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INLEIDING
H. Priemus en A.C.W. van der Heijden
Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft

De belangstelling voor de woonkwaliteit, de leetbaarheid en de sociale veiligheid op
wijkniveau neemt toe. Woningcorporaties worden, als het aan staatssecretaris
Tommel ligt, verplicht om concrete bijdragen te leveren aan de bevordering van de
leetbaarheid op buurt- en wijkniveau. Veel gemeenten hebben wijkveiligheidsplannen
gemaakt. In het grote-stedenbeleid van staatssecretaris Kohnstamm spelen veiligheid
en leetbaarheid van buurt en wijk een grote rol.
In het convenant inzake datzelfde grote-stedenbeleid wordt vermeld dat het signaleren en monitoren van ontwikkelingen in de wijk van groot belang is. Bewoners,
gemeenten, woningcorporaties en tal van andere maatschappelijke organisaties
moeten weten wat er gaande is om de juiste diagnose te stellen als basis voor het te
voeren beleid. Als eerunaal maatregelen worden genomen ter bevordering van de
leetbaarheid, sociale veiligheid en volkshuisvesting, moet kunnen worden geconstateerd en gemeten of de beoogde verbeteringen ook werkelijk optreden.
Met het oog op deze behoefte aan signalering en monitoring van wijkontwikkelingen
heeft het OTB in opdracht van het ministerie van VROM een instrument ontwikkeld
dat kan fungeren als een soort barometer. Dit instrument wordt beschreven in Kijk
op de wijk: instrument om ontwikkelingen in de woonomgeving te signaleren
(Drontmann, e.a., 1995) . Maar ook op andere plaatsen heeft men niet stilgezeten.
Zowel onderzoek- en adviesbureaus als gemeenten en woningcorporaties hebben
instrumenten bedacht, en deels ook in de praktijk gebracht, om ontwikkelingen te
registreren ter ondersteuning van het beleid op het terrein van volkshuisvesting,
sociale veiligheid en leetbaarheid .
Naar aanleiding van het bovengenoemde rapport Kijk op de wijk, heeft het Onderzoeksinstituut OTB op 1 november 1995 de studiedag Kijk op de wijk, signalering
en monitoring van wijkontwikkeling ter ondersteuning van volkshuisvestingsbeleid,
wijkveiligheid en leetbaarheidsbevordering gehouden. De lezingen die gehouden zijn
op deze studiedag, zijn gebundeld in Kijk op de wijk deel 2: aanpak en ervaringen.
Op de studiedag is een overzicht gegeven van de aanpak en ervaringen. Een aantal
gemeenten heeft aan de hand van praktijkvoorbeelden aandacht besteed aan de
toegepaste methodiek bij de instrumentontwikkeling . Verder is nagegaan hoe op de
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meest betrouwbare en eenvoudige manier signalerings- en monitoringssystemen
kunnen worden ingezet om beleid te onderbouwen en zo nodig bij te sturen.
Bijzondere aandacht kreeg de vraag hoe vermeden kan worden dat de systemen in
schoonheid sterven. Alleen eenvoudige, betrekkelijke goedkope, en transparante
methoden zullen uiteindelijk bruikbaar blijken te zijn. Tot slot is er gekeken naar de
verdeling van de verantwoordelijkheden en de samenwerkingsvormen die nodig zijn
om wijkinformatie te verzamelen en voor beleidsdoeleinden te gebruiken.
In hoofdstuk 2 komt de essentie van de rol die monitoring vervult binnen het grotestedenbeleid, aan de orde. Borghouts, directeur-generaal voor Openbare Orde en
Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, schetst de grote-stedenmonitor: het meetinstrument dat voor het beleid ontwikkeld is (zie ook bijlage I) .
Verder gaat hij in op de ontwikkeling van de leetbaarheidsthermometer en het
onderzoek naar de effectiviteit van de ingezette bestuurlijke instrumenten voor het
grote-stedenonderzoek.
In wijken van hetzelfde type blijken vergelijkbare ontwikkelingen te spelen. Door
verschillende wijken van hetzelfde type periodiek in kaart te brengen, is het mogelijk
om landelijke uitspraken te doen. Daarvoor is een instrument nodig om ontwikkelingen te volgen en veranderingen op te merken. Het Onderzoeksinstituut OTB heeft
zo'n instrument ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VROM (DGVH) .
Wassenberg van het Onderzoeksinstituut OTB vertelt in het derde hoofdstuk over de
inhoud van het onderzoek en de methode: het instrument.
Hoederdos , Onderzoeksinstituut OTB, beschrijft in hoofdstuk 4 de achtergronden en
