgesplitst naar wijktype blijkt er wat de positieve punten betreft geen significant
verschil te zijn. Het aandeel bewoners dat negatieve punten noemt verschilt wel per
wijktype. Drie van de tien bewoners in de traditionele arbeiderswijken noemt drie
of meer negatieve punten. In de recente nieuwbouwwijken betreft dit één op de tien
bewoners. De vooroorlogse laagbouwwijken en de naoorlogse uitbreidingswijken
vormen de middencategorie. In de traditionele arbeiderswijken worden 'criminali-
teit' en 'vuil' meer genoemd dan in de andere wijken. In de naoorlogse uitbreidings-
wijken valt het hoge aandeel bewoners op dat het aantal buitenlanders als negatief
punt noemt.

4.5.2 Wonen

Bij het oordeel over de woning zijn de tevredenheid over de woning, het oordeel
over het onderhoud en de beoordeling van de woonlasten meegenomen. Met
uitzondering van de woonlasten, zijn de bewoners die aan de Bewonersenquête
hebben meegedaan tevreden over hun woning. 31% van de bewoners vindt de
woonlasten, in relatie tot het inkomen, te hoog.
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Tussen de tevredenheid met de woning en de staat van onderhoud is een sterk
verband. Verder blijken de woonlasten slechts in beperkte mate met de tevreden-
heid over de woning en het oordeel over de staat van onderhoud samen te hangen.
Bewoners die vinden dat hun woning goed wordt onderhouden en daarover ook
tevreden zijn, vinden iets vaker dan anderen hun woonlasten te hoog. 
Het aandeel ontevredenen over de woning in het algemeen is het hoogst in de tra-
ditionele arbeiderswijken en het laagst in de recente nieuwbouwwijken. Het oordeel
over de onderhoudstoestand vertoont min of meer hetzelfde patroon. Het aandeel
bewoners dat de woning te duur vindt is vooral groot in de recente nieuwbouw-
wijken en in de traditionele arbeiderswijken.

Werklozen vinden veel vaker dan gemiddeld dat ze te duur wonen, hetgeen vooral
veroorzaakt wordt door het relatief grote deel werklozen dat meer dan een kwart
van het inkomen verwoont. Bovendien zijn werklozen vaker ontevreden over hun
woning. Dit geldt zowel voor degenen die minder dan een kamer per persoon tot
hun beschikking hebben als voor degenen die ruimer behuisd zijn, en voor zowel
werklozen die huren als werklozen die huiseigenaar zijn. Werkloze huurders en
werkloze huiseigenaren zijn allen relatief vaak ontevreden over de onderhouds-
toestand van hun woning.
Arbeidsongeschikten zijn vaker dan gemiddeld van mening dat ze te duur wonen.
Dit geldt voor arbeidsongeschikten die meer, maar vooral voor arbeidsongeschikten
die minder dan een kwart van hun inkomen verwonen. Ook zijn zij relatief vaak
ontevreden over hun woning. Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard door het
grote aantal ontevredenen onder de kleinbehuisden. Het feit of men huurt of
gekocht heeft, draagt niet veel bij aan de verklaring van het relatief grote aantal
ontevreden arbeidsongeschikte bewoners. Iets vaker dan gemiddeld is men ontevre-
den over de onderhoudstoestand van het huis. Dit geldt voor zowel huurders als
kopers. 
Meer dan de helft van de allochtonen is van mening dat zij te duur wonen. Het
beslag dat de woonlasten leggen op het inkomen, maakt daarbij niet zo veel uit; ook
de allochtonen die minder dan een kwart van hun inkomen aan woonlasten beste-
den, zijn veel vaker ontevreden dan de gemiddelde respondent die minder dan een
kwart van het inkomen verwoont. Ruim de helft van de ondervraagde allochtonen
is bovendien ontevreden over de eigen woning. Het aantal kamers per persoon en
het gegeven of men een huur- dan wel een koopwoning heeft, doen daarbij niet zo
veel ter zake. Daarbij dient aangetekend te worden dat slechts weinig allochtonen
huiseigenaar zijn. Allochtone huurders zijn ook veel vaker dan gemiddeld ontevre-
den over de onderhoudstoestand van hun woning.
Ouderen wijken in hun opvatting over de hoogte van de woonlasten en in hun
tevredenheid over de woning nauwelijks af van het gemiddelde. Uitzondering
hierop vormt het verhoudingsgewijs kleine aandeel ouderen dat het onderhoud van
de woning als matig tot slecht beoordeelt. 
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4.5.3 Woonomgeving

Het oordeel over de woonomgeving is uitgesplitst in de beoordeling van de staat
van onderhoud, het beheer en de veiligheid.
Het onderhoud van de woningen in de wijk wordt door de bewoners van de 20
achterstandswijken overwegend positief beoordeeld. Tegenover 44% van de
bewoners die de staat van onderhoud goed vindt, staat een aandeel van 8% dat de
onderhoudsstaat als slecht betitelt. Ook het onderhoud van de straten en het groen
is voor het merendeel van de bewoners in orde, al is het oordeel hierover minder
eenduidig positief. De staat van de straten wordt door 35% als goed beoordeeld en
door 17% als slecht. Over de staat van het groen is 39% positief en geeft 20% een
negatief oordeel.

In tabel 4.9 is verder ingegaan op de verdeling van de ontevredenen naar wijktype.
Dit aandeel blijkt het grootst te zijn in de traditionele arbeiderswijken, waar 34%
ontevreden is over het onderhoud van het groen; in de recente nieuwbouwwijken
zijn er relatief weinig ontevredenen. In de naoorlogse uitbreidingswijken is het
aandeel ontevredenen over het straatonderhoud het hoogst (23%). In de overige
wijktypen staat het ontoereikende onderhoud van het groen boven aan de agenda.

Tabel 4.9 Ontevredenheid over staat van onderhoud woningen en woonomgeving, naar wijktype (in
procenten)
wijktype traditionele vooroorlogse naoorlogserecente nieuw- totaal

arbeiderswijk wijk uitbreidingswij bouwwijk
k

woningen 22 9 7 3 8
straten 19 22 23 13 17
groen 34 28 11 15 20

(n) (318-323) (263-267) (272-275) (868-875) (1.721-1.737)
Bron: SCP (Bewonersenquête '95)

De beoordeling van het beheer van de woonomgeving betreft drie onderwerpen: de
vuilophaal, de bestrijding van vandalisme en het schoonmaken van straten en
stoepen. De beoordeling van het beheer loopt uiteen. Het meest positief oordelen de
bewoners over de vuilophaal: 70% is hier tevreden over en 13% ontevreden (tabel
4.10). Ook ten aanzien van het schoonhouden van de straten is het saldo positief
(40% tevredenen versus 27% ontevredenen). Het meest negatief wordt de bestrij-
ding van het vandalisme beoordeeld. Tegenover 19% tevreden bewoners staan 39%
ontevredenen.
Bij uitsplitsing van het aandeel ontevredenen per wijktype blijken de traditionele
arbeiderswijken het ongunstigst te scoren voor elk van de beheeronderwerpen (zie
tabel 4.5). De recente wijken scoren het gunstigst. Niettemin is ook in deze wijken
31% van de bewoners ontevreden over de aanpak van vandalisme.
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In Oud-Krispijn brengen de bewoners de (sociale) onveiligheid vooral in verband met het
uiteenvallen van sociale structuren, de jongerenproblematiek, de drugsproblematiek, de
normloosheid en de verschillende leefstijlen in de buurt. 
"Het probleem is dat je elkaar vandaag de dag niet meer zo goed kent. Ik denk dat je die
gemeenschapszin moet opkrikken." (Man, middelbare leeftijd )
"Sinds er zo veel buitenlanders zijn komen wonen, gaat de buurt achteruit. Die mensen
spreken je eigen taal niet. Alle kleine winkeltjes zijn verdwenen, de prijs van de koophuizen
daalt. De winkels van buitenlanders veroorzaken overlast, de mensen zijn luidruchtig, ze
verkopen van alles op straat, bouwen de winkel uit naar buiten en zetten stoelen op de
straat. Ook de kinderen die spelen hier 's avonds tot wel half elf op straat. Ik voel me
daardoor onveilig in de buurt, geparkeerde auto's worden vernield en veel werklozen
slenteren overdag op straat rond." (Vrouw, middelbare leeftijd )

Tabel 4.10 Aandeel ontevredenen over het beheer, naar wijktype (in procenten)
traditionele vooroorlogse naoorlogserecente nieuw- totaal

arbeiderswijk wijk uitbreidingswij bouwwijken
k

vuilophaal 24 15 8 10 13
bestrijding vandalisme 50 41 47 31 39
schoonhouden 38 34 24 22 27
straten/stoepen
(n) (278-327) (208-264) (244-270) (715-863) (1.445-1.724)a

Uitgangspunt voor de percentages is het aantal respondenten dat het betreffendea

beheersonderwerp van toepassing vindt. Bestrijding van vandalisme wordt door 15% van de
respondenten niet van toepassing geacht, mogelijk omdat vandalisme zich niet in alle
achterstandswijken voordoet.

Bron: SCP (Bewonersenquête '95)

Tot slot is nagegaan in hoeverre er sprake is van een gevoel van onveiligheid.
Daarbij is aandacht besteed aan onveiligheid 's avonds op straat en onveiligheid in
huis. Hoewel het merendeel van de bewoners zich veilig voelt, komen gevoelens
van onveiligheid wel voor. 's Avonds op straat voelt 63% zich veilig, terwijl 24%
zich onveilig voelt (zie tabel 4.11). Een gevoel van onveiligheid in huis komt
slechts bij een kleine minderheid voor. 5% van de bewoners is bang 's avonds thuis,
terwijl 79% dat niet is. 
De bewoners van de traditionele arbeiderswijken voelen zich het minst veilig.
's Avonds op straat voelt 37% zich niet veilig. In de naoorlogse uitbreidingswijken
voelen drie op de tien bewoners zich 's avonds niet veilig op straat. In de recente
nieuwbouwwijken is het aandeel van de bewoners dat zich onveilig voelt relatief
klein. 

Tabel 4.11 Sociale veiligheid, naar wijktype (in procenten)
traditionele vooroorlogse naoorlogserecente nieuw- totaal

arbeiderswijk wijk uitbreidingswijk bouwwijk

bang 's avonds op 37 21 30 19 24
straat
bang 's avonds thuis 9 5 4 4 5
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(n) (334) (271-272) (276-277) (888) (1.769-1.771)
Bron: SCP (Bewonersenquête '95)
In het oordeel over de woonomgeving zijn tussen de verschillende bewonerscate-
gorieën verschillen geconstateerd. Opvallend is dat werklozen en allochtonen op
een aantal thema's relatief negatief scoren. Dit betreft de thema's 'negatieve
beleving buurt', 'geen/weinig binding met de buurt', de 'onveiligheidsbeleving' en de
'verhuisgeneigdheid'. Allochtonen vinden de buurt vaker lelijk, vuil, ongezellig,
onveilig en druk. In het algemeen zijn allochtonen ook iets minder tevreden over de
buurtvoorzieningen, met uitzondering van het buurthuis. Met name de veiligheid
beoordelen zij minder vaak positief. Allochtonen voelen zich ook vaker slecht thuis
in de buurt. Daarentegen bestaat er weinig verschil in gehechtheid aan de buurt.
Verschillen hierin tussen de groepen worden vooral verklaard door de woonduur in
de buurt. Hoe langer iemand in de buurt woont, des te sterker is hij/zij aan de buurt
gehecht.

4.5.4 Voorzieningen

In deze paragraaf worden de opvattingen van bewoners over acht voorzieningen
beschreven: winkels voor dagelijkse boodschappen, buurthuizen, speelvoorzienin-
gen, sportvoorzieningen, basisscholen, openbaar vervoer, groenvoorzieningen en
huisartsen. 

De ontevredenheid over voorzieningen in de buurt, voorzover deze aanwezig zijn,
betreft sport- en speelvoorzieningen en ook groen (tabel 4.12). Over basisvoorzie-
ningen zoals winkels, scholen en huisartsen is slechts een kleine minderheid (7% à
9%) ontevreden. De ontevredenheid over sport, spel en groen doet zich voorname-
lijk voor in de recente nieuwbouwwijken. Opvallend is dat het aandeel ontevrede-
nen in de traditionele arbeiderswijken lager is dan in de overige wijken. Mogelijk
duidt dat erop dat bewoners in de traditionele arbeiderswijken andere eisen aan
deze voorzieningen stellen dan de bewoners uit de vooroorlogse laagbouwwijken.

Tabel 4.12 Aandeel ontevredenen per voorziening, naar wijktype (in procenten)
traditionele vooroorlogse naoorlogserecente nieuw-  totaal 

arbeiderswijk wijk uitbreidingswij bouwwijk
k

winkels (dagelijkse 11 13 12 5 8
boodsch.) 
buurthuis 16 14 34 8 14
speelvoorzieningen 27 45 32 23 28
sportvoorzieningen 27 42 13 15 21
basisscholen 10 12 19 2 7
bereikbaarheid met OV 8 19 15 24 19
groenvoorzieningen 31 34 14 19 23
huisarts 7 11 8 11 9
(n) (175-333) (172-259) (168-269) (612-873) (1.127-1.726)a

Uitgangspunt voor de percentages is het aantal respondenten dat de voorziening voor zichzelfa

van toepassing vindt en een mening heeft. Weergegeven is dus min of meer het aandeel
ontevredenen onder de gebruikers. Niet van toepassing en/of geen mening komt met name
voor ten aanzien van het buurthuis (34%), speelvoorzieningen (24%), basisscholen (24%) en
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sportvoorzieningen (21%).

Bron: SCP (Bewonersenquête '95)

4.5.5 Veranderingen in de buurt

Naast een oordeel over de actuele situatie van de wijk hebben de bewoners die 3
jaar of langer in de wijk wonen ook hun mening gegeven over veranderingen. Zij
omvatten 74% van de respondenten. Gevraagd is naar een oordeel over elf onder-
werpen: het uiterlijk van de wijk, winkels voor dagelijkse boodschappen, verenigin-
gen, medische voorzieningen, openbaar vervoer, groenvoorzieningen, de samenstel-
ling van de bevolking, verkeersveiligheid, criminaliteit en vandalisme, geluids-
overlast en onderhoud.

Het meest negatief worden de verandering van de bevolkingssamenstelling en
veranderingen ten aanzien van veiligheid, criminaliteit en vandalisme beoordeeld.
Ten aanzien van laatstgenoemd onderwerp constateert 41% van de bewoners een
verslechtering en slechts 6% een verbetering. De bevolkingssamenstelling is
volgens 35% van de bewoners verslechterd en volgens 11% beter geworden. Ook de
geluidsoverlast neemt toe. 27% constateert een verslechtering en 7% een verbete-
ring. De mogelijkheden voor dagelijkse boodschappen (kwaliteit, variatie en
nabijheid van winkels) zijn daarentegen toegenomen. 31% van de bewoners ziet
een verbetering en 10% een verslechtering.
In tabel 4.13 is aangegeven voor hoeveel onderwerpen bewoners een verslechtering
of een verbetering constateren. Zowel het aantal verslechteringen als het aantal
verbeteringen is beperkt. Het gemiddelde aantal genoemde verslechteringen is wel
anderhalf keer zo hoog als het gemiddelde aantal verbeteringen. Per wijktype
bezien worden in de traditionele arbeiderswijken de meeste verslechteringen
geconstateerd en in de recente nieuwbouwwijken de minste. Het aantal genoemde
verbeteringen vertoont geen significant verschil naar wijktype. 
Per bewoner is verder een gemiddeld oordeel berekend over alle veranderingen. In
de tabel is het gemiddelde per wijktype van de 'veranderingssaldi' gepresenteerd. 

Tabel 4.13 Veranderingen van het leefklimaat, naar wijktype
traditionele vooroorlogse naoorlogserecente nieuw-  totaal 
arbeiderswi wijk uitbreidingswij bouwwijk

jk k

aantal verbeteringen (max.
11) 1,0 1,2 1,2 1,6 1,4
aantal verslechteringen
(max. 11) 2,6 2,2 2,5 1,7 2,1
(n) (232) (217) (207) (740) (1.396)a

saldo veranderingen
(gemiddelde per wijktype -0,19 -0,11 -0,14 -0,02 -0,08b

(n) (164) (157) (136) (552) (1.009)c

Alle bewoners die 3 jaar of langer in de wijk wonen.a

-1 = alle respondenten vinden alle 11 onderwerpen verslechterd; 1 = alle respondenten vindenb

alle 11 onderwerpen verbeterd.
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Alleen de bewoners die alle 11 onderwerpen van toepassing vinden (èn 3 jaar of meer in dec

wijk wonen) zijn bij de berekening van het gemiddelde saldo meegenomen.

Bron: SCP (Bewonersenquête '95)
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Over het geheel genomen is er sprake van een licht negatieve ontwikkeling. Dit
negatieve saldo doet zich het meest in de traditionele arbeiderswijken voor. In de
recente nieuwbouwwijken is daarentegen sprake van weinig dynamiek. De voor-
oorlogse wijken en de naoorlogse uitbreidingswijken nemen een tussenpositie in,
waarbij in de naoorlogse uitbreidingswijken gemiddeld meer verslechteringen zijn
genoemd.

Opvallend is het oordeel over de veranderingen in de buurt op het gebied van het
uiterlijk van de buurt, de winkels voor dagelijkse boodschappen, medische voorzie-
ningen, openbaar vervoer, groenvoorzieningen en verkeersveiligheid. Op alle
aspecten zijn de allochtonen positiever dan autochtonen. Ondanks deze positievere
beoordeling zijn de allochtonen het vaker eens met de stelling dat zij uit de buurt
zouden verhuizen indien dit mogelijk zou zijn.

4.5.6 Buurtgerichtheid

Met de maatregelen in het kader van bestuurlijke en sociale vernieuwing, is de
buurt de laatste jaren in toenemende mate het niveau geworden waarop achter-
stands- en leefbaarheidsbeleid zich richt. De achterliggende gedachte is dat
problemen in buurten gemakkelijker kunnen worden opgelost wanneer deze dicht
bij, en in samenwerking met, de burger worden aangepakt. In de uitvoerings-
praktijk en bij de projecten die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid
van wijken of buurten, is de buurt vaak de begrenzing van projecten of, minder
vaak, het schaalniveau waarop de aanpak van problemen gestalte moet krijgen. Van
de burger wordt daarbij een actieve inzet verwacht. De vraag is in welke mate
bewoners in hun activiteiten en in hun contacten op de buurt gericht zijn. Speelt
een groot deel van het dagelijks leven zich in de wijk af of is de wijk niet meer dan
de omgeving van de woning? In deze paragraaf wordt nagegaan in welke mate
gesproken kan worden van buurtgebondenheid. 
De buurtgebondenheid is uitgesplitst in verschillende deelonderwerpen. Naast de
algemene gebondenheid aan de wijk is ingegaan op het sociale netwerk in de wijk,
de actieve betrokkenheid bij de wijk en de mate waarin van aanspreekpunten in de
wijk gebruik wordt gemaakt bij problemen.
Gebondenheid in het algemeen bestaat uit de gehechtheid aan de wijk en uit de
mate waarin het dagelijks leven (contacten en activiteiten) zich in de wijk afspeelt.
Uit tabel 4.14 blijkt dat 53% van de bewoners geheel of gedeeltelijk op de eigen
wijk georiënteerd is in het dagelijks leven. Een vijfde van de bewoners is sterk
gehecht aan de eigen wijk.
De recente nieuwbouwwijk herbergt het hoogste aandeel bewoners dat in het dage-
lijks leven vooral of deels op de eigen wijk gericht is. In de traditionele arbeiders-
wijken komt dit het minst voor. De vooroorlogse laagbouwwijken en de naoorlogse
uitbreidingswijken nemen een middenpositie in. De aandelen bewoners uitgesplitst
naar wijktype, die sterk aan de eigen wijk gehecht zijn, ontlopen elkaar niet zo
veel. De gehechtheid is in de vooroorlogse wijken iets sterker dan in de overige
wijktypen en in de traditionele arbeiderswijken iets zwakker. 
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Tabel 4.14 Gerichtheid op de eigen wijk, naar wijktype (in procenten)
traditionele vooroorlogse naoorlogserecente nieuw- totaal
arbeiderswi wijk uitbreidingswij bouwwijk

jk k
contacten en activiteiten
vooral of gedeeltelijk in de
eigen wijk 42 49 49 60 53
sterk gehecht aan de wijk 20 23 17 21 20
(n) (201-206) (172-173) (164-167) (429-434) (966-980)
Bron: SCP (Bewonersenquête '95)

Het sociale contact is toegespitst op de regelmatige contacten, waarbij één keer per
week of vaker contact als regelmatig is beschouwd. Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussen contact met buren, contact met medebewoners in de straat en
contact met overige buurtgenoten.
Eén naaste buur blijkt beter dan tien verre wijkgenoten (zie tabel 4.15). De meer-
derheid van de bewoners (53%) heeft regelmatig contact met de buren. Met straat-
genoten (uitgezonderd de buren) heeft 36% van de bewoners regelmatig contact.
Het aandeel van de bewoners dat regelmatig contact heeft met de overige wijkgeno-
ten is beperkt tot 22%. 
Per wijktype uitgesplitst blijkt dat zowel in de vooroorlogse wijken als in de recente
nieuwbouwwijken het aandeel met regelmatige contacten relatief groot is, waarbij
regelmatig contact met straatgenoten en buurtgenoten het meest in de vooroorlogse
wijken voorkomt. De bewoners in de traditionele arbeiderswijken hebben het
minste contact met buren en met mensen in de straat. Wat het contact met de
overige buurtbewoners betreft scoren zowel de traditionele arbeiderswijken als de
naoorlogse uitbreidingswijken relatief laag.

De mate waarin bewoners actief zijn is afgeleid uit hun bereidheid tot actie en uit
de deelname aan initiatieven om problemen in de wijk onder de aandacht van de
politiek te brengen. Uit tabel 4.16 blijkt dat de participatie in politieke actie groter
is dan de bijdrage aan andere verbeteringsacties in de wijk: 37% versus 19%. De
bereidheid om deel te nemen aan verbeteringsacties is vergelijkbaar met de daad-
werkelijke deelname in de afgelopen twee jaar. Per wijktype bezien vallen de
traditionele arbeiderswijken uit de toon, met relatief lage scores op activisme. De
andere wijktypen ontlopen elkaar niet zo veel. De bereidheid om iets te onder-
nemen vertoont geen significant verschil per wijktype.

Verder blijkt dat ruim een vijfde van de bewoners de laatste twee jaar actief is
geweest in projecten ter verbetering van de leefbaarheid van de buurt (tabel 4.17).
Tweederde van de bewoners geeft aan bereid te zijn in de toekomst dergelijke
activiteiten te ondernemen. De vraag of men de eigen buurt positief dan wel
negatief beleeft, blijkt hiervoor overigens niet van belang. Alleen bewoners die
regelmatige buurtcontacten onderhouden of bewoners die enige binding met de
buurt hebben, blijken zich de afgelopen twee jaar vaker actief te hebben ingezet.
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Tabel 4.15 Sociaal contact in de wijk, naar wijktype (in procenten)
traditionele vooroorlogse naoorlogserecente nieuw- totaal

arbeiderswij wijk uitbreidingswij bouwwijk
k k

1 maal per week of vaker
contact met directe buren 43 57 49 58 53
1 maal per week of vaker
contact met mensen in de
straat 25 44 29 40 36
1 maal per week of vaker
contact met andere
buurtbewoners 20 26 19 23 22
(n) (208-209) (179-180) (173-174) (450-452) (1.013)
Bron: SCP (Bewonersenquête '95)

Tabel 4.16 Maatschappelijke betrokkenheid bij de wijk, naar wijktype (in procenten)
traditionele vooroorlogse naoorlogse recente totaal
arbeiderswi wijk uitbreidingswij nieuw-

jk k bouwwijk
afgelopen 2 jaar actief
geweest in de wijk 12 21 20 22 19
bereid om samen met
andere wijkbewoners
activiteiten te ondernemen 16 22 20 22 21
de afgelopen 3 jaar iets
ondernomen om wijk onder
de aandacht gemeente-
bestuur te brengen 28 37 39 41 37
(n) (201-207) (171-175) (161-163) (425-427) (958-970)
Bron: SCP (Bewonersenquête '95)
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Tabel 4.17 Leefbaarheid, percepties en acties (in procenten)

totaal negatieve positieve
beleving buurt  beleving buurt

laatste 2 jaar actief geweest
ter verbetering buurt 21 20 21
(misschien) bereid actief te
zijn ter verbetering buurt 67 61 68

geen/weinig buurt- geen/weinig buurt-
contacten, contacten, regelmatig

weinig binding met enige binding met buurtcontacten
buurt buurt

laatste 2 jaar actief geweest
ter verbetering buurt 21 19 13 27
(misschien) bereid actief te
zijn ter verbetering buurt 67 54 64 64

vaak/soms ruzie in vaak/soms ruzie in
buurt, weinig binding buurt, enige binding nooit ruzie

met buurt met buurt in buurt
laatste 2 jaar actief geweest
ter verbetering buurt 21 21 27 20
(misschien) bereid actief te
zijn ter verbetering buurt 67 64 74 66

Bron: SCP (Bewonersenquête '95)

In tabel 4.18 is aangegeven waar bewoners als eerste aankloppen als er problemen
zijn. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen personen in het eigen netwerk (huisge-
noten, familie, vrienden, kennissen), de buren, algemene instanties (gemeente,
politie, maatschappelijk werk, enz.) en op de buurt gerichte instanties (buurthuis,
huismeester, buurtconciërge, bewonerscommissie). 
Algemene instanties worden het meest benaderd: 59%. Ook zijn buren en het
persoonlijke netwerk voor respectievelijk 49% en 50% van de respondenten
aanspreekpunt. Het buurthuis of andere aanspreekpunten in de wijk, zoals een
huismeester, worden relatief weinig geraadpleegd. Slechts 19% van de bewoners
maakt hier gebruik van.
Uitgesplitst naar wijktype worden in de traditionele arbeiderswijken de buren
relatief weinig geraadpleegd. Ook wordt, net als in de naoorlogse uitbreidings-
wijken, relatief weinig beroep op het persoonlijke netwerk gedaan.

Tabel 4.18 Aanspreekpunten voor problemen in de wijk, naar wijktype (in procenten)
traditionele vooroorlogse naoorloogserecente nieuw- totaal

arbeiderswijk wijk uitbreidingswij bouwwijk
k

niemand 9 3 6 5 6
huisgenoten/vrienden/fami
lie/ kennissen 49 53 41 53 50
buren 43 51 49 50 49
één of meer algemene
instanties 60 62 59 57 59
buurthuis en/of ander
aanspreekpunt in de buurt 14 22 22 20 19
(n) (205) (175) (162) (427) (969)
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Bron: SCP (Bewonersenquête '95)

4.6 Conclusies

Om de kwetsbaarheid van de buurten aan te geven, zijn in eerste instantie met
behulp van objectieve kenmerken van deze buurten drie indexen ontwikkeld. De
eerste index geeft een indruk van de sociaal-economische positie van de bewoners
en bestaat uit drie indicatoren: het aandeel personen met een inkomen minder dan
modaal, het aandeel personen met een lage opleiding en het percentage werklozen.
Bij de tweede index is uitgegaan van een minimumpakket aan basisvoorzieningen.
Een dergelijke benadering doet recht aan de suggestie dat er in ieder geval een
grens te trekken is tussen een leefbare en een minder leefbare situatie. Aangezien
voorzieningen uiteraard niet uitsluitend worden gebruikt door mensen die in het
desbetreffende gebied wonen, is ervoor gekozen om uit te gaan van de bereikbaar-
heid. De derde index betreft de woning en de woonomgeving, waarbij vooral de
fysieke aspecten hiervan zijn opgenomen. 
Concluderend zijn de meeste onderzoeksbuurten kwetsbaarder dan de gemiddelde
buurt in Nederland, zoals de recente uitbarsting in de Oosterparkwijk illustreert.
Dit geldt vooral als het gaat om sociaal-economische achterstand en de woning
(woonomgeving). In de meeste onderzoeksbuurten zijn wel een of meer basisvoor-
zieningen aanwezig, naast een of meer sport- en welzijnsvoorzieningen. In bijna de
helft van de buurten zijn alle basisvoorzieningen aanwezig. Verder is de helft van
de onderzoeksbuurten kwetsbaarder dan andere buurten in dezelfde gemeente.
Ondanks de onderlinge verschillen geldt al met al dat de meeste onderzoeksbuurten
in een kwetsbare positie verkeren binnen hun gemeente en zeker ten aanzien van
het landelijke gemiddelde.

De buurten zijn nader getypeerd naar bevolkings- en bebouwingskenmerken, wat
heeft geleid tot een onderscheid in vier typen: traditionele arbeiderswijken, voor-
oorlogse laagbouwwijken, naoorlogse uitbreidingswijken en recente nieuwbouw-
wijken. Het zijn de traditionele arbeiderswijken die op grond van de drie indexen
het slechtst scoren; voor de recente nieuwbouwwijken duidt de score op een situatie
die relatief het minst kwetsbaar genoemd kan worden. 
De bewoners van deze buurten is naar hun arbeidsmarktpositie en hun oordelen
over de woning en woonomgeving gevraagd. 
Over de positie op de arbeidsmarkt heeft de meerderheid van deze bewoners, over
het algemeen, een neutraal of positief oordeel. Dit ligt anders voor de groep
werkloze bewoners. Van hen is de meerderheid ontevreden over de positie die zij
innemen op de arbeidsmarkt. De meestgenoemde nadelen zijn de financiële
achteruitgang en onzekerheid over de toekomst. Er zijn wat betreft de oordelen over
de positie op de arbeidsmarkt over het algemeen weinig verschillen tussen de vier
typen buurten. Wel zijn er verschillen geregistreerd tussen de verschillende
bevolkingscategorieën; met name de allochtone bewoners zijn in het algemeen
ontevredener en zien hun positie als problematischer.
De meeste bewoners zijn per saldo positief over hun woonomgeving (tabel 4.19).
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Ook de gemiddelde saldi per wijktype zijn voor het merendeel positief. Ten aanzien
van veiligheid en de woning zijn alle saldi positief. Het minst positief zijn de
bewoners over het beheer van hun woonomgeving.
De traditionele arbeiderswijken scoren het ongunstigst, maar ook in deze wijken is,
uitgezonderd het beheer, het aandeel ontevredenen niet groter dan het aandeel
tevredenen. Ook uit dit overzicht komt de relatief gunstige situatie in de recente
nieuwbouwwijken naar voren.

In tabel 4.20 staat een samenvattend oordeel over de voorzieningen. Per wijktype is
weergegeven over hoeveel voorzieningen de bewoners gemiddeld tevreden of
ontevreden zijn. Per saldo zijn de bewoners meer tevreden dan ontevreden. Terwijl
de bewoners gemiddeld over 4,8 voorzieningen tevreden zijn, zijn ze slechts over
gemiddeld 1 voorziening ontevreden. 
Per wijktype uitgesplitst, overheerst in elk wijktype de tevredenheid. Over het
geheel genomen ontlopen de wijktypen elkaar niet zo veel. In de vooroorlogse wijk
zijn de bewoners nog het minst positief. De ontevredenheid is daar iets hoger dan
in de andere wijktypen en de tevredenheid is er iets lager. De recente nieuwbouw-
wijken scoren in alle opzichten het gunstigst.
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Tabel 4.19 Totaaloordeel over de woonomgeving, naar wijktype 
traditionele vooroorlogse naoorlogserecente nieuw- totaal

arbeiderswij wijk uitbreidingswij bouwwijk
k k

woning (kwaliteit,
woonlasten, onderhoud) 0,06 0,22 0,19 0,32 0,23
onderhoud wijk (straten,
gebouwen, groen) -0,03 0,08 0,22 0,41 0,25
veiligheid (thuis en 's avonds
op straat) 0,28 0,44 0,39 0,53 0,45
beheer (vuilophaal,
vandalisme, schoonmaak) -0,08 0,07 0,15 0,24 0,14
(n) (268-335) (200-271) (229-281) (682-887) (1.379-1.769)
Bron: SCP (Bewonersenquête '95) 

Tabel 4.20 Oordeel over voorzieningen, naar wijktype (in gemiddelden)
traditionele vooroorlogse naoorlogserecente nieuw- totaal

arbeiderswij wijk uitbreidingswij bouwwijk
k k

aantal voorzieningen
waarover tevreden (maximaal
8) 3,6 3,3 3,7 4,1 3,8
aantal voorzieningen
waarover ontevreden
(maximaal 8) 1,0 1,4 1,1 0,9 1,0
(n) (346) (285) (289) (933) (1.853)

saldo oordeel over
voorzieningen (gemiddelde
per wijk) 0,41 0,27 0,36 0,51 0,43a

(n) (118) (114) (115) (394) (741)b

-1 = over alle 8 voorzieningen ontevreden; 1 = over alle voorzieningen tevreden.a

Alleen de respondenten die voor alle voorzieningen een mate van tevredenheid hebbenb

aangegeven zijn bij de berekening van het gemiddelde meegenomen.

Bron: SCP (Bewonersenquête '95)
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De gegevens die voor dit lokale-probleemprofiel gebruikt worden, zijn afkomstig uit:1

a. Bestaand statistisch materiaal: de WoonMilieu Database 1995 en het GeoMarktProfiel-bestand
1994.

b. Een bewonersonderzoek. Voor het bewonersonderzoek zijn twintig buurten, wijken of dorpen
geselecteerd, waar volgens de verantwoordelijke portefeuillehouder een cumulatie van problemen
via een integrale territoriale inzet wordt aangepakt. De gemeenten waar geen sprake is van een
dergelijke combinatie van problemen en geconcentreerde beleidsinspanning, zijn buiten de
analyse gebleven (zie bijlage A Methodologische verantwoording).

De indexen zijn ontwikkeld en uitgewerkt door J. Boelhouwer en F. Knol.2

Uit een recentelijk verschenen studie naar leefbaarheid en de betekenis van omgevingskenmerken in3

negen Amsterdamse buurten komt naar voren dat de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van de woning
zeer bepalende factoren zijn (Van de Wardt en De Jong 1997). 
Hierdoor is een kleine afwijking van het gemiddelde ontstaan. De gepresenteerde resultaten zijn zodanig4

herschaald dat er een landelijk gemiddelde van 0 ontstaat. 
Het gaat hierbij om de volgende buurten: Indische buurt (Amsterdam), Oosterparkwijk (Groningen),5

Tarwewijk en Spangen (Rotterdam).
Tot dit type buurten behoren het Rode Dorp (Deventer), Oud-Krispijn (Dordrecht) en Zaandam-Zuid. 6

Binnen deze categorie vallen twee buurten, te weten Overtoomse Veld (Amsterdam) en Oosterwei7

(Heerenveen). 
Tot deze groep buurten behoren Tilburg-Noord, Venlo-Zuid, Zevenhuizen, Goese Polder, Lelystad, de8

Westindische Buurt en Slaaghwijk. 
De buurt Slaaghwijk vormt in deze klasse een uitzondering. De buurt is een van de laatste naoorlogse9

uitbreidingswijken van Leiden en laat zich vergelijken met de Amsterdamse Bijlmermeer. Kenmerkend
is de geconcentreerde hoogbouw. Deze is uitgevoerd in de vorm van galerijflats met daartussenin grote
openbare (tussen)ruimten die bestemd zijn als parkeerplaatsen en groenvoorzieningen. De buurt
kenmerkt zich door een scheiding van langzaam en snel verkeer. In de leeftijdsopbouw domineert de
groep tot 30 jaar. Gezinnen met jonge kinderen bepalen in grote mate de bevolkingssamenstelling.
Daarnaast hebben zich veel allochtone huishoudens in de buurt gevestigd. De ontevredenheid met de
huidige woonsituatie is er groot. Veel huishoudens zeggen liever te willen verhuizen naar een woning in
een andere buurt.

Noten
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DEEL 3  HET BELEIDSPROCES
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5  BESTUUR EN NETWERK

5.1 Inleiding

Naast de bestrijding van hardnekkige achterstanden benadrukt de sociale
vernieuwing vanaf het eerste uur de noodzaak tot nieuwe manieren van werken.
Centraal staat een probleemgerichte benadering waarbij maatwerk moet zorgen
voor een effectieve aanpak. De problemen waarvoor de lokale overheden zich
gesteld zien, blijken in weerwil van allerlei initiatieven niet langer binnen de
traditionele beleidssectoren op te lossen. Ontkokering en samenwerking tussen
gemeentelijke diensten en maatschappelijke instellingen worden daarom op lokaal
niveau gezien als belangrijke voorwaarden voor het beleid. Daarmee neemt de
complexiteit van het beleidsproces toe. Het beleid krijgt vorm in een netwerk van
burgers, gemeenten en instellingen.

In dit deel van de rapportage wordt dit lokale beleidsnetwerk belicht. In het eerste
hoofdstuk wordt beschreven hoe het beleidsnetwerk wordt vorm gegeven. Deze
beschrijving is gebaseerd op uitspraken van portefeuillehouders over de ambtelijke
sectoren die een bijdrage leveren aan de sociale vernieuwing en de verwachtingen
ten aanzien van de rol van burgers en instellingen. Naast de gemeenten staan de
deelnemers centraal die vanuit verschillende instellingen in de uitvoeringspraktijk
rond achterstandsbestrijding participeren. Het kennen van deze actoren is voor de
analyse van de besluitvorming en de uitvoering van belang. Immers, zij zijn het,
die op een zeker moment oplossingen aan problemen koppelen en daarmee het
beleid feitelijk tot stand laten komen (vgl. tevens Koppenjan 1993; Teisman 1992).
Uit deze beschrijving moet duidelijk worden of en in hoeverre in de lokale beleids-
praktijk de aanname wordt bevestigd dat decentralisatie van beleid tot een betere
afstemming leidt tussen overheden, (semi-)particuliere instellingen en burgers.

5.2 Bestuurlijke samenwerking

5.2.1 Ambtelijke organisatie

Om de mogelijkheden van samenwerking te bepalen, is nagegaan welke beleids-
sectoren aan achterstandsbestrijding in het algemeen en aan sociale vernieuwing in
het bijzonder een bijdrage leveren. Gemiddeld 6 sectoren leveren een belangrijke
bijdrage aan het beleid. Sectoren die in meer dan driekwart van de gemeenten een
bijdrage leveren aan de sociale vernieuwing zijn de maatschappelijke dienst-
verlening, het sociaal-cultureel werk, onderwijs, sociale zaken, beleid voor
nieuwkomers, stadsbeheer, openbare werken en openbare orde. Zij weerspiegelen
twee van de drie traditionele sociale-vernieuwingscirkels, namelijk arbeid, scholing
en inkomen en de dagelijkse woon- en leefomgeving.
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Tabel 5.1 Inhoudelijke bijdrage van sectoren aan de totstandkoming van de sociale vernieuwing in
32 (deel-)
gemeenten

sector levert bijdrage aan de waarvan bijdrage zeer
sociale vernieuwing belangrijk

jeugdhulpverlening 17 5
maatschappelijke dienstverlening 28 12
maatschappelijke opvang 18 11
sociaal-cultureel werk 29 17
categoraal welzijnsbeleid 20 7
kinderopvang 23 7
scholing 21 7
onderwijs 25 8
sociale zaken 27 13
nieuwkomersbeleid 24 11
ouderen-/gehandicaptenbeleid 23 8
gezondheidszorg 18 4
stadsbeheer 28 11
openbare werken 27 11
milieubeheer 10 3
volkshuisvesting 19 6
arbeidsvoorziening 21 9
economische zaken 11 3
bestuurszaken 11 4
verkeer en vervoer 19 4
openbare orde 27 11
onderzoek en statistiek 11 3
voorlichting 23 4
anders 4 2
gemiddeld aantal sectoren 15 6
Bron: SCP (Enquête portefeuillehouders '95)

Los van de stedelijkheidsgraad van de gemeente of van de aard van de problematiek
blijkt dat verschillende gemeentelijke diensten of sectoren bij de beleids-
ontwikkeling betrokken zijn of participeren in de uitvoering van toonaangevende
projecten. 

5.2.2 Particuliere instellingen en burgers

Naast een veelvoud van gemeentelijke diensten en sectoren, zoals weergegeven in
tabel 5.1, hebben instellingen en burgers in de meeste gemeenten een duidelijke rol
in het beleid. De betrokkenheid van deze actoren bij het beleid is op twee manieren
aan de orde gekomen in de gesprekken met portefeuillehouders. 
In de eerste plaats is aan de portefeuillehouders gevraagd welke verwachtingen zij
van burgers en instellingen hebben waar het om de ontwikkeling en de uitvoering
van de sociale vernieuwing gaat. 
In de tweede plaats heeft onder portefeuillehouders een inventarisatie plaatsge-
vonden van deelnemende maatschappelijke organisaties en belangengroepen bij
enkele toonaangevende projecten. Het ging daarbij om projecten die in het kader
van een geconcentreerde territoriale aanpak waren gestart.

In tabel 5.2 is een overzicht gegeven van de rollen waarvan portefeuillehouders
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sociale vernieuwing verwachten dat ze door burgers en instellingen worden
vervuld. Uit de tabel komt naar voren dat over de rol van de burgers onder porte-
feuillehouders geen overeenstemming bestaat. "Waar de ene portefeuillehouder van
mening is dat activering van burgers stopt wanneer zij participeren in de feitelijke
uitvoering van het gezamenlijk ontwikkelde beleid, is de andere portefeuillehouder
de mening toegedaan dat beleidsuitvoering een taak van overheid en instellingen
is" (Van der Pennen en Ter Borg 1996: 51). 

Tabel 5.2 Verschillende rollen die portefeuillehouders sociale vernieuwing aan burgers en
instellingen in het beleidsproces toekennen

burgers instellingen
intermediair x x
beleidsontwikkeling x x
uitvoerder x x
autonome beleidsvoerder 0 x
consument x 0
(n = 32)
Bron: SCP (Enquête portefeuillehouders '95)

In de ogen van de portefeuillehouders hebben de instellingen een duidelijke
producerende en uitvoerende taak. De verwachtingen van portefeuillehouders ten
aanzien van de manier waarop instellingen vorm dienen te geven aan deze rol zijn
in Welzijn en sociale vernieuwing besproken (Van der Pennen en Ter Borg 1996:
52). De verwachtingen bleken zich naast de rol van de instellingen op de werkwijze
en de houding te richten. Ten aanzien van de werkwijze bleken verhoudingsgewijs
veel portefeuillehouders een ontkokerde werkwijze van instellingen te verlangen.
Lokale bestuurders verwachtten van instellingen een open, flexibele en probleem-
gerichte houding.
Uit de inventarisatie van de projecten blijkt dat het sociaal-cultureel werk, het
opbouwwerk, wijkorganisaties en belangenorganisaties veelgenoemde actoren zijn
waarmee gemeenten volgens de portefeuillehouders in de uitvoering samenwerken
(vgl. Van der Pennen en Ter Borg 1996: 53).

Samenvattend kan geconstateerd worden dat de lokale beleidsnetwerken breed zijn
samengesteld. Naast een veelvoud van gemeentelijke diensten en sectoren hebben
particuliere instellingen en burgers in de meeste gemeenten een duidelijke rol in
het beleid. Ten aanzien van de sociale vernieuwing kan daarom gesteld worden dat
het intersectoraal werken algemeen voorkomt. Los van stedelijkheid van de
gemeente of van de aard van de problematiek blijkt dat verschillende gemeentelijke
diensten of sectoren bij de beleidsontwikkeling betrokken zijn of participeren in de
uitvoering van toonaangevende projecten. Ook de instellingen hebben in de ogen
van portefeuillehouders hun positie in het het beleidsproces verankerd. 
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5.2.3 Coördinatie en sturing

Met een breed samengesteld beleidsnetwerk neemt naar verwachting de noodzaak
van coördinatie van het beleid toe. Immers, intersectorale, publieke en semi-private
beleidsnetwerken vormen geen garantie voor een integrale aanpak van problemen.
De verschillende actoren nemen deel aan het beleidsproces om eigen doelstellingen
te bereiken. Het belang van een effectieve beleidscoördinatie neemt daarom toe.
Om een combinatie van organisatorische en inhoudelijke doelstellingen te bereiken,
passen de onderzoeksgemeenten diverse strategieën toe. In Welzijn en sociale
vernieuwing is een onderscheid gemaakt tussen financieringsstrategieën en
strategieën gericht op het creëren van draagvlak (vgl. Van der Pennen en Ter Borg
1996: 66-70). In het kader van de sociale vernieuwing zijn met name de financie-
ringsstrategieën aangetroffen. Het gaat hierbij om sturing via de vraagkant en
sturing via budget- of projectfinanciering. Gemeenten kunnen beide strategieën
naast elkaar hanteren. De aangetroffen aanbodssubsidiëring is een financierings-
strategie die met name in het reguliere welzijnsbeleid wordt toegepast.
Wanneer onderzoeksgemeenten het complexe sociale-vernieuwingsnetwerk
vraaggericht sturen, hanteren zij doorgaans een beleidsconcept dat het primaat van
de besluitvorming bij de burgers of gebruikers legt. Door de directe relatie tussen
het gebruik en de financiering van activiteiten, zullen de aanbieders geneigd zijn op
de gebruikers toegesneden activiteiten te ontwikkelen. De gemeente slaat zo twee
vliegen in een klap. De problematiek waar het volgens de burgers om draait wordt
opgelost en de noodzaak van een open en flexibele houding van de instellingen
neemt toe. 
Er zijn echter twee nadelen verbonden aan sturing via de vraag. Allereerst werkt
deze sturing niet stimulerend waar het gaat om de samenwerking tussen instel-
lingen en/of ambtelijke diensten die in dezelfde werkterreinen opereren. Ten
tweede werkt deze vorm van sturing niet wanneer de problemen zich niet of
nauwelijks manifesteren. Sociaal isolement is een goed voorbeeld van problemen
waar sturing via de vraag nauwelijks enige resultaten oplevert. Mede vanwege deze
laatste overwegingen is het niet verwonderlijk dat vraaggerichte sturing met name
in het kader van het buurtbeheer wordt ingezet. De problemen in de buurt blijken
de buurtbewoners te mobiliseren en daarmee een dusdanige vraag te genereren dat
vraaggerichte sturing een optie is.
Naast sturing via de vraag is project- of budgetfinanciering in de onderzoeks-
gemeenten aangetroffen. Met budgetfinanciering duiden gemeenten de strategie
aan waarbij ze instellingen afrekenen op hun resultaten. Van tevoren bepalen
gemeente en instellingen in overleg de criteria en resultaten waaraan tegemoet
moet worden gekomen. Projectfinanciering heeft in veel opzichten overeenkomsten
met budgetfinanciering, met uitzondering van de afbakening van looptijd. In
essentie is budget- en projectfinanciering een sturingsstrategie waarbij het primaat
van de besluitvorming bij de lokale overheid ligt. 
Het gebruik van deze financieringsstrategieën lijkt afhankelijk te zijn van de vraag
of aan de voorwaarden van marktwerking kan worden voldaan. Schaarse middelen
is er daar één van, net als het bestaan van concurrentie en de aanwezigheid van een
manifeste vraag. Het lijken deze voorwaarden te zijn waaruit de nadruk op



95

projectfinanciering of aanbodssubsidiëring en het ontbreken van een sturing via de
vraag in een aantal onderzoeksgemeenten te verklaren valt. 
Sturing via de vraag is vooral in de (middel)grote steden aangetroffen. Deze
gemeenten hebben te maken met een omvangrijke problematiek, schaarse middelen
en verschillende instellingen en diensten die zich op de sociale-vernieuwings-
thematiek richten. In een dergelijke setting lijkt sturing via de vraag een efficiënte
inzet voor een ontkokerde werkwijze. Het dwingt de instellingen zich te richten op
de problemen waar het volgens de lokale bestuurders om draait. Budget- en/of
projectfinanciering flankeert de vraaggestuurde beleidsonderdelen in de (middel)-
grote gemeenten. De eerder genoemde nadelen van de vraagsturing zijn hier debet
aan. 
Geen van de onderzochte grootstedelijke deelgemeenten maakt gebruik van sturing
via de vraag. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de complexiteit van het
beleidsnetwerk een dergelijke sturing onmogelijk maakt. Binnen de vier onder-
zochte deelgemeenten is sprake van uitermate complexe beleidsnetwerken met
deels lokaal en deels centraal georiënteerde diensten en instellingen. De aansturing
van de stedelijk opererende welzijnsinstellingen of andere actoren vindt grotendeels
via de centrale stad plaats. Een nieuwe manier van werken is dan op zijn minst
lastig vanuit een deelgemeente te initiëren. 

5.3 Leefbaarheidsprojecten

5.3.1 Samenwerking tussen actoren 

Bij de uitvoeringspraktijk van projecten op het terrein van leefbaarheid en partici-
patie zijn over het algemeen een groot aantal actoren betrokken. Dit is niet zo
verwonderlijk gezien het feit dat leefbaarheid verband houdt met diverse beleids-
terreinen. Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid vragen om een gezamen-
lijke inzet van partijen.
In tabel 5.3 is van de verschillende bestudeerde projecten een overzicht gegeven
van typen betrokken actoren. Uit de tabel komt naar voren dat de gemeente,
welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, de politie en bewonersorganisaties in
veel projecten een rol spelen. In ruim de helft van de bestudeerde projecten spelen
instellingen op het terrein van onderwijs een rol. Niet-commerciële instellingen
voor werkgelegenheid komen wij in vergelijking tot de hiervoor besproken typen
actoren het minst vaak tegen in de uitvoeringspraktijk van leefbaarheidsprojecten.
In eenderde van de projecten spelen zij een rol. In de meerderheid van de bestu-
deerde projecten blijkt er wat het beleidsnetwerk betreft geen koppeling gemaakt te
worden tussen 'de cirkel van de dagelijkse leefomgeving' en het terrein van arbeids-
inpassing. Ten slotte zijn in bijna de helft van de bestudeerde projecten ook 'overige
organisaties en instellingen' vertegenwoordigd. Het gaat hier om verschillende
typen organisaties zoals organisaties en instellingen op het terrein van (geestelijke)
gezondheid, sport, kinderopvang, religie en de reclassering.
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Tabel 5.3 Typen actoren betrokken bij leefbaarheidsprojecten, naar strategie 
integrale strategie specifieke strategie

gemeente 14 6
welzijnsinstelling 14 4
woningbouwcorporatie 14 1
politie 14 1
bewoners- of zelforganisaties 14 2
niet-commerciële instelling 6 1
werkgelegenheidsontwikkeling
onderwijsinstellingen 7 5
overige 6 3
(n) (14) (6)
Bron: SCP (DL'96)

Bij projecten die in het kader van de integrale strategie in uitvoering zijn, is er een
verhoudingsgewijs breed beleidsnetwerk aangetroffen. In al deze projecten maken
gemeenten, welzijnsinstellingen, politie, woningbouwcorporaties en bewoners- of
zelforganisaties deel uit van het beleidsnetwerk.  Overigens blijken bij deze1

strategie de projecten waarbij burgers eigen besluitvormingsbevoegdheden hebben
via budgetten die zij van de gemeenten hebben toegewezen gekregen, over een
minder breed beleidsnetwerk te beschikken dan projecten waarbij dat niet het geval
is. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat burgers doorgaans via bekende
instanties opereren. Nieuwe, wellicht minder voor de hand liggende instanties
zullen zij voor de uitvoering van de diensten niet inschakelen.
De beleidsnetwerken rond projecten die te rangschikken zijn onder de specifieke
strategie kennen een minder grote spreiding. Het beleidsnetwerk bestaat in
belangrijke mate uit gemeente, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen en
overige actoren.2

Gezien de bestaande samenwerkingsverbanden lijkt het erop dat de integrale
wijkaanpak goed van de grond komt. Maar wordt dit in de praktijk ook zo ervaren?
Voordat op deze vraag antwoord wordt gegeven, wordt eerst in kaart gebracht in
welke beleidsfase de actoren betrokken zijn geraakt bij leefbaarheidsprojecten en
welke rol zij tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase vervullen. 

5.3.2 Inbreng van de verschillende actoren 

Alle bewonersorganisaties en veel welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties en
politie zijn tijdens de voorbereidingsfase van de leefbaarheidsprojecten betrokken
geraakt (zie tabel 5.4). Van de politie is dat, met tweederde deel, het kleinste deel. 
De meerderheid van de welzijnsinstellingen, de woningbouwcorporaties en de
politie stelt betrokken te zijn (geweest) bij de formulering van maatregelen,
activiteiten en instrumenten. Verder stelt de meerderheid van woningbouw-
corporaties en bewonersorganisaties dat het initiatief uitging van hun organisatie.
De afbakening van de problematiek waar het beleid zich op richt, de formulering
van doelstellingen en het vaststellen van de organisatiestructuur zijn taken
waarmee slechts een minderheid zich bezighoudt.   
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Tabel 5.4 Wijze van betrokkenheid in de voorbereidings- en uitvoeringsfase van
leefbaarheidsprojecten, naar type actor (in absolute aantallen)

welzijns- corporaties politie bewoners-
instellingen organisaties

voorbereidingsfase
initiatiefnemer 9 8 3 6
afbakening problematiek 4 5 3 2
formulering doelstellingen 8 4 3 4
formulering maatregelen,
activiteiten, instrumenten 15 10 8 4
vaststellen organisatiestructuur 7 4 - 3
(n) (19) (12) (8) (8)

uitvoeringsfase
begeleiding van beleid: advies en
overleg 14 8 9 8
levering concrete diensten:
participatie in uitvoering 21 12 10 5
coördinerende/sturende rol:
verantwoordelijk voor uitvoering 16 8 5 4
financiële ondersteuning uit eigen
middelen 5 11 1 1
(n) (25) (13) (12) (9)

Bron: SCP (Enquête uitvoerders leefbaarheidsprojecten '96)

De meerderheid van de vier typen actoren is tijdens de uitvoering van de projecten
betrokken als begeleider van beleid (advies en overleg) en bij de levering van
concrete diensten (participatie in de uitvoering). Verder stelt een meerderheid van
de welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties een coördinerende of sturende
rol te vervullen, met andere woorden verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering.
Vrijwel alle woningbouwcorporaties zeggen leefbaarheidsprojecten uit eigen
middelen financieel te ondersteunen. Van de andere actoren doet maar een (zeer)
kleine minderheid dit. Vaak is het volgens deze actoren de gemeente die de
projecten financiert, meestal binnen bepaalde randvoorwaarden.  
Naast de eigen betrokkenheid zijn de actoren ook ondervraagd over de betrokken-
heid van anderen in het beleidsnetwerk. Alle bewonersorganisaties en nagenoeg
alle welzijnsinstellingen, politie-instellingen en woningbouwcorporaties vinden de
inbreng van de gemeente en die van vrijwilligers (tamelijk) belangrijk. Alle
ondervraagde organisaties zijn het er unaniem over eens dat de inbreng van
bewoners- of wijkorganisaties (tamelijk) belangrijk is. 
Over de rol van de gemeente en die van burgers is nader doorgevraagd. In beide
gevallen werd een vijftal rollen voorgelegd met bij elke rol de vraag of deze
gewenst is en of deze ook daadwerkelijk voorkomt in de praktijk. Zodoende kon
nagegaan worden in hoeverre wens en werkelijkheid overeenkomen. 
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Tabel 5.5 Gewenste rol van de gemeente, naar type actor (in absolute aantallen) 
welzijns- corporaties politie bewoners-

instellingen organisaties

initiatiefnemer 11 11 6 3
financier 20 9 10 5
regisseur 11 4 3 2
uitvoerder 8 5 4 5
begeleider 9 6 5 4
(n) (25) (13) (12) (9)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders leefbaarheidsprojecten '96)

Uit tabel 5.5 komt naar voren dat de gemeente van een groot deel van de onder-
vraagden, ongeacht hun organisatie, niet veel rollen krijgt toegedicht. Er is maar
één rol waarvan de meerderheid van alle actoren het wenselijk vindt dat de
gemeente die bekleedt: de rol van financier. Deze rol is tegelijkertijd vaker wens
dan werkelijkheid. Verder vindt de overgrote meerderheid van de woningbouw-
corporaties het gewenst dat de gemeente de rol van initiatiefnemer vervult, en vindt
de (krappe) meerderheid van de bewonersorganisaties het gewenst dat de gemeente
de rol van uitvoerder bekleedt. Wens en werkelijkheid ten aanzien van de rol van
de gemeente komen in het algemeen verder redelijk overeen. Voor elke rol geldt dat
de meerderheid van elk type organisatie vindt dat wens en werkelijkheid wat betreft
de verschillende rollen die de gemeente kan vervullen overeenkomen.

Tabel 5.6 Gewenste rol van de burger, naar type actor (aantal malen genoemd, in absolute
aantallen) 

welzijns- corporaties politie bewoners-
instellingen organisaties

inspraak 8 5 6 3
spreekbuis voor doelgroepen 14 9 9 4
deskundige probleemafbakening 12 6 4 3
uitvoering projecten 15 6 9 1
beheer gemeentelijke budgetten 6 2 2 -
(n) (25) (13) (12) (9)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders leefbaarheidsprojecten '96)

De verwachtingen van verschillende actoren over de burger lopen uiteen (zie
tabel 5.6). De meerderheid van de welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties en
politie-instellingen vindt het gewenst dat de burger de rol van spreekbuis van
doelgroepen vervult. De welzijnsinstellingen en politie-instellingen zien de burger
ook graag als uitvoerder van projecten. Inspraak, de deskundige afbakening van
problemen en het beheer van gemeentelijke budgetten zijn rollen waarvan een
minderheid van alle actoren het gewenst vindt dat burgers deze bekleden.
Bewonersorganisaties zijn het meest terughoudend in de rollen die zij burgers
toebedelen. Opvallend is dat geen van de vijf mogelijke rollen van burgers door een
meerderheid van de bewonersorganisaties wordt gewenst. Mogelijk vinden veel
bewonersorganisaties de uitvoering van leefbaarheidsprojecten een taak van de
overheid en van instellingen en wensen zij geen 'oneigenlijke' aanspraken op de tijd
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en arbeidskracht van burgers te doen. Deze visie zagen wij ook terug in enkele
interviews met portefeuillehouders (SCP 1996: 51). 

5.3.3 Vormen van samenwerking

In deze paragraaf staan de samenwerkingsrelaties tussen verschillende actoren
centraal. In veel sociale-vernieuwingswijken is sprake van een cumulatie van
problemen die een sterke onderlinge samenhang vertonen. Het oplossen van deze
problemen vraagt om een integrale wijkaanpak, waarbij verschillende actoren
samenwerken (Van der Wouden et al. 1993: 136).
Deze paragraaf bevat allereerst een uitwerking van de verdeling van kennis tussen
de actoren in de uitvoeringspraktijk. Vervolgens wordt nagegaan welke positie de
woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, politie en bewonersorganisaties zelf
vervullen en hoe zij deze samenwerking beoordelen.

Naast financiële middelen en personele middelen is het aanwenden van kennis en
deskundigheid een belangrijke hulpbron bij de uitvoering van beleid. Zo bepaalt
een probleemdefinitie in belangrijke mate welke oplossingen wel worden overwo-
gen en welke niet, en wie bij de uitvoering van het beleid moet worden betrokken
en wie niet (Koppenjan 1993: 36). Kennis en deskundigheid zijn belangrijke
machtsmiddelen in de discussie en besluitvorming over problemen en oplossingen.
Om grip te krijgen op de verdeling van hulpbronnen is aan de actoren in het veld
de vraag voorgelegd welke infromatiebronnen zij gebruiken bij de beeldvorming
over problemen die spelen in de wijk.
In tabel 5.7 wordt een overzicht gegeven van de bronnen waarvan regelmatig
gebruik wordt gemaakt voor de beeldvorming over problemen in de wijk. Alle
actoren blijken een groot aantal informatiebronnen regelmatig te gebruiken.
Welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties en bewonersorganisaties noemen alle
(van de 14 voorgelegde) gemiddeld 9 informatiebronnen, politie-instellingen
noemen er gemiddeld 8. Een viertal informatiebronnen wordt door een ruime
meerderheid (ten minste driekwart) van alle actoren genoemd: overleg met dan wel
signalen van medewerkers van de eigen organisatie, rechtstreeks contact met
individuele burgers, overleg met dan wel signalen van wijk- en/of bewonersorga-
nisaties, en het persoonlijk netwerk. Een groot deel van alle actoren lijkt zich dus
serieus bezig te houden met het afstemmen van beleid op de leef- en belevings-
wereld van de burger. Verder noemt een zeer groot deel van de welzijnsinstel-
lingen, van de woningbouwcorporaties en politie overleg met dan wel signalen van
gemeenteambtenaren en overleg met dan wel signalen van andere organisaties als
informatiebron. 
Congressen en/of studiedagen, informatie van de provinciale of nationale overheid
en informatie van provinciale of landelijke koepel- en/of steunfunctieorganisaties
worden slechts door een minderheid van alle organisaties genoemd.
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Tabel 5.7 Informatiebronnen die regelmatig worden gebruikt voor de beeldvorming over problemen
die spelen in de wijk, naar type actor (in absolute aantallen)

welzijns- corporaties politie bewoners-
instellingen organisaties

gemeentelijk onderzoek 16 7 8 4
overleg met/signalen van gemeente-
ambtenaren 22 13 11 6
idem lokale politici 10 3 5 6
idem eigen organisatie 25 13 11 9
idem andere organisaties 25 12 11 6
congressen/ studiedagen 4 3 - 2
media 16 7 6 5
vakliteratuur/ onderzoek 17 8 5 3
contact individuele burgers 24 12 11 9
overleg met/signalen van 16 11 10 9
belangengroepen
idem bewonersorganisaties 22 13 10 9
informatie nationale of provinciale 3 1 - 2
overheid
informatie koepel- en/of steunfunctie-
organisaties 3 2 2 4
persoonlijk netwerk 21 11 10 8
(n) (25) (13) (12) (9)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders leefbaarheidsprojecten '96)

5.4 Arbeidsinpassingsprojecten

5.4.1 Samenwerking

Tabel 5.8 bevat een overzicht van de typen organisaties die betrokken zijn bij de
uitvoering van arbeidsinpassingsprojecten. Met name gemeentelijke diensten en
afdelingen en het welzijnswerk blijken vaak actief betrokken te zijn bij arbeids-
inpassingsprojecten. Een aantal organisaties is minder vaak betrokken dan men
onder meer op basis van de doelstellingen van de projecten zou verwachten. 
Zo is de rol van het arbeidsbureau c.q. het Regionaal bureau arbeidsvoorziening
(RBA) beperkt. Bij slechts zes van de twintig projecten komen deze organisaties als
participant voor. Met uitzondering van het Werkgelegenheidsproject in Groningen,
waar het arbeidsbureau een coördinerende rol vervult, is dat altijd in de rol van
doorverwijzende instantie. 
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Tabel 5.8 Typen organisaties betrokken bij de uitvoering van arbeidsinpassingsprojecten
individuele- instrumentele marktgerichte totaal

trajectstrategie strategie strategie

gemeente, afdeling Sociale zaken en
werkgelegenheid 1 8 4 13
welzijnswerk (zoals maatschappelijk en
opbouwwerk) 2 4 4 10
onafhankelijke projectorganisatie 1 2 5 8
politie - 6 - 6
woningbouwcorporaties 1 4 1 6
arbeidsbureau/RBA 2 1 3 6
onderwijsinstellingen 2 2 1 5
uitzendbureaus 1 1 - 2
bewonersorganisaties - 1 1 2
gemeentelijke sociale dienst 1 1 - 2
bedrijfsleven (excl. uitzendbureaus) - 2 - 2
overige gemeentelijke 2 4 3 9
diensten/afdelingen
(n) (3) (11) (6) (20)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders arbeidsinpassingsprojecten '97)

De rol van de sociale dienst lijkt nog beperkter. Slechts bij twee projecten wordt de
sociale dienst als participant opgevoerd. Dat de sociale dienst zo weinig genoemd
wordt, moet waarschijnlijk verklaard worden uit het feit dat in veel gemeenten de
sociale dienst niet (meer) als aparte organisatie bestaat, maar is opgenomen in de
gemeentelijke afdeling Sociale zaken en werkgelegenheid of Welzijn. 
Verder is het opvallend dat onderwijsinstellingen vrij weinig worden genoemd.
Kennelijk wordt in maar weinig projecten gebruikgemaakt van expertise en
middelen waarover onderwijsinstellingen beschikken en gaat het vaker om een
vorm van training on the job. 
Gezien het feit dat er in nogal wat projecten een verbinding wordt gelegd met de
thema's leefbaarheid en veiligheid, is het enigszins verwonderlijk dat slechts in
twee projecten bewonersorganisaties als participanten worden aangeduid.
Ten slotte is het opvallend dat de betrokkenheid van bedrijven zo gering is. Slechts
in projecten waar men werkt volgens het ITB-principe - met andere woorden in de
individuele-trajectstrategie- wordt gepoogd ook bedrijven te laten delen in de
verantwoordelijkheid om het project te doen slagen. Het lijkt daarbij in eerste
instantie vooral te gaan om inhoudelijke betrokkenheid: de werkgever geeft aan
welke vaardigheden toekomstige werknemers moeten hebben, zodat daarmee
tijdens de scholingsperiode rekening kan worden gehouden.

Wanneer de drie strategieën met elkaar vergeleken worden, blijkt dat bij de
instrumentele strategie gemiddeld de kleinste omvang van het beleidsnetwerk is
aangetroffen (3 actoren per project). De marktgerichte en individuele-traject-
strategie hebben beleidsnetwerken van ongeveer gelijke omvang, namelijk ruim
4 actoren. 
Ondanks de beperkte aantallen levert een vergelijking tussen de drie strategieën een
aanwijzing op over de aan- of afwezigheid van organisaties die kenmerkend zijn
voor het desbetreffende beleidsnetwerk. Kenmerkend voor de individuele-traject-
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strategie lijkt de participatie van onderwijsinstellingen en het arbeidsbureau te zijn.
Voor de instrumentele strategie zijn dit de gemeentelijke afdelingen Sociale zaken
en werkgelegenheid en de politie. Bij de andere twee typen projecten komt de
politie overigens helemaal niet voor als actor. De meerderheid van de marktge-
richte projecten kenmerkt zich door de betrokkenheid van een onafhankelijke
projectorganisatie, het welzijnswerk en de gemeentelijke afdelingen Sociale zaken
en werkgelegenheid. De betrokkenheid van een onafhankelijke projectorganisatie
zien we alleen bij de meerderheid van de marktgerichte projecten. 
Coördinerende instanties zijn belast met de dagelijkse leiding van het project. Zij
houden zich onder andere bezig met het aansturen en begeleiden van projectdeel-
nemers. Tevens onderhouden zij contacten met de bij het project betrokken
instellingen. De coördinerende instantie van de projecten is in veel gevallen een
speciaal voor dit doel opgezette, onafhankelijke projectorganisatie.
Deze projectbureaus komen vaak voort uit een instantie op het terrein van het
welzijnswerk (m.n. maatschappelijk werk en opbouwwerk). Soms zijn zij vanuit de
gemeente opgezet. De projectbureaus coördineren zowel projecten waarvan de
doelstelling alleen op het terrein van arbeidsinpassing ligt, als projecten die zich
(ook) op andere beleidsterreinen bevinden. Dit geldt ook voor welzijnsinstellingen
die in een viertal projecten verantwoordelijk zijn voor de coördinatie. In drie
projecten fungeert de politie als 'trekker'; het betreft hier drie projecten op het
gebied van veiligheid en waarvan de doelstelling dus (ook) op een ander beleids-
terrein dan arbeidsinpassing ligt. Er zijn slechts drie projecten waarin de gemeente
het voortouw neemt. In alle drie de gevallen gaat het om projecten met een
zogenoemde brede doelstelling waarin naast arbeidsinpassing ook andere
beleidsterreinen centraal staan. Ten slotte is het Werkgelegenheidscentrum in
Groningen het enige project waarbij het arbeidsbureau een coördinerende rol
vervult.
 
Tabel 5.9 geeft een overzicht van de rollen die de gemeente volgens de sleutel-
personen idealiter moeten bekleden. Er is maar één rol waarvan de meerderheid
van de vertegenwoordigers van projecten uit de drie strategieën het wenselijk vindt
dat de gemeente die bekleedt: de rol van financier. De rol van uitvoerder wordt van
alle rollen het minst vaak gewenst en dan nog alleen bij de projecten die onder de
instrumentele strategie te rangschikken zijn. Slechts zes sleutelpersonen zien deze
rol voor de gemeenten in (ten minste één van) de arbeidsinpassingsprojecten waar
zij aan deelnemen weggelegd. 
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Tabel 5.9 Gewenste rol van de gemeente in arbeidsinpassingsprojecten, naar strategie (in absolute
aantallen)

individuele- instrumentele marktgerichte totaal
trajectstrategie strategie strategie

initiatiefnemer 4 9 2 15
financier 8 13 10 31
regisseur 3 11 5 19
uitvoerder 0 6 0 6
begeleider 5 9 3 17
(n) (9) (22) (14) (45)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders arbeidsinpassingsprojecten '97)

Over het algemeen komen wens en werkelijkheid wat betreft de verschillende rollen
die de gemeente kan vervullen vrij redelijk overeen. Voor alle rollen geldt dat de
meerderheid van de ondervraagden vindt dat wens en werkelijkheid overeenkomen.
De grootste discrepantie is aangetroffen tussen de rol van regisseur en die van
financier. Voor de rol van financier geldt dat er een paar respondenten zijn die de
gemeente graag in de rol van financier zouden zien, terwijl dit in (een aantal van)
de projecten waar zij bij betrokken zijn niet gebeurt. Omgekeerd komt het ook voor,
zelfs vaker, dat gemeenten de rol van financier vervullen terwijl respondenten het
niet gewenst vinden dat gemeenten deze rol hebben.
Voor de rol van regisseur geldt dat de relatief grote discrepantie tussen wens en
werkelijkheid hoofdzakelijk veroorzaakt wordt doordat er nogal wat sleutelper-
sonen zijn die de gemeente graag in de hoedanigheid van regisseur zien in de
arbeidsinpassingsprojecten waar zij bij betrokken zijn, terwijl dit in werkelijkheid
niet gebeurt. 
De kleinste discrepantie is aangetroffen voor de rol van uitvoerder. Volgens
nagenoeg alle sleutelpersonen stemmen wens en werkelijkheid wat betreft de
uitvoerdersrol van de gemeente overeen. Dit betekent dus dat in weinig projecten de
gemeente een rol als uitvoerder vervult terwijl ook maar weinig sleutelpersonen
deze rol voor de gemeente weggelegd zien.

5.5 Conclusies

Samenwerking tussen gemeentelijke diensten, maatschappelijke instellingen en
burgers is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het sociale-vernieu-
wingsbeleid. Naar voren komt dat de beleidsontwikkeling rond sociale vernieuwing
op gemeentelijk niveau een intersectoraal proces is: in de onderzoeksgemeenten
nemen minstens zes gemeentelijke sectoren deel aan de ontwikkeling van het
beleid. Met name sectoren op het terrein van arbeid, onderwijs, inkomen en de
dagelijkse woon- en leefomgeving (twee van de drie traditionele sociale-vernieu-
wingscirkels) leveren in veel gemeenten een bijdrage aan het beleid. Daarnaast
blijken het sociaal-cultureel werk, wijkorganisaties en belangenorganisaties actoren
waar veel gemeenten mee samenwerken.

In de uitvoeringspraktijk blijken ten aanzien van zowel de thema's 'leefbaarheid' en
'arbeidsinpassing' als ten aanzien van de daarbinnen gehanteerde strategieën
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verschillende netwerken te bestaan. 
De projecten die zich richten op de bevordering van de leefbaarheid en de integrale
strategie hanteren, kenmerken zich door een verhoudingsgewijs breed beleidsnet-
werk. In alle projecten maken gemeenten, welzijnsinstellingen, politie, woning-
bouwcorporaties en bewonersorganisaties deel uit van dit beleidsnetwerk. De
projecten met een specifieke strategie kennen doorgaans, naast de eerder geconsta-
teerde kleinere variatie aan activiteiten, een minder breed beleidsnetwerk. Vaak
maken gemeenten, welzijnsinstellingen en onderwijsinstellingen deel uit van dit
beleidsnetwerk.
 
Bij de arbeidsinpassingsprojecten zijn twee organisaties die ten minste in de helft
van alle bestudeerde projecten als participant voorkomen: gemeentelijke diensten
en afdelingen en welzijnsinstellingen. Voor alle andere organisaties geldt dat zij in
een minderheid van de projecten een rol spelen. Arbeidsbureaus, onderwijsinstel-
lingen, bewonersorganisaties en bedrijven zijn alle minder vaak betrokken dan
men, onder meer op basis van de gestelde doelstellingen, zou verwachten. De
coördinatie van de projecten is vrij vaak in handen van een speciaal opgezette
zelfstandige projectorganisatie. 
Het beleidsnetwerk bij de individuele-trajectstrategie heeft gemiddeld een omvang
van vier organisaties. Naast gemeentelijke diensten en welzijnsinstellingen komen,
anders dan in de andere twee typen projecten, ook het arbeidsbureau en onderwijs-
instellingen regelmatig voor als betrokken actoren.
Van de drie strategieën kennen projecten die deel uitmaken van de instrumentele
strategie gemiddeld de geringste omvang. Gemiddeld maken drie organisaties deel
uit van het beleidsnetwerk. Naast de gemeente komt de politie - anders dan in de
andere twee typen projecten waar de politie in zijn geheel niet voorkomt als actor -
vrij vaak voor in dit netwerk. 
Gemiddeld maken vier organisaties onderdeel uit van het beleidsnetwerk waarbij de
marktgerichte strategie wordt gehanteerd. Veelvoorkomende actoren in dit netwerk
zijn onafhankelijke projectorganisaties, het welzijnswerk en de gemeentelijke
afdeling Sociale zaken en werkgelegenheid. Overigens maakt alleen in de
meerderheid van de marktgerichte projecten een onafhankelijke projectorganisatie
deel uit van het netwerk.

Omdat de lokale beleidsnetwerken waarbinnen de sociale vernieuwing gestalte
krijgt (vrij) omvangrijk zijn, is een zekere mate van coördinatie en sturing vanuit
de lokale overheid onmisbaar. Naast (inhoudelijke) strategieën die gericht zijn op
het creëren van draagvlak, hanteren gemeenten in het kader van sociale vernieu-
wing vaak financieringsstrategieën. Om hun sociale-vernieuwingsdoelstellingen
binnen een complex beleidsnetwerk te realiseren maken lokale bestuurders onder
meer gebruik van vraaggerichte sturing en van budget- of projectfinanciering.
Bestuurders die vraaggericht sturen, hanteren doorgaans een beleidsconcept dat het
primaat van de besluitvorming bij de burgers of gebruikers legt. Zodoende worden
niet alleen de problemen waar het volgens de burgers om draait opgelost, maar
worden ook maatschappelijke instellingen min of meer gedwongen een open en
flexibele houding aan te nemen. Vraaggerichte sturing is alleen in (middel)grote
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gemeenten aangetroffen.
Bestuurders die budgetfinanciering hanteren, rekenen instellingen af op van
tevoren in onderling overleg overeengekomen te boeken resultaten.
Projectfinanciering is in grote lijnen hetzelfde als budgetfinanciering, alleen
kenmerkt de eerste strategie zich door een beperking in looptijd (voor de duur van
het project). Zowel in de budget- als in de projectfinanciering ligt het primaat van
de besluitvorming bij de lokale overheid.  

Over de rollen die men elkaar toebedeelt in het netwerk kan het volgende worden
gezegd. Volgens portefeuillehouders hebben instellingen een duidelijke
producerende en uitvoerende taak. Verhoudingsgewijs veel portefeuillehouders
verlangen van instellingen een ontkokerde werkwijze. Daarnaast verwachten zij
een open, flexibele en probleemgerichte houding. 
Over de rol van burgers bestaat bij portefeuillehouders geen overeenstemming.
Deze varieert van consument, intermediair voor de doelgroep en beleidsontwik-
kelaar tot beleidsuitvoerder. Sommige portefeuillehouders kennen aan burgers veel
en vergaande rollen toe in het beleidsproces, andere kennen slechts weinig
(vergaande) rollen toe. 
Van de vier typen organisaties - welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties,
politie en bewonersorganisaties - die een voorname positie innemen in de
uitvoering van leefbaarheidsprojecten, krijgt de gemeente maar weinig rollen
toegedicht. Alleen van de rol van financier vindt een meerderheid van alle vier de
typen organisaties het wenselijk dat de gemeente deze vervult.
Evenals bij de portefeuillehouders, lopen de verwachtingen ten aanzien van de rol
van de burger nogal uiteen per (type) actor. Er is geen enkele rol waarvoor geldt dat
een meerderheid van alle typen organisaties het gewenst vindt dat de burger deze
bekleedt. De meerderheid van de welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties en
politie kent aan de burger de rol van spreekbuis toe. De meerderheid van de
welzijnsinstellingen en van de politie kent de burger ook een rol in de uitvoering
toe. Bewonersorganisaties zijn het voorzichtigst in de rollen die zij burgers
toedelen. Er is geen enkele rol waarvan de meerderheid van de bewonersorganisa-
ties het gewenst vindt dat burgers deze bekleden. Mogelijk willen veel bewoners-
organisaties geen oneigenlijke aanspraken doen op de tijd en arbeidskracht van
burgers en vinden zij de uitvoering van leefbaarheidsprojecten een taak van de
overheid en van instellingen. 

Over de inbreng van de verschillende actoren in het beleidsproces kan het volgende
samenvattend worden gezegd. Bij de leefbaarheidsprojecten zegt een meerderheid
(19) van de vertegenwoordigers van de 25 welzijnsinstellingen al in de voorberei-
dingsfase van de beleidsontwikkeling een rol te hebben gespeeld. Het gaat daarbij
in hoofdzaak om de formulering van maatregelen en activiteiten. In de uitvoerings-
fase zelf spelen vertegenwoordigers van welzijnsinstellingen vooral een uitvoeren-
de, coördinerende en begeleidende rol. 
De betrokkenheid van vertegenwoordigers van corporaties vindt - een enkele
uitzondering daargelaten - vrijwel altijd plaats in de voorbereidende fase van de
beleidsuitvoering. Relatief veel sleutelinformanten van de corporaties geven aan de
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Met name het Leidse buurthulpproject, de buurtpost in de Millinxbuurt (Rotterdam) en het wijkgericht1

werken in Lelystad zijn projecten die zich kenmerken door een groot aantal uiteenlopende actoren.
Zo zijn er in het Amsterdamse project Full-colour evenals het Rotterdamse project Dialoog (slechts)2

twee typen actoren betrokken. Ook Opstapje in Goes, het Buurtnetwerk in Goes en het Sportproject in
Rotterdam zijn projecten die zich kenmerken door een relatief klein netwerk.

initiatiefnemer van de projecten te zijn. Naast initiatiefnemers formuleren
vertegenwoordigers in de voorbereidende fase van de projecten maatregelen en
instrumenten. Bij de uitvoering van de projecten is meer dan de helft van de
vertegenwoordigers van corporaties betrokken als begeleider, coördinator, financier
of uitvoerder.
Eenderde van de vertegenwoordigers van de politie is pas in de uitvoeringsfase
betrokken geraakt bij de projecten. De acht respondenten die in de voorbereidings-
fase al bij de projecten betrokken waren, hielden zich daarbij allen bezig met het
formuleren van maatregelen, activiteiten en instrumenten. In de uitvoeringsfase
vervult de politie vooral taken in de sfeer van begeleiding en advies en de levering
van concrete diensten.
Bijna alle vertegenwoordigers van bewonersorganisaties zijn in de voorbereidende
fase van de uitvoering betrokken geraakt bij de projecten. Zes van hen waren de
initiatiefnemer van het project. In de uitvoeringsfase bekleden de vertegenwoor-
digers van bewonersorganisaties vaak de rol van begeleider van het project. Zij
adviseren de uitvoerders en nemen deel aan overleg.