grondslagen bij de wijkinformatie- en signaleringssystemen. Hij noemt de motieven
voor het opzetten van informatiesystemen voor het wijkbeheer en geeft enkele
praktijkvoorbeelden, waaruit lering getrokken kan worden.
De wethouder Educatie en Welzijn van de gemeente Nijmegen, Buitenhuis, benadrukt in hoofdstuk 5 het belang van de juiste wijkinformatie , omdat deze informatie
een absolute voorwaarde is om op een zinnige manier zaken van de grond te krijgen.
Hij verklaart de Sociale atlas en het Wijkonderzoek, de hoofdbestanddelen van het
informatiesysteem van Nijmegen, en legt uit wat er met de resultaten gedaan wordt.
Hortulanus van de Rijksuniversiteit Utrecht gaat in zijn bijdrage in op de ontwikkeling van stadsbuurten en het nut van signaleringssystemen aan de hand van zijn
onderzoek naar bewoners en beheerders in buurten met uiteenlopende reputaties.
In opdracht van het DGVH heeft RIGO Research en Advies het project Woonbeleving uitgevoerd, om de waardering en beleving van bewoners van hun woonsituatie
beter meetbaar en bruikbaar te maken. Leidelmeijer van RIGO maakt in hoofdstuk 7
een onderscheid tussen objectieve wijkgegevens en subjectieve bewonersgegevens als
determinanten van woonbeleving.
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Enkele jaren geleden is een aantal gemeenten in Nederland gestart met het opzetten
van een signaleringssysteen voor wijk- en buurtbeheer, om op een systematische
manier de ontwikkelingen in wijken en buurten te volgen. Baetsen van de Werkgroep '2duizend schetst in hoofdstuk 8 de theoretische uitgangspunten die worden
gehanteerd bij het opzetten van dergelijke systemen en geeft een aantal conclusies
over de toepassing in de praktijk.
Gemeenten en andere marktpartijen komen voor de vraag te staan hoe ze inhoud
moeten geven aan de nieuwe rolverdeling . Nieuw beleid, andere taken en verantwoordelijkheden vragen om andere informatie. Berkhout en Van Joolingen van Akro
Consult geven in hoofdstuk 9 de kenmerken en voordelen van het analysemodel BAS
(BeleidsAnalyseSysteem) dat gebaseerd is op het principe dat informatie al bij
anderen vastligt. Het analysemodel BAS legt relaties tussen de gegevens die de
partijen leveren aan het model en voert analyses en simulaties uit.
Een van de beleidsuitgangspunten van de gemeente Tilburg is het beheren en versterken van de stad. Hierbij moeten zaken als leefbaarheid in buurten, het werkloosheidspercentage, sociale en culturele participatie en de fysieke kwaliteit van woningen en het milieu zich voor alle bewonersgroepen boven een bepaald basismilieu
bevinden; het niveau van de basiskwaliteit. Schouten van de gemeente Tilburg beschrijft de onderzoeksmethode die de sectie Onderzoek en Informatie van de
gemeente ontwikkeld heeft om onderzoek te doen naar deze basiskwaliteit.
Naar aanleiding van de hoge investeringen die ze moest doen om problemen in de
wijk Bilgaard op te lossen, heeft de gemeente Leeuwarden een wijksignaleringssysteem opgezet. Dit systeem bestaat uit een kwantitatief deel dat absolute gegevens
bevat die gebaseerd zijn op bestanden bij diverse organisaties, en een kwalitatief
deel: het oordeel van de burger, gepeild via een schriftelijke enquête. Mevrouw Van
der lest, beleidsmedewerkster Volkshuisvesting van de gemeente Leeuwarden, geeft
in hoofdstuk 11 uitleg over dit wijksignaleringssysteem.
De gemeente Deventer heeft al enige jaren ervaring met objectieve metingen zoals
een indicatorenonderzoek naar de mate van sociale achterstand in de buurten en een
buurtsignaleringssysteem. Daarnaast heeft Deventer ook ervaring opgedaan met een
subjectieve meting. Te Poele van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de
gemeente Deventer beperkt zich in hoofdstuk 12 tot de subjectieve meting naar het
oordeel van bewoners van Deventer over de verschillende aspecten van hun leef- en
woonomgeving.
Elhorst van de gemeente Almelo gaat in hoofdstuk 13 in op het Buurt Informatiesysteem Almelo, afgekort BISA . Dit systeem is opgezet door de projectgroep Sociale
Vernieuwing van de gemeente Almelo, naar aanleiding van een studie van het
Onderzoeksinstituut OTB naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een dergelijk
systeem in Almelo .