Noten
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DEEL 4 OORDELEN OVER HET BELEID
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6  OORDELEN VAN BELEIDSMAKERS

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of en hoe in de onderzoeksgemeenten de sociale
vernieuwing wordt geëvalueerd. De vraag luidt: Hoe beoordelen de actoren het
door hen gevoerde beleid; welke procedures en criteria hanteren zij voor een
dergelijke beoordeling en wat zijn de consequenties voor de verdere beleids-
ontwikkeling?
Bij dit thema is nagegaan op welke wijzen de beleidsinterventies worden geëvalu-
eerd en welke consequenties uit de evaluaties worden getrokken. Naast vragen over
de gevolgde procedures, is de respondenten een aantal stellingen voorgelegd om de
succes- en faalfactoren van het ingezette beleid te achterhalen.
In paragraaf 6.2 komen de belangrijkste kenmerken van de evaluaties aan de orde
zoals die in de lokale praktijk plaatsvinden. Tevens wordt hierbij aangegeven welke
informatiebronnen gebruikt worden en de maatregelen die volgen op een negatieve
evaluatie. In paragraaf 6.3 komen de succes- en faalfactoren aan de orde die door
de ambtelijke sleutelfiguren zijn genoemd. In de daaropvolgende paragrafen wordt
dieper ingegaan op de afzonderlijke projecten uit de uitvoeringspraktijk.

6.2 Evaluatie van het beleid in algemene zin

Het merendeel van de onderzoeksgemeenten evalueert periodiek en/of systematisch
de sociale vernieuwing. Van de 31 gemeenten zijn er 6 waar nauwelijks evaluaties
worden uitgevoerd. De projectsgewijze evaluatie komt alleen voor in de grotere
onderzoeksgemeenten. Hierbij is de continuïteit van de evaluaties het meest
gewaarborgd. In de kleinere onderzoeksgemeenten geldt het omgekeerde. Zij
evalueren het welzijnsbeleid incidenteel (zie tabel 6.1).

Tabel 6.1 Kenmerken van evaluaties volgens portefeuillehouders en sleutelfiguren
totaal

volgens wethouders (n = 31)
periodiek en systematisch 8
periodiek maar volgens verschillende systematieken en invalshoeken 12
incidenteel 5
zelden evaluatie 1
geen evaluatie 5

volgens ambtenaren (n = 25)
periodiek 8
incidenteel 11
projectgewijs 3
gestructureerd 4
niet gestructureerd 12
varieert per project 5
geen evaluatie 4

Bron: SCP (Enquête ambtenaren '95; Enquête portefeuillehouders '95)
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De informatie die voor de evaluatie wordt gebruikt, is doorgaans afkomstig uit
verschillende bronnen. Van de informatiebronnen die ter beschikking staan,
gebruikt meer dan tweederde van de respondenten onderzoek van de bij het beleid
betrokken instellingen en het gemeentelijke apparaat zelf. Overige informatie-
bronnen, zoals gegevens van derden of niet specifiek voor de evaluatie verzamelde
gegevens, worden door circa de helft van de respondenten gebruikt. De doelgroepen
of gebruikers van het beleid worden eveneens als belangrijke informatiebronnen
genoemd. Onderzoek uitgevoerd door derden is een zaak van de meer verstedelijkte
gemeenten. In de weinig of niet verstedelijkte gemeenten wordt deze bron nauwe-
lijks gebruikt. Waarschijnlijk is de reden hiervoor dat de omvang en intensiteit van
de beleidsinzet zich niet lenen voor uitgebreid en kostbaar onderzoek door derden.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat een negatieve evaluatie niet zonder
gevolgen kan blijven; volgens de geënquêteerde sleutelpersonen is dit dan ook
vrijwel nooit het geval. Gedacht moet worden aan maatregelen als het openbreken
van het contract, de inschakeling van deskundigen, het rapporteren van de bevin-
dingen aan het bestuur en het heroverwegen van het budget. 
De meest gebruikelijke maatregel is het rapporteren van de negatieve bevindingen
aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur besluit vervolgens welke
consequenties aan de evaluatie verbonden worden. Een andere veel genomen
maatregel is het heroverwegen van het budget. Deze maatregel wordt door iets
meer dan de helft van de sleutelpersonen genoemd.

6.3 Succes- en faalfactoren

Het al dan niet slagen van het beleid is afhankelijk van verschillende factoren.
Falend beleid kan geweten worden aan het beleid zelf, aan de ingezette instrumen-
ten of aan externe factoren. In deze paragraaf staan deze laatste factoren centraal.
Dergelijke factoren zijn te beschouwen als randvoorwaarden voor succesvol beleid.
Uit eerder onderzoek (Van der Wouden et al. 1994; Van der Pennen et al. 1995)
zijn voor welzijn en sociale vernieuwing verschillende succes- en faalfactoren naar
voren gekomen. In beide door het SCP uitgevoerde onderzoeken zijn de succes- en
faalfactoren belicht vanuit het perspectief van de gemeentelijke medewerkers en de
bestuurders. In het onderzoek naar het welzijnsbeleid is daarnaast aandacht geweest
voor de mening van andere beleidsactoren. Het spreekt voor zich dat door de
strategie van verschillende participanten in het beleid, de genoemde factoren in een
ander daglicht kunnen komen te staan. Bij de interpretatie van succes- en
faalfactoren is om die reden voorzichtigheid geboden. Wat voor de één een succes-
factor is, kan voor de ander een faalfactor zijn en andersom.
Op verschillende punten behoeven deze factoren nadere specificatie. Ten eerste is
de ambtelijke sleutelfiguren een lijst voorgelegd met diverse factoren, met het
verzoek aan te geven of de factoren het beleid positief dan wel negatief beïnvloe-
den. Ten tweede is de analyse verder verdiept op twee punten waaraan in het kader
van de sociale vernieuwing over het algemeen groot belang wordt gehecht. Het
betreft de betrokkenheid van de burgers en het integrale karakter van het beleid.
Aan de ambtelijke sleutelfiguren zijn 15 factoren voorgelegd die volgens eerder
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onderzoek van invloed waren op de resultaten van het beleid. De ambtelijke
sleutelfiguren hebben aangegeven of deze factoren als succes- of faalfactor te
betitelen zijn. De resultaten hiervan staan weergegeven in tabel 6.2.
Bij analyse van deze tabel valt als eerste op dat de factoren zelden alleen als faal-
factor worden betiteld. Wel wordt door verschillende gemeenten aangegeven dat
een bepaalde factor het beleid zowel negatief als positief kan beïnvloeden. Het
overgrote deel van de factoren wordt echter voornamelijk beschouwd als factoren
die het beleid in positieve zin kunnen beïnvloeden. 

Meer dan 20 van de 25 ambtelijke sleutelfiguren beschouwen 'politieke steun op
lokaal niveau', 'samenhang van het beleid met ander lokaal beleid', 'participatie of
de houding van burgers' en tot slot 'de ondersteuning van maatschappelijke organi-
saties' als (belangrijke) succesfactoren. 
Naast het beoordelen van deze 'voorgecodeerde' succes- en faalfactoren, is de
ambtelijke sleutelfiguren gevraagd de lijst aan te vullen. Van de 25 respondenten
hebben er 13 van deze mogelijkheid gebruikgemaakt om succesfactoren te noemen
en 10 om faalfactoren te noemen.
Wat de succesfactoren betreft gaat het om factoren als de economische ontwikke-
ling binnen de gemeente, de toegekende rijksbudgetten, de samenwerking of
fusering van instellingen, de overzichtelijkheid van de eigen gemeente, kwaliteit en
houding van de bestuurders van instellingen, het informele netwerk, het pragma-
tisme en het maatwerk.
Verschillende van deze factoren zijn tevens als faalfactor aangeduid. Het gaat om
de economische ontwikkeling, de toegekende rijksbudgetten, de kwaliteit en
houding van de bestuurders van de instellingen, de samenwerking en fusering van
instellingen, het pragmatisme en het maatwerk. Als afzonderlijke faalfactoren zijn
onder meer de lijstjescultuur van de rijksoverheid en de verkokerde ambtelijke
organisatie genoemd.
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Tabel 6.2 Door ambtelijke sleutelpersonen aangeduide succes- en faalfactoren (n = 25)

belangrijke faal- succes- en succes- succesfact niet van weet
faalfactor factor faalfactor factor or invloed niet

belangrijke factor is

minder regelgeving
 rijksoverheid . . 7 11 3 3 1

budgetfinanciering 1 . 5 10 7 1 1
bestedingsvrijheid . . 5 8 11 . 1
inhoudelijke bijdrage
 rijksoverheid . 2 9 11 . 2 1
aandacht welzijnsbeleid in
de

 landelijke politiek . . 5 9 5 5 1
veranderende budgetten 4 6 12 1 . 1 1
politieke steun op lokaal

 niveau . . 1 7 16 . 1
samenhang welzijnsbeleid
met

 ander lokaal beleid . . 2 8 13 1 1
gemeentelijke bestuurlijke

 cultuur . 1 9 8 5 1 1
de instelling van betrokken

 ambtenaren . . 4 14 6 . 1
participatie/houding
burgers . . 2 12 9 1 1
ondersteuning van
maatschap

pelijke organisaties . . 3 15 6 . 1
voorbeeldprojecten . . 5 12 2 3 3
wijkgewijze aanpak . . 4 8 6 4 3
merkbaar effect van het

 welzijnsbeleid . 1 4 10 8 1 1
totaal aantal factoren
(max.

 = 375) 5 10 77 144 97 23 19
Bron: SCP (Enquête ambtenaren '95)

Wanneer naar de meest genoemde succesfactoren wordt gekeken, valt ten eerste op
dat het gaat om factoren die te maken hebben met het integrale karakter van het
beleid (factoren als 'de samenhang van het beleid met ander lokaal beleid' en 'de
ondersteuning van maatschappelijke organisaties'). Slechts de factor 'de participatie
of de houding van burgers' is niet onder deze noemer te rangschikken. Vanuit het
oogpunt van de sociale vernieuwing is het weinig verwonderlijk dat juist de inte-
graliteit van het beleid en de betrokkenheid van de burgers door de sleutelfiguren
worden benadrukt. Dit zijn immers twee belangrijke aspecten van het sociale-
vernieuwingsbeleid. Hierna worden, om deze reden, deze aspecten verder uitgediept
aan de hand van aan de portefeuillehouders en sleutelfiguren voorgelegde
stellingen.
Uit tabel 6.2 is reeds af te leiden dat de betrokkenheid van burgers een succesfactor
is binnen het lokale sociale beleid (21 van de 25 sleutelfiguren geven dit aan). In
dit onderzoek is het belang dat de ambtelijke sleutelfiguren aan de rol van de
burger toekennen via twee stellingen nader onderzocht. Het betreft hier een stelling
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over het belang van de rol van de burgers bij de uitvoering van het beleid en een
stelling over de wenselijkheid van participatie van de burgers in de ontwikkeling
van het beleid.

Gebleken is dat de ambtelijke sleutelfiguren, op een uitzondering na, unaniem de
betrokkenheid van burgers bij de uitvoering van het beleid noodzakelijk achten.
Over het belang van de betrokkenheid van de burgers bij het ontwikkelen van het
beleid is men minder eenstemmig. Met name in de groep matig tot zeer sterk
verstedelijkte gemeenten wordt de betrokkenheid van burgers bij de beleidsontwik-
keling niet door allen noodzakelijk geacht voor de ontwikkeling van succesvol
welzijnsbeleid. 
Over de hele linie is het besef doorgedrongen dat de problemen waarop men zich
richt een hoge mate van samenhang vertonen. Integraal beleid wordt om deze
reden noodzakelijk geacht. Het overgrote deel van de portefeuillehouders geeft aan
dat men coördinatie tussen de verschillende diensten en sectoren noodzakelijk acht
voor het slagen van de sociale vernieuwing. Slechts 4 gemeenten uit de lage-stede-
lijkheidsklassen zijn het niet eens met deze stelling. Verklaring hiervoor kan zijn
dat er binnen deze kleine gemeenten een 'ons-kent-ons-cultuur' heerst. Vanwege de
kleine omvang van het gemeentelijke apparaat zijn de lijnen per definitie kort en
vindt coördinatie als vanzelfsprekend plaats. Een groot deel van de portefeuille-
houders geeft aan dat de noodzakelijk geachte coördinatie vaak met problemen
gepaard gaat. Slechts 13 respondenten geven aan dat de coördinatie geen proble-
men oplevert. Het zal weinig verbazing wekken dat deze gemeenten voornamelijk
te vinden zijn binnen de gemeenten met een lage stedelijkheidsgraad.

6.4 Evaluatie van de leefbaarheidsprojecten

6.4.1 Oordeel over de uitvoering

Nagenoeg alle respondenten zijn betrokken bij de evaluatie van leefbaarheids-
projecten. De informatiebron die door een meerderheid van alle respondenten,
ongeacht hun organisatie, belangrijk wordt gevonden, zijn de verschillende partijen
die betrokken zijn bij de uitvoering. Informatie verzameld door de beleidscoör-
dinator en informatie verzameld door of in opdracht van de gemeente worden
aanzienlijk minder vaak genoemd als belangrijk voor de evaluatie. Betrokkenen is
gevraagd in hoeverre de doelstellingen in de uitvoering worden gehaald (in welke
mate de projecten bijdragen aan de verbetering van het woon- en leefklimaat en aan
de bestrijding van sociaal isolement en sociale uitsluiting), hoe de actoren de
samenwerkingsrelaties binnen de projecten beoordelen, welke factoren in positieve
of negatieve zin bijdragen aan het succes of falen van de projecten en of men vindt
dat projecten na afloop van de voorziene uivoeringsperiode moeten worden
voortgezet.

Doelbereiking
Tussen de vier typen actoren zijn enige verschillen als het gaat om het oordeel over
de haalbaarheid van doelstellingen van leefbaarheidsprojecten (tabel 6.3). De
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politie is het meest optimistisch gestemd, de woningbouwcorporaties het minst.
Alle vertegenwoordigers van de politie zeggen dat de doelstellingen zijn of worden
gehaald; slechts de helft van de vertegenwoordigers van de woningbouwcorporaties
bevestigt dat. 
Wellicht hanteert de politie vaak een smallere, meer aan het begrip 'veiligheid'
gelieerde definitie van leefbaarheid dan de andere actoren. Het tegengaan van de
onveiligheid is naar alle waarschijnlijkheid eenvoudiger te realiseren dan het
bevorderen van leefbaarheid in meer algemene zin en de activering van bewoners
(veelvoorkomende hoofddoelstelling van woningbouwcorporaties en welzijns-
instellingen). Verder is een toename van (objectieve) veiligheid eenvoudiger te
meten - via bijvoorbeeld statistieken over criminaliteit - dan een toename van
leefbaarheid.

Tabel 6.3 Meningen over de haalbaarheid van doelstellingen van leefbaarheidsprojecten, naar type
actor (in absolute aantallen) 

welzijns- corporaties politie bewoners-
instellingen organisaties

belangrijkste doelstellingen - vergroten leef- - vergroten - vergroten - vergroten
baarheid leefbaarheid leefbaarheid leefbaarhe

- vergroten zelfred- - activering - tegengaan id
zaamheid en bewoners onveiligheid
participatie
bewoners

doelstellingen zijn/worden gehaald 17    4    11    6    
doelstellingen zijn/worden niet 6    4    -    3    
gehaald
(n) (23)    (8)    (11)    (9)    
Bron: SCP (Enquête uitvoerder leefbaarheid '96)

Mede vanwege de diversiteit van doelstellingen is het oordeel van respondenten
gevraagd over de bijdrage van de projecten aan twee veelvoorkomende doelstel-
lingen. Het gaat daarbij om de verbetering van het woon- en leefklimaat en het
bestrijden van sociaal isolement en sociale uitsluiting (zie tabel 6.4). 

Tabel 6.4 Oordeel respondenten over bijdrage van leefbaarheidsprojecten, aan de verbetering van
het woon- en leefklimaat en aan bestrijding van sociaal isolement en sociale uitsluiting (in absolute
aantallen) 

welzijns- corporaties politie bewoners-
instellingen organisaties

een belangrijke bijdrage aan verbetering
woon- en leefklimaat 18 10 11 7
(n) (22) (12) (12) (9)

een belangrijke bijdrage aan bestrijding
sociaal isolement en sociale uitsluiting 15 5 8 5
(n) (18) (10) (10) (9)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders leefbaarheidsprojecten '96)
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Een meerderheid van alle actoren vindt dat leefbaarheidsprojecten een belangrijke
bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van het woon- en leefklimaat
(tabel 6.4). Welzijnsinstellingen zeggen vaker dat hun projecten een bijdrage
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hebben geleverd aan de bestrijding van sociaal isolement. Eerder zagen we al dat
welzijnsinstellingen zich ook meer dan de andere actoren op deze thema's richten.

Al met al blijkt uit de vorenstaande gegevens dat de vier typen actoren de projecten
in termen van doelbereiking tamelijk positief beoordelen. De bijdrage van de
projecten aan de oplossing van twee veelvoorkomende problemen is in hun ogen
groot. Dit optimistische beeld aangaande de doelbereiking weerspiegelt zich ook in
de positieve effecten die de projecten volgens de respondenten teweegbrengen (zie
tabel 6.5).

Tabel 6.5 Positieve aspecten van leefbaarheidsprojecten, naar type actor (aantal malen genoemd, in
absolute aantallen) 

welzijns- corporaties politie bewoners-
instellingen organisaties

geen positieve aspecten - - - -
een aantal partijen is samengekomen 17 9 7 5
een leerzame ervaring voor de toekomst 7 2 3 5
positieve uitstraling op buurt/wijk of 20 11 11 4
doelgroep
problemen zijn verminderd of opgelost 17 11 10 3
(n) (25) (13) (12) (9)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders leefbaarheidsprojecten '96)

Elke respondent noemt ten minste één positief aspect. Er is dus nergens sprake van
'een algehele flop'. Er is één positief aspect dat door een meerderheid van elk type
organisatie wordt genoemd: het samenkomen van een aantal partijen. Verder zijn
er twee positieve aspecten die door een meerderheid van de welzijnsinstellingen,
woningbouwcorporaties en politie worden genoemd, te weten de positieve uitstra-
ling op buurt/wijk of doelgroep en het feit dat de problemen zijn verminderd of
opgelost. Bewonersorganisaties zijn wat terughoudender in hun enthousiasme. Zij
zijn eerder geneigd de uitstraling van de projecten op de buurt/wijk als stigmati-
serend af te doen.

Beoordeling samenwerking
Naast de positieve effecten van de projecten en de mate waarin de doelstellingen
van de projecten worden bereikt, is tevens onderzocht hoe de samenwerking binnen
de projecten naar het oordeel van de instellingen verloopt. Aan de samenwerking
valt volgens de meerderheid van alle actoren nog zeker wat te verbeteren. Slechts
een minderheid van alle actoren beoordeelt de samenwerking als goed, de meerder-
heid beoordeelt deze als redelijk of matig (tabel 6.6). Geen enkele organisatie
betitelt de samenwerking als slecht.
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Tabel 6.6 Algemeen oordeel over de samenwerking tussen bij de leefbaarheidsprojecten betrokken
organisaties, naar type actor (aantal malen genoemd, in absolute aantallen) 

welzijns- corporaties politie bewoners-
instellingen organisaties

goed 10 3 5 2
redelijk 12 6 7 4
matig 3 4 - 3
slecht - - - -
(n) (25) (13) (12) (9)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders leefbaarheidsprojecten '96)

Geredeneerd vanuit het perspectief van de beleidsnetwerken is overeenstemming
over de te volgen aanpak onontbeerlijk voor een effectieve samenwerkingsrelatie.
Van alle actoren zegt een vrij groot deel - variërend van ruim twee vijfde van de
bewonersorganisaties tot bijna drie vijfde van de woningbouwcorporaties - niet op
één lijn te zitten met anderen. Meestal is er sprake van kleine verschillen van
inzicht, die enigszins belemmerend werken bij de uitvoering van projecten (zie
tabel 6.7). 

Tabel 6.7 Oordeel over mate van consensus over de te volgen aanpak, naar type actor (in absolute
aantallen)

welzijns- corporaties politie bewoners-
instellingen organisaties

in grote lijnen consensus 11 5 5 4
kleine verschillen van inzicht 8 6 3 2
grote verschillen van inzicht 3 1 3 1
(n) (22) (12) (11) (7)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders leefbaarheidsprojecten '96)

Succes- en faalfactoren
Het oordeel van de onderzochte actoren over de uitvoering van het beleid in de
projecten is dus als redelijk positief te betitelen. Niettemin wordt het succes negatief
beïnvloed door een aantal factoren. 
In tabel 6.8 wordt per instelling een overzicht gegeven van de genoemde factoren
die een negatief effect hebben gehad op leefbaarheidsprojecten. Duidelijk wordt dat
een groot aantal uiteenlopende factoren is genoemd, maar dat maar weinig factoren
door een meerderheid worden genoemd. 
De door welzijnsinstellingen en politie meest genoemde faalfactor is het gebrek aan
personele middelen. Bij woningbouwcorporaties en bewonersorganisaties is dat de
te geringe betrokkenheid van burgers. Een meerderheid van de woningbouw-
corporaties noemt verder nog een gebrek aan financiële middelen als faalfactor.
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Tabel 6.8 Factoren die een negatief effect hebben gehad op leefbaarheidsprojecten, naar type actor
(aantal malen genoemd, in absolute aantallen) 

welzijns- corporaties politie bewoners-
instellingen organisaties

te weinig prioriteit bij betrokken 2 5 2 3
organisaties
onvoldoende bekendheid met de
alledaagse werkelijkheid 3 1 5 2
gebrek aan financiële middelen 9 7 3 3
gebrek aan personele middelen 11 2 6 2
gebrekkige samenwerking 2 4 3 3
te ambitieuze opzet 2 - 2 1
opzet onvoldoende doordacht 1 1 1 1
bestaande wet- en regelgeving is 7 1 3 2
belemmering
samenhang met overig beleid 8 1 2 1
onvoldoende
betrokkenheid burgers te gering 4 8 3 4
doelgroepen moeilijk bereikbaar 4 4 3 3
gebrek aan politieke steun vanuit 3 2 - 2
gemeente 
budgetfinanciering - - 1 2
anders 5 2 - -
(n) (25) (13) (11) (9)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders leefbaarheidsprojecten '96)

Uit tabel 6.9 komt naar voren dat er ook factoren zijn die een positief effect op
leefbaarheidsprojecten hebben. Van de negen factoren die respondenten konden
noemen, zijn er enkele die door een meerderheid worden genoemd. Een wijk- of
buurtgewijze aanpak is als succesfactor door alle actoren het meest genoemd. De
territoriale aanpak, kenmerkend voor sociale vernieuwing, werpt dus in de ogen
van de uitvoerenden zijn vruchten af. Verder beschouwen, met uitzondering van de
politie, alle actoren de bijdrage van gemeentelijke diensten als een succesfactor. Het
samengaan van verschillende instellingen wordt door een meerderheid van de
welzijnsinstellingen en van de woningbouwcorporaties positief genoemd, en de
betrokkenheid van burgers door een meerderheid van de politie en bewonersorgani-
saties.
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Tabel 6.9 Factoren die een positief effect hebben gehad op leefbaarheidsprojecten, naar type actor
(aantal malen genoemd, in absolute aantallen) 

welzijns- corporaties politie bewoners-
instellingen organisaties

budgetfinanciering 2 - 3 -
bestedingsvrijheid 2 - 1 1
politieke steun vanuit gemeente 9 2 5 2
samenhang beleid met overig beleid 2 1 1 2
bijdrage van gemeentelijke diensten 13 7 6 5
betrokkenheid van burgers 9 2 9 5
mix van betrokken organisaties 14 7 5 4
wijk- of buurtgewijze aanpak 22 10 11 5
ruime financiële mogelijkheden 2 - 1 -
(n) (25) (13) (12) (9)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders leefbaarheidsprojecten '96)

Ten slotte vinden alle vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties, bewoners-
organisaties en politie en nagenoeg alle welzijnsinstellingen dat de leefbaarheids-
projecten na afloop van de voorziene uitvoeringsperiode moeten worden voortgezet
(tabel 6.10). Volgens de meesten van hen zou dat echter in aangepaste vorm
moeten gebeuren.

Tabel 6.10 Oordeel over voortzetting van leefbaarheidsproject na afloop van de voorziene
uitvoeringsperiode (in absolute aantallen)

welzijns- corporaties politie bewoners-
instellingen organisaties

geen voortzetting 1 - - -
voortzetting, in aangepaste vorm 15 6 7 7
voorzetting, zo goed als ongewijzigd 7 5 4 1
(n) (23) (11) (11) (9)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders leefbaarheidsprojecten '96)

6.5 Evaluatie van de arbeidsinpassingsprojecten

Een belangrijk criterium voor het verkrijgen van gelden waarmee de arbeidsin-
passingsprojecten gefinancierd kunnen worden, is de evaluatie van projecten. Bij
projecten die zich kenmerken door een marktgerichte strategie dienen de evaluaties
vooral om een goed beeld te krijgen van de klantenkring. Er kan uit opgemaakt
worden of de klanten tevreden zijn over de verleende diensten, aan welk type
diensten behoefte bestaat en wat men bereid is ervoor te betalen. De evaluaties
bieden kortom de mogelijkheid na te gaan of nagestreefde doelstellingen gehaald
zijn en of de opzet van het project gehandhaafd of veranderd moet worden. 
In 11 van de 20 projecten is er sprake van een of andere vorm van evaluatie of
bestaat er in ieder geval het voornemen om het project te evalueren. Van een aantal
projecten zijn nog geen evaluaties beschikbaar. Reden hiervoor is dat de projecten
nog maar net van start zijn gegaan en het moment van evaluatie nog te vroeg is. 
In de wijze waarop geëvalueerd wordt bestaat de nodige variatie. Evaluaties
verschillen onder andere wat betreft hun frequentie, hun methodologische opzet en
de onderwerpen waarover verslag wordt gelegd. Van de 11 projecten die geëva-
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lueerd (gaan) worden, zijn er 6 die dit eens per jaar (zullen) doen. Bij 1 project
bestaan plannen om elk halfjaar een evaluatieronde te houden. Verder zijn er
2 projecten die bij de afronding van de projectperiode willen evalueren en is er
1 project dat na het aanvangsjaar geëvalueerd is, maar in de perioden daarna niet
meer.
Van de onderzochte projecten is een gering aantal door een onafhankelijke of een
externe instantie geëvalueerd. Het gaat hierbij om 2 projecten waarbij evaluatie
plaats heeft gevonden in opdracht van de gemeente: het buurtserviceteam in
Lelystad en de Dordtse Schillenwacht. In het laatste geval heeft de gemeente aan de
hand van de evaluatie-uitkomsten besloten het project Stadswachten in stand te
houden. Het merendeel van de evaluaties is echter verricht door uitvoerders van de
eigen organisatie, in de meeste gevallen de projectleiders. De resultaten hiervan
zijn veelal te vinden in de jaarverslagen van de organisaties.
De verschillende evaluaties hebben gemeen dat een belangrijk deel van de verslag-
geving zich richt op de instroom, doorstroom en uitstroom van de cliënten. Vaak
wordt besproken hoeveel cliënten aan een baan of werkervaringsplaats zijn
geholpen en hoe de groep cliënten die in-, door- of uitstroomt is opgebouwd, aan de
hand van variabelen zoals geslacht, nationaliteit en leeftijd. Daarnaast wordt vaak
aangegeven door welke instantie cliënten zijn doorverwezen, wat de duur van de
projecten is en welke inkomensbronnen de projecten kennen.
Het verschil in schaalgrootte en beoogde resultaten van de arbeidsinpassings-
projecten maakt het nagenoeg onmogelijk om ze op basis van in- en uitstroom-
cijfers met elkaar te vergelijken. In- en uitstroomcijfers zijn multi-interpretabel.
30% uitstroom kan heel veel zijn, maar ook heel weinig. Hoe men zo'n percentage
moet beoordelen, is onder meer afhankelijk van de doelstelling van het project en,
vaak daarmee samenhangend, de afstand die de doelgroep van het project tot de
arbeidsmarkt heeft (redelijk makkelijk bemiddelbaar of bv. zeer moeilijk bemid-
delbaar). Vaak worden in projecten dan ook andere gegevens gebruikt om aan te
geven dat een project geslaagd is. Zo wordt het project Stadswachten in Dordrecht
als een succesvol werkervaringsproject beschouwd. Uitgangspunt was dat minstens
de helft van het aantal projectdeelnemers moest doorstromen naar een reguliere
baan. Van de zeventien personen die zijn ingestroomd hebben er twaalf tijdens of
na het eerste jaar een reguliere baan gevonden. Los van de in- en uitstroomcijfers
bleken de stadswachten te voldoen als toezichthouder en bleek dat de criminaliteit
in de binnenstad in de onderzoeksperiode was afgenomen. Een enquête onder de
Dordtse bevolking en winkeliers wees uit dat de aanwezigheid van stadswachten de
gevoelens van onveiligheid had verminderd, dat het project zou moeten worden
gecontinueerd en ook in andere delen van de gemeente zou moeten worden opgezet. 

6.5.1 Oordeel over de uitvoering

Beoordeling samenwerking
Aan 37 sleutelpersonen betrokken bij de uitvoering van arbeidsinpassingsprojecten
is gevraagd hun oordeel te geven over de samenwerking. Tabel 6.11 bevat hiervan
het resultaat. Daarbij moet men in gedachten houden dat sleutelpersonen betrokken
kunnen zijn bij meerdere projecten en dus meer dan eens in de tabel opgenomen
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kunnen zijn.

Tabel 6.11 Algemeen oordeel over de samenwerking in arbeidsinpassingsprojecten, naar
strategietype (in absolute aantallen)

individuele- instrumentele marktgerichte totaal
trajectstrategie strategie strategie

goed 6 13 7 26
redelijk 3 7 4 14
matig - 2 2 4
slecht - - 1 1
(n) (9) (22) (14) (45)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders arbeidsinpassingsprojecten '97)

De overgrote meerderheid van de sleutelpersonen beoordeelt de samenwerking als
goed of redelijk; een kleine minderheid vindt de samenwerking (in ten minste een
van de projecten waar zij bij betrokken zijn) matig of slecht. Van de drie projecten
die een individuele-trajectstrategie hanteren beoordeelt geen van de sleutelpersonen
de samenwerking negatief. De grootste spreiding ten aanzien van de beoordeling
van de samenwerking is in de marktgerichte projecten aangetroffen. Niettemin is
het algemene oordeel over de samenwerking ook daar positief.

Succes- en faalfactoren 
Sleutelpersonen die nauw betrokken zijn bij de uitvoering van arbeidsinpassings-
projecten is gevraagd aan te geven wat de positieve aspecten zijn van hun projecten
en welke factoren een negatief dan wel een positief effect hebben gehad op het
verloop van de projecten. In tabel 6.12 is een overzicht gegeven van hun oordeel. 
Door vrijwel alle ondervraagden wordt de positieve uitstraling van het project op de
wijk en de doelgroep als positief effect genoemd. Een ander aspect dat ook door een
meerderheid van de sleutelfiguren wordt genoemd, is het feit dat problemen
verminderd zijn of opgelost. 

Tabel 6.12 Als positieve aspecten van arbeidsinpassingsprojecten genoemd, naar strategie
(absolute aantallen)

individuele- instrumentele marktgerichte totaal
trajectstrategie strategie strategie

een aantal partijen is samengekomen 4 11 5 20
een leerzame ervaring voor de toekomst 7 9 6 22
positieve uitstraling op wijk/doelgroep 8 14 12 34
problemen zijn verminderd/opgelost 4 15 7 26
doelstellingen zijn gehaald 4 4 7 15
(n) (9) (22) (14) (45)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders arbeidsinpassingsprojecten '97)

Wanneer de drie strategieën met elkaar vergeleken worden, blijkt dat voor iedere
strategie geldt dat een meerderheid van de sleutelpersonen de uitstraling op de
doelgroep als positief aspect noemt. Een meerderheid van vertegenwoordigers van
de instrumentele strategie acht de samenwerking tussen een aantal partijen een
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belangrijke verworvenheid. Vertegenwoordigers van de projecten die tot de
marktgerichte strategie horen, zijn vooral te spreken over de resultaten die de
projecten boeken. 

Tabel 6.13 geeft een overzicht van de door sleutelpersonen genoemde factoren die
een negatief effect hebben gehad op de arbeidsinpassingsprojecten. Uit de tabel
komt naar voren dat, hoewel een groot aantal uiteenlopende factoren is genoemd,
geen van de faalfactoren door een meerderheid van de ondervraagden is genoemd.
De vier meest genoemde factoren zijn: een gebrekkige samenwerking, een gebrek
aan financiële middelen, een gebrek aan personele middelen en te weinig prioriteit
bij betrokken organisaties. Dat zo veel respondenten de samenwerking noemen als
factor met een negatief effect, is enigszins verbazingwekkend na de eerder
gepresenteerde bevinding dat de overgrote meerderheid de samenwerking als
(redelijk) goed beschouwt. Een mogelijke verklaring voor het enigszins onver-
wachte resultaat is dat voor een aantal gevallen wellicht geldt dat de samenwerking
ten opzichte van het verleden (sterk) is verbeterd. Het is ook mogelijk dat respon-
denten die eerder aangaven de samenwerking redelijk te vinden, ook de nodige
kritiek hebben: hun antwoord 'redelijk' moet waarschijnlijk meer gelezen worden
als 'kan veel beter' of 'laat te wensen over'. 

Tabel 6.13 Genoemd als factor die een negatief effect heeft (gehad) op arbeidsinpassingsprojecten
(in absolute aantallen)

individuele- instrumentele marktgerichte totaal
trajectstrategie strategie strategie

te weinig prioriteit bij betrokken 1 4 7 12
organisaties
onvoldoende bekendheid met alledaagse
werkelijkheid 1 4 3 8
gebrek aan financiële middelen 5 5 5 15
gebrek aan personele middelen 2 6 5 13
gebrekkige samenwerking 4 9 6 19
te ambitieuze opzet 2 3 1 6
opzet onvoldoende doordacht 2 4 2 8
bestaande wet- en regelgeving is 1 1 3 5
belemmering
samenhang met overig beleid 2 3 1 6
onvoldoende
betrokkenheid burgers te gering - 4 0 4
doelgroepen moeilijk bereikbaar 4 0 1 5
gebrek aan politieke steun vanuit 1 2 1 4
gemeente
budgetfinanciering 0 1 1 2
(n) (9) (22) (14) (45)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders arbeidsinpassingsprojecten '97)

Er blijkt geen samenhang te zijn tussen het noemen van de samenwerking als factor
met een negatief effect enerzijds en het type project anderzijds. Zo noemen
respondenten die werkzaam zijn in projecten die tot de individuele-trajectstrategie
worden gerekend, even vaak de samenwerking als factor met een negatief effect als
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respondenten die werkzaam zijn in de marktgerichte of instrumentele strategie.
Omdat het om kleine aantallen respondenten gaat, is bij de interpretatie van deze
resultaten enige voorzichtigheid op zijn plaats. 
Verder lijkt het of respondenten die volgens de individuele-trajectstrategie werken
eerder het gebrek aan financiële middelen als factor met een negatief effect hebben
aangeduid dan de andere respondenten. Aan de andere kant lijkt het of sleutel-
figuren die bij de individuele-trajectstrategie werkzaam zijn, minder gauw 'te
weinig prioriteit bij betrokken organisaties' als factor met een negatief effect hebben
genoemd. Echter, ook hier gaat het om kleine aantallen, waardoor geen harde
conclusies kunnen worden getrokken.

Behalve naar factoren die een negatief effect hebben gehad, is sleutelpersonen ook
gevraagd naar factoren die een positief effect hebben gehad op de arbeidsinpas-
singsprojecten (zie tabel 6.14).
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Tabel 6.14 Genoemd als factor die een positief effect heeft (gehad) op arbeidsinpassingsprojecten
(in absolute aantallen)

individuele- instrumentele marktgerichte totaal
trajectstrategie strategie strategie

budgetfinanciering - 5 3 8
bestedingsvrijheid 2 1 2 5
politieke steun vanuit gemeente 5 14 7 26
samenhang beleid met overig beleid 2 5 5 12
bijdrage van gemeentelijke diensten 2 10 5 17
betrokkenheid van burgers 2 4 4 10
mix van betrokken organisaties 6 11 5 22
wijk- of buurtgewijze aanpak 6 13 9 28
ruime financiële mogelijkheden - 3 - 3
(n) (9) (22) (14) (45)
Bron: SCP (Enquête uitvoerders arbeidsinpassingsprojecten '97)

Volgens de betrokkenen zijn er nogal wat factoren die een positief effect op de
projecten hebben (gehad). Er zijn er echter maar een paar die door de meerderheid
van de sleutelpersonen als succesfactor worden genoemd in (ten minste een van) de
projecten waar zij bij betrokken zijn: een wijk- of buurtgewijze aanpak en politieke
steun vanuit de gemeente. De eerste factor is een centraal kenmerk binnen de
sociale vernieuwing. In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk werd echter duidelijk
dat lang niet alle arbeidsinpassingsprojecten voldoen aan deze factor; er zijn nogal
wat arbeidsinpassingsprojecten die zich op stadsdeel- of gemeenteniveau afspelen.

6.6 Conclusies

Het periodiek evalueren van het beleid wordt steeds meer gemeengoed. Doorgaans
heeft de evaluatie het karakter van zelfevaluatie: de gebruikte informatiebronnen
zijn voornamelijk afkomstig van de betrokken organisaties en het gemeentelijke
apparaat zelf. 

De vier belangrijke instellingen betrokken bij de leefbaarheidsprojecten zijn over
het algemeen vrij optimistisch over de projecten in termen van doelbereiking. Een
meerderheid van alle vertegenwoordigers van deze instellingen vindt dat de
leefbaarheidsprojecten waar zij bij betrokken zijn een belangrijke bijdrage hebben
geleverd aan de verbetering van het woon- en leefklimaat. Een kleiner deel - maar
nog altijd ten minste de helft - van de woningbouwcorporaties, politie en bewoners-
organisaties vindt dat er met de projecten ook een belangrijke bijdrage is geleverd
aan de bestrijding van sociaal isolement en sociale uitsluiting. Welzijnsinstellingen
vinden vaker dan de andere instellingen dat zij hier middels hun projecten een
bijdrage aan hebben geleverd. Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat zij zich
ook vaker dan de andere instellingen op deze thema's richten.
Een meerderheid van elk type organisatie beschouwt het samenkomen van een
aantal partijen als een positief aspect van de leefbaarheidsprojecten. Een meerder-
heid van de welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties en politie beschouwt
verder de positieve uitstraling op de buurt/wijk of doelgroep en het feit dat proble-
men zijn verminderd of opgelost, als positieve aspecten van de leefbaarheids-
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projecten. Bewonersorganisaties zijn wat deze aspecten betreft iets gematigder in
hun enthousiasme. Zij beschouwen de projecten echter eerder dan de andere
instellingen als leerzame ervaring waarmee in de toekomst voordeel kan worden
gedaan.

Een minderheid van alle typen instellingen beoordeelt de samenwerking als goed;
een meerderheid beoordeelt deze als redelijk of matig. Niemand beoordeelt de
samenwerking als slecht. Een vrij groot deel van alle typen instellingen zegt dat er
in de samenwerking sprake is van kleine verschillen van mening, die enigszins
belemmerend werken bij de uitvoering van projecten.

Wat betreft het oordeel over de succes- en faalfactoren geldt dat er zowel tussen als
binnen de verschillende typen instellingen nogal wat verschillen zijn. Hoewel een
groot aantal uiteenlopende factoren is genoemd, zijn er maar weinig factoren die
door een meerderheid van alle (typen) instellingen zijn genoemd. Een wijk- of
buurtgewijze aanpak, kenmerkend voor sociale vernieuwing, is de enige succes-
factor die door een meerderheid van alle typen instellingen is genoemd. Voorts
beschouwen alle organisaties, uitgezonderd de politie, de bijdrage van gemeente-
lijke diensten als een succesfactor. Een meerderheid van de welzijnsinstellingen en
woningbouwcorporaties noemt verder de betrokkenheid van diverse organisaties als
succesfactor en een meerderheid van de politie en bewonersorganisaties noemt nog
de betrokkenheid van burgers. 
Er zijn geen faalfactoren die door een meerderheid van alle typen organisaties zijn
genoemd. Het gebrek aan personele middelen is de door welzijnsinstellingen en
politie meest genoemde faalfactor. Geringe betrokkenheid van burgers is de door
woningbouwcorporaties en bewonersorganisaties meest genoemde faalfactor.
Alleen een meerderheid van de woningbouwcorporaties noemt verder nog een
gebrek aan financiële middelen als factor waar een negatief effect van uitgaat op de
projecten. 

Voor de krappe meerderheid van de arbeidsinpassingsprojecten geldt dat er sprake
is van evaluatie, of dat in ieder geval het voornemen bestaat om het project te gaan
evalueren. Veel projectevaluaties worden verricht door uitvoerders van de eigen
organisatie, meestal de projectleiders. Dergelijke verslagen bevatten niet meer
informatie dan uit de enquête onder de uitvoerders naar voren is gekomen. Slechts
een klein aantal evaluaties wordt verricht door een onafhankelijke of externe
onderzoeksinstantie. Wat betreft de manier waarop geëvalueerd wordt, bestaat een
vrij grote variatie. Wel hebben deze evaluaties gemeen dat een belangrijk deel van
de verslaggeving zich richt op de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten.
Gezien het geringe aantal beschikbare evaluaties en de beperkte reikwijdte van het
aanwezige cijfermatige materiaal van deze evalatuaties, was het (nagenoeg)
onmogelijk om projecten wat betreft hun succes met elkaar te vergelijken op basis
van deze gegevens.
 
Een meerderheid van de sleutelpersonen die betrokken zijn bij de uitvoering van
arbeidsinpassingsprojecten is van mening dat hun projecten een positieve
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uitstraling hebben (gehad) op de wijk of doelgroep en dat de problemen zijn
verminderd of opgelost. Er zijn twee factoren die volgens een meerderheid van de
sleutelpersonen een positief effect hebben gehad op het verloop van de projecten:
een wijk- of buurtgewijze aanpak en de politieke steun vanuit de gemeente. Er zijn
geen factoren die volgens een meerderheid van de sleutelpersonen een negatief
effect hebben gehad op het verloop van de projecten. De vier meest genoemde
faalfactoren zijn: een gebrekkige samenwerking, een gebrek aan financiële midde-
len, een gebrek aan personele middelen en te geringe prioriteit bij betrokken
organisaties.
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7  OORDELEN VAN BEWONERS

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan de opvattingen van burgers over de uitvoeringspraktijk op
het terrein van leefbaarheid, en hun eigen ervaringen hiermee, centraal. In de
sociale vernieuwing wordt aan burgers een centrale rol toegedicht. Sleutelwoorden
zijn betrokkenheid, activering en participatie. Van buurtbewoners wordt verwacht
dat zij meer betrokken raken bij hun buurt en bij elkaar en dat zij zelf een actieve
bijdrage leveren aan allerlei vormen van fysiek en sociaal beheer. In een groot
aantal Nederlandse wijken zijn vanuit sociale vernieuwing projecten en activiteiten
gestart die erop gericht zijn de leefbaarheid te verbeteren. De vraag dient zich aan
in hoeverre deze projecten aansluiten bij de leef- en belevingswereld van burgers.
De vraag luidt: Wat is het draagvlak voor het sociale-vernieuwingsbeleid zoals dat
op lokaal niveau in activiteiten en projecten op het gebied van leefbaarheid vorm
krijgt?

Het theoretische kader dat door Becker et al. (1996) ontwikkeld werd ten behoeve
van het in kaart brengen van het sociale draagvlak voor het milieubeleid, heeft bij
het opstellen van deze onderzoeksvragen als leidraad gediend. De auteurs onder-
scheiden vijf elementen die gezamenlijk, maar ook afzonderlijk, iets kunnen
zeggen over het draagvlak van beleid: een of meer waarden, een probleemperceptie
of probleembesef, de aanwijzing van een of meer actoren, de waardering van beleid
en relevant gedrag (zie bijlage A). In tien buurten zijn elk onder bewoners
150 telefonische interviews gehouden waarin deze thema's met betrekking tot
leefbaarheid impliciet (waarden) dan wel expliciet (de andere thema's) aan de orde
kwamen. In één buurt, te weten Oud-Krispijn in Dordrecht, zijn 40 face-to-face-
gesprekken gehouden waarbij op een aantal onderwerpen van de telefonische
vragenlijst nader is ingegaan.

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Het hoofdstuk opent met een beschrijving
in paragraaf 7.2 van de mate waarin bewoners bekend zijn met de beleidsmaat-
regelen in hun buurt. Het feit of mensen op de hoogte zijn van leefbaarheidsprojec-
ten en -activiteiten kan iets zeggen over de betekenis die mensen toekennen aan
hun buurt. Zij die geïnteresseerd zijn in wat er in hun buurt plaatsvindt, zullen
waarschijnlijk eerder op de hoogte zijn van projecten en activiteiten dan zij die zich
meer afzijdig opstellen. Tevens is bekendheid met leefbaarheidsprojecten en
-activiteiten te beschouwen als een belangrijk kenmerk van het sociale draagvlak.
Vervolgens worden in paragraaf 7.3 de door burgers genoemde problemen met
betrekking tot hun buurt besproken en wordt ingegaan op de opvattingen van
burgers over de actoren die voor de oplossing van leefbaarheidsproblemen verant-
woordelijk zijn. Tevens komt in deze paragraaf aan de orde welke rol burgers
zichzelf toedichten als het gaat om de oplossing van als belangrijk beschouwde
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leefbaarheidsproblemen. Besproken wordt hoeveel burgers deelnemen aan leefbaar-
heidsactiviteiten dan wel gebruikmaken van diensten en voorzieningen die onder-
deel vormen van leefbaarheidsprojecten. Verder zullen in deze paragraaf relaties
worden gelegd tussen het gedrag van burgers en een aantal mogelijk verklarende
factoren.
Tevens worden de motieven van burgers om deel te nemen aan leefbaarheidsprojec-
ten besproken. Ten slotte wordt beschreven hoe burgers leefbaarheidsprojecten
waarderen.  
In paragraaf 7.4 ten slotte worden uitspraken gedaan over de sterkte van het draag-
vlak voor projecten en activiteiten op het terrein van leefbaarheid. De voornaamste
resultaten die in het hoofdstuk zijn besproken zullen daarbij kort worden samen-
gevat.

7.2 De bekendheid met leefbaarheidsprojecten en -activiteiten

Naamsbekendheid
Kennis over projecten en activiteiten is direct noodzakelijk om mee te kunnen doen.
Men moet weten waar en wanneer wat plaatsvindt. Allereerst de naamsbekendheid. 
De naamsbekendheid van de projecten is groter dan men zou verwachten op basis
van negatieve geluiden over de betrokkenheid van burgers bij hun buurt en bij
elkaar. Bijna tweederde van de respondenten zegt weleens van het voorgelegde
project te hebben gehoord (tabel 7.1).

Tabel 7.1 Naamsbekendheid van leefbaarheidsprojecten, naar buurt en project 
naam project % (n)

Oud-Krispijn (Dordrecht) wijkbeheer 69 (151)
Rode Dorp (Deventer) wijkaanpak 93 (150)
Indische Buurt (A'dam) buurtbeheer 51 (150)
Zevenhuizen (Apeldoorn) wijkbeheer 57 (150)
Goese Polder (Goes) wijkbeheer 81 (150)
Oosterparkwijk (Groningen) criminaliteitspreventie en buurtbeheer 40 (150)
Oosterwei (Gouda) wijkteam 87 (151)
Overtoomse Veld (A'dam) buurtbeheer 56 (150)
Noorderlijke Zuiderzeewijk wijkgericht werken 44 (152)
(Lelystad)
Venlo-Zuid (Venlo) wijkgerichte aanpak 80 (150)
totaal (aantal respondenten) 66 (1.504)
Bron: SCP (Bewonersenquête '97)

Tussen de wijktypen zijn echter aanzienlijke verschillen. In de vooroorlogse laag-
bouwwijken is relatief gezien het grootste deel van de bewoners (81%) op de hoogte
van het project in hun wijk. In de traditionele arbeiderswijken is dit een veel kleiner
deel (46%). Vergeleken met projecten in de andere drie wijktypen kennen de
projecten in traditionele arbeiderswijken de geringste bekendheid onder bewoners.
De projecten in de naoorlogse uitbreidingswijken en in de recente
nieuwbouwwijken nemen qua naamsbekendheid een tussenpositie in.  
Over het algemeen geldt: hoe groter het aantal activiteiten van een project, hoe
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groter de bekendheid van dat project is. Verder komt naar voren dat projecten
waarover vermeld wordt in de wijkkrant, bij meer mensen bekend zijn dan
projecten zonder een wijkkrant. 
Hoe langer mensen in hun buurt wonen, hoe groter de kans dat zij op de hoogte
zijn van het leefbaarheidsproject in hun buurt. Verder blijkt er een positief verband
te bestaan tussen de leeftijd van buurtbewoners en de naamsbekendheid van
projecten; hoe ouder iemand is, hoe groter de kans dat hij op de hoogte is. Ouderen
lijken wat dit betreft dus meer op de buurt georiënteerd dan jongeren. 
Verder blijkt dat buurtbewoners die niet in Nederland geboren zijn minder gauw op
de hoogte zijn dan zij die wel in Nederland zijn geboren; de percentages zijn
respectievelijk 51 en 67. 
Ook is er een duidelijk verschil tussen het al dan niet op de hoogte zijn van leef-
baarheidsprojecten en de positie die men inneemt op de arbeidsmarkt. Van degenen
die hun positie op de arbeidsmarkt omschrijven in termen van vrijwilligerswerk, is
het grootste deel (81%) op de hoogte; bij scholieren en studenten betreft dat met
40% het kleinste deel. De andere groepen (werkenden met een betaalde baan,
werklozen, arbeidsongeschikten, enz.) nemen een positie tussen deze beide groepen
in. Ten slotte zijn mensen die vinden dat er problemen spelen in hun buurt, eerder
op de hoogte dan degenen die vinden dat er in hun buurt geen problemen zijn (73%
vs. 61%).

Bekendheid van activiteiten
Naast (de naam van) het project is ook van de afzonderlijke activiteiten die deel
uitmaken van het project gevraagd of mensen er weleens van gehoord hebben. Over
het algemeen geldt dat de afzonderlijke activiteiten van het project minder goed
gekend worden dan (de naam van) het project zelf. Het komt echter ook wel voor
dat er meer respondenten op de hoogte zijn van een bepaalde activiteit uit een
project dan van (de naam van) het project zelf.

Tabel 7.2 Gemiddeld aandeel en gemiddeld aantal activiteiten waarvan bewoners op de hoogte zijn
(in procenten) en overzicht van totale aantal aangeboden activiteiten, naar buurt 

gemiddeld aandeel gemiddeld aantal (n) totaal aantal
activiteiten waarvan activiteiten aangeboden

men op de hoogte waarvan men op activiteiten
is de hoogte is

Oud-Krispijn (Dordrecht) 45 4,1 (151) 9
Rode Dorp (Deventer) 59 5,3 (150) 9
Indische Buurt (A'dam) 36 2,9 (150) 8
Zevenhuizen (Apeldoorn) 66 2,6 (150) 4
Goese Polder (Goes) 73 4,4 (150) 6
Oosterparkwijk (Groningen) 41 1,6 (150) 4
Oosterwei (Gouda) 52 6,3 (151) 12
Overtoomse Veld (A'dam) 57 4,0 (150) 7
Noorderlijke Zuiderzee 57 2,3 (152) 4
(Lelys.)
Venlo-Zuid (Venlo) 72 3,6 (150) 5
totaal 56 3,7 (1.504) + 7
Bron: SCP (Bewonersenquête '97)
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Uit tabel 7.2 komt naar voren dat er grote verschillen zijn tussen de buurten wat
betreft het gemiddelde aandeel activiteiten waarvan men op de hoogte is. In acht
van de tien projecten is er ten minste één activiteit die een zeer grote bekendheid
heeft onder bewoners. In deze projecten is er ten minste één activiteit die bij
minimaal door vier vijfde van alle bewoners bekend is. Het betreft hier uiteenlopen-
de activiteiten, waaruit moeilijk algemene conclusies zijn te trekken. 
Tussen de wijktypen doen zich duidelijke verschillen voor. In traditionele
arbeiderswijken zijn bewoners gemiddeld gezien van het kleinste aandeel (39%)
van de aangeboden activiteiten op de hoogte. Voor de andere wijktypen geldt dat
bewoners gemiddeld gezien van meer dan de helft van de aangeboden activiteiten
op de hoogte zijn. In recente nieuwbouwwijken is dit aandeel met 67% het hoogst.
Wanneer gekeken wordt naar het (absolute) aantal activiteiten waarvan responden-
ten op de hoogte zijn, dan valt op dat bewoners van traditionele arbeiderswijken
gemiddeld van de minste activiteiten op de hoogte zijn (2,3 activiteiten). Bewoners
van naoorlogse uitbreidingswijken zijn gemiddeld van de meeste activiteiten op de
hoogte (5,1). Vooroorlogse laagbouwwijken en wijken van recente datum nemen
een tussenpositie in. 

7.2.1 Informatiekanalen

Uit de onderzoeksgegevens komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de
buurtbewoners op de hoogte is geraakt van leefbaarheidsprojecten en/of -activiteiten
door het lezen van de (wijk)krant of een huis-aan-huisblad (tabel 7.3).
(Wijk)kranten en huis-aan-huisbladen zijn dus vrij effectief als het gaat om het
overbrengen van informatie over leefbaarheidsprojecten. 

Tabel 7.3 Wijze waarop men op de hoogte is gekomen van leefbaarheidsproject en/of -activiteiten
(in procenten, meerdere antwoorden mogelijk)
via bekenden 13
via de krant/huis-aan-huisblad/wijkkrant 75
via een folder/aanplakbiljet 19
via de (lokale) radio, televisie 6
via betrokkenheid bij andere activiteiten 5
via de buren 5
gezien (dat ze bezig waren) 3
via het buurthuis/wijkcentrum 2
overig 7
(n) (1.393)
Bron: SCP (Bewonersenquête '97)

Over het algemeen zijn er geen duidelijke verschillen tussen de vier typen wijken.
Uitzonderingen hierop vormen de informatievoorziening via een folder of
aanplakbiljet, via de (lokale) radio of televisie en via het op straat of elders zien
plaatsvinden van activiteiten.  

7.3 Bewoners over een leefbare buurt
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7.3.1 Waarden en problemen

Waarden zijn te beschouwen als algemeen onderschreven wenselijkheden die de
bevolking gerealiseerd wil zien. Een leefbare buurt is, evenals bijvoorbeeld een
goede gezondheid, als waarde op te vatten. Als men vindt dat een waarde in
onvoldoende mate gerealiseerd wordt, is er sprake van een probleembesef (Becker
et al. 1996). Een probleemperceptie hoeft echter niet altijd met een waarde in
verband te staan, maar kan ook zelfstandig optreden. 
Respondenten is gevraagd aan te geven of er problemen spelen in hun buurt.
Wanneer zij deze vraag bevestigend beantwoordden, werd hun gevraagd welke de
(drie) belangrijkste problemen zijn. Uit de onderzoeksgegevens komt naar voren
dat de meerderheid van de ondervraagden vindt dat er geen problemen spelen in
hun buurt. Dit is een opvallend resultaat, omdat de lokale bestuurders de buurten
van deze respondenten beschouwen als gekenmerkt door een cumulatie van
problemen. Hierop wordt straks teruggekomen. 

Tabel 7.4 Aandeel respondenten dat stelt dat er problemen zijn in de buurt, naar buurt (in
procenten)

%  (n)

Oud-Krispijn (Dordrecht) 38 (148)
Rode Dorp (Deventer) 36 (146)
Indische Buurt (A'dam) 52 (149)
Zevenhuizen (Apeldoorn) 15 (149)
Goese Polder (Goes) 28 (147)
Oosterparkwijk (Groningen) 38 (146)
Oosterwei (Gouda) 44 (148)
Overtoomse Veld (A'dam) 47 (148)
Noorderlijke Zuiderzee (Lelystad) 16 (150)
Venlo-Zuid (Venlo) 40 (147)
totaal 35 (1.478)
Bron: SCP (Bewonersenquête '97)

Volgens ruim eenderde van de ondervraagden spelen er wel degelijk problemen in
hun buurt. Uit tabel 7.4 komt naar voren dat er nogal wat variatie is naar buurt.
Buurten waarvan relatief gezien de meeste respondenten vinden dat er problemen
spelen, zijn de beide Amsterdamse buurten (52% en 47%) en de buurt Oosterwei in
Gouda (43%). Buurten waar relatief gezien de minste respondenten vinden dat er
problemen spelen, zijn Zevenhuizen in Apeldoorn en de Noordelijke Zuiderzeewijk
in Lelystad (resp. 15% en 16%). De bewoners van de Oosterparkbuurt nemen een
middenpositie in. 
Respondenten die aangaven dat er problemen spelen in hun buurt zijn het eerder
eens met de stelling dat vroeger alles beter was in hun buurt. Ook zijn zij het eerder
eens met de stelling 'als het maar enigszins mogelijk is ga ik uit deze buurt
verhuizen'. Gemiddeld waarderen zij hun buurt met een punt lager (6,1) dan
degenen die vinden dat er geen problemen spelen in hun buurt (7,1).
Tussen degenen die stellen dat er problemen spelen in hun buurt en zij die vinden
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dat er geen problemen spelen, zijn geen significante verschillen wat betreft burger-
lijke staat, geslacht, leeftijd, geboorteland, het aantal jaren dat men in de buurt
woont en het feit of men kinderen heeft in de leeftijd tot en met twaalf jaar.
Aan respondenten die aangaven dat er problemen spelen in hun buurt, is gevraagd
aan te geven welke de drie belangrijkste problemen zijn. De antwoorden zijn
gecodeerd en ondergebracht in een achttal categorieën. Drie categorieën problemen
worden elk door ongeveer een zesde van alle ondervraagden genoemd (zie
tabel 7.5). Het gaat om het fysieke leefklimaat, het sociale leefklimaat en crimina-
liteit/sociale onveiligheid. 
De meest genoemde problemen wat betreft het fysieke leefklimaat zijn zwerfvuil en
rommel op straat, verkeersproblemen, waaronder parkeerproblemen, en verwaar-
lozing van huizen en van de omgeving. De meest genoemde problemen betreffende
het sociale leefklimaat zijn overlast van groepen jongeren, geluidsoverlast en (last
van) de aanwezigheid van (te veel) allochtonen. De meest genoemde problemen
betreffende criminaliteit en sociale veiligheid ten slotte zijn (dealen van) drugs,
woninginbraken, vernielingen, en criminaliteit en onveiligheid in het algemeen.

Tabel 7.5 Aandeel respondenten dat problemen in de buurt onderkent en overzicht van typen
problemen die genoemd zijn (in procenten; meerdere antwoorden mogelijk) 
geen problemen 65
wel problemen 35

criminaliteit/sociale veiligheid 17
fysiek leefklimaat 18
sociaal leefklimaat 17
werkloosheid 2
armoede 1
onderwijs 0
milieu 0
overig 1

(n) (1.478)
Bron: SCP (Bewonersenquête '97)

Wordt gekeken naar het wijktype, dan vindt van de bewoners van direct naoorlogse
uitbreidingswijken en van de traditionele arbeiderswijken een groot aandeel -
respectievelijk 46% en 45% - dat er problemen spelen in hun wijk. Van de
bewoners uit de recente nieuwbouwwijken is dit met 25% het kleinste aandeel.
Door bewoners uit traditionele arbeiderswijken worden drie typen problemen
beduidend vaker genoemd dan door bewoners uit de andere wijken: criminaliteit/
sociale veiligheid, het fysieke leefklimaat en werkloosheid. Het sociale leefklimaat
wordt eerder als probleem genoemd door bewoners van naoorlogse uitbreidings-
wijken dan door bewoners van de andere drie typen wijken. Een mogelijke
verklaring hiervoor is de hoge mutatiegraad die de uitbreidingswijken kenmerkt.
Ten slotte valt op dat voor de vier meest genoemde typen problemen (criminaliteit/
sociale veiligheid, het fysieke leefklimaat, het sociale leefklimaat en werkloosheid)
geldt dat het aandeel bewoners dat deze noemt in de recente nieuwbouwwijken het
kleinst is.



132

7.3.2 Actoren verantwoordelijk voor de oplossing van problemen

Verantwoordelijke actoren
Aan respondenten die van mening zijn dat er problemen spelen in hun buurt is
gevraagd wie zij verantwoordelijk achten voor de oplossing van wat volgens hen
het belangrijkste probleem is. In het algemeen geldt dat de gemeente het meest
(door 88% van de 'probleemerkenners') is genoemd als verantwoordelijke partij
voor de oplossing van problemen in buurten. Zij wordt gevolgd door de politie
(61%), buurtbewoners (60%), woningbouwcorporaties (52%), welzijnsinstellingen
(49%) en onderwijsinstellingen (47%). Het minst genoemd worden werkgelegen-
heidsinstellingen (33%). De door veel burgers gewenste verantwoordelijkheids-
verdeling komt in grote lijnen overeen met de in de praktijk bestaande verantwoor-
delijkheidsverdeling. Een belangrijk verschil is dat nogal wat burgers vinden dat
onderwijsinstellingen verantwoordelijk zijn voor het oplossen van leefbaarheids-
problemen, terwijl in de praktijk blijkt dat deze instellingen, zoals we hiervoor
hebben gezien, in een groot aantal gevallen juist niet bij leefbaarheidsprojecten
betrokken zijn. Verder noemen vrij veel burgers (45%) andere dan de hiervoor
genoemde partijen. In ruim de helft van deze gevallen zijn óf ouders óf de
provinciale of landelijke overheid genoemd. 

Tabel 7.6 Verantwoordelijke partijen voor de oplossing van het (volgens respondenten) belangrijkste
probleem in de buurt, naar de drie meest genoemde typen problemen en voor alle meest genoemde
problemen (in procenten)
 criminaliteit/ fysiek sociaal totaal

soc. veiligheid leefklimaat leefklimaat

de gemeente 93 94 79 88
welzijnsinstellingen 63 33 51 49
woningbouwcorporaties 57 48 53 52
werkgelegenheidsinstellingen 41 18 35 34
de politie 86 38 66 61
onderwijsinstellingen 60 35 44 47
buurtbewoners 63 62 56 60
anderen 48 32 53 45
(n) (164/155) (150/137) (154/141) (495/457)
Bron: SCP (Bewonersenquête '97)

Nadere analyse leert dat opvattingen over de verantwoordelijk geachte partijen
(behoorlijk) uiteenlopen voor de verschillende typen problemen. In tabel 7.6 wordt
voor de drie meest genoemde typen problemen een overzicht gegeven van de
volgens bewoners verantwoordelijke actoren. Uit de tabel kan opgemaakt worden
dat ten minste de meerderheid van degenen die aangaven dat criminaliteit en
sociale onveiligheid in hun buurt het belangrijkste probleem vormen, gemeente,
welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, politie, buurtbewoners én onderwijs-
instellingen verantwoordelijk acht voor de oplossing ervan. Verder wordt duidelijk
dat de meerderheid van degenen die elementen van het fysieke leefklimaat noemen
als belangrijkste probleem, de gemeente en de buurtbewoners verantwoordelijk
achten voor de oplossing. Opvallend is dat woningbouwcorporaties door slechts een
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minderheid worden genoemd. Ten slotte acht een meerderheid van degenen die als
belangrijkste probleem aspecten van het sociale leefklimaat noemen, gemeente,
politie, welzijnsinstellingen, buurtbewoners en woningbouwcorporaties verantwoor-
delijk voor de oplossing ervan.

Over het algemeen geldt dat er wat betreft de partijen die men verantwoordelijk
acht voor de oplossing van het belangrijkste probleem in de buurt, geen verschillen
zijn tussen de bewoners van de vier wijktypen. Alleen wat betreft het noemen van
ouders als verantwoordelijke partij is er een duidelijk verschil naar wijktype. Dat
verschil kan verklaard worden uit verschillen in zwaartepunten van problemen
tussen de typen wijken. In de voorgaande paragraaf werd duidelijk dat bewoners
van naoorlogse uitbreidingswijken vaker dan bewoners van andere wijken
problemen hebben genoemd op het terrein van het sociale leefklimaat. Overlast van
groepen jongeren bleek een van de meest genoemde problemen op het terrein van
het sociale leefklimaat.   

Oordeel over inzet gemeente en burgers 
Slechts een minderheid van alle ondervraagden (39%) is het eens met de stelling
'de gemeente doet er meer dan genoeg aan om de woon- en leefomgeving in mijn
buurt te verbeteren'. Er zijn wat dit betreft geen duidelijke verschillen tussen de vier
typen wijken. Ook zijn er geen duidelijke verschillen naar burgerlijke staat, leeftijd,
geslacht en geboorteland, het aantal jaren dat men in de buurt woont en het feit of
men kinderen heeft in de leeftijd tot en met twaalf jaar.
Bewoners die vinden dat de gemeente er meer dan genoeg aan doet om de woon- en
leefomgeving te verbeteren, waarderen hun buurt gemiddeld met een hoger rapport-
cijfer dan zij die het hiermee oneens zijn.
Een krappe meerderheid van alle ondervraagden is het eens met de stelling
'bewoners worden voldoende betrokken bij de verbetering van de woon- en leefom-
geving in mijn buurt'. Hier doen zich echter wel duidelijke verschillen tussen de
vier wijktypen voor. In traditionele arbeiderswijken is minder dan de helft (43%)
van de bewoners het eens met deze stelling, terwijl dat in de andere buurten (ruim)
de helft is. Ook hier zijn er geen duidelijke verschillen naar achtergrondken-
merken. Wel is er een verschil naar burgerlijke staat: van de ongehuwden en
ongehuwd samenwonenden vindt (minder dan) de helft dat bewoners voldoende
betrokken worden bij de verbetering van hun buurt, terwijl dat van de andere
groepen (ruim) de helft is.
Bewoners die het eens zijn met de stelling dat bewoners voldoende betrokken
worden bij de verbetering van hun buurt waarderen hun buurt gemiddeld met een
hoger rapportcijfer (7,1) dan zij die het oneens zijn met deze stelling (6,2). 

Bereidheid tot handelen
Respondenten die aangaven problemen te hebben, is gevraagd wat zij zelf zouden
willen doen om het in hun ogen belangrijkste probleem op te lossen. In tabel 7.7
wordt een overzicht gegeven van hun bereidheid hiertoe voor de drie belangrijkste
problemen. 
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Tabel 7.7 Aandeel respondenten dat bereid is zich in te zetten voor de oplossing van het (volgens
hen) belangrijkste probleem in de buurt, naar oplossingsstrategie, voor de drie meest genoemde
typen problemen en voor alle meest genoemde typen problemen gezamenlijk (in procenten)

criminaliteit/ fysiek sociaal totaal
soc. veiligheid leefklimaat leefklimaat

het probleem melden 86 71 73 75
meedenken over oplossing 57 68 64 63
actief meehelpen aan oplossing 50 65 56 57
meebetalen aan oplossing 54 49 40 49
(n) (162/151) (146/142) (157/148) (490/475)
Bron: SCP (Bewonersenquête '97)

Uit de tabel kunnen wij afleiden dat die bereidheid tamelijk groot is, vooral voor
problemen op de terreinen van criminaliteit/sociale veiligheid, het fysieke leef-
klimaat en het sociale leefklimaat. Ten minste de helft zegt bereid te zijn actief mee
helpen aan de uitvoering van een oplossing. Minder mensen zijn bereid mee te
betalen aan een oplossing. Alleen van hen die als belangrijkste probleem crimina-
liteit/sociale veiligheid hebben genoemd, is de meerderheid bereid mee te betalen
aan een oplossing. Van degenen die aspecten van het fysieke leefklimaat of het
sociale leefklimaat als belangrijkste probleem hebben genoemd, is respectievelijk de
helft en twee vijfde bereid mee te betalen. 
Een verschil tussen hen die als belangrijkste probleem criminaliteit/sociale veilig-
heid hebben genoemd en hen die als belanrijkste probleem een aspect van het
fysieke of sociale leefklimaat hebben genoemd, is dat de eersten het hoogst scoren
wat betreft de bereidheid om over te gaan tot passieve acties als het melden van het
probleem en het meebetalen aan de oplossing. De laatsten scoren hoger wat betreft
de bereidheid aan actieve acties mee te doen zoals het meedenken over een oplos-
sing of het actief meehelpen aan een oplossing.

Al met al lijkt, ongeacht het type probleem en het type wijk, een grote groep
burgers bereid te zijn mee te werken aan de oplossing van door hen geconstateerde
problemen. Het is hun kennelijk ernst met de probleemoplossing in hun buurt. 

7.3.3 Leefbaarheidsgedrag

Aan respondenten zijn diverse vragen voorgelegd met betrekking tot hun
'leefbaarheidsgedrag'.
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"Je moet een stelletje gekke mensen hebben die het doen." (Man, 50+, niet actief)

"Die hele mentaliteit van veel mensen, die is verschrikkelijk. Ze vinden het allemaal
maar goed. En toch wel klagen. Maar ja, ze komen niet uit hun stoel. Ik ben zelf heel
actief, dus als je dan zulke mensen ziet, nee dat kan ik niet begrijpen." (Vrouw,
middelbare leeftijd, actief) 

Tabel 7.8 Participanten en consumenten, naar buurt (in procenten)
buurt participanten consumentengeen van beiden  (n)

Oud-Krispijn (Dordrecht) 9 80 20 (151)
Rode Dorp (Deventer) 23 22 64 (150)
Indische Buurt (A'dam) 21 14 72 (150)
Zevenhuizen (Apeldoorn) 10 3 87 (150)
Goese Polder (Goes) 33 21 59 (150)
Oosterparkwijk (Groningen) 6 4 91 (150)
Oosterwei (Gouda) 10 78 20 (151)
Overtoomse Veld (A'dam) 9 48 49 (150)
Noordelijke Zuiderzeewijk 22 24 62 (152)
(Lelystad)
Venlo-Zuid (Venlo) 13 56 43 (150)
totaal 16 35 57 (1.504)
Bron: SCP (Bewonersenquête '97)

Respondenten is gevraagd of zij gebruik hebben gemaakt van activiteiten (diensten
en voorzieningen) die in de periode vanaf de zomer van 1996 tot en met eind 1996
zijn aangeboden, of hieraan deelgenomen hebben. Ter illustratie: in Oud-Krispijn
kan men meelopen of meefietsen in een schouwronde (participeren), maar kan men
ook bijvoorbeeld de wijkwinkel bezoeken (gebruiken) voor advies.

Er is dus een onderscheid te maken tussen activiteiten die een meer actieve c.q.
organisatorische inzet van bewoners vragen en activiteiten die een minder actieve
c.q. een meer consumptieve houding vragen. Met dit onderscheid als uitgangspunt
zijn respondenten aan te merken als 'consument', 'participant' en 'noch consument,
noch participant'. In tabel 7.8 wordt een overzicht gegeven van de aantallen partici-
panten en consumenten voor de tien onderzochte buurten. Omdat respondenten
zowel consument als participant kunnen zijn, tellen de percentages horizontaal niet
op tot 100.

Voor 6 van de 10 buurten geldt dat de meerderheid van de respondenten noch
geparticipeerd heeft noch gebruik heeft gemaakt van activiteiten c.q. diensten en
voorzieningen die georganiseerd worden in het kader van het leefbaarheidsproject
in hun buurt. Er zijn enkele (positieve) uitschieters, waarbij met name de Ooster-



136

parkbuurt opvalt. Nadere analyse leert dat deze veroorzaakt worden doordat er in
deze vier buurten een wijkkrant is die een onderdeel vormt van het leefbaarheids-
project en die een groot bereik heeft (zie ook tabel 7.9). In de andere buurten is
geen wijkkrant of vormt deze geen onderdeel van het project. Verder wordt uit
tabel 7.9 duidelijk dat relatief hoge aantallen consumenten alleen voorkomen in
projecten met een gemiddeld tot groot aantal 'consumentenactiviteiten' c.q. projec-
ten die wat breder zijn van opzet en die meer (gevarieerde) mogelijkheden bieden
aan burgers om gebruik te maken van diensten en voorzieningen.

Tabel 7.9 Aandeel consumenten, naar buurt, en een overzicht van enkele kenmerken van de
leefbaarheidsprojecten (in procenten)

consumenten wijkkrant onderdeel  aantal 'consumenten-
project act.' project

Oud-Krispijn (Dordrecht) 80 ja veel
Rode Dorp (Deventer) 22 nee gemiddeld
Indische Buurt (A'dam 14 nee gemiddeld
Zevenhuizen (Apeldoorn) 3 nee weinig
Goese Polder (Goes) 21 nee gemiddeld
Oosterparkwijk (Groningen) 4 nee weinig
Oosterwei (Gouda) 78 ja veel
Overtoomse Veld (A'dam) 48 ja veel
Noordelijke Zuiderzeewijk 24 nee gemiddeld
(Lelystad)
Venlo-Zuid (Venlo) 56 ja gemiddeld
totaal 35
Bron: SCP (Bewonersenquête '97)

Naast wijkkranten hebben ook klachtenmeldpunten in een aantal gevallen een vrij
groot bereik. In elk project zijn er een of meer klachtenmeldpunten in de vorm van
vaste locaties (een wijkmeldpunt) of personen (een buurtconciërge, buurtagenten,
stadswachten) in de wijk of bijvoorbeeld in de vorm van bepaalde (gemeentelijke)
telefoonnummers (een wijk/infolijn, 'servicenummers'). Het gebruik van deze
diensten wisselt per locatie. De gebruikerspercentages lopen uiteen van 1 tot 17 per
klachtenmeldpunt.
Het lijkt erop dat klachtenmeldpunten met name in de naoorlogse uitbreidings-
wijken en in de recente nieuwbouwwijken in een behoefte vervullen. In deze wijken
zijn er relatief veel bewoners die van deze voorzieningen gebruik hebben gemaakt.
De laagste gebruikersaantallen worden aangetroffen in de vooroorlogse laagbouw-
wijken. 

Uit de onderzoeksgegevens komt naar voren dat met name schoonmaakactiviteiten
en wijkoverleg een vrij groot bereik (kunnen) hebben. Met uitzondering van de
Noordelijke Zuiderzeewijk kenmerken de projecten in deze buurten zich ook door
het een- of meermalig optreden van wijkoverleg in deze periode. 
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Tabel 7.10 Aandeel participanten, naar buurt, en een overzicht van diverse kenmerken van de
leefbaarheidsprojecten (in procenten)

participanten schoonmaakact. wijkoverleg  aantal
onderdeel project onderdeel project 'participatie-

activiteiten' project

Oud-Krispijn (Dordrecht) 9 nee ja veel
Rode Dorp (Deventer) 23 ja ja veel
Indische Buurt (A'dam) 21 ja ja gemiddeld
Zevenhuizen (Apeldoorn) 10 nee ja gemiddeld
Goese Polder (Goes) 33 ja ja gemiddeld
Oosterparkwijk (Groningen) 6 nee ja weinig
Oosterwei (Gouda) 10 nee nee veel
Overtoomse Veld (A'dam) 9 nee nee gemiddeld
Noordelijke Zuiderzeewijk 22 ja nee gemiddeld
(Lelystad)
Venlo-Zuid (Venlo) 13 nee ja weinig
totaal 16
Bron: SCP (Bewonersenquête '97)

Evenals bij de 'consumentenactiviteiten' geldt voor 'participatieactiviteiten' dat
grote deelnemersaantallen alleen voorkomen bij projecten die wat breder zijn opge-
zet en die meer (gevarieerde) mogelijkheden bieden aan burgers om te participeren.
Toch kan niet zonder meer gezegd worden 'hoe meer activiteiten, hoe groter het
aantal deelnemers'. Ook de typen activiteiten die worden aangeboden zijn van
belang.

Het aandeel consumenten en participanten loopt uiteen naar wijktype. Opvallend is
dat van de bewoners van vooroorlogse laagbouwwijken en naoorlogse uitbreidings-
wijken een veel kleiner deel noch heeft deelgenomen aan activiteiten noch gebruik
heeft gemaakt van bepaalde diensten en voorzieningen die in het kader van het
leefbaarheidsproject werden aangeboden. Vooroorlogse laagbouwwijken en naoor-
logse uitbreidingswijken kennen veel meer consumenten dan traditionele arbeiders-
wijken en recente nieuwbouwijken.
De deelnemersaantallen lopen minder ver uiteen. Opvallend is dat recente nieuw-
bouwwijken de grootste aantallen deelnemers kennen en naoorlogse uitbreidings-
wijken de kleinste.
De verschillen tussen de wijken kunnen voor een groot deel verklaard worden door
de uiteenlopende aard van de activiteiten in de verschillende wijktypen. In drie van
de vier vooroorlogse laagbouwwijken en naoorlogse uitbreidingswijken maakt een
wijkkrant - een consumentenactiviteit met doorgaans een zeer groot bereik - onder-
deel uit van het leefbaarheidsproject, terwijl dat maar in een van de zes traditionele
arbeiderswijken en recente nieuwbouwwijken het geval is. Tegelijkertijd geldt voor
beide naoorlogse uitbreidingswijken, die zich kenmerken door relatief lage deel-
nemersaantallen, dat schoonmaakactiviteiten en wijkoverleg (beide 'trekkers'), in de
periode vanaf de zomer van 1996 tot en met eind 1996 geen onderdeel van de leef-
baarheidsprojecten vormden. De projecten in de recente nieuwbouwwijken daaren-
tegen, die zich kenmerken door relatief hoge deelnemersaantallen, hebben of
schoonmaakactivititeiten en/of een- of meermalig wijkoverleg. 
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7.11 Aandeel consumenten en participanten, naar rol die bewoners vervullen in wijkoverleg (in
procenten)

bewoners belangrijkste partij bewoners niet de belangrijkste
en beschikking over budget partijen/of geen budget

consumenten 42 30
participanten 19 14
geen van beiden 48 63
(n) (601) (903)
Bron: SCP (Bewonersenquête '97)

Eerder kwam naar voren dat projecten variëren wat betreft de positie die zij
bewoners toekennen. Er zijn twee typen projecten te onderscheiden: enerzijds
projecten die bewoners als de belangrijkste partij zien in het wijkoverleg of het
wijkbeheer en waarin bewoners zelf een budget beheren en anderzijds projecten
waarbij bewoners niet de belangrijkste partij zijn in het wijkoverleg of wijkbeheer
en/of zij geen beschikking hebben over een eigen budget. 
Uit 7.11 kan worden opgemaakt dat van projecten waarin bewoners de spil vormen
van het wijkbeheer het aandeel participanten en consumenten hoger is dan van
projecten waarin bewoners een minder centrale plaats innemen. 

Mensen die deelnemen aan leefbaarheidsactiviteiten vinden eerder dat er proble-
men spelen dan zij die hier niet aan deelnemen. Anderzijds zijn er toch heel wat
mensen die meedoen aan leefbaarheidsactiviteiten maar die vinden dat er geen
(duidelijke) problemen spelen in hun buurt. Bijna de helft van degenen die deelne-
men aan leefbaarheidsactiviteiten vindt dat er geen problemen spelen in hun buurt.
Nadere analyse leert verder dat in nogal wat gevallen de activiteiten waaraan
respondenten deelnemen niet corresponderen met de door respondenten genoemde
belangrijkste problemen. Van degenen bijvoorbeeld die deel hebben genomen aan
het overleg over parkeervoorzieningen in de Indische buurt zegt 72% dat er
problemen spelen. Echter, maar 17% noemt verkeers- en parkeeraspecten als een
van de belangrijkste problemen in de buurt. 
Probleemerkenning in zijn algemeenheid of erkenning van die specifieke proble-
men waar activiteiten op inspelen is dus niet noodzakelijk om deel te nemen aan
leefbaarheidsactiviteiten.