3

Bijlage 1 bevat een bijdrage van Verweij van het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek, Erasmus Universiteit Rotterdam, gewijd aan de monitor grotestedenbeleid .
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MONITORING EN GROTE-STEDENBELEID
H.C.J.L. Borghouts
Directeur-Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid,
ministerie van Binnenlandse Zaken

2.1

What gets measured gets done

Monitoring en grote-stedenbeleid. Als ik in een zin zou moeten zeggen wat monitoring en beleid met elkaar te maken hebben zou ik graag willen zeggen "What gets
measured, gets done" (Peters e.a., 1982). Vrij vertaald betekent dit: wat gemeten
kan worden, krijgt men gerealiseerd. Als men resultaten wil bereiken met beleid,
moeten die resultaten meetbaar gemaakt worden, en ook daadwerkelijk gemeten
worden. Zonder monitoring kan noch de gewenste richting noch het behaalde
resultaat worden vastgesteld.
Dit is de essentie van de rol die monitoring vervult binnen het grote-stedenbeleid.
Graag ga ik daar in dit hoofdstuk wat dieper op in. Daarbij komt eerst het hoe en
waarom van het grote-stedenbeleid aan bod: één van de prioriteiten van dit kabinet.
Vervolgens komt de grote-stedenmonitor aan de orde, het meetinstrument dat voor
dit beleid is ontwikkeld. Ten slotte gaat dit hoofdstuk kort in op de ontwikkeling van
de leefbaarheidsthermometer en het onderzoek naar de effectiviteit van de ingezette
bestuurlijke instrumenten voor het grote-stedenbeleid.

2.2

Het grote-stedenbeleid

De grote steden in Nederland vervullen een belangrijke sociale, culturele en
economische functie. De laatste tijd is er echter ook in toenemende mate sprake van
sociale en economische problemen in de steden. De werkgelegenheid blijft achter bij
de rest van het land, er is sprake van meer criminaliteit en overlast, de koopkracht
ontwikkelt zich ongunstig en de leefbaarheid neemt af. Kansrijke stedelingen trekken
naar de buitenwijken en naar randgemeenten. De kansarme stedelingen blijven achter
in oudere wijken en veel immigranten met vaak weinig opleiding vestigen zich daar.
Er lijkt een spiraal op gang gekomen te zijn die leidt tot concentratie van problemen
in bepaalde wijken van de stad en van fysieke scheiding van werkende mensen en
mensen zonder werk.
Deze ontwikkeling is al enige tijd aan de gang. De overheid heeft hierop gereageerd
met speciale aandacht voor de grote steden, zoals het vanaf 1985 gevoerde beleid
5

met betrekking tot de probleemcumulatiegebieden en daarna de sociale vernieuwing.
Wij moeten echter erkennen dat dit nog niet heeft geleid tot de oplossing van de
problemen van de steden.
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben hier tijdens de laatste kabinetsformatie aandacht voor gevraagd. Zij wilden een 'Deltaplan' voor de grote
steden. Zij vroegen om een gezamenlijke inspanning van Rijk en steden: afspraken
over vermindering van de verkokering, meer decentralisatie, afspraken over meer
gemeentelijke bevoegdheden en meer financiële armslag. Dit alles vast te leggen in
een bestuursovereenkomst tussen Rijk en steden als gelijkwaardige partners.
Als uitvloeisel hiervan is in oktober 1994 het project Grote-stedenbeleid gestart
onder leiding van projectstaatssecretaris Kohnstamm. De gevraagde bestuursovereenkomst is er gekomen. In juli 1995 is een convenant met de vier grootste steden
getekend en op 30 oktober 1995 het convenant met 15 andere steden. Daarmee is
een ambitieus project van de grond gekomen. Een project dat de ambitie heeft om in
de steden een keer ten goede te weeg te brengen.

2.3 Nieuwe elementen
Belangrijk is dat dit grote-stedenbeleid een aantal nieuwe elementen kent. Nieuw is
dat aandacht voor achterstandsbestrijding wordt gecombineerd met het benutten van
economische kansen. Het midden- en kleinbedrijf zal worden gestimuleerd om zich
te vestigen in woongebieden waar behoefte is aan werkgelegenheid. Bedrijfsterreinen en gebouwen zullen worden opgeknapt en verbeterd. Het Rijk en de steden
zullen door middel van deregulering en zo mogelijk door fiscale faciliteiten de
komst van nieuwe bedrijven bevorderen. En waar zich mogelijkheden voordoen,
worden duurdere woningen gebouwd om meer koopkrachtige bewoners aan te
trekken en daarmee een meer gedifferentieerde omgeving te creëren.
Nieuw is ook dat Rijk en steden concrete afspraken hebben gemaakt over de resultaten die met het beleid moeten worden bereikt. Die resultaten moeten merkbaar en
meetbaar zijn. Merkbaar voor de bewoners van de steden en meetbaar in het kader
van beleidsonderzoek.
Op elk van de terreinen werk, onderwijs, veiligheid, zorg en leefbaarheid worden in
de convenanten met de steden de beoogde resultaten aangegeven. Daarbij worden
ijkpunten gedefinieerd waaraan kan worden afgemeten of een omslag daadwerkelijk
wordt bereikt.
In een aantal gevallen zijn ondubbelzinnige streefcijfers vastgesteld. Enkele voorbeelden uit het convenant met de vier steden zijn: het verschil tussen het stedelijke
en het landelijke werkloosheidspercentage dient af te nemen, de CITO-scores in het
onderwijs moeten jaarlijks met 10% stijgen, het aantal voortijdige schoolverlaters
moet in vier jaar met 35 % afnemen, de veiligheid en de veiligheidsbeleving moeten
verbeteren en tot slot dient het aantal jongeren dat met de politie in aanraking komt,
in de convenantsperiode met 30% te verminderen. Deze afgesproken doelen kunnen
bepaald ambitieus genoemd worden.
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2.4