Mensen die meedoen aan leefbaarheidsprojecten zijn doorgaans gehuwd, vallen in
de leeftijdscategorie 31-40 jaar en hebben jonge kinderen. Zij leven kortom door-
gaans in gezinsverband. Verder participeren vrijwilligers, AOW'ers en huisvrou-
wen en - mannen vaker in leefbaarheidsactiviteiten dan zij die een andere positie op
de arbeidsmarkt innemen.
Ten slotte is er een duidelijke relatie tussen de inzetbereidheid en de daadwerke-
lijke participatie in leefbaarheidsprojecten. Bewoners die zeggen zich actief in te
willen zetten voor de oplossing (meedenken/meedoen) van wat volgens hen het
belangrijkste probleem is in de buurt, hebben vaker deelgenomen aan leefbaar-
heidsprojecten dan zij die zich hier niet voor in willen zetten. Toch is er een grote
groep bewoners die onderkent dat er problemen spelen en die zegt mee te willen
denken over een oplossing, maar die niet geparticipeerd heeft. Op de vraag waarom
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"Ik heb er zelf onzettend veel van geleerd. (...) Want de eerste keer dat ik de telefoon opnam
om naar een ambtenaar te bellen, zat ik met zo'n boei. Tegenwoordig zeg ik gewoon wat ik
denk. Dat had ik nooit van mezelf gedacht. Stapje voor stapje kom je steeds verder en durf
je meer." (Vrouw, middelbare leeftijd, actief in de buurt)

deze bewoners niet tot actie zijn overgegaan, zijn verschillende antwoorden
mogelijk. Ten eerste kan het zo zijn dat het probleem waar men voor in actie zou
willen komen, niet terugkomt in de aangeboden activiteiten. Ten tweede kan het
zijn dat men onbekend is met de aangeboden activiteiten die op het probleem
inhaken. En ten derde kunnen allerlei praktische motieven meespelen, zoals
tijdgebrek, verhinderd zijn op de tijd dat de activiteiten plaatsvinden, en ziekte.  

7.3.4 Motieven voor deelname aan leefbaarheidsprojecten

In een aantal interviews is bewoners van Oud-Krispijn die actief zijn in leefbaar-
heidsprojecten gevraagd naar de redenen waarom zij actief zijn. Hun werden
vijftien stellingen voorgelegd over mogelijke motieven. Tabel 7.12 geeft een
overzicht van de antwoorden. 
Naar voren komt dat de overgrote meerderheid actief is omdat zij de leefbaarheid
willen verbeteren, dat wil zeggen omdat zij dingen in de buurt waaraan zij zich
ergeren op willen lossen en/of omdat zij de buurt heel belangrijk vinden. Elf van de
veertien ondervraagden die actief zijn in de buurt noemen deze beide motieven. Dat
doen zij overigens in combinatie met andere motieven. 

Tabel 7.12 Motieven om actief te zijn in buurtbeheeractiviteiten (in absolute aantallen)
aantal

wil ergernissen m.b.t. de buurt op lossen 12
buurt is heel belangrijk 12
wil iets nuttigs doen 11
gezelligheid 11
vanzelfsprekend om iets voor maatschappij te doen  8
veel vrije tijd  8
weet uit ervaring dat activiteiten zinvol zijn  8
gevraagd door anderen  8
wil nieuwe vrienden leren kennen  4
wil goede buurt voor kinderen 10
wil werkervaring opdoen  4
voelt zich verplicht  3
wil nieuwe dingen leren 13
wil niet dat huis minder waard wordt  3
goed voor gezondheid  5
(n = 14)
Bron: SCP (Bewonersenquête '97)

Alle ondervraagden noemen verschillende motieven. Gemiddeld worden maar liefst
negen motieven genoemd. De drie meest genoemde motieven zijn 'het willen leren
van nieuwe dingen', 'dingen waar men zich aan ergert in de buurt willen oplossen'
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"Ik denk dat het per saldo wel iets zal opleveren, maar ik denk niet dat je daar hele hoge
verwachtingen van moet hebben, dat denk ik niet. (...) Ik denk dat als je de structuur van
een buurt wil veranderen het zo rigoureus mogelijk moet gebeuren, dat lukt je met een
vuilnisbak meer of minder niet." (Man, middelbare leeftijd, niet actief in de buurt)

"Het is kenmerkend, zowel gemeente als woningbouwverenigingen, er wordt gewoon niet
naar mensen geluisterd. (...) In het verleden zijn er dan van die bezoeken van de
burgemeester en wethouders door de wijken heen en dan heb je altijd van die mensen die
dolenthousiast zijn, weet je wel, dan fietsen die mensen of dan lopen die mensen door
bepaalde wijken. (...) Nou ik ben mee geweest. Ze wisten niet hoe hard of ze moesten fietsen,
dan werd er ergens gestopt en een praatje gemaakt van 'alles goed', maar echt serieuze
dingen (...) Als je echt ziet dat er totaal niets verandert en dat het alleen maar bij praten,
praten, praten blijft. (...) Ik vind het gewoon een lachertje. Wie gaat er nou een wijk
adopteren (...) Ik heb nog nooit gehoord dat een Tweede Kamerlid ergens een wijk adopteert
(...) Het staat allemaal op los zand." (Man, middelbare leeftijd, niet actief)

"Als het wijkbeheer er niet meer is, als je die overleggen niet meer hebt (...) dan zie je het zo
achteruitgaan. (...) Nu letten de bewoners op, en ze komen naar een vergadering. (...) De
gemeente staat natuurlijk veel dichter bij de burgers ook, op deze manier. Ze weten dan ook
wat er leeft in zo'n wijk." (Vrouw, middelbare leeftijd, actief in de buurt)

en 'de buurt is heel belangrijk'. De twee stellingen die het minst worden onder-
schreven zijn: 'ik ben actief omdat ik mij daartoe verplicht voel' en 'ik ben actief
omdat ik wil dat mijn huis niet minder waard wordt'. 
 
Al met al kan gesteld worden dat naast individuele behoeften (als gezelligheid en
nieuwe dingen willen leren) bijna altijd collectieve waarden (als 'een leefbare buurt'
en 'de buurt als gemeenschap') een drijfveer vormen voor participatie. Met andere
woorden: vaak spelen individueel en algemeen belang beide een rol als motief om
actief te worden. 

7.3.5 De waardering van beleid

Aan degenen die op de hoogte zijn van het leefbaarheidsproject in hun buurt is
gevraagd naar de bijdrage die zij hiervan verwachten aan het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in de buurt. De ruime meerderheid - 88% - antwoordt
positief. Volgens een meerderheid van hen (57%) is dat een kleine bijdrage. Bijna
eenderde verwacht een grote bijdrage.
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Tabel 7.13 Verwachte bijdrage van leefbaarheidsproject en/of leefbaarheidsactiviteiten aan
verbetering buurt (in procenten van degenen die kennis hebben van het project en/of één of
meerdere activiteiten)
geen 12
klein 57
groot 31
(n) (1.206)
Bron: SCP (Bewonersenquête '97)

De verwachtingen ten aanzien van de invloed van leefbaarheidsprojecten en
-activiteiten zijn in de recente nieuwbouwwijken positief. In deze wijken zijn er
minder bewoners die totaal geen enkele gunstige invloed verwachten van leefbaar-
heidsprojecten en -activiteiten dan in de andere typen buurten tezamen. In para-
graaf 7.3.1 werd al duidelijk dat in deze wijken in verhouding tot de andere wijken
relatief weinig bewoners vinden dat er problemen spelen. Dat bewoners uit deze
wijken optimistischer zijn over de resultaten van leefbaarheidsprojecten en -activi-
teiten dan bewoners uit andere wijken, kan erop duiden dat leefbaarheidsprojecten
en -activiteiten een grotere kans van slagen hebben als de problemen in buurten
niet al te omvangrijk zijn, als, met andere woorden, vrij gemakkelijk kan worden
voorkomen dat grote problemen ontstaan c.q. als bestaande problemen vrij gemak-
kelijk verholpen kunnen worden.
Deze gedachte sluit aan bij de bevinding dat er een verband is tussen het oordeel
over de bijdrage van leefbaarheidsprojecten en -activiteiten en het algemene oordeel
over de buurt. Buurtbewoners die geen gunstige invloed verwachten beoordelen hun
buurt gemiddeld met bijna een punt lager (6,1) dan bewoners die een grote invloed
verwachten (7,0).

7.4 Conclusies: een sterk of zwak draagvlak?

De bekendheid van leefbaarheidsprojecten is aanzienlijk. Bijna tweederde van de
bewoners zegt weleens van een project in hun buurt te hebben gehoord. De variatie
tussen de wijktypen is echter vrij groot. Projecten in de traditionele arbeiderswijken
kennen een geringere (naams)bekendheid dan de projecten in andere typen wijken.
De grootste (naams)bekendheid kennen de projecten in de vooroorlogse laagbouw-
wijken.
De activiteiten die deel uitmaken van de projecten zijn over het algemeen minder
goed bekend dan (de naam van) het project zelf. Evenals met de naamsbekendheid
van leefbaarheidsprojecten zijn er ook wat betreft de bekendheid van de activiteiten
grote verschillen tussen de buurten. In traditionele arbeiderswijken zijn bewoners
gemiddeld van het kleinste aandeel (39%) van de aangeboden activiteiten op de
hoogte. In de recente nieuwbouwwijken is dit aandeel het grootst (67%). 
Over het algemeen geldt dat hoe groter het aantal activiteiten is hoe groter de kans
is dat bewoners op de hoogte zijn van het leefbaarheidsproject in hun buurt.
Omgekeerd echter blijkt dat van de bewoners van recente nieuwbouwwijken, waar
de projecten zich alle kenmerken door een relatief klein aantal activiteiten, het
aandeel activiteiten waarmee men bekend is hoger ligt dan in de andere wijktypen. 
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Het belangrijkste kanaal waarlangs informatie over leefbaarheidsprojecten en
-activiteiten wordt overgebracht is de (wijk)krant of het huis-aan-huisblad. Dit
geldt voor alle vier de wijktypen.

In de inleiding bij dit hoofdstuk werd gesteld dat de wijze waarop men het sociale
draagvlak moet waarderen afhangt van drie factoren: beleidsrelevante attituden
(waarden, probleemperceptie, verantwoordelijke actoren en toetsing beleid),
beleidsrelevant gedrag, en motieven voor (achterwege blijven van) beleidsrelevant
gedrag. In dit hoofdstuk zijn deze onderdelen van het sociale draagvlak (met
uitzondering van waarden en van motieven voor het achterwege blijven van
beleidsrelevant gedrag) voor leefbaarheidsprojecten beschreven. De elementen van
het sociale draagvlak zijn afzonderlijk beschreven, en waar mogelijk en relevant
zijn verbindingen gelegd met andere elementen. Alvorens enkele uitspraken
worden gedaan over de sterkte van het draagvlak, passeren eerst de voornaamste
resultaten met betrekking tot de afzonderlijke elementen van het sociale draagvlak
kort de revue.

In hoeverre een leefbare buurt tot de waarden van de Nederlanders gerekend mag
worden, is niet onderzocht. Wel is onderzocht in welke mate bewoners van
zogenoemde sociale-vernieuwingsbuurten vinden dat bepaalde wensen en idealen
betreffende hun buurt (niet) gerealiseerd worden. Naar voren kwam dat wensen en
idealen van bewoners in bepaalde buurten sterker contrasteren met de werkelijkheid
dan in andere. Leefbaarheid is niet in alle onderzochte buurten een even groot
probleem. Integendeel, bepaalde buurten zijn juist heel leefbaar in de visie van de
bewoners. 
Hoewel de ondervraagde wethouders de onderzochte buurten beschouwen als buur-
ten waar sprake is van een cumulatie van problemen, stelt slechts 35% van alle
ondervraagden dat er (ernstige) problemen in zijn/haar buurt spelen. Een groot deel
van de bewoners die wel problemen noemen, noemen problemen die vallen in de
categorieën 'fysiek leefklimaat', 'sociaal leefklimaat' en 'criminaliteit/sociale veilig-
heid'. Dit zijn dezelfde typen problemen als waar de meerderheid van de woning-
bouwcorporaties, welzijnsinstellingen en politie zich op richten in hun leefbaar-
heidsprojecten. Geringe participatie van burgers, sociaal isolement en gezondheid
zijn probleemgebieden waar welzijnsinstellingen zich nogal eens op richten in
leefbaarheidsprojecten. Burgers zelf noemen deze problemen echter niet in hun
top-drie van belangrijkste problemen. 
In naoorlogse uitbreidingswijken en in de traditionele arbeiderswijken vinden
relatief gezien de meeste bewoners (resp. 46% en 45%) dat er problemen spelen. In
de nieuwbouwwijken van recente datum zijn dit er, met 25%, relatief de minste.
Bewoners uit de traditionele arbeiderswijken noemen drie typen problemen bedui-
dend vaker dan bewoners uit andere wijken: criminaliteit/sociale veiligheid, het
fysieke leefklimaat en werkloosheid. Bewoners uit naoorlogse uitbreidingswijken
noemen vaker dan bewoners uit de andere typen wijken problemen met betrekking
tot het sociale leefklimaat. 
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Respondenten is gevraagd aan te geven wie zij verantwoordelijk achten voor de
oplossing van het door hen genoemde belangrijkste probleem. Naar voren kwam
dat de gewenste verantwoordelijkheidsverdeling in grote lijnen overeen komt met
de praktijk. De gemeente is het meest genoemd als partij voor de oplossing van
problemen in de buurt. Daarnaast noemt een groot deel de politie, de buurtbewo-
ners, woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen. Een verschil is echter dat
nogal wat burgers vinden dat onderwijsinstellingen (mede)verantwoordelijk zijn
voor de oplossing van leefbaarheidsproblemen, terwijl uit de praktijk blijkt dat deze
instellingen niet betrokken zijn bij leefbaarheidsprojecten. Over het algemeen geldt
dat er wat betreft de partijen die men verantwoordelijk acht voor de oplossing van
het gepercipieerde belangrijkste probleem in de buurt, geen verschillen zijn tussen
de bewoners van de vier wijktypen.
In alle onderzochte buurten vindt slechts een minderheid van de ondervraagden dat
de inzet van de gemeente om de woon- en leefomgeving te verbeteren meer dan
genoeg is. Er zijn geen duidelijke verschillen tussen de vier typen wijken. Een
krappe meerderheid is het eens met de stelling dat bewoners voldoende betrokken
worden bij de verbetering van hun buurt. Er zijn wat dit betreft wel duidelijke
verschillen tussen de wijktypen. In de traditionele arbeiderswijken is minder dan de
helft van de bewoners het met de stelling eens, terwijl dat in de andere wijken
(ruim) de helft is. 
De bereidheid van burgers om zich in te zetten voor de oplossing van het door hen
als belangrijkste ervaren probleem is groot. Een meerderheid van degenen die
hebben aangegeven dat het belangrijkste probleem in hun buurt ligt op het terrein
van criminaliteit/sociale veiligheid, het sociale leefklimaat of het fysieke leef-
klimaat stelt het probleem te willen melden, te willen meedenken over een
oplossing en/of actief te willen meehelpen aan een oplossing. De problemen zitten
deze ondervraagden kennelijk 'hoog'.
Er zijn geen verschillen tussen de vier typen wijken qua inzetbereidheid van
bewoners. Een uitzondering hierop is de bereidheid om mee te betalen: van de
bewoners uit traditionele arbeiderswijken en recente nieuwbouwwijken wil (ruim)
de helft meebetalen aan de oplossing van wat voor hen het belangrijkste probleem
is, terwijl dat van de bewoners van vooroorlogse laagbouwwijken en naoorlogse
uitbreidingswijken een minderheid (resp. 41% en 40%) is.

Een op de zes ondervraagden heeft het afgelopen halfjaar deelgenomen aan een of
meer van de leefbaarheidsactiviteiten die in hun buurt zijn georganiseerd. Een op
de drie ondervraagden heeft gebruikgemaakt van voorzieningen en diensten die in
het kader van het leefbaarheidsproject zijn aangeboden. Het aantal participanten en
consumenten loopt sterk uiteen. Buurten waar wijkkranten deel uitmaken van het
project kennen een veel groter aantal consumenten dan buurten waar dit niet het
geval is. En buurten waar schoonmaakactiviteiten en/of wijkoverleg deel uitmaken
van leefbaarheidsprojecten kennen hogere deelnemersaantallen dan projecten waar
dit niet het geval is. Grote aantallen gebruikers komen alleen voor bij projecten met
een relatief brede opzet, die kortom meer (gevarieerde) mogelijkheden bieden aan
burgers om gebruik te maken van diensten en voorzieningen. Grote aantallen
deelnemers komen eveneens alleen voor bij projecten met een relatief brede opzet,
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die meer (gevarieerde) mogelijkheden bieden aan burgers om te participeren. Het is
echter niet zo dat projecten met een groot aanbod aan activiteiten ook automatisch
een groot aantal bewoners kunnen mobiliseren. Dat is namelijk ook (sterk) afhan-
kelijk van de typen activiteiten die aangeboden worden. 
Vooroorlogse laagbouwwijken en naoorlogse uitbreidingswijken kennen veel meer
consumenten dan de traditionele arbeiderswijken en recente nieuwbouwwijken. In
dit laatste type zijn echter de meeste participanten, terwijl dat er in de naoorlogse
uitbreidingswijken de minste zijn. De verschillen tussen de typen wijken lijken
grotendeels verklaard te kunnen worden door het feit dat de aard van de activiteiten
voor de typen wijken uiteenloopt. 

Naar voren kwam dat probleemerkenning in zijn algemeenheid dan wel erkenning
van de specifieke problemen geenszins noodzakelijk is voor burgers om deel te
nemen aan activiteiten. Bijna de helft van degenen die deelnemen aan leefbaar-
heidsprojecten vindt dat er geen problemen spelen in de buurt. Een mogelijke
conclusie is dat veel activiteiten op het terrein van leefbaarheid, waarbij de
participatie van burgers gewenst is, inspelen op relatief onbelangrijke problemen.
Dat nogal wat burgers hier wel voor te activeren zijn, komt waarschijnlijk doordat
men wil voorkomen dat er (grote) problemen ontstaan. Een andere mogelijke,
minder voor de hand liggende conclusie is dat bepaalde problemen door het beleid
inmiddels (gedeeltelijk) zijn opgelost, waardoor deze niet genoemd zijn tijdens het
interview, maar dat deze wel de drijfveer waren om ooit actief te worden.
Uit de diepte-interviews kwam naar voren dat individueel belang en algemeen
belang vaak beide een rol spelen om actief te worden in leefbaarheidsactiviteiten.
Er zal echter altijd een (zeer) kleine minderheid zijn die louter uit eigenbelang deel
neemt aan leefbaarheidsactiviteiten.
De ruime meerderheid vindt dat leefbaarheidsprojecten en -activiteiten bijdragen
aan het verbeteren van de leefbaarheid. Een niet onbelangrijke minderheid
verwacht geen enkel positief effect van de leefbaarheidsprojecten en -activiteiten.
Bewoners die actief zijn in leefbaarheidsprojecten verwachten eerder wel een
positief effect. Van de bewoners uit de recente nieuwbouwwijken is relatief gezien
het kleinste deel pessimistisch over het te verwachten positieve effect van leefbaar-
heidsprojecten en -activiteiten. Al met al geeft het draagvlak voor leefbaarheids-
projecten een vrij gedifferentieerd beeld te zien. 

Draagvlak in de verschillende typen buurten
In traditionele arbeiderswijken, waar veel bewoners erkennen dat er problemen
bestaan en waar tegelijkertijd een gemiddeld aantal bewoners deelneemt aan
leefbaarheidsactiviteiten, is sprake van een zwak tot matig draagvlak. Een kwart
van de bewoners heeft aangegeven dat er in hun buurt problemen spelen op het
terrein van criminaliteit/ sociale veiligheid. Eveneens een kwart heeft problemen
genoemd die liggen op het terrein van het fysieke leefklimaat. Een vrij groot deel
van hen is ook bereid zich in te zetten voor de oplossing van wat volgens hen het
belangrijkste probleem is.
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De traditionele arbeiderswijken kennen in vergelijking met de andere drie typen
buurten het laagste aantal consumenten. In beide onderzochte arbeiderswijken
maakt een wijkkrant geen onderdeel uit van het project. Gezien het grote bereik van
wijkkranten op andere locaties is het aan te bevelen om ook in dit wijktype een
wijkkrant op te zetten als onderdeel van het leefbaarheidsproject. Huis-aan-huis-
bladen of een wijkkrant zijn het belangrijkste kanaal om bewoners op de hoogte te
stellen van het leefbaarheidsproject in hun buurt en van de activiteiten die daar deel
van uitmaken. In dit hoofdstuk werd duidelijk dat bewoners van traditionele
arbeiderswijken gemiddeld van het kleinste aandeel leefbaarheidsactiviteiten op de
hoogte zijn. Bovendien heeft een wijkkrant mogelijk ook een (indirecte) positieve
uitwerking op de mate waarin men zich identificeert met c.q. gebonden voelt aan
de buurt.   

In vooroorlogse laagbouwwijken, waar in vergelijking met de andere wijktypen een
gemiddeld aantal bewoners erkent dat er problemen zijn en relatief gezien vrij veel
bewoners deelnemen aan leefbaarheidsactiviteiten, is sprake van een zwak tot matig
sterk draagvlak. Volgens een vijfde van de ondervraagden in dit type wijken spelen
er problemen op het terrein van het fysieke leefklimaat. Eveneens een vijfde stelt
dat er problemen zijn met betrekking tot het sociale leefklimaat. Van de bewoners
die aangegeven hebben dat problemen op het terrein van het fysieke of sociale
leefklimaat het belangrijkste probleem zijn in de wijk, is een vrij groot deel bereid
zich in te zetten voor de oplossing ervan. Evenals de naoorlogse uitbreidingswijken
kennen de vooroorlogse laagbouwwijken gemiddeld gezien vrij veel consumenten.  

In naoorlogse uitbreidingswijken, waar veel bewoners erkennen dat er problemen
bestaan maar waar in vergelijking met de andere drie wijktypen vrij weinig
bewoners deelnemen aan leefbaarheidsactiviteiten, is sprake van een matig sterk
draagvlak. Het draagvlak in dit type buurten lijkt vatbaar voor versterking. Een vrij
groot aantal bewoners erkent dat er problemen spelen in hun buurt en een groot
deel hiervan is bereid zich in te zetten voor een oplossing voor wat volgens hen het
belangrijkste probleem in de buurt is. In vergelijking met de andere wijktypen
noemen bewoners uit de naoorlogse uitbreidingswijken relatief vaak problemen op
het terrein van het sociale leefklimaat. Een vrij groot deel van hen is ook bereid
zich in te zetten voor een oplossing hiervan.
Dat de naoorlogse uitbreidingswijken in vergelijking met de andere wijktypen het
kleinste aandeel actieven kennen, moet grotendeels verklaard worden uit de typen
activiteiten die aangeboden worden. Activiteiten die doorgaans een vrij grote
populariteit onder bewoners genieten, zoals schoonmaakacties en wijkoverleg,
treffen we in de projecten in deze wijken niet aan. Mogelijk leidt het aanbieden van
deze activiteiten ook tot een verbetering van het sociale leefklimaat. De aanwezig-
heid van een wijkkrant als onderdeel van de leefbaarheidsprojecten in beide
onderzochte uitbreidingswijken biedt perspectief voor nadere uitbreiding van het
aantal participanten in de toekomst.
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Ten slotte is het draagvlak in de recente nieuwbouwwijken, waar in vergelijking
met de andere drie wijktypen de minste bewoners erkennen dat er problemen
bestaan, als zwak te beschouwen. Dat toch relatief veel bewoners deelnemen aan
activiteiten, en tegelijkertijd in vergelijking met de drie andere wijktypen de meeste
bewoners een optimistische kijk hebben op de effecten van het leefbaarheidsproject
in hun buurt, duidt erop dat er wel enige sterke kanten zitten aan het draagvlak. De
activiteiten die in dit soort wijken georganiseerd worden sluiten kennelijk vrij goed
aan bij de normen en waarden van (een deel van) de buurtbevolking die zich,
ondanks het feit dat zij misschien geen grote problemen zien in hun buurt, wel
laten mobiliseren - al was het alleen maar om te voorkomen dat er grote problemen
ontstaan.

Over het algemeen is het draagvlak voor leefbaarheidsprojecten zwak tot matig te
noemen, afhankelijk van de locatie en het type activiteiten dat er georganiseerd
wordt. Omdat voor elke buurt op één na geldt dat een meerderheid vindt dat er
geen problemen spelen, is het draagvlak nergens als sterk te beschouwen. Daarbij
komt dat voor elke buurt geldt dat de overgrote meerderheid van de bewoners niet
geparticipeerd heeft in leefbaarheidsactiviteiten, waardoor aan een andere belang-
rijke voorwaarde van draagvlak ook niet voldaan is. Wel bleken er drie buurten te
zijn waar de meerderheid van de bewoners aan te merken is als consument. Nadere
analyse maakte echter duidelijk dat een groot deel van deze bewoners op grond van
het lezen van de wijkkrant - die in deze buurten onderdeel uitmaakt van het leef-
baarheidsproject - als dusdanig is aangemerkt (zonder dat daarnaast van andere
diensten gebruik is gemaakt).
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DEEL 5  SLOTBESCHOUWING
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8  SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

8.1 Inleiding

Steden, hun wijken en buurten staan in het centrum van de belangstelling. Zowel in
positieve zin, als dragers van economische en culturele ontwikkeling en vooruit-
gang, als in negatieve zin, als gebieden van stagnatie en teloorgang. In bepaalde
wijken en buurten is sprake van sociale en ruimtelijke segregatie van bewoners met
allerlei achterstandskenmerken. Het wonen in deze gebieden is, zo wordt in het
algemeen verondersteld, een belangrijke factor voor hun maatschappelijk marginale
positie. Er is sprake van ontwrichting van sociale verbanden of van conflicten
tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Beleidsmatig wordt over een 'sociaal
offensief' gedacht en worden dergelijke gebieden als actiegebied aangemerkt. De
manier waarop dit vanuit de sociale vernieuwing wordt vormgegeven, is in dit
Cahier beschreven.
In het onderzoek is sociale vernieuwing opgevat als een nieuwe manier om de
sociale problematiek op lokaal niveau aan te pakken. In de bestuurlijke vormgeving
van die nieuwe aanpak wordt zowel geredeneerd vanuit de samenhang tusen de
verschillende beleidssectoren als vanuit de positie van de burger. Het onderzoek
richt zich op de vraag hoe gemeenten deze aanpak hebben vormgegeven. Hoe werkt
deze gedecentraliseerde taakstelling in de lokale bestuurspraktijk uit? De lokale
sociale problematiek is in deze publicatie gedefinieerd als achterstandsproblema-
tiek, die zich manifesteert op gebieden als leefbaarheid en participatie in buurten en
de arbeidsmarktpositie van de bewoners. Een van de motieven voor het sociale-
vernieuwingsbeleid is het streven om een dreigende maatschappelijke tweedeling te
voorkomen. Een tweedeling die zich ook ruimtelijk laat zien: in bepaalde delen van
de gemeenten concentreren zich bewoners met een veelvoud aan achterstands-
problemen. Gevreesd wordt dat bewoners van deze gebieden deels als gevolg van
hun persoonlijke ballast deels als gevolg van de buurtcontext onvoldoende partici-
peren in belangrijke maatschappelijke verbanden. De buurten en hun bewoners zijn
dan ook een voor de hand liggende invalshoek voor het sociale-vernieuwingsbeleid.
Al dan niet expliciet wordt hierbij een geconcentreerde beleidsinspanning
voorgestaan: van verschillende beleidsactoren wordt een bijdrage gevraagd om
hardnekkige vormen van achterstand op uiteenlopende beleidsterreinen aan te
pakken. 

Dit rapport is de laatste in een reeks van onderzoeken naar het verloop van sociale
vernieuwing en is in twee delen uitgevoerd. In het eerste deel is aandacht geschon-
ken aan de rol van de gemeenten bij achterstandsbestrijding (SCP 1996). In de
voorliggende rapportage staat de uitvoeringspraktijk centraal, waarbij tevens een
aantal eerdere bevindingen opnieuw is opgenomen. Om inzicht te geven in deze
uitvoeringspraktijk is aan de voor achterstandsbestrijding verantwoordelijke wet-
houders uit 32 (deel)gemeenten gevraagd welke gebieden in hun (deel)gemeenten
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specifieke aandacht krijgen. Hieruit is een selectie gemaakt van 20 buurten om de
uitvoeringspraktijk van het lokale sociale beleid te kunnen beschrijven. Nadrukke-
lijker is in de tweede fase van het onderzoek de rol van de verschillende (semi-)
particuliere instellingen naar voren gekomen. 

In deze slotbeschouwing wordt een aantal onderzoeksbevindingen ook in een breder
bestuurlijk perspectief geplaatst en geordend naar aspecten waarvan aangenomen
wordt dat het lokale bestuur hieraan relatief veel aandacht kan besteden. Dit is in
de eerste plaats de integraliteit en samenwerking. Een belangrijke gedachte achter
de decentralisatie is dat de lokale overheid beter in staat is de noodzakelijke
integrale aanpak en intersectorale samenwerking tot stand te brengen dan de
centrale overheid. Deze samenwerking en integraliteit worden noodzakelijk geacht
omdat de achterstandsproblemen niet vanuit de afzonderlijke sectoren zijn op te
lossen en omdat de overheid het beleid samen met andere actoren vorm en inhoud
geeft. Sectoroverstijgende beleidsvorming en samenwerking met (semi-)particuliere
instellingen hoort dan ook een voorwaarde te zijn voor een effectieve aanpak van
problemen. De integrale aanpak lijkt op lokaal niveau beter gegarandeerd, omdat
de communicatielijnen korter zijn en de verschillende beleidsactoren dicht bij de
problemen staan en daardoor probleemgericht kunnen werken. 
De mate van probleemgerichtheid is het tweede aspect dat hier wordt behandeld. Is
de gehanteerde werkwijze vooral probleem- en oplossingsgericht of gaat het veeleer
om het scheppen van voorwaarden voor een succesvolle aanpak?
In dit verband is de woon- en leefsituatie van de burgers van belang. De betrokken-
heid van burgers, zo wordt eveneens verondersteld, is beter gegarandeerd door de
lokale overheid, omdat het om beleid gaat dat direct te maken heeft met hun woon-
en leefsituatie. Dit deel geeft enig inzicht in de effectiviteit van het lokale beleids-
proces. De effectiviteitsvraag van de uitvoeringspraktijk is daarmee niet vertaald in
termen van bruto- of nettoresultaten van een genomen maatregel, maar in termen
van de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan centrale doelstellingen van
decentralisatie als integraliteit, samenwerking en probleemgerichtheid en de
betrokkenheid van burgers. Naast deze procesevaluatieve aspecten worden,
voorzover mogelijk, ook de uitkomsten van het beleid tegen het licht gehouden.

8.2 Samenwerking en integraliteit

8.2.1 De organisatie van het beleid 

Gemeenten, maatschappelijk middenveld en burgers hebben de afgelopen jaren
allen in meerdere of mindere mate te maken gehad met de opdracht van het laatste
kabinet-Lubbers, een opdracht, geformuleerd in de nota Sociale vernieuwing: een
handreiking (TK 1989/1990), om hardnekkige achterstanden te bestrijden. Daarbij
is aangetekend dat dit een lastige opgave is en dat hiervoor een onorthodoxe werk-
wijze moet worden gezocht. Een werkwijze die zich kenschetst als een probleem-
gerichte, op maat gesneden en integrale aanpak van achterstanden. Achterstanden,
die zich manifesteren op de terreinen van arbeid, opleiding, inkomen en in de
dagelijkse leefomgeving. Lokale overheden en hun beleidspartners spannen zich in
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om sociale problemen op te lossen. Zij richten zich in het kader van de sociale
vernieuwing met name op de bestrijding van langdurige werkloosheid en de
verbetering van de kwaliteit van de dagelijkse woon- en leefomgeving. Deze
inspanningen worden echter in veel gevallen niet meer onder de noemer 'sociale
vernieuwing' verricht.
Eerder constateerde Van der Wouden (1994) dat voor een aantal gemeenten de
sociale vernieuwing deel uitmaakte van een breder beleid. De problemen waarop
sociale vernieuwing een antwoord is, worden in deze gemeenten gezien als onder-
deel van omvangrijkere problemen. Ook in dit onderzoek is deze tendens waar-
genomen: gemeenten positioneren sociale vernieuwing op verschillende wijzen en
onderscheiden die van andere vormen van sociaal beleid. Hiermee is een belangrijk
uitgangspunt van de integrale aanpak gegeven. In grote lijnen kunnen twee
manieren worden onderscheiden waarop sociale vernieuwing haar plaats heeft
gekregen in het lokale beleidsveld. Bij de eerste - de gebundelde organisatievorm -
wordt sociale vernieuwing niet of nauwelijks (meer) onderscheiden van het
welzijnsbeleid; het behoort tot een breed pakket van maatregelen om achterstand
aan te pakken, waarbij sectorale labels ontbreken. Deze organisatievorm is vooral
aangetroffen in kleinere en middelgrote gemeenten, waar de schaal en de intensiteit
van de sociale problematiek en de ambtelijke capaciteit beperkt is. Gemeenten
waarin sociale vernieuwing en welzijn als aparte beleidsterreinen zijn te onder-
scheiden, hanteren een organisatievorm die gekarakteriseerd kan worden met de
term complementair. Deze situatie is vooral aangetroffen in de grotere gemeenten.
Van een complementaire organisatievorm is sprake wanneer sociale vernieuwing
als aparte beleidsoptie ten opzichte van andere vormen van lokaal sociaal beleid is
uitgewerkt. 
Het gevolg van beide modaliteiten is dat in aanvang bij de gebundelde vorm de
sectorale schotten min of meer zijn geslecht, waarmee aan een belangrijke voor-
waarde voor integraliteit tegemoet wordt gekomen. In de complementaire vorm
daarentegen blijven bestaande sectorale verbanden in stand. Het onderscheid tussen
gebundeld en complementair heeft niet zozeer te maken met een bewuste keuze van
de lokale politici, maar heeft veeleer te maken met de omvang van de gemeente
(schaalproblematiek). 
Met name waar sprake is van een gebundelde organisatievorm van lokaal achter-
standsbeleid is de bijdrage van afzonderlijke beleidssectoren vaak niet meer te
herkennen. De nieuwe werkwijze is onderdeel geworden van verschillende
samenwerkingspatronen. Sociale vernieuwing is beleidsinhoudelijk geïntegreerd en
wordt meer en meer instrumenteel gehanteerd: dat wil zeggen dat de gelden die
met de opdracht verbonden zijn, met dank worden gebruikt voor de aanpak van
achterstand.

8.2.2 Integraliteit

De integraliteit van het beleid is door Van der Wouden (1993) opgevat als de mate
waarin beleid sectoroverstijgend is geformuleerd. Deze typering wordt hier
gevolgd. Om de mate van integraliteit van het beleid te kunnen duiden, zijn drie
indicatoren onderscheiden: de geformuleerde doelstellingen, de prioriteiten die



152

gesteld worden en de deelname van de verschillende beleidssectoren. De vraag ten
aanzien van deze indicatoren is in hoeverre deze sectoroverstijgend zijn. 
Er is een onderscheid aangebracht in de mate van integraliteit in de beleids-
ontwikkeling en de beleidsuitvoering. Wat dit laatste betreft, gaat het dan om de
projecten ten aanzien van leefbaarheid en arbeidsinpassing. 
De mate van integraliteit in de beleidsontwikkeling is afgeleid uit drie variabelen.
Nagegaan is in hoeverre er in de gemeenten sprake is van een beleidsoverstijgende
(integrale) formulering van doelstellingen, van prioriteitsstelling ten aanzien van
de problemen en van deelname van verschillende beleidssectoren. Wanneer de
verschillende typen van lokale beleidsaanpak met elkaar vergeleken worden, blijkt
er een duidelijk verschil te constateren tussen de integraliteit van de doelstellingen
en die van de prioriteiten in betrokken beleidssectoren. Hieruit kan worden afgeleid
dat de lokale bestuurders in hun doelformulering doorgaans minder uitdrukking
geven aan een integrale aanpak. Deze komt pas duidelijk naar voren wanneer
specifieker ingegaan wordt op prioriteiten die in het beleid worden gesteld. 
Ontkokering en samenwerking zijn in de uitvoering van de sociale vernieuwing een
belangrijk devies. Uit het onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat in
iedere onderzoeksgemeente de sociale vernieuwing een intersectoraal beleidsnet-
werk kent, waarin maatschappelijke instellingen en burgers een belangrijke plaats
innemen, maar die slechts een beperkte rol krijgen toebedeeld. Intersectoraal
werken is daarmee nog niet hecht in het lokale sociale beleid verankerd.

In tabel 8.1 is een overzicht gegeven van de actoren die onderdeel uitmaken van de
beleidsnetwerken rond arbeidsinpassing en leefbaarheid. Daarbij is een onderscheid
gemaakt naar de strategieën die in de uitvoering zijn aangetroffen. Uit de tabel
blijkt dat in het kader van de leefbaarheidsprojecten het onderscheid tussen de twee
uitvoeringsstrategieën relevant is. Heeft de integrale strategie een gemiddelde
omvang van 6 beleidsactoren, voor de specifieke strategie bedraagt het gemiddeld
4 beleidsactoren. De gemeente, welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, de
politie en bewonersorganisaties spelen een rol in alle projecten die te rangschikken
zijn onder de integrale strategie. Bij de specifieke strategie is dit brede samenwer-
kingsverband niet of nauwelijks aangetroffen. In deze projecten is relatief vaak
sprake van samenwerking tussen gemeente, welzijns- en onderwijsinstellingen. 

Voor een goed begrip van de beleidsnetwerken die in het kader van de arbeids-
inpassing zijn aangetroffen, is een onderscheid naar uitvoeringsstrategie ook van
belang. Uit de vergelijking tussen de drie strategieën (zie tabel 8.1) komt naar
voren dat de projecten die te rangschikken zijn onder de instrumentele strategie
zich kenmerken door gemiddeld de kleinste omvang van het beleidsnetwerk. In
deze projecten zijn de actoren lastig te typeren. Dit betekent dat de beleidsnetwer-
ken weliswaar qua omvang aan elkaar gelijk zijn, maar qua inhoud een grote
variatie aan actoren hebben. De marktgerichte en individuele-trajectstrategie
kennen gemiddeld ruim vier actoren. Voor de individuele-trajectstrategie lijkt een
combinatie van welzijnswerk, onderwijsinstelling en arbeidsbureau typerend. In de
marktgerichte strategie maken de onafhankelijke projectorganisatie, gemeente en
welzijnswerk verhoudingsgewijs vaak onderdeel uit van het beleidsnetwerk.
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Tabel 8.1 Mate waarin actoren betrokken zijn bij leefbaarheids- en arbeidsinpassingsprojecten, naar
strategie

leefbaarheid arbeidsinpassing

integrale specifieke individuele- instrumentele marktgerichte
strategie strategie trajectstrateg strategie strategie

ie

gemeente 14 6 1 8 4
welzijnsinstelling/welzijnswer
k 14 4 2 4 4
woningbouwcorporatie 14 1 1 4 1
politie 14 1 0 6 0
bewoners- of
zelforganisaties 14 2 0 1 1
niet-commerciële instelling
werkgelegenheidsontwikkelin
g 6 1 0 0 *
onderwijsinstellingen 7 5 2 2 1
arbeidsbureau/rba * * 2 1 3
onafhankelijke
projectorganisatie * * 1 2 5
uitzendbureaus * * 1 1 0
bedrijfsleven * * 0 2 0
overige 6 3 2 4 3
(n) (14) (6) (3) (11) (6)
* Organisaties zijn niet expliciet in projectbeschrijvingen teruggevonden.

Resumerend blijken de lokale beleidsnetwerken rond sociale vernieuwing breed te
zijn samengesteld. Naast een veelvoud van gemeentelijke diensten en sectoren,
hebben maatschappelijke instellingen en burgers in de meeste gemeenten een
duidelijke rol in het beleid. In het kader van sociale vernieuwing komt het inter-
sectoraal werken algemeen voor. Los van de stedelijkheid van de gemeente of van
de aard van de problematiek, blijkt dat verschillende gemeentelijke diensten of
sectoren bij de beleidsontwikkeling betrokken zijn of participeren in de uitvoering
van toonaangevende projecten.

8.2.3 Samenwerking

Bij de start van de sociale vernieuwing heeft de rijksoverheid als centrale notie aan
het lokale sociale beleid meegegeven dat samenwerking tussen gemeenten, maat-
schappelijke instellingen, bedrijven en burgers onontbeerlijk is voor het welslagen
van het beleid. In deze paragraaf staat de vraag centraal in hoeverre gemeenten in
de uitvoering van hun beleid erin zijn geslaagd aan de samenwerking vorm te
geven. Het samenwerkingsverband zelf is in de voorgaande paragraaf beschreven.
Om een oordeel over het samenwerkingsverband te kunnen geven, is nagegaan in
hoeverre in het kader van de uitvoering van de leefbaarheidsprojecten aan één
belangrijke voorwaarde voor een constructieve samenwerking is voldaan, namelijk
de mate waarin onder de uitvoerende actoren overeenstemming bestaat over de
problemen in de samenleving. Vervolgens is bezien welke positieve of negatieve
invloed de samenwerking heeft gehad op de uitvoering van de leefbaarheids-
projecten.
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Eerst is nagegaan in hoeverre diverse actoren in de uitvoeringspraktijk er eenzelfde
prioriteitsstelling op na houden. De veronderstelling is dat naarmate de verschillen
tussen actoren over de prioriteiten waarop de projecten zich richten toenemen, de
kans op een effectieve integrale aanpak afneemt. Deze exercitie is alleen mogelijk
gebleken voor de leefbaarheidsprojecten. Op deze analyse van overeenkomsten en
verschillen volgt een oordeel over de samenwerking zoals die door de actoren zelf
is gemaakt.

Wordt gekeken naar de gestelde prioriteiten, dan blijkt dat het merendeel van de
participanten, los van hun institutionele achtergrond, de nadruk legt op de
verbetering van de woon- en leefomgeving. Daarnaast leggen de vertegenwoor-
digers, afhankelijk van hun achtergrond, de nadruk op verschillende prioriteiten.
Voor de vertegenwoordigers van de gemeenten zijn deze 'maatschappelijke
participatie' en 'toegankelijkheid van voorzieningen'. Opmerkelijk is dat geen van
de bewonersorganisaties deze prioriteit stelt.
Vertegenwoordigers van welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties leggen
naast de 'kwaliteit van de woning en de woonomgeving' de nadruk op 'de geringe
participatie/het sociale isolement'. Voor woningbouwcorporaties geldt bovendien
dat zij nauwelijks prioriteiten stellen die onder het cluster 'sociaal-economische
positie en gezondheid' zijn ingedeeld. Tot slot zijn het de politievertegenwoordigers
en bewonersorganisaties die de nadruk op de 'milieuproblematiek' leggen. 
Uit het vorenstaande blijkt dat verschillen van inzicht op grond van de priori-
teitsstelling zich vooral openbaren ten aanzien van 'toegankelijkheid van
voorzieningen' en 'milieu', en ten aanzien van het cluster 'maatschappelijke
participatie'. 
Of verschillen van inzicht daadwerkelijk het beleidsproces hinderen of zelfs
belemmeren, is niet gemakkelijk vast te stellen. In het kader van de uitvoering van
de leefbaarheidsprojecten is vertegenwoordigers van instellingen gevraagd of zij
van mening zijn dat er in grote lijnen consensus bestaat over de te volgen aanpak.
Van alle organisaties bleek een verhoudingsgewijs groot deel van mening te zijn
dat die er is. Wanneer overeenstemming ontbrak, was dit doorgaans op kleine
punten en leverde dat geen noemenswaardige belemmeringen op in het verloop van
de beleidsuitvoering.

Om inzicht te krijgen in het oordeel van vertegenwoordigers over de uitvoering van
de projecten op het gebied van de leefbaarheid en de arbeidsinpassing is naar hun
algemeen oordeel over de samenwerking in de projecten gevraagd; ook is gevraagd
of samenwerking in positieve of negatieve zin heeft bijgedragen aan het verloop
van de uitvoering.
In tabel 8.2 is het algemene oordeel over de samenwerking weergegeven. Daarbij is
voor de arbeidsinpassing het onderscheid tussen de verschillende uitvoerings-
strategieën aangehouden. Voor de beoordeling van de samenwerking in de
leefbaarheidsuitvoering is dit onderscheid naar uitvoeringsstrategie niet mogelijk.
Deze vertegenwoordigers zijn namelijk niet over de projecten maar over de wijken
ondervraagd. Voor de beoordeling van de samenwerking is daarom een onderscheid
naar betrokken organisatie gehanteerd. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de
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absolute scores in vijf categorieën ingedeeld.
Over het algemeen blijkt de samenwerking in de uitvoering positief beoordeeld te
worden. Een vergelijking van het oordeel over de samenwerking bij de uitvoering
van leefbaarheidsprojecten en die van arbeidsinpassingsprojecten, levert op dat de
samenwerking die in het kader van de leefbaarheid plaatsvindt, iets ongunstiger is
beoordeeld dan de samenwerking in het kader van de arbeidsinpassing. In het kader
van de arbeidsinpassing is de individuele-trajectstrategie het gunstigst beoordeeld.
Daartegenover staat de marktgerichte strategie. Deze is het vaakst ongunstig
beoordeeld door vertegenwoordigers betrokken bij de uitvoering. Ten aanzien van
de leefbaarheidsprojecten is het oordeel over de samenwerking louter op het niveau
van de instellingen te geven. Een vergelijking van de vertegenwoordigers leert dat
de politie de samenwerking het vaakst positief beoordeeld. Geen van de
vertegenwoordigers van de politie heeft aan de samenwerking het label 'matig' of
'slecht' gegeven. Het minst vaak positief zijn de woningbouwcorporaties en de
bewonersorganisaties. Weinig vertegenwoordigers van deze organisaties beoordelen
de samenwerking als 'goed'. Het merendeel beoordeelt deze als 'redelijk' of 'matig'.

Relatief weinig vertegenwoordigers van de leefbaarheidsprojecten zien de samen-
werking als positief effect van hun projecten. Alleen van de vertegenwoordigers
van arbeidsinpassingsprojecten die zich kenmerken door een instrumentele strate-
gie, is er een meerderheid die als verdienste van hun project noemt dat er een
aantal partijen is samengebracht (tabel 8.2). Van de vertegenwoordigers van
arbeidsinpassingsprojecten die zich kenmerken door een individuele-trajectstrategie
of door een marktgerichte strategie, is dit een minderheid. En ook van de vertegen-
woordigers van leefbaarheidsprojecten, opgesplitst in vertegenwoordigers van
welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, politie en bewonersorganisaties, is
dit telkens een minderheid.
Vertegenwoordigers van de uitvoering zijn gevraagd van drie factoren, die iets
zeggen over de samenwerking, aan te geven of deze een negatief effect hebben
gehad op het verloop van projecten. Gemiddeld noemen vertegenwoordigers van
leefbaarheidsprojecten meer faalfactoren dan vertegenwoordigers van arbeids-
inpassingsprojecten. Over het algemeen geldt echter dat faalfactoren die betrekking
hebben op (een bepaald element van) de samenwerking relatief weinig genoemd
worden. Te weinig prioriteit bij betrokken organisaties en een gebrekkige samen-
werking meer in het algemeen zijn factoren die door een minderheid van vertegen-
woordigers van arbeidsinpassingsprojecten, ongeacht de gehanteerde strategie,
worden genoemd. En ook bij de vertegenwoordigers van leefbaarheidsprojecten
gaat het - ongeacht de organisatie waar zij bij betrokken zijn - om een minderheid.
Wanneer het gaat om het noemen van de gebrekkige samenwerking meer in het
algemeen gaat het bij beide projecten echter vaak om een vrij grote minderheid van
(groepen) vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de uitvoering (25%-50%). Een
geringe betrokkenheid van burgers wordt door vertegenwoordigers van arbeidsin-
passingsprojecten, ongeacht de gehanteerde strategie, niet of nauwelijks genoemd.
Dat ligt anders voor vertegenwoordigers van de leefbaarheidsprojecten. Een vrij
grote minderheid van vertegenwoordigers van politie en bewonersorganisaties en
een meerderheid van vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties benoemt de
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geringe betrokkenheid van burgers tot faalfactor.
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Tabel 8.2 Beoordeling van de samenwerkingsverbanden in het kader van de arbeidsinpassing en de
leefbaarheid, naar respectievelijk uitvoeringsstrategie en organisatietype 

arbeidsinpassing
individuele- instrumentele marktgerichte

trajectstrategie strategie  strategie
goed +++ +++ +++
redelijk ++ ++ ++
matig 0 + +
slecht 0 0 +
positief effect

aantal partijen is samengebracht ++ +++ ++
faalfactoren

te weinig prioriteit bij betrokken organisaties + + ++
gebrekkige samenwerking ++ ++ +
betrokkenheid burgers te gering 0 + 0

succesfactoren
bijdrage gemeentelijke diensten 0 ++ ++
betrokkenheid burgers 0 + ++
mix betrokken organisaties ++ +++ ++

(n) (9) (22) (14)

leefbaarheid
welzijns- woning- politie bewoners-

instellingen corporaties organisaties
goed ++ + ++ +
redelijk ++ ++ +++ ++
matig + ++ 0 ++
slecht 0 0 0 0
positief effect

aantal partijen is samengebracht ++ ++ ++ ++
faalfactoren

te weinig prioriteit bij betrokken
organisaties + ++ + ++
gebrekkige samenwerking + ++ ++ ++
betrokkenheid burgers gering + +++ ++ ++

succesfactoren
bijdrage gemeentelijke diensten +++ +++ +++ +++
betrokkenheid burgers ++ + ++++ +++
mix betrokken organisaties +++ +++ ++ ++

(n) (25) (13) (12) (9)
++++ = in meer dan 75% van de gevallen hebben actoren deze beoordeling gegeven.
+++ = in 50%-75% van de gevallen hebben actoren deze beoordeling gegeven.
++ = in 25%-50%  van de gevallen hebben actoren deze beoordeling gegeven.
+ = in minder dan 25% van de gevallen hebben actoren deze beoordeling gegeven.
0 = prioriteit is niet genoemd.

Tevens is gevraagd voor een drietal factoren aan te geven of deze een positief effect
hebben gehad op het verloop van projecten. 
Zowel de uitvoerders van arbeidsinpassingsprojecten als de uitvoerders van leef-
baarheidsprojecten noemen gemiddeld wat meer succes- dan faalfactoren die
betrekking hebben op de samenwerking. Gemiddeld noemen vertegenwoordigers
van leefbaarheidsprojecten meer succesfactoren dan vertegenwoordigers van
arbeidsinpassingsprojecten. 
Zowel 'de bijdrage van gemeentelijke diensten' als 'de betrokkenheid van burgers'
wordt genoemd als succesfactor door een minderheid van de vertegenwoordigers
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betrokken bij de uitvoering van arbeidsinpassingsprojecten, ongeacht de gehanteer-
de strategie. 'Een mix van betrokken organisaties' wordt alleen genoemd door een
meerderheid van vertegenwoordigers van arbeidsinpassingsprojecten die zich
kenmerken door een instrumentele strategie.
Ten minste de helft van de vertegenwoordigers betrokken bij de uitvoering van
leefbaarheidsprojecten - ongeacht de organisatie waar zij werkzaam zijn -
beschouwt 'de bijdrage van gemeentelijke diensten' als succesfactor. Zowel de
meeste vertegenwoordigers van de politie als van bewonersorganisaties beschouwen
'de betrokkenheid van burgers' als factor die een gunstige invloed heeft op het
verloop van hun leefbaarheidsproject. Een meerderheid van de vertegenwoordigers
van welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties ten slotte zegt dat de 'mix van
betrokken organisaties' een gunstige invloed heeft gehad op het verloop van hun
leefbaarheidsproject. 

8.3 De probleemgerichtheid

Uit de 31 onderzoeksgemeenten zijn 20 buurten, afkomstig uit 18 gemeenten,
geselecteerd waar volgens de verantwoordelijke lokale bestuurders sprake is van
een cumulatie van problemen en van een territoriaal geconcentreerde beleids-
inspanning. De buurten zijn op basis van demografische, stedenbouwkundige,
sociaal-economische en woningvoorraadgegevens ingedeeld in vier buurttypen:
traditionele arbeiderswijken, vooroorlogse laagbouwwijken, naoorlogse uitbrei-
dingswijken en recente nieuwbouwwijken. Nagegaan is in hoeverre de 20 buurten
en de vier buurttypen op grond van objectieve indexen die betrekking hebben op de
woning, de voorzieningen en de sociaal-economische situatie van de bewoners van
elkaar verschillen dan wel met elkaar overeenkomen en in welke mate de buurten
als kwetsbare gebieden aan te merken zijn. 
Het blijkt dat de meeste onderzoeksbuurten, waarvan de mate van achterstand met
drie indexen is aangegeven, kwetsbaarder zijn dan de gemiddelde buurt in Neder-
land. Dit geldt vooral ten aanzien van de sociaal-economische achterstand en de
woning (woonomgeving). In de meeste onderzoeksbuurten zijn daarentegen wel een
of meer basisvoorzieningen aanwezig, naast een of meer andere voorzieningen.
Verder is de helft van de onderzoeksbuurten kwetsbaarder dan andere buurten in
dezelfde gemeente. Een aantal buurten daarentegen behoort niet op alle aspecten tot
de 'slechtste' buurten van de gemeenten. 
De vraag is of de politieke keuze om deze gebieden tot actiegebied te verklaren ook
overeenkomt met een meer objectieve typering van deze gebieden. Dat blijkt dus
niet zo te zijn, een constatering die eerder op grond van een enkele indexering is
gedaan (Van der Pennen en Ter Borg 1996: 143). Een verklaring voor deze discre-
pantie is toen gevonden in een andere (beleids)definitie van achterstand, waarbij
andere indicatoren sterker worden benadrukt en hiermee samenhangend de
strategische inzet van het beleid. In die benadering wordt de aanpak in een bepaald
gebied niet louter gekozen vanwege de objectieve problemen die er heersen, maar
tevens vanwege de aanwezige succeskansen van het beleid. Een geslaagd voor-
beeldproject kan zo andere buurten over de drempel helpen en vertrouwen geven in
de gekozen aanpak. Dit betekent dat problemen daadwerkelijk oplosbaar dienen te
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zijn en dat voldoende kader binnen de buurt aanwezig dient te zijn om de projecten
te trekken.
Het beeld over een buurt dat door middel van de drie indexen is ontstaan - kwets-
baarheid op grond van objectieve indicatoren - hoeft ook niet overeen te stemmen
met de dagelijkse realiteit van het leven in zo'n buurt. Nagegaan is hoe bewoners
het leefklimaat in hun buurt en hun positie op de arbeidsmarkt beoordelen. Uit deze
onderzoeksgegevens komt naar voren dat bewoners van de 20 achterstandsbuurten
doorgaans positief oordelen over hun buurt. De meerderheid van de bewoners lijkt
geen noemenswaardige problemen in hun buurt te hebben; zij zijn over de gehele
linie bezien neutraal of zelfs (uitgesproken) positief over hun buurt. Een belangrijke
minderheid van de bewoners beoordeelt hun buurt echter op diverse aspecten
negatief. 
Over de positie op de arbeidsmarkt is, zoals mocht worden verwacht, de groep
werkloze bewoners het meest ontevreden over de positie die zij innemen. De meest
genoemde nadelen zijn de financiële achteruitgang en onzekerheid over de toe-
komst. Er zijn wat betreft de oordelen over de positie op de arbeidsmarkt over het
algemeen weinig verschillen tussen de vier typen buurten.
Over het geheel genomen geven de resultaten de indruk dat veel bewoners verbaasd
zouden zijn wanneer ze zouden vernemen dat de wethouder sociale vernieuwing
hun wijk als 'achterstandswijk' beschouwt. Er lijkt met andere woorden een verschil
te bestaan tussen de visie van beleidsmakers op deze wijken en de opvattingen van
bewoners. De discussie naar aanleiding van de ongeregeldheden in Groningen
illustreert dat ook. De bewoners van de Oosterparkbuurt zijn trots op hun buurt,
accepteren niet dat over hun buurt negatieve uitspraken worden gedaan en ver-
wachten van de autoriteiten dat die de orde en de veiligheid in de buurt mee helpen
bewaren. 
Bij deze discrepantie kunnen ook andere effecten een rol spelen. Het psycholo-
gische effect kan zich voordoen dat bewoners niet zo snel hun woonomgeving
uitsluitend negatief zullen beoordelen (cognitieve dissonantiereductie). Ook kan
een wisselwerking tussen woonomgeving en type bewoners een rol spelen. Uit
onderzoek naar de leefbaarheid in Amsterdam (Van de Wardt en De Jong 1997) is
bijvoorbeeld gebleken dat in binnenstadswijken veelal mensen wonen die de objec-
tieve overlast niet zo'n probleem vinden, maar daarentegen de voordelen van een
centrale ligging en een stedelijke atmosfeer zeer belangrijk vinden. Dat betekent
dat de eisen en verwachtingen van bewoners ten aanzien van hun woonomgeving
sterk kunnen verschillen naar type wijk.

8.3.1 Verwachtingen van wethouders over de rol van burgers

Wat gedetailleerder is nagegaan in hoeverre thema's die een centrale plaats
innemen binnen leefbaarheidsprojecten, aansluiten bij de belangrijkste problemen
die de bewoners noemen. Over het algemeen kan gesteld worden dat de thema's
waar de leefbaarheidsprojecten zich op richten, in grote lijnen overeenkomen met
de door burgers genoemde belangrijkste problemen. Thema's als 'fysiek beheer',
'sociaal beheer' en 'veiligheid en criminaliteit' nemen een belangrijke plaats in in
projecten die deel uitmaken van de integrale strategie van de leefbaarheid.
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Tegelijkertijd worden door burgers ook vaak problemen genoemd die op deze
terreinen betrekking hebben.
Beleidsvoerders doen een beroep op de inzet van bewoners bij de uitvoering van de
maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid. Een belangrijke voorwaarde
hiervoor is dat er een zekere mate van consensus is over de uitgangspunten of
probleemdefinities.

Over de rol van burgers bestaat bij wethouders geen eenstemmigheid. Deze varieert
van consument, intermediair voor de doelgroep en beleidsontwikkelaar tot
beleidsuitvoerder. Sommige wethouders kennen aan burgers veel en vergaande
rollen toe in het beleidsproces, anderen kennen slechts weinig (vergaande) rollen
toe. 
De rol die men in de projecten voor de burgers heeft weggelegd, is vaak tweeledig:
enerzijds verwacht men van buurtbewoners een rol als actor (producent van beleid)
en anderzijds ziet men de buurtbewoners als consument op wie de dienstverlening
in de wijk beter moet worden afgestemd. In een beperkt aantal projecten is de rol
van de buurtbewoners als producent van beleid vergaand uitgewerkt. In deze
projecten hebben buurtbewoners een duidelijke verantwoordelijkheid gekregen voor
de besluitvorming doordat hun budgetten ter beschikking zijn gesteld. 
Evenals bij de wethouders, lopen bij de actoren de verwachtingen ten aanzien van
de rol van de burger nogal uiteen. Er is geen enkele rol waarvoor geldt dat een
meerderheid van alle typen organisaties het gewenst vindt dat de burger deze
vervult. Een meerderheid van de welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties en
politie kent aan de burger de rol van buurtvertegenwoordiger toe. De meerderheid
van de welzijnsinstellingen en van de politie kent de burger ook een rol in de
uitvoering toe. Bewonersorganisaties zijn het voorzichtigst: er is geen enkele rol
waarvan de meerderheid van de bewonersorganisaties het gewenst vindt dat burgers
deze vervullen. Mogelijk willen veel bewonersorganisaties geen oneigenlijke
aanspraken doen op de tijd en arbeidskracht van burgers en vinden zij de uitvoering
van leefbaarheidsprojecten een taak van de overheid en van instellingen. 
Hoewel de verwachtingen ten aanzien van de burger uiteenlopen onder wethouders
en uitvoerders, wordt van de burger vaak een houding van betrokkenheid bij de
buurt verondersteld. Maar wat betekent de buurt voor de burger? 
Afgemeten aan het contact dat men heeft met buren, de gerichtheid op de buurt in
het dagelijks leven en het beroep dat men doet op burenhulp bij problemen in de
buurt, lijkt er sprake van een behoorlijk sterke buurtgebondenheid. Verder blijken
nogal wat mensen op de hoogte te zijn van het leefbaarheidsproject in hun buurt en
van de activiteiten die daar deel van uitmaken, hetgeen mogelijk ook duidt op
interesse in en betrokkenheid bij de buurt. Er zijn wat deze zaken betreft wel enige
verschillen naar buurttype. Behalve wat betreft de gehechtheid aan de buurt verto-
nen de traditionele arbeiderswijken de minste buurtgebondenheid. Tegelijkertijd is
de naamsbekendheid van leefbaarheidsprojecten en - activiteiten in dit type buurten
geringer dan in andere buurten. 
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8.4 Draagvlak voor beleid

In tien sociale-vernieuwingsbuurten waar leefbaarheidsprojecten plaatsvinden, zijn
in elke buurt ongeveer 150 telefonische interviews gehouden over thema's die
inzicht kunnen verschaffen in het sociale draagvlak voor de projecten en de activi-
teiten die daar deel van uitmaken.
Het sociale draagvlak voor leefbaarheidsactiviteiten (waarin men kan participeren)
blijkt vrij gedifferentieerd van aard. Sociaal draagvlak wordt hier opgevat als
acceptatie van en instemming met het beleid en mogelijke deelname aan de maat-
regelen. In geen enkel type buurt is het draagvlak echter als sterk te beschouwen.
Voor elk buurttype geldt dat de overgrote meerderheid niet geparticipeerd heeft in
leefbaarheidsactiviteiten en dat de meerderheid van de bewoners vindt dat er geen
problemen spelen. Verder is er in elk buurttype een gering aantal bewoners die
vinden dat er wel problemen spelen in de buurt, maar die tegelijkertijd geen
vertrouwen hebben in een oplossing daarvan door het leefbaarheidsproject in hun
buurt. Slechts een kleine minderheid erkent dat er ernstige problemen spelen én
accepteert het beleid in sterke mate, dat wil zeggen werkt mee aan de uitvoering
van het beleid en verwacht van het beleid een (belangrijke) bijdrage aan de
leefbaarheid van de buurt. 
Hoewel het draagvlak dus in geen enkel type buurt sterk is, zijn er tussen de vier
buurttypen wel enkele gradatieverschillen als het gaat om de sterkte van het sociale
draagvlak voor leefbaarheidsprojecten en -activiteiten. De buurttypen lopen met
andere woorden uiteen wat betreft de sterke en zwakke punten van het sociale
draagvlak voor het leefbaarheidsbeleid. Zowel voor de traditionele arbeidersbuurten
als voor de naoorlogse uitbreidingswijken geldt dat een relatief groot deel onder-
kent dat er problemen spelen in de buurt. Een belangrijke voorwaarde om te
kunnen spreken van een sterk draagvlak is in deze typen buurten aanwezig, meer
dan in de andere twee typen buurten. Tegelijkertijd is het aandeel participanten in
deze buurten gemiddeld tot relatief laag, en het aandeel dat geen enkele bijdrage
verwacht van de projecten gemiddeld. Het feit dat de buurtgerichtheid in deze
buurten relatief zwak is - en dat geldt met name voor de traditionele arbeiders-
wijken - maakt het twijfelachtig of een betere promotie van activiteiten, en daarmee
grotere bekendheid ervan, tot een versterking van het draagvlak kan leiden.

Hoewel het aantal bewoners dat erkent dat er problemen spelen in de buurt in de
recente nieuwbouwwijken het kleinst is van alle vier typen buurten, is het aandeel
participanten hier het grootst. Een (andere) belangrijke voorwaarde om te kunnen
spreken van een sterk draagvlak is in dit type buurten dus meer aanwezig dan in de
andere typen buurten. Bovendien is men in dit type buurten het meest optimistisch
als het gaat om de bijdrage van het leefbaarheidsproject aan de leefbaarheid in de
buurt. Tevens is de buurtbinding er het grootst. Hoewel bewoners uit deze buurten
van gemiddeld de meeste activiteiten op de hoogte zijn, kan een betere promotie, en
daarmee grotere bekendheid, van activiteiten mogelijk het draagvlak nog wat
versterken.  
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8.5 De praktijk van sociale vernieuwing nader beoordeeld

In het eerste hoofdstuk is een aantal criteria geformuleerd waarmee de beleids-
vorming op lokaal niveau kan worden geëvalueerd. In de voorgaande paragrafen
zijn de onderzoeksbevindingen samengevat. In deze paragraaf worden aan de hand
van deze bevindingen conclusies geformuleerd met betrekking tot het verloop van
sociale vernieuwing. In de volgende paragraaf worden meer algemeen-bestuurlijke
gevolgtrekkingen gepresenteerd met betrekking tot de lokale bestuurspraktijk. 

Het eerste criterium is de mate van probleemgerichtheid. 
Vastgesteld kan worden dat lokale beleidsmakers (zowel bij de gemeente als bij de
instellingen) wel degelijk georiënteerd zijn op het aanpakken van ernstige proble-
men in de lokale samenleving, maar dat lokale specificatie lastig blijkt. Indien die
namelijk ontbreekt dan wel nog onvoldoende uitgewerkt is, ontbreken handvatten
om tot de formulering van effectief beleid te komen. De effectiviteit van een
probleemgerichte aanpak wordt vergroot indien lokale beleidsvoerders in staat zijn
om tot fine-tuning te komen. Met die fijnmazige afstemming wordt bedoeld dat de
sociale problematiek qua aard, omvang, territorium en bevolkingscategorie zodanig
is gedefinieerd, dat de door de lokale beleidsvoerders te manipuleren factoren zijn
te (onder)scheiden van de niet te manipuleren factoren. Beleidseffectiviteit is gebaat
bij duidelijkheid over aanknopingspunten om het probleem aan te pakken. 
Nu is het niet eenvoudig om lokale specificaties van sociale problemen op te
stellen. Niet alleen ontbreekt het vaak aan de noodzakelijke informatie, uit onder-
zoek van onder andere het SCP zelf komt naar voren dat bijvoorbeeld de leefsituatie
van ouderen en gehandicapten niet wezenlijk verschilt wanneer gekeken wordt naar
stedelijkheidsgraad. Dat is een aanwijzing voor het feit dat ten aanzien van die
lokale specificiteit nu ook weer niet te veel moet worden verwacht. Aan de andere
kant is het voor de concretisering van algemeen lokaal sociaal beleid wel een
vereiste dat er inzicht is in de samenstelling van de bevolking, de omvang van de
diverse bevolkingscategorieën en de spreiding van maatschappelijke problemen
over bevolkingsgroepen. Dit geldt des te sterker naarmate zich een concentratie van
sociale problemen voordoet bij bepaalde bevolkingscategorieën.

Het tweede criterium betreft de mate van integraliteit van de beleidsvoering, opge-
vat als de mate waarin het probleemgestuurd beleid sector- dan wel veldoverstij-
gend is. Uit het onderzoek komt naar voren dat indien voor de beleidsvoering
ingangen gekozen worden als die van doelgroepen, wijken en buurten of probleem-
clusters, de kans op integraliteit van beleid toeneemt. Daarbij is tevens geconsta-
teerd dat het geen noodzakelijke voorwaarde voor de effectiviteit van de beleids-
interventie is, dat de organisatie van het beleid daarop is aangepast. Projectmatig
werken en afspraken maken over samenwerking zijn manieren om die integraliteit
daadwerkelijk in de bestuurspraktijk te realiseren. Veel hangt af van de gekozen
strategie en van de personen die daarin een sleutelrol vervullen. Het succes of falen
van de beleidsintegraliteit is afhankelijk van een combinatie van die factoren. In
bestuurlijk opzicht is de realisering van beleidsintegraliteit dan ook een van de
lastigste opdrachten.
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Iets gemakkelijker gaat het in de uitvoeringspraktijk wanneer voor de behandeling
van thema's als 'leefbaarheid' en 'arbeidsinpassing' een projectmatige manier van
werken is gekozen. Het bereiken van de noodzakelijk geachte integraliteit is dan
afhankelijk van de gekozen strategie. Zo is de marktgerichte strategie bij arbeids-
inpassing het meest integraal van karakter.
Niettemin is het voor de deelnemende actoren niet altijd gemakkelijk ten behoeve
van een hoger, algemeen belang in te leveren op het eigen belang. Om die reden zal
het nastreven van integraliteit van beleid vanuit de overtuiging dat daarmee de
oplossing van een sociaal probleem dichterbij komt, meestal moeizaam gaan en een
proces van lange adem blijken.

Het derde beoordelingscriterium, de mate van samenwerking, ligt in het verlengde
van het voorgaande. Uit het onderzoek komt naar voren dat, ondanks de goede
intenties van betrokkenen, die samenwerking weliswaar tot stand komt, maar qua
uitkomsten minder oplevert dan verwacht mag worden. Hoewel de desbetreffende
beleidsnetwerken breed van samenstelling zijn en de meest relevante actoren hun
positie redelijk tot goed hebben verankerd, is het oordeel over de samenwerking
genuanceerd. Het oordeel verschilt per thema of project, is in het ene geval positie-
ver dan in het andere geval en is sterk afhankelijk van de behaalde resultaten: de
uitvoering van de leefbaarheidsprojecten wordt minder positief beoordeeld dan die
van de arbeidsinpassingsprojecten. Daarbij spreekt het vanzelf dat naarmate het
resultaat van de inspanningen meer overeenkomt met de eigen ideeën en bedoe-
lingen, de desbetreffende actor daarover tevredener is dan wanneer die uitkomsten
verder verwijderd zijn van de eigen wensen en bedoelingen.

Het vierde criterium is de mate van betrokkenheid van burgers of bewoners bij de
totstandkoming en uitvoering van het beleid. Aangezien de participatie van burgers
een belangrijke doelstelling van de beleidsinspanningen is, is hieraan in het onder-
zoek veel aandacht besteed. De term 'draagvlak' is geïntroduceerd om vast te
kunnen stellen in hoeverre beleidsmaatregelen aansluiten bij de percepties van de
burgers. Is er sprake van divergentie of convergentie van opvattingen?
In algemene zin gesproken moet vastgesteld worden dat het draagvlak niet sterk is:
de participatiegraad is laag, de perceptie van beleidsmakers en bewoners van de
sociale problematiek en van de maatregelen die genomen moeten worden, verschilt
nogal. Wat het meest opvalt, is dat bewoners aanmerkelijk positiever over hun
woon- en leefomgeving oordelen dan de desbetreffende beleidsmakers en ook
positiever zijn dan de objectieve schets van de problematiek rechtvaardigt. Waar-
schijnlijk is hier het psychologische mechanisme van de cognitieve dissonantie-
reductie werkzaam: men zal niet snel geneigd zijn de eigen woonomgeving als
negatief te bestempelen indien men geen mogelijkheden heeft om daaruit te ver-
trekken. Voorstelbaar is ook dat bewoners zelf er andere opvattingen op nahouden
dan de lokale politici over wat nodig is voor een goed woon- en leefklimaat in de
buurt, zoals onlangs nog eens op tamelijk heftige wijze in Groningen bleek. 
Voor beleidsmakers is deze uitkomst in ieder geval een signaal om omzichtig met
het aanwijzen van achterstandswijken om te gaan en om veel preciezer dan tot nu
toe de aan te pakken problematiek te definiëren. Afstemming van die aanpak op de



165

wensen en behoeften van de bewoners is wenselijk met het oog op het creëren van
een draagvlak voor het beleid en het boeken van resultaat.

Als laatste criterium geldt de vraag: welke opbrengsten hebben al die inspanningen
nu opgeleverd? Welke resultaten zijn op het conto van de sociale vernieuwing te
boeken? 
Op basis van dit onderzoek is hierop een gedeeltelijk antwoord te geven. Er is wel
iets te zeggen over de wijze waarop gemeenten in het kader van sociale vernieu-
wing de lokale problemen hebben aangepakt, maar of daarmee ook de sociale
achterstand is verminderd, is veel moeilijker vast te stellen. Een veelheid van
factoren is werkzaam die invloed hebben op de sociale achterstand, die factoren
zijn nu eenmaal moeilijk van elkaar te isoleren, zodat een oorzakelijke verband
moeilijk is vast te stellen.
Is het maatschappelijke effect van het beleid moeilijk na te gaan, wel is vast te
stellen welke maatregelen in het kader van het achterstandsbeleid zijn genomen. De
mate van concreetheid van die maatregelen bepaalt tot op welke hoogte het
resultaat is vast te stellen. De mogelijkheid tot kwantificering helpt daarbij: het
plaatsen van mensen in een baan is gemakkelijker vast te stellen dan de toe- of
afname van de leefbaarheid van een buurt of wijk. 

Van de introductie van sociale vernieuwing is een positieve impuls uitgegaan op de
lokale bestuurspraktijk. Uit de verschillende onderzoeken komt naar voren dat de
sociale vernieuwing heeft geleid tot de totstandkoming van allerlei nieuwe initia-
tieven en tot het weer activeren van initiatieven die waren vastgelopen. In dat
opzicht heeft sociale vernieuwing een sterk katalyserende werking gehad. En
hoewel op landelijk niveau de belangstelling tamelijk snel was weggeëbd waarna
het grotestedenbeleid alle aandacht naar zich toe trok, heeft op lokaal niveau het
sociale-vernieuwingsproces nog tamelijk lang voortgeduurd. Thans is opname
ervan in het reguliere beleidsproces een veelvoorkomend fenomeen. 
In eerdere rapportages is gewezen op de verworvenheden met betrekking tot het
bestuurlijk instrumentarium. De koppeling van beleidsvrijheid en bestedingsvrij-
heid is een belangrijke factor geweest voor het slagen van sociale vernieuwing, zij
het dat beide vrijheden niet in dezelfde mate zijn vergroot. De vergroting van de
beleidsvrijheid door middel van deregulering was groter dan de vergroting van de
bestedingsvrijheid door verbreding van de doeluitkering. Voor de effectiviteit van
het beleid is het van belang dat beide bestuurlijke ingrepen in balans zijn. 
Een tweede verworvenheid zijn de bestuurlijke voorwaarden die zijn geschapen om
tot samenwerking en integraliteit van beleid te geraken, zij het dat die in de
uitvoeringspraktijk nog niet ten volle tot uiting zijn gekomen. Uit onderzoeken die
de afgelopen jaren zijn verricht naar de verschillende beleidsprocessen op lokaal
niveau, blijkt dit een belangrijk knelpunt. In het kader van de overdracht van taken
en bevoegdheden van centraal naar lokaal niveau ontbreekt het vaak aan een
adequaat bestuurlijk instrumentarium om een lokaal beleid te ontwikkelen dat
voldoet aan de geformuleerde verwachtingen.
De derde en laatste verworvenheid - en misschien wel de belangrijkste - heeft
betrekking op de gehanteerde werkwijze, waarin het lokale bestuur in samenspraak
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met betrokken mensen en groeperingen een beleid ontwikkelt dat voor een deel is
geïnspireerd door ideeën van direct betrokkenen en door hen ook wordt uitgevoerd.
Die gezamenlijke inspanning is vooral in de wijk of buurt te zien bij projecten die
gericht waren op verbetering van de leefbaarheid. Het succes van het - integrale -
wijkbeheer ter bevordering van de woon- en leefomgeving is voor een groot deel toe
te schrijven aan het sociale-vernieuwingsbeleid.
Op het terrein van de woon- en leefomgeving, het integrale wijkbeheer en het
verbeteren van de leefbaarheid van wijk of buurt, is blijkens het onderzoek het
meeste resultaat geboekt. Lokale besturen zijn met hun territoriale aanpak, de
aanwijzing van wijken die meer dan de gemiddelde aandacht van beleidsmakers
behoeven, redelijk succesvol gebleken. Bewoners zijn bij de oplossing van de
problematiek betrokken en hebben zeggenschap gehad in de te kiezen aanpak. 
In dit verband is de discrepantie tussen de probleempercepties van bewoners en die
van beleidsmakers het vermelden waard. Een van de meest opmerkelijke onder-
zoeksresultaten is het feit dat de bewoners veel positiever oordelen over hun woning
en woonomgeving dan de beleidsmakers. Daar waar beleidsmakers op grond van
objectieve gegevens en subjectieve waarneming buurten aanwijzen als
probleemgebieden, ervaren de bewoners de leefbaarheid veel minder negatief of
zelfs positief. 
Nu zullen bewoners van een buurt die geen verhuisplannen hebben of geen kans
zien de buurt te verlaten, hun woonomgeving wellicht ook wat milder beoordelen
dan op grond van objectieve gegevens gerechtvaardigd is. Niettemin doen beleids-
makers er goed aan buurten en wijken waar de leefsituatie verbetering behoeft, niet
onnodig negatief bejegenen. 

Het paradoxale zou wel eens kunnen zijn dat door de geconcentreerde beleids-
inspanningen van de afgelopen jaren, een deel van de sociale problematiek is
opgelost en dat daardoor het resterende in zijn volle scherpte zichtbaar wordt. Met
andere woorden: een deel van de sociale problematiek is aangepakt, dat wat resteert
en zich concentreert in de grote en grotere steden, is kennelijk het hardnekkigst en
het moeilijkst aan te pakken. Op onderdelen zijn ook hier wel successen behaald,
maar de sociale problematiek is nog steeds groot. Het grotestedenbeleid kan dan
ook als een voortzetting en een verbreding worden beschouwd van dit beleid, als
een geconcentreerde beleidsinspanning ter bestrijding van sociale achterstand. 
In dit verband wint ook de buurt- en wijkgerichte aanpak aan populariteit: buurten
met een hoge concentratie van problemen of waar mensen wonen die veel proble-
men kennen, worden tot beleidsprioriteit verheven. Daarbij moet niet vergeten
worden dat de aanpak van de problematiek niet noodzakelijkerwijze territoriaal
gebonden is. De buurt kan wel beschouwd worden als een vindplaats van proble-
men, maar niet als gebied waar alle problemen ook kunnen worden opgelost. Veel
oplossingen zijn niet aan de buurt of wijk gebonden, maar liggen op een hoger
niveau, zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarktproblematiek. Bij het ontwikkelen van
een wijkgerichte aanpak verdient het aanbeveling met dit gegeven rekening te
houden (zie ook Duyvendak 1997). 
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Waar het grotestedenbeleid zich richt op de grootstedelijke problematiek - de term
zegt het al - fungeert sociale vernieuwing in de overige gemeenten nog als beleids-
programma ter bestrijding van sociale achterstand. Een belangrijke verworvenheid
is dat de nieuw wijze van werken is verankerd in de lokale bestuurspraktijk: de
oorspronkelijke doelstelling van sociale vernieuwing om via een gezamenlijke
inspanning van gemeente, instellingen, organisaties en bewoners tot een bevredi-
gende aanpak van problemen te komen, is gehaald. Integratie van sociale vernieu-
wing in het reguliere lokale sociale beleid komt steeds meer voor. Die gezamenlijke
aanpak heeft vooral zijn nut bewezen bij de aanpak van problemen op het terrein
van leefbaarheid. De directe woonomgeving van burgers is voor hen ook van groot
gewicht en iets waarvoor men bereid is zich in te zetten.
Resumerend blijken de leefbaarheidsprojecten het meeste te voldoen aan de doel-
stellingen van het sociale-vernieuwingsbeleid. Voor het overige moet geconstateerd
worden dat de sociale problematiek in aanzienlijke mate resistent is tegen beleids-
interventies.

8.6 De balans opgemaakt: de lokale bestuurspraktijk

Welke betekenis kan aan sociale vernieuwing worden toegekend indien we deze
beschouwen in het kader van het decentralisatieproces in meer algemene zin?
De belangrijkste conclusie is dat het in algemene zin overdragen van taken,
bevoegdheden en middelen van de centrale naar de lokale overheid, in de
verwachting dat daarmee de beleidsontwikkeling doelmatiger en effectiever zal
verlopen, in de bestuurspraktijk op een aantal knelpunten stuit. Knelpunten, die
voor een deel voortvloeien uit een mismatch van bestuurlijke voorwaarden en
verwachte beleidsprestaties, voor een deel uit de weerbarstigheid van de maat-
schappelijke problematiek. Gezien deze uitkomsten kan decentralisatie beschouwd
worden als een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor de effectivi-
teit van beleid. 
Een aantal veronderstellingen over de voordelen van decentralisatie (bv. het bestuur
dichter bij de burger ofwel korte afstand bestuur-bestuurden, bestuur beter op de
hoogte van de lokale situatie, lokaal beleid is beter af te stemmen op de leefsituatie
van de bevolking c.q. op de sociale problematiek dan rijksbeleid) blijken in de
bestuurspraktijk anders uit te pakken. 

Zo leidt de kortere afstand tussen het lokale bestuur en de burger niet als vanzelf tot
een grotere, intensievere betrokkenheid van diezelfde burger bij het lokale beleid.
Wel kan gezegd worden dat, waar het de leefbaarheid van de woonomgeving
betreft, die betrokkenheid groter is dan bij andere projecten. De directe leefomge-
ving blijkt voor burgers van groot gewicht.
De leefsituatie van de bevolking blijkt lokaal minder te differentiëren dan gemeen-
lijk wordt aangenomen. Veel gemeenten zijn thans bezig een of andere vorm van
monitoring te ontwikkelen teneinde het inzicht in de lokale sociale problematiek te
vergroten. Het is daarbij van belang zo'n monitor probleemgericht te ontwikkelen,
omdat anders het gevaar bestaat dat veel informatie wordt verzameld die voor de
beleidsontwikkeling niet relevant of niet direct toepasbaar is. Daarnaast is het



168

zinvol om, alvorens een lokale monitor op te zetten, eerst na te gaan wat de waarde
voor het lokale niveau is van de kennis en informatie die reeds voorhanden is. Het
informatieve gehalte van landelijke onderzoeksgegevens is voor de lokale beleids-
voering niet op voorhand onvoldoende.
Al met al blijkt de lokale bestuurskracht van meer factoren afhankelijk dan alleen
van de vergroting van het takenpakket met bijbehorende financiële middelen. Met
name het vormgeven aan de samenwerking met belangrijke groeperingen en
organisaties in de lokale samenleving is van groot gewicht, net zoals de strategie-
ontwikkeling van betekenis is. 

Een ander belangrijk onderzoeksresultaat is het verschil in perceptie van (vertegen-
woordigers van) de centrale en lokale overheid over de taak en positie van de lokale
overheid. Zo wordt nog weleens veronachtzaamd dat de lokale overheid een direct
door de burgers gekozen politiek orgaan is en niet een uitvoeringsorganisatie van
de centrale overheid. Het kort populair gebleken principal agent-model, waarin de
centrale overheid bepaalt wat de lokale overheid presteert, is alweer op de terug-
tocht, hetgeen het zicht op realistischer bestuurlijke verhoudingen weer mogelijk
maakt.
Het bestuursmodel dat zich thans in een grote mate van populariteit mag verheu-
gen, namelijk dat waarin centrale en lokale overheid als partners van gelijk gewicht
proberen tot een gezamenlijke aanpak van de hardnekkig gebleken sociale proble-
matiek te komen, lijkt ook de meeste kans op succes te hebben. Op verschillende
beleidsterreinen zijn de respectieve ministeries bezig dat model nader in te vullen.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft een landelijk
beleidskader opgesteld voor lokaal onderwijsachterstandsbeleid, het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hetzelfde gedaan voor lokaal sociaal
beleid. Een dergelijk landelijk beleidskader is erop gericht gemeenten bij de lokale
beleidsvoering te ondersteunen en hen daartoe zo goed mogelijk toe te rusten. Dat
betekent ook het inventariseren van knelpunten op nationaal niveau die het
beleidsproces op lokaal niveau belemmeren. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken zit ook op dit spoor en probeert het decentralisatieproces af te stemmen op
kenmerken, ook in bestuurlijke zin, van het desbetreffende beleidsterrein: 'decentra-
liseren met beleid'. Uit onderzoek van Fleurke et al. (1997) komt naar voren dat
daarmee de kansen op succes zullen toenemen.

Wat de territoriale aanpak betreft, is al vermeld dat bestuurders wijken of buurten
negatiever definiëren dan de bewoners zelf. De praktijk van sociale vernieuwing
heeft laten zien dat een gezamenlijke aanpak van bestuurders, bewoners en instel-
lingen zijn vruchten heeft afgeworpen, vooral wanneer het over het leef- en woon-
klimaat van de buurt gaat. Bestuurders moeten oog hebben voor de kwetsbaarheid
van de buurt en ervoor waken de sociale problematiek alleen maar te definiëren op
wijkniveau. Indien gekozen wordt voor een territoriale aanpak, bestaat de neiging
om alle problemen ook op dat niveau aan te pakken, maar de oplossing van
sommige problemen - werkloosheid is hiervan het meest eenvoudige voorbeeld - is
nu eenmaal niet gebiedsgebonden; een niet-territoriale definiëring van het
probleem levert dan een grotere bijdrage aan een oplossing dan een territoriale
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definitie. Duyvendak heeft onlangs gewezen op de voordelen, maar ook op de
beperkingen van de wijkaanpak, waarbij de relatie tussen 'plek en probleem' een
belangrijke invalshoek is: het ruimtelijk redeneren is weliswaar van belang, maar
mag er zijns inziens niet toe leiden dat men blind wordt voor het feit dat oplossin-
gen vaak op een andere schaal liggen dan waar de problemen zich manifesteren.
Uit het onderzoek zijn voor die constatering de nodige aanwijzingen gevonden.
Een tweede kanttekening van hem - en waarvoor ook de nodige steun in het
onderzoek is te vinden - is dat het vaak effectiever is het achterstandsbeleid te
richten op specifieke groepen in wijk of buurt dan op die wijk in het algemeen
(Duyvendak 1997), juist ook om te voorkomen dat stigmatisering van wijken
optreedt, waarvoor in dit onderzoek enige aanwijzingen zijn verkregen. De wijk
kan dan wel als vindplaats van problemen fungeren, zij is daarmee niet tegelijk ook
de werkplaats voor de oplossing. De oplossing van de sociale problematiek ligt
vaak op een hoger niveau dan dat van de wijk of buurt.
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SUMMARY

1. Introduction 

Cities and urban districts and neighbourhoods are at the centre of attention – both
in a positive sense, as bearers of economic and cultural development and progress,
and in a negative sense, as areas of stagnation and decay. Certain districts and
neighbourhoods display evidence of social and physical segregation among
residents suffering from a wide range of deprivation. Living in these areas, it is
generally assumed, constitutes an important factor in the socially marginal position
of these people. These areas even exhibit such features as the breakdown of social
integration and conflicts between the various population groups. The authorities
have embarked on a "social offensive", designating such neighbourhoods as action
areas. This report describes the way in which this is being done as part of the policy
of social renewal in a general sense and more specifically in relation to the topics of
"quality of life and participation" and "employment". 

The municipalities have been charged with and given the resources to tackle and
prevent local social problems as they themselves see fit. The research concentrates
on the way in which the municipalities do this; what form and content do they give
to this decentralised objective as formulated by the national government? The local
social problems have been defined in this publication as deprivation problems that
manifest themselves in such areas as quality of life and participation in urban
neighbourhoods and the labour market position of the inhabitants.

2. The practice of social renewal in more detail

This summary formulates a number of general conclusions on the basis of the
empirical data on the policy process. This is done on the basis of the following
criteria:
- the degree of problem-orientation; 
- the degree of involvement of the public;
- the degree of integrality;
- the degree of co-operation, and
- the extent to which policy results are achieved.

These are criteria based on the decentralisation of administrative responsibilities
from the central government to the municipalities. An important notion behind the
decentralisation is the proposition that local government is better equipped than
central government to bring about the integral approach and intersectoral co-
operation required. This co-operation and integrality is regarded as vital since it is
not possible to solve the problems of deprivation on the basis of a sectoral approach
and because the policy needs to be given form and substance in conjunction with
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other actors. Sector-overarching policy-formation and co-operation with private and
semi-government institutions accordingly form a precondition for the effective
tackling of problems. An integral approach stands a better chance of success at
local level as the lines of communication are shorter and the various policy actors
are close to the problems and can therefore work on a problem-oriented basis. 

With respect to the degree of problem-orientation, the question at issue concerns
the extent to which the neighbourhood environment and social circumstances of the
citizens in question are an identifiable element in the approach adopted. As an
additional factor, it is also assumed, the involvement of citizens can be more
effectively assured by the local authorities as these are policies with an immediate
bearing on the way in which people live. 

2.1 The degree of problem-orientation 

It is clear that local policy-makers (working for both the municipalities and other
institutions) are in fact oriented towards tackling serious problems in local society.
Taken as a whole, however, the results give the impression that many residents
would be astonished if they were to learn that the alderman with responsibility for
social renewal regarded their district as a "deprived neighbourhood". In other
words there appears to be a difference between the vision of policy-makers towards
these districts and the attitudes of the local residents.

The local specification of social problems is in fact awkward – and where such a
specification is lacking or has not yet been sufficiently worked out there will be an
inadequate frame of reference for the formulation of effective policies. The
effectiveness of a problem-oriented approach is enhanced if local administrators are
able to deal with the fine-tuning of social problems. By this is meant that the social
problems are defined in such a way in terms of nature, scale, territory and
population category that the factors to be manipulated by the local administrators
can be separated and distinguished from those that cannot. Policy-effectiveness is
enhanced by clarity concerning practical points of reference for tackling the
problem.

Now it is not a straightforward matter to draw up local specifications of social
problems. Not only is there often a lack of necessary information but research
conducted by (among others) the SCO indicates that (for example) the
circumstances of the elderly and disabled do not differ radically if we examine the
degree of urbanisation. This is an indication of the fact that not too much should be
expected of such local specificity. On the other hand the conversion of general local
social policy into specific measures does require insight into the composition of the
population, the size of the various population categories and the distribution of
social problems over population groups. This applies all the more if there is a
concentration of social problems among certain population categories. 
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2.2 Degree of involvement of the public

Since the participation of citizens is an important objective of official policy it has
been closely examined in this research. The term "public support" has been
introduced in order to establish the extent to which policy measures are consistent
with the perceptions of members of the public. Is there a divergence or convergence
of views?

Generally speaking the evidence indicates that public support is not strong: the
degree of participation is low, while the perceptions of policy-makers and local
residents of the social problems and the need for specific measures tend to differ.
The most notable feature is that local residents are substantially more positive about
their local environment than the relevant policy-makers and are also more positive
than an objective analysis of the problem would otherwise justify. In all probability
this is an example of the psychological mechanism of cognitive dissonance: people
will be disinclined to take a negative view of their local environment if they see no
prospects of escaping from it. It is also conceivable that the residents themselves
will have different views from local politicians on what is required for a good
quality of life in their neighbourhood. 

For policy-makers these findings provide grounds for caution when it comes to
designating deprived neighbourhoods, and they also provide reason to define the
problems to be tackled much more precisely than hitherto. Co-ordinating that
strategy with the wishes and requirements of the residents is desirable with a view
to creating a basis of public support for the policies and for achieving results.
Prudent democratic government is to be favoured over autocratic, authoritarian
administration.

2.3 The degree of integrality

The degree of integrality of policy administration has been interpreted as the extent
to which the problem-led policies transcend more than one particular sector or
field. The research indicates that if the administration of policy is based on target
groups, districts and neighbourhoods or problem-clusters, there is a better chance of
policy integrality. It was also found that it was not a necessary precondition for the
effectiveness of policy-intervention for the organisation of policy to be adjusted
accordingly. Working on a project basis and reaching agreements on co-operation
are practical ways of achieving such integrality in administrative practice. Much
depends on the strategy selected and on the individuals occupying key roles. The
success or failure of policy coherence depends on a combination of these factors. In
an administrative sense the realisation of policy integrality is, accordingly, one of
the most awkward challenges. 

Things are somewhat easier in practice when subjects such as quality of life and
labour-force assimilation are tackled on a project-basis. Achieving the necessary
integrality then becomes a matter of the strategy selected. A market-oriented
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strategy is, for example, the most comprehensive in nature when it comes to labour-
force assimilation. 

Nevertheless it is not always easy for the actors in question to give up a part their
own interests on behalf of a higher, general interest. For this reason the pursuit of
policy integrality on the grounds that this will bring the solution to a social problem
closer will generally be a laborious process calling for persistence. 

2.4 The degree of co-operation 

The degree of co-operation is a logical extension of the foregoing. The research
reveals that despite the good intentions of those concerned and the fact that such
co-operation does come about, the results are less than might be expected. Although
the relevant policy networks are broadly-based and the most relevant actors have
anchored their positions reasonably well, the judgements about the co-operation are
qualified. Opinions differ from subject to subject or project to project, will
sometimes be much more positive than others and depend heavily on the results
obtained: the implementation of projects to improve the quality of life are assessed
less favourably than labour-force assimilation projects. In this regard it goes
without saying that the more the results of the efforts correspond with people's own
ideas and intentions, the more the actor in question will be satisfied than if the
results are wide of the mark. 

3. The benefits of social renewal

What results may social renewal be said to attain? This research enables a partial
response to be provided. Something can be said about the way in which
municipalities have tackled local problems within the context of social renewal, but
whether this has also led to a reduction in social deprivation is more difficult to
establish. All sorts of factors affecting social deprivation are at work - factors which
it is difficult to isolate from one another, so that it is difficult to determine any
causal link. 

Although it is difficult to establish the social effects of policies, it is possible to
determine which measures have been taken as part of anti-deprivation policy. The
more specific those measures the more it is possible to establish the result in
question. The potential for quantification helps in this respect: it is easier to
establish whether people have been placed in employment than to decide whether
the quality of life in a particular neighbourhood or district has improved or
declined. 

The introduction of social renewal has had a positive effect on local government.
The various surveys indicate that social renewal has resulted in the introduction of
a wide range of new initiatives and in the reactivation of initiatives that had
foundered. In that sense social renewal has had a major catalytic effect. And
although interest in social renewal faded fairly quickly at national level, giving way
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to a concentration on the big-city policy, the social renewal process continued for a
considerable period at local level. Its inclusion in the regular policy process is
currently a common phenomenon. 

Earlier reports have noted the achievements with respect to the range of
administrative instruments. The linkage of policy-freedom and budgetary freedom
has been an important factor in the success of social renewal, although the two
freedoms have not been increased to the same extent. The enlargement of policy-
freedom by means of deregulation was greater than the enlargement of budgetary
freedom by the broadening of specific-purpose grants. It is important for both these
administrative interventions to be in balance for the effectiveness of policy. 

A second achievement consists of the administrative conditions that have been
created for the purposes of co-operation and the integrality of policy, although these
have not yet come fully into their own in practice. Surveys conducted in recent
years into the various policy processes at local level reveal this to be an important
sticking point. When it comes to the transfer of tasks and powers from central to
local level there is often a lack of adequate administrative instruments to develop a
local policy measuring up to the expectations that have been formulated. The third
and last - and possibly also the most important - achievement relates to the working
method adopted, in which local government in conjunction with the individuals
and groups concerned develops a policy which is in part inspired by the ideas of
those directly concerned and also implemented by them - this notwithstanding the
observation made earlier concerning the discrepancy between citizens and
administrators. At neighbourhood or district level these concerted efforts have been
particularly evident in the case of projects aimed at improving the quality of life.
The success of integral neighbourhood management to promote the residential and
neighbourhood environment is to a large extent attributable to the policy of social
renewal. 

The research shows that the most results have been achieved in the field of the
residential and local environment, integral neighbourhood management and
improving the quality of life at neighbourhood or district level. With their
territorial approach of designating neighbourhoods requiring above-average
attention by policy-makers, local authorities have proved reasonably successful.
Local residents have been drawn into the solution of problems and have had a say
in the approach to be adopted. 

One paradoxical feature could be the fact that the concerted policy efforts of recent
years have solved part of the social problems and consequently thrown the
remaining problems into sharp relief. In other words, a part of the social problems
has been tackled, while the remainder, concentrated in the larger cities, is evidently
the most obstinate and hardest to tackle. Successes have been recorded here and
there, but the social problems remain marked. The big-city policy may therefore be
regarded as a continuation of that policy, i.e. as a concerted policy effort to combat
social deprivation. 
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In this regard the neighbourhood-oriented and district-oriented approach is also
gaining popularity: neighbourhoods with a high concentration of problems or
housing people with numerous problems are designated as priority areas. In this
regard it should not be forgotten than the tackling of these problems need not
necessarily be territorially defined. While the neighbourhood may be regarded as
the locus of problems it is not necessarily the area in which problems can also all be
resolved. Many problems do not stem from neighbourhood or district level but
derive from a higher level, such as labour market problems. This factor needs to be
taken into account in developing a neighbourhood-based approach. 

Although as the name implies the big-city policy is concerned with metropolitan
problems, social renewal still serves in the remaining municipalities as a policy
programme to combat social deprivation. An important achievement is that the new
way of working is anchored in local administrative practice: the original objective
of social renewal of arriving at a satisfactory approach towards problems by means
of a concerted effort by the municipality, institutions, organisations and local
residents has been attained. The integration of social renewal into ordinary social
policy at local level is increasingly common. This concerted approach has proved
particularly useful in tackling problems with respect to quality of life. The
neighbourhood environment carries great weight for local residents and is
something for which they are prepared to make an effort. 

To sum up, the projects concerned with the quality of life appear to measure up best
to the objectives of social renewal policy. For the remainder it is evident that the
social problems are to a large extent resistant towards policy intervention. 

4. Drawing up the balance sheet: local administrative practice

What significance can be ascribed to social renewal if we regard this process as part
of the decentralisation process in a more general sense? The most important
conclusion is that in a general sense the transfer of tasks, powers and resources
from the central to the local government, in the expectation that this will enhance
the efficiency and effectiveness of administration, runs into a number of obstacles
in practice. In part these obstacles arise from a mismatch of administrative
conditions and expectations and in part from the recalcitrance of social problems.
Given these results, decentralisation may be regarded as a necessary but not
sufficient condition for the effectiveness of policy. 

When it comes to government administration in practice, a number of assumptions
concerning the advantages of decentralisation (e.g. government closer to the
citizen/shorter distance between government/governed; government better informed
on the local situation; local government more readily co-ordinated with the
circumstances of the local population or social problems than the national
government) turn out differently. The shorter distance between local government
and the citizen does not, for example, automatically result in greater involvement
by the citizen in local policy - although where the quality of life of the residential
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environment is concerned, the involvement is greater than in other projects. The
local environment carries great weight for citizens. 

There turns out to be less local differentiation in people’s circumstances than is
generally assumed. Many municipalities are currently in the process of developing
a different form of monitoring in order to enhance insight into local social
problems. In this regard it is important for the monitoring to be problem-oriented
as there will otherwise be a risk that a great deal of information is collected that is
of little relevance or not directly applicable in terms of policy development. Before
setting up a local monitor it is also advisable to establish the value at local level of
the already available knowledge and information. The information content of
national research data is not always sufficiently apparent at local government level. 

The efficacy of local government is, for example, dependent on more factors than
just increasing the range of tasks and associated financial resources. Giving
practical expression to the co-operation with leading groups and organisations in
the local community is highly important, as is strategy development. 

Another important research finding is the difference in perception of
(representatives of) central and a local government concerning the task and
position of local government. The fact is for example sometimes neglected that
local government is a political organ directly elected by the citizens and not a
central government executive agency. The briefly popular "principal agent model"
is already beating a retreat, thereby opening up the possibility of more realistic
administrative relationships. 

The administrative model that is currently in vogue - namely one in which central
and local government, as equal partners, seek jointly to tackle obdurate social
problems - appears to have the best chance of success. The various ministries are in
the process of fleshing out the model in their particular policy fields. The Ministry
of Education, Culture and Science has drawn up a national policy framework for
local policies to combat educational deprivation; the Ministry of Health, Welfare
and Sport has done the same for local social policy. A national policy framework of
this kind is aimed at supporting municipalities in local administration and
equipping them as effectively as possible. This also involves the identification of
sticking points at national level that can obstruct the policy process at local level.
The Ministry of the Interior is also going down this path and is seeking to gear the
decentralisation process (also in an administrative sense) to the features of the
relevant policy field: "decentralisation with policy". The research shows that this
enhances the prospects of success. 

As far as the territorial approach is concerned it has already been noted that
administrators define neighbourhoods or districts more negatively than the local
residents themselves. The practice of social renewal has indicated that a concerted
approach by administrators, local residents and institutions has borne fruit,
particularly when it comes to the local quality of life and the residential
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environment. Administrators need to be sensitive to the vulnerability of the
neighbourhood in question and to guard against defining social problems at district
level alone. If a territorial approach is adopted there is a tendency to tackle all the
problems at that level, but the solution of certain problems - of which employment
is the most obvious example - is not territorially bound; a non-territorial definition
of the problem can therefore make a greater contribution towards a solution than a
territorial definition. 

The advantages but also the limitations of the district-based approach may be
noted, in which the relationship between locality and problem is an important point
of departure: although it is important to see things in spatial terms one must not be
blind to the fact that solutions are often at a different level from that at which the
problems are manifesting themselves. The research provides the necessary
substantiation for this observation. 

A second qualification - once again supported by the research - is that it is often
more effective to direct anti-deprivation policy to specific groups in a district or
neighbourhood than to the neighbourhood in general. In particular, this helps avoid
the stigmatisation of districts, for which the research provided certain evidence.
The district may well be the location where problems are identified but may not
provide the appropriate workplace for solutions. The solution of social problems
must often be sought at a higher level than that of the district or neighbourhood.  
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BIJLAGE A  METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING 

Tabel A1 Onderzoeksgemeenten

provincie inwonertal verstedelijkings- Randstad
maat

niet-stedelijk
Graft-de Rijp Noord-Holland 6.107 5 ja
Anloo Drenthe 8.027 5 nee
Bakel en Milheeze Noord-Brabant 8.158 5 nee
Onderbanken Limburg 8.494 5 nee
Voerendaal Limburg 13.121 5 nee
Slochteren Groningen 14.430 5 nee

weinig stedelijk
Schipluiden Zuid-Holland 9.621 4 ja
Landsmeer Noord-Holland 10.425 4 ja
Heumen Gelderland 14.157 4 nee
Asten Noord-Brabant 16.032 4 nee
Hardinxveld-
Giessendam Zuid-Holland 17.601 4 ja
Raalte Overijssel 28.311 4 nee
Heerenveen Friesland 39.351 4 nee

matig stedelijk
Waddinxveen Zuid-Holland 25.876 3 ja
Waalwijk Noord-Brabant 29.725 3 nee
Goes Zeeland 33.998 3 nee
Lelystad Flevoland 60.707 3 nee
Hoorn Noord-Holland 61.800 3 nee
Apeldoorn Gelderland 150.915 3 nee

sterk stedelijk
Heemskerk Noord-Holland 35.151 2 ja
Nieuwegein Utrecht 59.214 2 ja
Venlo Limburg 64.781 2 nee
Deventer Overijssel 69.023 2 nee
Gouda Zuid-Holland 70.935 2 ja
Dordrecht Zuid-Holland 116.196 2 ja
Zaanstad Noord-Holland 133.817 2 ja

zeer sterk stedelijk
Leiden Zuid-Holland 116.224 1 ja
Tilburg Noord-Brabant 164.380 1 nee
Groningen Groningen 169.627 1 nee
Rotterdam Zuid-Holland 592.745 1 ja
Amsterdam Noord-Holland 718.119 1 ja

Bron: CBS (Statistisch Bestand Nederlandse Gemeenten 1996)
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A1 Eerste fase

In de interimrapportage Welzijn en sociale vernieuwing (Van der Pennen en Ter
Borg 1996) zijn de eerste bevindingen gepresenteerd over achterstandsproblemen in
de lokale samenleving en de bestrijding daarvan vanuit het perspectief van
welzijnsbeleid en sociale vernieuwing. De interimrapportage bestond uit twee
delen: een beschrijving van de structuur en het proces van het lokale beleid
enerzijds en een beschrijving van het objectieve en subjectieve 'lokale-probleem-
profiel' anderzijds. Voor het beleidsproces zijn data verzameld over de wijze
waarop lokale bestuurders van 31 gemeenten en hoofden van ambtelijke diensten
het lokale beleid vorm geven. Er zijn mondelinge interviews gehouden met 39
wethouders (waarvan 31 portefeuillehouders sociale vernieuwing) en er is een
schriftelijke enquête afgenomen van 25 hoofden van welzijnsdiensten. In deze
rapportage zijn enkele van de voornaamste bevindingen uit de gesprekken met
portefeuillehouders sociale vernieuwing beknopt samengevat.  
Voor het lokale-probleemprofiel is een achterstandsmaat ontwikkeld. Nagegaan is
in welke mate kenmerken van achterstand van burgers (hun achterstandssituatie,
inkomenspositie en opleiding) zijn te herkennen, waar zich ruimtelijke
concentraties voordoen en welke bevolkingscategorieën hiermee geconfronteerd
worden (voor verdere informatie zie bijlage D van het rapport Welzijn en sociale
vernieuwing). Verder heeft een onderzoek plaatsgevonden onder 1.853 bewoners
van twintig zogenoemde sociale-vernieuwings- of achterstandswijken in Nederland.
Deze bewoners zijn aan de hand van een schriftelijke vragenlijst ondervraagd over
een groot aantal onderwerpen met betrekking tot hun welzijn. Dit bewonersonder-
zoek heeft als basis gediend voor hoofdstuk 4 van het onderhavige rapport. 

A2 Tweede fase

Ten behoeve van deze rapportage is - naast de hiervoor genoemde bronnen -
gebruikgemaakt van vijf nieuwe bronnen: 
1. een woonindex, een voorzieningenindex en een achterstandsindex;
2. documenten van 20 leefbaarheidsprojecten en documenten van 20 arbeids-

inpassingsprojecten;
3. een schriftelijke enquête onder uitvoerders van leefbaarheidsprojecten en

arbeidsinpassingsprojecten;
4. een telefonische enquête onder burgers in 10 buurten naar de bekendheid van en

het draagvlak voor leefbaarheidsactiviteiten; 
5. face-to-face-interviews onder 40 burgers onder meer naar motieven voor

(non-)participatie in activiteiten gericht op het verbeteren van de leefbaarheid
van de buurt.

A2.1 Lokaal probleemprofiel 

De constructie van de indexen betekent dat data verzameld werden op een laag
geografisch schaalniveau, i.c. dat van wijken of buurten. Door de posities van de
buurten op de indexen met elkaar te vergelijken kan inzicht worden verkregen in de
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relatieve zwaarte van de problematiek. Omdat dit onderzoek lokale ontwikkelingen
volgt vanuit een nationaal perspectief, is vooral de plaatsing van de plaatselijke
problematiek binnen de landelijke context relevant. Dit heeft consequenties voor de
dataverzameling. Er wordt bij voorkeur gebruikgemaakt van landelijk dekkende
gegevens, omdat daarmee de vergelijkbaarheid tussen de gegevens het best is
gegarandeerd.  Er zijn verschillende databestanden met benedengemeentelijke1

gegevens, waarvan de meeste het viercijferige postcodegebied als eenheid hebben.
Van twee van deze bestanden is gebruikgemaakt: de Woonmilieudatabank 1995
(WMD'95) en het Geomarktprofiel 1994 (GMP'94).2

Bij de toepassing van de landelijke gegevens doet zich het probleem voor dat de
grenzen van de door de portefeuillehouders aangewezen buurten niet overeenkomen
met die van postcodegebieden. In de regel zijn buurten kleiner dan post-
codegebieden, waarbij het echter mogelijk is dat één buurt in meerdere postcode-
gebieden ligt. Om dit probleem te ondervangen zijn de volgende stappen uitge-
voerd.
- Wanneer een buurt in één postcodegebied ligt, is de score van dat postcode-

gebied aan de buurt toegekend.
- Wanneer een buurt in verschillende postcodegebieden ligt, zijn de scores van de

verschillende postcodegebieden bij elkaar opgeteld, gewogen naar het aantal
huishoudens van die buurt dat in de desbetreffende postcodegebieden woont.3

Deze berekening is toegepast voor twee van de drie indexen (de achterstandsindex
en de woningindex). Voor de voorzieningenindex kon alleen gebruik worden
gemaakt van één totaalscore voor het postcodegebied. De score van het postcode-
gebied waarin de meeste huishoudens wonen, is indicatief voor de buurtscore. Het
gemiddelde van de gemeenten is dan het, naar aantal huishoudens, gewogen
gemiddelde van de buurtscores. 

Het komt erop neer dat voor het berekenen van de indexen is uitgegaan van post-
codegebieden, maar dat ten behoeve van dit onderzoek een herberekening van de
scores naar buurtniveau heeft plaatsgevonden.

Sociaal-economische achterstandsindex
De index van de sociaal-economische positie van de bewoners uit de geselecteerde
buurten bestaat uit drie variabelen: het aandeel personen met een inkomen minder
dan modaal, het aandeel personen met een lage opleiding en het percentage
werklozen.  Door deze variabelen te combineren kan een indruk verkregen worden4

van de sociaal-economische situatie in een bepaalde buurt of gemeente. Met behulp
van een factoranalyse zijn deze drie variabelen tot één enkele index gereduceerd.
De factoranalyse geeft een eerste factor die goed te interpreteren valt als een index
voor sociaal-economische achterstand.  Op deze wijze is een score voor vrijwel alle5

postcodegebieden in Nederland verkregen.6

Fysieke omgeving: de woningindex
De tweede index betreft de woning. De oorspronkelijke bedoeling was om een
indruk te geven van de woonomgeving van buurten. Bij gebrek aan gegevens is dit 
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echter verengd tot een index over de woning. De volgende variabelen zijn in de
index verwerkt, wederom via een factoranalyse :7

- woningdichtheid (het aantal woningen per hectare van het totale bodemgebruik,
excl. water);

- percentage laagbouwwoningen met tuin;
- percentage woningen van het type 'twee-onder-een-kap';
- percentage vrijstaande woningen;
- percentage hoogbouwflats (vijf en meer verdiepingen); 
- percentage flats in middelhoogbouw (minder dan vijf verdiepingen).

Voorzieningenindex
De aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen is een klassiek thema in de
discussie over leefbaarheid. Een dergelijke benadering - wel of niet aanwezigheid
en bereikbaarheid - doet recht aan de gedachte dat er een grens te trekken is tussen
een leefbare en een minder leefbare situatie. In de meeste gevallen wordt er hierbij
een onderscheid gemaakt tussen voorzieningen van gemiddeld en die van groter
belang. Voorzieningen die van relatief groot belang zijn worden basisvoorzieningen
genoemd. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat consumenten direct in de
buurt centra dienen te vinden met woonvoorzieningen die veel gebruikt worden.
Deze basisvoorzieningen zijn in ieder geval:
- een basisschool;
- een winkel voor (dagelijkse) levensmiddelen;
- een halte voor openbaar vervoer.
Weinig gebruikte voorzieningen kunnen zich in verder gelegen centra bevinden.
Daartoe zijn in de index de volgende lokaal verzorgende voorzieningen opgeno-
men: sportveld(en), sporthal, bibliotheekvestiging en sociaal-cultureel centrum.
Daardoor ontstaat er een hiërarchie van voorzieningenpakketten.

De beschikbare data drukken voor verschillende voorzieningen hun nabijheid uit in
een maat voor bereikbaarheid. Het betreft de winkels, scholen, haltes voor openbaar
vervoer en de sportvoorzieningen. Van de bibliotheek en het sociaal-cultureel
centrum is alleen de aanwezigheid bekend (wel of niet in een postcodegebied).
Daarbij wordt de kennis van consumenten over de bereikbaarheid van de voorzie-
ningen als waardevoller gezien dan de kennis van een globale absolute positie,
omdat via de bereikbaarheid de mate van beschikbaarheid van een voorziening
beter is te achterhalen. Hierbij is voor de volgende grenswaarden gekozen:
- winkel voor dagelijkse levensbehoeften: 7,5 minuten;
- halte openbaar vervoer: 5 minuten;
- school: 7,5 minuten; 
- sportveld: 20 minuten;
- sporthal: 20 minuten.
Als de gemiddelde loopafstand binnen deze grenzen valt wordt een voorziening als
'aanwezig' aangemerkt.

De zeven voorzieningen zijn zodanig tot een hiërarchische schaal geconstrueerd dat
de volgende vijfdeling ontstaat:
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1. geen voorzieningen;
2. één van de basisvoorzieningen is aanwezig (winkel of school of halte openbaar

vervoer) of geen basisvoorziening maar wel één of meer van de overige
voorzieningen (bibliotheek, sporthal, sportveld, sociaal-cultureel centrum);

3. één of twee basisvoorzieningen en één of meer overige voorzieningen zijn
aanwezig;

4. alle basisvoorzieningen zijn aanwezig + van de overige één of meer, maar
minder dan alle;

5. alle voorzieningen zijn aanwezig.
Er wordt uitgegaan van de gedachte dat de aanwezigheid van de drie basisvoorzie-
ningen minimaal noodzakelijk is. Buurten waar deze voorzieningen niet aanwezig
zijn, zijn onvoldoende verzorgd. In de index komt deze tweedeling tot uiting.

Opgemerkt moet worden dat de voorzieningenindex, evenals de index voor sociaal-
economische achterstand, geconstrueerd is volgens het postcodeniveau. Herbere-
kening naar buurtniveau heeft op een van de andere twee indexen afwijkende
manier plaatsgevonden, namelijk door de score van het postcodegebied waarin de
meeste huishoudens wonen als indicatief te nemen voor de gehele buurt. Het
gemiddelde van de gemeenten is dan het, naar aantal huishoudens gewogen,
gemiddelde van de buurtscores.

A2.2 Uitvoeringspraktijk

Twintig leefbaarheidsprojecten
Om een beeld te krijgen van wat er in de onderzoeksbuurten gebeurt ten aanzien
van de thema's leefbaarheid en participatie, heeft in 20 wijken een inventarisatie
plaatsgevonden van lopende projecten. 
Het betreft 20 wijken waarvan portefeuillehouders hadden aangegeven dat er sprake
was van een integrale territoriale aanpak. Dit zijn dezelfde wijken waar het eerste
bewonersonderzoek heeft plaatsgevonden. Het bleek dat er in vijf wijken ten tijde
van het onderzoek geen wijkgerichte projecten (meer) plaatsvonden die zich richten
op het verbeteren van de leefbaarheid en/of participatie. De volgende wijken die
wel opgenomen waren in de eerste bewonersonderzoek, vielen daarmee af:
Eexterveensche Kanaal (Anloo), Heusden (Asten), Westindische Buurt (Heeren-
veen), Kersenboogerd (Hoorn) en Broekland-Kern (Raalte). In de overige wijken
vonden wel een of meer projecten plaats. In totaal zijn 20 projecten op basis van
documenten geïnventariseerd. Het gaat om documenten als evaluaties, jaarversla-
gen, projectplannen en notulen. Bij de inventarisatie is een onderscheid gemaakt
tussen enerzijds projecten en anderzijds daaronder ressorterende activiteiten. Met
betrekking tot de projecten zijn de volgende gegevens verzameld: contactpersoon,
looptijd project, aantal wijken waarin het project wordt uitgevoerd, doelgroep,
officiële doelstelling, afgeleide doelstelling, taakstelling, budget waarover het
project beschikt en herkomst van het budget, evaluatie ja dan nee, de participerende
actoren en de activiteiten die vanuit het project worden uitgevoerd, structureel of
incidenteel, die de afgelopen zes maanden in het kader van het project hebben
plaatsgevonden. 
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Van de afzonderlijke activiteiten zijn grotendeels dezelfde gegevens verzameld. De
waarden kunnen echter verschillen. Zo kan de doelgroep van een activiteit een
onderdeel zijn van de doelgroep van het gehele project; bijvoorbeeld, binnen een
project gericht op de gehele buurtbevolking kan een activiteit gericht zijn op
nieuwe bewoners in de buurt. Vanuit het streven naar het verzamelen van zo
volledig en recent mogelijke gegevens is na de inventarisatie, met de verschillende
contactpersonen van de projecten telefonisch de verzamelde informatie doorge-
nomen en gecontroleerd.

Twintig arbeidsinpassingsprojecten
Om een beeld te krijgen van wat er in de onderzoeksbuurten gebeurt ten aanzien
van het thema 'arbeidsinpassing' heeft eveneens in 20 wijken (in 20 (deel)-
gemeenten) - dezelfde 20 wijken die bij de leefbaarheidsprojecten als selectiekader
hebben gediend - een inventarisatie plaatsgevonden van lopende projecten.
Geselecteerd zijn: wijkgerichte arbeidsinpassingsprojecten en buurtconciërge-
projecten op gemeenteniveau. In 8 wijken of (deel)gemeenten is geen project
gevonden dat aan de selectiecriteria voldeed. In Anloo en Asten bleken helemaal
geen arbeidsinpassingsprojecten te zijn. In Gouda zijn de sociale-vernieuwings-
projecten al in 1994/'95 afgesloten en werkt men alleen nog met 'individuele
plaatsingen'. In Hoorn zijn er alleen regionale activiteiten. In Raalte waren er ook
geen projecten die binnen de selectie pasten. In Venlo waren er alleen enkele zeer
recent opgestarte projecten en van het Heerenveense project Buurtconciërges ten
slotte was de informatie niet tijdig te achterhalen.
In totaal zijn 20 projecten geïnventariseerd op basis van documenten, en in een
enkel geval via een telefonisch gesprek met de projectleider. Evenals bij de
leefbaarheidsprojecten gaat het om documenten als evaluaties, jaarverslagen,
projectplannen en notulen. Met betrekking tot het project zijn de volgende gegevens
verzameld: contactpersoon, looptijd project, aantal wijken waarin het project wordt
uitgevoerd, doelgroep, doelstelling, budget waarover het project beschikt en
herkomst van het budget, evaluatie ja dan nee, de bij de uitvoering betrokken
organisaties en de coördinerende instantie van de projecten, en de activiteiten
binnen de projecten. 

Uitvoerders van leefbaarheidsprojecten en arbeidsinpassingsprojecten 

Uitvoerders leefbaarheidsprojecten
In de 15 buurten waar volgens de inventarisatie een of meer leefbaarheidsprojecten
liepen, zijn uitvoerders die betrokken zijn bij de uitvoering van een of meer van
deze projecten schriftelijk ondervraagd over diverse aspecten van de uitvoering. Per
buurt zijn negen personen aangeschreven van negen verschillende (onderdelen van)
organisaties. In de vragenlijst werden onder meer vragen gesteld over de organisa-
tie waar men werkzaam is, de problemen in de buurt of wijk waar men werkzaam
is, de doelstelling van het leefbaarheidsproject waar men bij betrokken is, het
beleidsnetwerk en de samenwerking binnen het project, en de resultaten en succes-
en faalfactoren van het project. 
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Respons algemeen
Van de 135 personen aan wie een vragenlijst is verzonden hebben 80 de vragenlijst
geretourneerd. Dat betekent een respons van 59%. Van 2 personen zijn de gemeen-
te en instelling onbekend, dat verklaart het totaal van 78 personen in de tweede
kolom van tabel A2. Van de 80 mensen die de vragenlijst hebben geretourneerd
zijn er 69 respondenten die betrokken zijn bij projecten op het terrein van leef-
baarheid en/of participatie. Er zijn dus 11 respondenten die de vragenlijst wel
hebben geretourneerd, maar die niet direct betrokken zijn bij projecten op het
terrein van leefbaarheid en/of participatie. Van 1 persoon is de gemeente en
instelling onbekend, dit verklaart het totaal van 68 respondenten in kolom 3 van
tabel A2.

Respons naar buurt
Naar elk van de 15 buurten zijn 9 vragenlijsten verstuurd. Tabel A2 geeft een
overzicht van de respons naar buurt. De respons is het laagst in Spangen (Rotter-
dam) en in Oud-Krispijn (Dordrecht) met respectievelijk 2 en 4 geretourneerde
lijsten. De respons is het hoogst in het Overtoomse Veld (Amsterdam); vanuit deze
buurt werden 7 vragenlijsten geretourneerd. Gemiddeld hebben per buurt 5 perso-
nen de lijst geretourneerd.

Tabel A2 Respons naar buurt, en naar bij projecten betrokken respondenten (in absolute aantallen)
respons waarvan betrokken totaal benaderd

Overtoomse Veld (Amsterdam) 7 5 9
Indische Buurt (Amsterdam) 5 5 9
Rode Dorp (Deventer) 6 6 9
Oud-Krispijn (Dordrecht) 4 4 9
Oosterparkwijk (Groningen) 5 5 9
Slaaghwijk (Leiden) 6 5 9
Noordelijke Zuiderzee (Lelystad) 5 3 9
Tilburg-Noord (Tilburg) 5 5 9
Venlo-Zuid (Venlo) 6 5 9
Millinxbuurt (Rotterdam) 5 4 9
Spangen (Roterdam) 2 2 9
Zevenhuizen (Apeldoorn) 6 4 9
Oosterwei (Gouda) 5 5 9
Goese Polder (Goes) 6 5 9
Zaandam-Zuid (Zaandam) 6 5 9
totaal 78 68 135

Het aantal respondenten betrokken bij projecten op het terrein van leefbaarheid en
participatie dat de lijst heeft ingevuld en geretourneerd, is het hoogst in Deventer
(Rode Dorp), namelijk 6 respondenten, en het laagst (2) in Rotterdam Delfshaven
(Spangen).

Respons naar type actor 
Er zijn 5 typen actoren waarvan er in alle 15 buurten ten minste 1 is benaderd:
welzijnsinstellingen, belangen- of bewonersorganisaties, woningbouwcorporaties,
de politie en instellingen op het terrein van arbeid of onderwijs. In een aantal
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gevallen zijn er in een buurt meerdere organisaties van hetzelfde type benaderd.
Het gaat dan met name om welzijnsinstellingen en instellingen op het terrein van
arbeid of onderwijs. Tabel A3 geeft een overzicht van de respons naar type actor.
De respons is het hoogst onder woningbouwcorporaties en onder de politie.
Respectievelijk 13 en 12 (van de 15) van deze aangeschreven organisaties hebben
de vragenlijst geretourneerd. Bij de andere typen organisaties is de respons veel
lager. Het laagst is deze bij de welzijnsinstellingen. Van de in totaal 59 benaderde
instellingen op het terrein van welzijn - het gaat zowel om categoraal welzijnswerk
als om regulier welzijnswerk (instellingen voor sociaal-cultureel werk, instellingen
voor maatschappelijk werk en instellingen voor opbouwwerk) - hebben slechts 29
de vragenlijst teruggestuurd. 

Tabel A3 Respons, naar type actor en naar bij projecten betrokken respondenten (in absolute
aantallen)

respons waarvan betrokken totaal benaderd

welzijnsinstelling 29 25 59
belangen- of bewonersorganisatie 9 9 17
woningbouwcorporatie 13 13 15
politie 12 12 15
instelling op terrein van arbeid of 15 9 29
onderwijs
totaal 78 68 135

Het aantal respondenten betrokken bij projecten op het terrein van leefbaarheid en
participatie dat de lijst heeft ingevuld en geretourneerd, is het hoogst onder hen
werkzaam bij woningbouwcorporaties en de politie (resp. 13/15 en 12/15) en het
laagst onder hen werkzaam bij een instelling op het terrein van arbeid of onderwijs
(9/29).

Ten behoeve van de beschrijving van de uitvoeringspraktijk zijn vier typen actoren
uitgelicht, die naast de lokale overheid een voorname positie innemen in de
uitvoering van de leefbaarheidsprojecten: welzijnsinstellingen, belangen- of
bewonersorganisaties, woningbouwcorporaties en de politie. 

Welzijnsinstellingen
In totaal zijn 25 vertegenwoordigers van welzijnsinstellingen ondervraagd die
betrokken zijn bij de uitvoering van leefbaarheidsprojecten. Het gaat om vertegen-
woordigers van zowel categorale als algemene welzijnsinstellingen. Daarnaast gaat
het om zowel sociaal-cultureel werk als algemeen maatschappelijk werk en
opbouwwerk. Verder maakt ook een schoolarts deel uit van deze categorie. De
verdeling leidinggevenden en uitvoerenden is ongeveer half om half. Leiding-
gevenden omschrijven hun functie als coördinator, stadsdeelmanager, teamleider
(buurtwerk), voorzitter en hoofd (maatschappelijke dienstverlening). Bij uitvoeren-
den gaat het om functies als ouderenwerker, jongerenwerker, opbouwwerker,
maatschappelijk werker, jeugdarts, straathoekwerker en buurtwerker.  
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Woningbouwcorporaties
Er zijn van 13 vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties gegevens
verzameld over de uitvoering van leefbaarheidsprojecten. De meerderheid van de
ondervraagden heeft een leidinggevende functie. Zij omschrijven hun functie als
hoofd verhuur bewonerszaken, wijkmanager, rayonmanager, rayonhoofd, hoofd
dienst wonen, enzovoort. Slechts 2 respondenten hebben een uitvoerende functie.

De politie
Er zijn van 12 vertegenwoordigers van politieorganisaties gegevens verzameld over
de uitvoering van leefbaarheidsprojecten. Ruim de helft van hen heeft een
leidinggevende functie. Zij zijn taakveldcoördinator, teamchef, hoofd basispolitie,
hoofd politiezaken, inspecteur van de politie, projectleider buurtregie en chef
werkeenheid en inspecteur van dienst. 5 respondenten hebben een uitvoerende
functie; zij zijn vaak wijkagent en brigadier.

Bewonersorganisaties
Van 9 vertegenwoordigers van bewonersorganisaties dan wel belangenorganisaties
zijn gegevens verzameld over de uitvoering van leefbaarheidsprojecten. Het gaat in
7 gevallen om algemene bewonersorganisaties en in 2 gevallen om categorale
(belangen)organisaties van bewoners (een Turkse jongerenzelforganisatie en een
ouderenplatform). De overgrote meerderheid van de respondenten zegt een leiding-
gevende functie te hebben. Ze omschrijven hun functie vaak als bestuurslid of
voorzitter.

Uitvoerders arbeidsinpassingsprojecten
Evenals uitvoerders die betrokken zijn bij een of meer van de geïnventariseerde
leefbaarheidsprojecten, zijn ook uitvoerders die betrokken zijn bij een of meer van
de geïnventariseerde arbeidsinpassingsprojecten schriftelijk ondervraagd over
diverse facetten van de uitvoeringspraktijk. De vragen die aan hen voorgelegd zijn
komen in grote lijnen overeen met de vragen die aan uitvoerders van leefbaarheids-
projecten zijn voorgelegd.  

Respons algemeen
Het totale aantal enquêtes dat is verstuurd bedraagt 153. Hiervan zijn er 114 gericht
aan instellingen die in de projectbeschrijvingen als participanten in projecten staan
geboekstaafd. Een extra van 39 enquêtes is verstuurd naar instellingen waarvan
verwacht zou mogen worden dat zij op basis van hun functie in projecten rond
arbeidsinpassing zouden meedoen. In deze extra uitgezette enquêteronde zaten
relatief veel arbeidsbureaus, vanwege het feit dat zij weinig voorkwamen in de
projectbeschrijvingen. De verwachting was dat naar schatting 60% (92 responden-
ten) van de 153 aangeschreven respondenten de enquête ingevuld zou terugzenden.
Uiteindelijk hebben slechts 52 respondenten de enquête teruggestuurd. Hiervan
behoren er 39 tot de uitvoerders die meedraaien in de geselecteerde projecten.
Parallel aan het veldwerk zijn nog eens 11 participerende organisaties telefonisch
benaderd die reeds eerder aan een (leefbaarheids)enquête hadden meegewerkt, met
het verzoek om de enquête-arbeidsinpassing in te vullen. Aan deze oproep hebben
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2 organisaties daadwerkelijk gehoor gegeven. Kortom, de totale respons bedraagt
54/164, dat is 33%. De respons van participanten in projecten bedraagt, inclusief de
2 telefonisch benaderden, 25% (41 respondenten). 

Responsverdeling naar projecten
Wanneer gekeken wordt naar de verdeling van de respons over de projecten, dan
blijken alle 20 projecten die geïnventariseerd zijn ten behoeve van de beschrijving
van arbeidsinpassingsprojecten vertegenwoordigd te zijn. Verder zijn er ook
2 projecten vertegenwoordigd die uiteindelijk niet meegenomen zijn in de inven-
tarisatie, omdat de gegevens niet tijdig (volledig) aanwezig waren (de buurtcon-
ciërges in Heerenveen en Leiden). De maximale respons per project is 5 personen
(buurconciërges Apeldoorn). Bij 9 projecten is de respons echter minimaal, dat wil
zeggen dat zij slechts worden gerepresenteerd door 1 enkele respondent. Daar zit
bijvoorbeeld ook een tamelijk omvangrijk project bij als de Leidse Buurtmaat-
schappij waarnaar 10 enquêtes zijn verstuurd. 
Voor de beschrijving van de uitvoeringspraktijk zijn alleen de gegevens gebruikt
van de respondenten die werkzaam zijn bij een of meer van de 20 geïnventariseerde
projecten. Omdat respondenten die betrokken zijn bij meerdere projecten dezelfde
vragen hebben beantwoord voor elk van de projecten waar zij bij betrokken zijn,
overschrijdt het totaal in tabel A4 (50) het eerder vermelde totaal van 41 respon-
denten.

Tabel A4 Responsverdeling, naar projecten arbeidsinpassing (in absolute aantallen) (n = 50)
project

Buurtserviceteam Dordrecht 4 ROLo Charlois 2
Stadswacht Dordrecht 2 Wijkpost Charlois 3
Schillenwacht Dordrecht 3 Poubelle Tilburg 1
Buurtconciërge Heerenveen 1 Cambio Company Deventer 4
STAWA Goes 1 Klussen- en serv.dienst Apeldoorn 1
WOP Goes 1 Buurtconciërge Apeldoorn 5
Het Trajekt Leiden 4 Buurtconciërge Zaanstad 1
Buurtmaatschappij Leiden 1 Buurtserviceteam Lelystad 1
Buurtconciërge Leiden 2 PEP Amsterdam 3
JOPS R'dam 4 Buurtconciërge Amsterdam 1
TOS R'dam 3 WGC Groningen 2

A2.3 Bewonersenquête

Teneinde inzicht te verkrijgen in het sociale draagvlak voor beleidsinspanningen
die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid in (achterstands)buurten, zijn
tijdens de tweede fase van het onderzoek opnieuw bewoners ondervraagd. Voor
deze tweede ronde zijn wederom bewoners geselecteerd die woonachtig zijn in
buurten waar een geconcentreerde (territoriale) beleidsinzet plaatsvindt op het
terrein van leefbaarheid en sociale integratie. In 10 buurten zijn telefonische
interviews gehouden met als voornaamste onderwerpen de naambekendheid van
projecten en activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid
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enerzijds en de participatie van bewoners in en het gebruik van deze projecten en
activiteiten anderzijds.

Steekproefkader
De respondenten van de tweede ronde zijn geselecteerd uit buurten waar in de
periode vanaf de zomer van 1996 tot en met het eind van het jaar daadwerkelijk
bepaalde activiteiten hebben plaatsgevonden. 5 buurten - te weten Eexterveensche
Kanaal (Anloo), Heusden (Asten), Westindische buurt (Heerenveen), Kersen-
boogerd (Hoorn) en Broekland (Raalte) - die deel uitmaakten van de eerste ronde,
zijn tijdens de tweede ronde afgevallen omdat er in de genoemde periode geen
daadwerkelijke activiteiten (meer) plaatsvonden.

Rekening houdend met voldoende variatie in beleidsstrategieën, gemeentegrootte,
ligging in de Randstad, ligging in het land, en aard en omvang van problematiek,
en het criterium in acht nemend dat er op de te onderzoeken locatie sprake moet
zijn van een leefbaarheidsproject (met een fysieke en/of sociale component) zijn uit
de overgebleven 15 buurten de volgende 10 buurten geselecteerd:8

1. Overtoomse Veld (Amsterdam) 
2. Indische buurt (Amsterdam)
3. Zevenhuizen (Apeldoorn)
4. Rode Dorp (Deventer)
5. Oud-Krispijn (Dordrecht)
6. Goese Polder (Goes)
7. Oosterwei (Gouda)
8. Oosterparkwijk (Groningen)
9. Noordelijke Zuiderzee (Lelystad)
10. Venlo-Zuid (Venlo).

Met deze keuze zijn er in totaal 5 buurten waar een gebundelde organisatie is en
eveneens 5 waar sprake is van een complementaire organisatie. Er zijn 5 gemeen-
ten die in de Randstad liggen en eveneens 5 gemeenten die erbuiten liggen. Er zijn
2 buurten die liggen in een gemeente met meer dan 200.000 inwoners, 3 buurten
die liggen in gemeenten met 100.000-200.000 inwoners, 4 buurten die liggen in
gemeenten met 50.000-100.000 inwoners en ten slotte 1 buurt met 20.000-50.000
inwoners. Ten slotte is er ook wat betreft aard en omvang van de problematiek in
de te onderzoeken buurten een redelijk goede spreiding.

Respons per buurt
Tabel A5 geeft een overzicht van de respons naar buurt. De totale respons is 55%.
Per buurt varieert de respons tussen de 52% en 63%. In alle buurten bedraagt de
respons dus meer dan de helft van alle benaderden. 
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Tabel A5 Respons, per buurt (in procenten)
respons

Overtoomse Veld (Amsterdam) 53
Indische Buurt (Amsterdam) 63
Zevenhuizen (Apeldoorn) 57
Rode Dorp (Deventer) 55
Oud-Krispijn (Dordrecht) 52
Goese Polder (Goes) 54
Oosterwei (Gouda) 55
Oosterparkwijk (Groningen) 62
Noordelijke Zuiderzeewijk (Lelystad) 54
Venlo-Zuid (Venlo) 54
totaal 55

Representativiteit van de respons
Voor een goede inschatting van de representativiteit van de respons dienen
respondenten ten minste op een aantal kenmerken te worden vergeleken met de
onderzoekspopulatie. Voor het eerste bewonersonderzoek is een vergelijking
gemaakt naar leeftijd en naar nationaliteit. In dit tweede bewonersonderzoek is
eveneens een vergelijking gemaakt naar leeftijd. Omdat er alleen gevraagd is naar
het geboorteland van de respondent en zijn/haar ouders, met andere woorden naar
het herkomstland van de respondent,  is een vergelijking naar nationaliteit niet9

mogelijk. Daarom is (noodgedwongen) een vergelijking gemaakt van het aandeel
niet-Nederlanders gebaseerd op het herkomstland van de respondenten, met het
aandeel niet-Nederlanders vastgesteld op basis van de nationaliteit van de popu-
latie. De vergelijking is echter om meerdere redenen onzuiver. Door een indeling
naar nationaliteit verliest men het zicht op de Surinamers en Antillianen en wordt
de omvang van de andere groepen aanzienlijk onderschat. Het aandeel dat op basis
van herkomstland als niet-Nederlander wordt gerekend, ligt dus veel hoger dan het
aandeel dat op basis van nationaliteit als dusdanig wordt bestempeld. 

Respons naar leeftijd  
Van de 10 onderzoeksbuurten uit de tweede ronde van het bewonersonderzoek zijn
gegevens verzameld over de leeftijdsopbouw (tabel A6). Evenals bij het eerste
bewonersonderzoek zijn respondenten tot 30 jaar ondervertegenwoordigd. Respon-
denten in de leeftijd van 55 jaar en ouder zijn licht oververtegenwoordigd, terwijl
de afwijking in de leeftijdsgroep van 30-54 jaar geringer is.  

Tabel A6 Overzicht van de leeftijdsopbouw van de respons en van de populatie volgens het
bevolkingsregister (in procenten)

steekproef populatiea

18-29 jaar 23 2910

30-54 jaar 49 46
55-64 jaar 11 10
65 jaar en ouder 17 15
(n) -1.491 -65.281

Bron: gemeentelijke statistieken; SCP (WLS'95) a

Respons naar herkomstland
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Naast gegevens over de leeftijdsopbouw zijn in de onderzoeksgemeenten ook
gegevens verzameld over de nationaliteit van bewoners. Deze zijn vergeleken met
gegevens betreffende het herkomstland van de respondenten. Uit deze vergelijking
komt naar voren dat allochtonen ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef
(tabel A7).

Tabel A7 Overzicht van de verdeling van de respons naar herkomstland en van de verdeling van de
populatie naar nationaliteit volgens het bevolkingsregister (in absolute aantallen en procenten)

respons naar herkomstland populatie naar nationaliteita

Nederlands 88 80
niet-Nederlands 12 20
(n) -1.494 -85.048

Bron: gemeentelijke statistieken; SCP (WLS'95)a

Non-responsonderzoek
Aan degenen die niet mee wilden doen aan het bewonersonderzoek is gevraagd aan
te geven wat de belangrijkste reden voor hun weigering is. In totaal heeft 64% van
de non-respondenten deze vraag beantwoord. De meest genoemde redenen zijn:
geen zin/geen interesse (49%), ziekte, gebreken of ouderdom (17%) en geen tijd of
te druk (14%) (zie tabel A8).

Tabel A8 Belangrijkste reden non-respons, meerdere antwoorden mogelijk (in procenten)
ziek/gebreken/oud 17
geen tijd/te druk 14
geen zin/geen interesse 49
enquêtemoe 7
taalprobleem 5
overig 13
(n) (791)

Verder is aan degenen die niet mee wilden doen ook gevraagd of men het afgelopen
halfjaar actief is geweest in activiteiten die tot doel hadden de leefbaarheid te
verbeteren. De veronderstelling was dat mensen die zich weinig betrokken voelen
bij hun buurt en die niet-actief zijn, minder snel mee zouden willen doen aan het
onderzoek. Omdat slechts 44% van de non-respondenten deze vraag heeft beant-
woord, is het niet mogelijk deze veronderstelling 'hard' te maken. Het lijkt er echter
op dat er tussen non-respondenten en respondenten enige (kleine) verschillen zijn
wat betreft deelname aan activiteiten die tot doel hebben de leefbaarheid van de
buurt te vergroten. Van de non-respondenten die wel een antwoord hebben gegeven
stelt 11% actief te zijn geweest versus 16% van de respondenten (zie hoofdstuk 7).
Mogelijk is het draagvlak voor beleidsmaatregelen gericht op het verbeteren van de
leefbaarheid dus wat minder sterk dan het nu - op basis van de resultaten van de
tweede ronde van het bewonersonderzoek - afgeschilderd is.

De vragenlijst
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In de telefonische enquête van de tweede ronde van het bewonersonderzoek is de
focus gericht op indicatoren die in directe of  in indirecte zin iets kunnen zeggen
over het sociale draagvlak voor lokaal beleid gericht op het verbeteren van de
leefbaarheid van buurten. Bij het sociale draagvlak gaat het om de mate waarin
sprake is van acceptatie van of instemming met het gevoerde beleid. Het begrip
'sociaal draagvlak' omvat een vijftal elementen (zie ook Becker et al. 1996) - een of
meer waarden, een probleemperceptie of probleembesef, de aanwijzing van een of
meer actoren, de waardering van beleid, en relevant gedrag - die alle (globaal) aan
de orde komen zijn gekomen in het telefonische vraaggesprek. Verder is er in de
vragenlijst ook ruimte gelaten aan het thema van de bekendheid met de lokale
beleidsmaatregelen. Bereikt het beleid degenen die het beoogt te bereiken; 'komt
het beleid aan'? Ten slotte is er een aantal achtergrondgegevens verzameld: enkele
persoonsgegevens (zoals huishoudensomvang, burgerlijke staat, geslacht en
leeftijd), gegevens betreffende de inkomenssituatie en gegevens betreffende de
woonplaats en woonduur.
 
A2.4  40 face-to-face-gesprekken met bewoners van de Dordtse wijk Oud-Krispijn
over leefbaarheid en leefbaarheidsprojecten

Naast de telefonische enquête onder ruim 1.500 bewoners uit 10 buurten, zijn er in
de buurt Oud-Krispijn in Dordrecht 40 face-to-face-gesprekken gehouden met
bewoners, teneinde inzicht te verkrijgen in de verschillende verschijningsvormen of
'gezichten' van sociaal draagvlak op het terrein van het sociale-vernieuwingsbeleid
rond het thema 'leefbaarheid'. De bewoners voor de face-to-face-gesprekken zijn op
twee wijzen geselecteerd. Enerzijds is er een selectie gemaakt uit degenen die aan
de telefonische enquête hebben meegedaan en die de vraag of men zou willen
meewerken aan een vervolgonderzoek in de vorm van een mondeling gesprek
bevestigend hadden beantwoord. Anderzijds zijn respondenten geselecteerd aan de
hand van deelnemerslijsten van activiteiten van het project Wijkbeheer te Oud-
Krispijn. 
Tijdens de face-to-face-gesprekken kregen de bewoners de kans dieper in te gaan
op de thema's uit het telefonische vraaggesprek. Centraal in de gesprekken - die een
semi-gestructureerd karakter hadden - stond de (non)participatie in leefbaarheids-
projecten en -activiteiten en de achtergronden daarvan.

In totaal zijn 18 mannen en 22 vrouwen geïnterviewd. Er zijn 7 personen in de
leeftijd van 18-34 jaar, 19 personen in de leeftijd van 35-49 jaar en 14 personen in
de leeftijd van 50 jaar of ouder ondervraagd. Verder zijn van de 40 ondervraagden
14 actief in de buurt - in de zin dat ze meegedaan hebben aan leefbaarheidsactivi-
teiten die deel uitmaken van het project Wijkbeheer in Oud-Krispijn - en zijn 26
personen dus niet actief in de buurt.

De reden dat voor de buurt Oud-Krispijn in Dordrecht is gekozen, is dat de
problemen die hier spelen een vrij representatief beeld geven van de problemen die
in achterstands- of sociale-vernieuwingsbuurten spelen. Bovendien zijn ook het
project en de daaronder ressorterende activiteiten vrij representatief voor de
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uitvoeringspraktijk van het sociale-vernieuwingsbeleid rond het thema
'leefbaarheid'. 
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Wanneer alleen buurten uit één gemeente worden vergeleken, kan vanzelfsprekend ook gebruik worden1

gemaakt van lokale dataverzamelingen. Anderzijds kunnen landelijke data ook gebruikt worden om
verschillen binnen één gemeente te signaleren. Deze gegevens zijn vooral van belang als data voor het
betreffende kenmerk op plaatselijk niveau ontbreken. Verder kunnen landelijke data ook worden
gebruikt om plaatselijke gegevens te valideren (en omgekeerd).
Bovendien heeft het postcodeniveau als voordeel (boven bv. buurtniveau) dat de indeling redelijk2

uniform en in de tijd tamelijk stabiel is, en dat een koppeling met ander SCP-onderzoek mogelijk is.
Dit is gedaan op basis van 6-positie postcodegebieden. Hiervan is bekend in welke buurt zij liggen,3

hoeveel huishoudens er wonen en uiteraard is tevens bekend van welk 4-positie postcodegebied zij deel
uitmaken.
Meer specifiek gaat het om de volgende variabelen:4

- aandeel personen met een inkomen minder dan modaal: geschat aantal huishoudens dat een
minimuminkomen of een inkomen tussen minimum en modaal heeft als percentage van het totale
aantal huishoudens;

- aandeel personen met een lage opleiding: aantal personen met een opleiding op maximaal lbo-
niveau verdeeld in 9 klassen, lopend van extreem laag via gemiddeld tot extreem hoog;

- percentage werklozen: geschat percentage mensen zonder een betaalde baan.
De factor heeft een eigen waarde van 2,03 en verklaart 67,7% van de variantie. De factorladingen van5

de afzonderlijke variabelen zijn: huishoudens met een laag inkomen: 0,88; personen met een lage
opleiding: 0,75 en percentage werklozen: 0,84.
Gesproken wordt over 'vrijwel alle' postcodegebieden, omdat gebieden met minder dan 5 huishoudens6

of minder dan 10 personen uit de analyse gelaten zijn. Hierdoor vervallen de postcodegebieden die
gevormd worden door postbussen. Daarnaast kunnen tussen de jaren waarin de gegevens zijn verzameld
en het publicatiejaar, nieuwe postcodegebieden zijn ontstaan (door bv. nieuwbouw).
De factoranalyse geeft een goed te interpreteren eerste factor met een verklaarde variantie van 54,9%.7

De factorladingen van de afzonderlijke variabelen zijn: woningdichtheid: 0,80; laagbouw met tuin:
-0,90; twee-onder-een-kap: -0,69; vrijstaande woningen: -0,53; hoogbouwflats: 0,63; en middelhoog-
bouwflats: 0,83.
Millinxbuurt en Spangen (de beide Rotterdamse buurten) en Leiden vallen af omdat er geen echte8

leefbaarheidsprojecten zijn (in de zin dat projecten een fysieke en/of sociale component kennen, m.a.w.
een meer buurtbeheerachtig karakter hebben).
- Gezien het feit dat beide Rotterdamse buurten af zijn gevallen en het belangrijk is dat zeer sterk

verstedelijkte gemeenten ook goed in de tweede ronde van het onderzoek vertegenwoordigd zijn,
is het noodzakelijk dat beide Amsterdamse buurten meedoen.

- Het streven om te komen tot een evenredige verdeling Randstadbuurten versus niet-Randstad-
buurten (5 versus 5) gecombineerd met het streven om te komen tot een evenredige verdeling van
de gebundelde en de complementaire beleidsstrategie (5 versus 5) en het streven naar een
optimale verdeling over het land, heeft geleid tot de keuze voor Venlo-Zuid en het laten vallen
van Tilburg-Noord (beide zijn wat meer zuidelijk gelegen steden) en tot het laten vallen van
Zaandam-Zuid (1 randstadbuurt moest nog afvallen, en deze buurt ligt dicht bij Amsterdam
waarvan al 2 buurten in het onderzoek zitten).

"Voor het behoren tot de doelgroepen van het minderhedenbeleid op grond van herkomstland is niet de9

nationaliteit het criterium maar het geboorteland van een persoon of van diens ouders of voorouders. In
de discussie over registratie van personen naar herkomstland is het de vraag hoe ver men hierin moet
gaan. Voorlopig is ervoor gekozen om niet verder terug te gaan dan het geboorteland van de ouders. Tot
voor kort werden in statistieken personen niet naar herkomstgroepering onderscheiden, maar alleen op
basis van nationaliteit. Dit had tot gevolg dat er geen of vrijwel geen informatie beschikbaar kwam over
Surinamers en Antillianen en dat ook nieuwe, in Nederland geboren generaties in toenemende mate aan
de waarneming werden onttrokken." (Tesser 1993: 16).
Het percentage 18-29-jarigen volgens het bevolkingsregister is geïnterpoleerd uit gegevens betreffende10

3 onderscheiden leeftijdscategorieën: 15-19 jaar, 20-24 jaar en 25-29 jaar. De volgende formule is
gehanteerd (0,40 x aantal 15-19-jarigen) + aantal 20-24-jarigen + aantal 25-29-jarigen.

Noten
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BIJLAGE B  PROJECTENOVERZICHT

Tabel B1 Leefbaarheidsprojecten: doelstellingen naar uitvoeringsstrategie
integrale strategie specifieke strategie

Indische Buurtbeheer: continue zorg voor Full-colour: scholen in stadsdeel
buurt (A'dam) kwaliteit van openbare ruimte en aantrekkelijk maken voor alle kinderen in

leefbaarheid voor bewoners de buurt
Goese Polder Wijkbeheer: door participatie, Opstapje: bevorderen van
(Goes) samenwerking en maatwerk versterken schoolsucces

van relatie tussen bewoners en Buurtnetwerk: signaleren van
gemeentebestuur en -ambtenaren t.b.v. problemen om zo snel mogelijk een zo
verbetering kwaliteit van woon- en leef- licht mogelijke vorm van hulpverlening
klimaat dicht bij huis op gang te brengen

Tilburg-Noord Wijkbeheer: realiseren en handhaven Kleurrijk Noord: integratie van
(Tilburg) van een goed woon- en leefklimaat in minderheidsgroepen binnen Tilburgse

ruimtelijke/fysieke zin en sociale zin. Het samenleving
gaat om dagelijks beheer en ontwikkelen
van beheersvisie op lange termijn

Overtoomse Buurtbeheer: vergroten leefbaarheid
Veld (A'dam) door extra inspanningen van de

organisaties en de bewoners 
Zevenhuizen Wijkbeheer: ondersteuning initiatieven
(Apeldoorn) en oplossingen van bewoners,

instellingen en bedrijven t.a.v. kwaliteit
woon- en leefomgeving; burger centraal

Rode Dorp Wijkaanpak: bevorderen van sociale
(Deventer) integratie door vergroten van

verantwoordelijkheid van bewoners voor
woon- en leefsituatie en door verbeteren
van afstemming van dienstverlening van
instellingen

Oud-Krispijn Wijkbeheer: dichter bij de bevolking
(Dordrecht) staan; verbetering dienstverlening per

wijk; lange- termijnaandacht voor wijken
en hun specifieke problemen

Oosterwei Wijkteam: een leefbare, schone en
(Gouda) veilige wijk voor iedereen
Noordelijke Wijkgericht werken: integrale aanpak
Zuiderzeewijk op buurtniveau van alle taken die het
(Lelystad) woon- en leefklimaat beïnvloeden,

samen met bewoners, instellingen en
bedrijven uit de buurt

Venlo-Zuid Wijkgerichte aanpak: de
(Venlo) instandhouding en verbetering van

kwaliteit van ruimtelijke en sociaal-
maatschappelijke leefomgeving en
vergroten van betrokkenheid burgers
daarbij en bij het gemeentelijke
besluitvormingsproces

Zaandam- Buurtbeheer: verbeteren van
Zuid leefbaarheid in stad
(Zaandam)
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Millinxbuurt Buurtpost: ondersteunen initiatieven
(Rotterdam) die betrokkenheid van bewoners met de

woonomgeving vergroten, die bijdrage
kunnen leveren aan verbeteren van
sociale omgeving van de buurt en die
sociaal isolement buurt en bewoners
doorbreken

Oosterparkwij Criminaliteitspreventie en
k buurtbeheer: terugdringen van
(Groningen) veelvoorkomende criminaliteit;

voorkomen gevoelens van (sociale)
onveiligheid

Slaaghwijk Buurthulpproject: doorbreken van
(Leiden) eenzaamheids- en/of

afhankelijkheidspositie; betrekken van
bewoners bij beheer; verbeteren van
aanbod voorzieningen op vraag

Spangen Dialoog: bevorderen integratie
(Rotterdam) allochtonen en autochtonen; wederzijds

begrip verhogen
Sportproject: kennis maken met sport
en aanbieden van sportaanbod op maat

Bron: SCP (IAA'96)
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Tabel B2 Overzicht van 20 arbeidsinpassingsprojecten, naar type en de locatie waar zij plaatsvinden 

projecten en typering gemeente en buurt
individuele-(deel)trajectstrategie

Werkgelegenheidscentrum stadsdeel Korreweg/Oosterpark (Groningen)
Het Trajekt 3 wijken waaronder Slaaghwijk (Leiden)
Jongeren Onderhouds Project Spangen wijk Spangen (stadsdeel Delfshaven, Rotterdam)
(JOPS)

instrumentele strategie
Buurtconciërges gemeente Apeldoorn
Toezichthouders gemeente Goes
Wijkonderhoudsploeg (WOP) wijk Goese Polder (Goes)
Buurtserviceteam 4 wijken waaronder de Noordelijke Zuiderzeewijk

(Lelystad)
Wijkpost/veiligheidsassistenten 5 locaties waaronder de Millinxbuurt (stadsdeel

Charlois, Rotterdam) 
Thuis op Straat (TOS) stadsdeel Delfshaven (Rotterdam)
Buurtconciërges wijk Poelenburg (Zaanstad)
Plein- en Parkenteam (PEP) stadsdeel Zeeburg (Amsterdam)
Toezichthouders stadsdeel Zeeburg (Amsterdam)
Stadswachten gemeente Dordrecht
Rode Loper Zuidplein (stadsdeel Charlois, Rotterdam)

marktgerichte strategie
Klussen- en servicedienst wijk Zevenhuizen (Apeldoorn)
Cambio Company wijken Rode Dorp en Driebergen (Deventer) 
Buurtserviceteam 4 wijken waaronder Krispijn (Dordrecht)
Schillenwacht gemeente Dordrecht
Buurtwerkmaatschappij gemeente Leiden
La Poubelle gemeente Tilburg

Bron: SCP (IAA'96)
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Tabel B3 Overzicht van doelstellingen van arbeidsinpassingsprojecten naar strategie
projecten en individuele- instrumentele marktgerichte
typering (deel)trajectstrategie strategie strategie
organisatorische - creëren samenwer- - verwerven van onafhankelijk
doelstellingen kingsvorm tussen inkomen

verschillende - op termijn zelfstandige
actoren in bedrijfsvoering
arbeidsinpassing

- uitvoeren
individuele-
trajectbegeleidings
me-thodiek

inhoudelijke - creëren van leer-/ - creëren van - creëren van leer-
doelstellingen werkplaatsen (additionele) leer- /werkplaatsen

- aan het werk /werkplaatsen - aan het werk zetten van
zetten van - bieden van werklozen
werklozen gerichte - aanbieden van klussen en

- tegengaan stigma- vakopleiding service
tisering - aan het werk - tegengaan vervuiling en
doelgroepen zetten van verloedering

werklozen - scholing en resocialisatie van
- tegengaan deelnemers

vervuiling en - vergroten betrokkenheid
verloedering burgers bij woonomgeving

- vergroten - hergebruik huishoudelijk
veiligheid in de afval
wijk - ontwikkelen van een

- voorkomen buurteconomie
overlast door
jongeren

- vergroten
betrokkenheid
burgers bij
woonomgeving

Bron: SCP (IAA'96)
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PUBLICATIES VAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU

Werkbericht

Het Werkbericht geeft een kort overzicht van de werkzaamheden en de recente  publicaties
van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het verschijnt enkele malen per jaar en is gratis
verkrijgbaar. Abonnementen op het Werkbericht kunnen schriftelijk worden aangevraagd.

Werkprogramma

Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast. De tekst
van het lopende programma (1996-1997) is gratis verkrijgbaar en kan schriftelijk worden
aangevraagd.

SCP-publicaties

Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau, die tevens verkrijgbaar zijn bij de boekhandel. Een complete publicatielijst is gratis
verkrijgbaar en kan schriftelijk worden aangevraagd bij het SCP: Postbus 37, 2280 AA 
Rijswijk.

Sociale en Culturele Rapporten (ook verkrijgbaar in het Engels)

Sociaal en Cultureel Rapport 1990. ISBN 90-5250-300-1 (ƒ 30,00)
Sociaal en Cultureel Rapport 1992. ISBN 90-5250-316-8 (ƒ 30,00)
Sociaal en Cultureel Rapport 1994. ISBN 90-5250-617-5 (ƒ 85,00)
Sociaal en Cultureel Rapport 1996. ISBN 90-5250-920-4 (ƒ 88,00)

Sociale en Culturele Studies

19  Secularisatie in Nederland, 1966-1991. (1994) ISBN 90-5250-608-6 ƒ 40,00
20  Kantelend bestuur. (1994) ISBN 90-5250-609-4 ƒ 40,00
21 Van misdaad tot straf. (1994) ISBN 90-5250-620-5 ƒ 58,00
22 Tijdopnamen. (1995) ISBN 90-5250-909-3 ƒ 48,00
23 Leesgewoonten. (1996) ISBN 90-5250-915-8 ƒ 60,00
24 Secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland. (1997) 

ISBN 90-5250-930-1 ƒ 51,00

Cahiers

82 Sociale atlas van de vrouw, deel 1 Gezondheid en hulpverlening; 
Seksualiteit en (seksueel) geweld (1991) 
ISBN 90-5250-304-4 ƒ 22,50

89 Volwasseneneducatie tussen markt en overheid (1992)
ISBN 90-5250-323-0 ƒ 22,50

90 Jongeren op de drempel van de jaren negentig (1992)
ISBN 90-5250-313-3 ƒ 28,50

97 Sociale atlas van de vrouw, deel 2 Arbeid, inkomen en faciliteiten
om werken en de zorg voor kinderen te combineren (1993)
ISBN 90-5250-334-6 ƒ 30,00



103 Rapportage minderheden 1993
 ISBN 90-5250-603-5 ƒ 30,00
106 Rapportage ouderen 1993

ISBN 90-5250-607-8 ƒ 24,00
109 Evaluatie sociale vernieuwing: het eindrapport (1994)
 ISBN 90-5250-612-4 ƒ 30,00
110 Civil society; Civil society en vrijwilligerswerk I (1994)

ISBN 90-5250-613-2 ƒ 30,00
113 Rapportage jeugd 1994

ISBN 90-5250-616-7 ƒ 34,00
117 Podia in een tijdperk van afstandsbediening. Het culturele draagvlak deel 1. (1995)

ISBN 90-5250-904-2 ƒ 34,00
118 Sociale atlas van de vrouw, deel 3 Allochtone vrouwen. (1995) 

ISBN 90-5250-905-0 ƒ 39,00
119 Welzijnsbeleid in de lokale samenleving; een verkennende studie in drie gemeenten.

Rapportage welzijnswerk deel 5. (1995) ISBN 90-5250-906-9 ƒ 39,00
121 Processen van schaalvergroting in het onderwijs; een tussenstand. (1995) 

ISBN 90-5250-908-5 ƒ 34,00
122 Inkomensgevolgen van het Regeerakkoord 1994-1998. (1995) 

ISBN 90-5250-910-7 ƒ 24,00
123 Rapportage minderheden 1995. Concentratie en segregatie. (1995) 

ISBN 90-5250-911-5 ƒ 48,00
124 Publieke opinie en milieu. (1996) ISBN 90-5250-912-3 ƒ 35,00
125 Patiënt en professie. (1996) ISBN 90-5250-913-1 ƒ 35,00
126 De beklemde stad. (1996) ISBN 90-5250-914-X ƒ 30,00
127 Milieurelevant consumentengedrag. (1996) ISBN 90-5250-916-6 ƒ 35,00
128 Rapportage gehandicapten 1995. (1996) ISBN 90-5250-917-4 ƒ 35,00
129 Sociale en Culturele Verkenningen 1996. (1996) ISBN 90-5250-918-2 ƒ 35,00
130 Welzijn en sociale vernieuwing. (1996) ISBN 90-5250-919-0 ƒ 35,00
131 Zuinig op zorg. (1996) ISBN 90-5250-921-2 ƒ 40,50
132 Het onderste kwart. (1996) ISBN 90-5250-922-0 ƒ 45,50
133 Rapportage minderheden 1996. (1996) ISBN 90-5250-923-9 ƒ 45,50
134 Het ziekenfonds, waar ligt de grens? (1997) ISBN 90-5250-924-7 ƒ 36,00
135 Rapportage ouderen 1996. (1997) ISBN 90-5250-925-5 ƒ 41,50
136 Het gedeelde erfgoed. Het culturele draagvlak deel 3. (1997) 

ISBN 90-5250-926-3 ƒ 36,00
137 Maatschappelijke organisaties, publieke opinie en milieu (1997) 

ISBN 90-5250-927-1 ƒ 36,00
138 De ontwikkeling van een lokaal beleid voor ouderen en gehandicapten (1997)

(voorheen Rapportage welzijnswerk: dl. 6) ISBN 90-5250-928-X ƒ 36,00
139 Sociale en Culturele Verkenningen 1997. ISBN-90-5749-103-6 ƒ 36,00
140 Armoedemonitor 1997. ISBN-90-5749-104-4 ƒ 36,00
141 Sociale atlas van de vrouw, deel 4 Veranderingen in de primaire leefsfeer (1997)

ISBN-90-5749-105-2 ƒ 52,00
142 Rapportage minderheden 1997. ISBN-90-5749-102-8 ƒ 41,50
143 Het gezinsrapport. Een verkennende studie naar het gezin in een veranderende

samenleving. (1997) ISBN 90-5749-106-0 ƒ 41,50
144 Maatschappelijke en individuele determinanten van autogebruik: toepassing van het

model ‘Determinanten van milieurelevant consumentengedrag’. (1997)
ISBN 90-5749-107-9 ƒ 36,00

145 Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen. (1997) ISBN 90-5749-108-7 ƒ 36,00
146 Sociale vernieuwing: van plan naar praktijk. (1998) ISBN 90-5749-109-5 ƒ 36,00