Monitoring

De feitelijke vorderingen van het grote-stedenbeleid zullen moeten blijken uit
metingen door een onafhankelijk instituut. Daartoe heeft het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek van de Erasmus Universiteit (ISEO) opdracht gekregen
elk jaar te rapporteren over de stand van zaken in een aantal grote steden. Dat
instituut heeft een signaleringssysteem ontworpen; de grote-stedenmonitor (zie
bijlage I) .
Deze monitor zal in de vier grootste steden en in vijf van de vijftien andere steden in
volle omvang worden toegepast. In de overige steden uit het grote-stedenbeleid
wordt de monitor wellicht in een beperktere vorm toegepast. Het is daarbij niet
voldoende om alleen op stads niveau gegevens te verzamelen. Juist omdat er sprake
is van een zich ontwikkelende concentratie van kansrijken en kansarmen in verschillende delen van de stad, moeten ook gegevens per wijk boven tafel komen. In vier
steden wordt er daarom ook op wijkniveau gemeten.

2.5

Resultaatindicatoren

De monitor heeft verschillende functies. Allereerst is het van belang dat wordt
vastgesteld hoe de steden er voor staan. Zijn de afgesproken streefcijfers gehaald,
wordt de noodzakelijke omslag gerealiseerd? Daarom worden gegevens verzameld
over de in het convenant genoemde ijkpunten, zoals werkgelegenheid, veiligheid en
schooluitval.

2.6

Beleidsindicatoren

Het bovenstaande is op zichzelf echter niet voldoende, zeker als zou blijken dat de
gewenste resultaten niet worden gerealiseerd . Het is dan van belang om te weten
waarom dit het geval is. Een van de mogelijkheden is dat het Rijk de afgesproken
dereguleringsmaatregelen niet tijdig tot stand heeft gebracht, of dat de steden tekort
zijn geschoten bij de uitvoering van hun actieplannen. Men kan eenvoudig vaststellen
of het Rijk de afspraken over wet en regelgeving is nagekomen. Van andere beleidsmaatregelen is het vaak minder eenvoudig vast te stellen of ze voldoende tot
uitvoering zijn gebracht. Voor een aantal van die maatregelen worden in het kader
van de monitor gegevens verzameld. We spreken dan van beleidsindicatoren. Zo
wordt gemeten hoeveel Melkert-banen er in de steden tot stand zijn gebracht en
hoeveel banenpoolers en werknemers uit het Jeugdwerkgarantieplan zijn uitgestroomd naar reguliere arbeid of naar het leerlingwezen.
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2.7

Contextindicatoren

Er kunnen ook andere oorzaken zijn waardoor de doelstellingen niet gehaald
worden, oorzaken die buiten het grote-stedenbeleid gelegen zijn. Daarbij kunnen we
bijvoorbeeld denken aan een tegenvallende economische conjunctuur of aan wijzigingen in de samenstelling van de bevolking, bijvoorbeeld door migratie. Om deze
reden zijn in de grote-stedenmonitor ook variabelen opgenomen met betrekking tot
de omgeving waarin het beleid zich afspeelt: de contextindicatoren. Het gaat hierbij
met name om de bevolkingssamenstelling in de steden en om landelijke ontwikkelingen op het terrein van werk, onderwijs en veiligheid.

2.8

Nulmeting

De monitor omvat al met al een zestigtal variabelen. Bij de meting wordt gebruik
gemaakt van statistisch materiaal dat reeds in enige vorm in de steden beschikbaar
is. Het gaat daarbij niet alleen om objectieve gegevens, maar ook om opvattingen
van de bewoners - bijvoorbeeld over veiligheid - zoals deze blijken uit bevolkingsonderzoek. Om conclusies te kunnen trekken is het nodig dat een meting wordt verricht
vóórdat met de implementatie van het beleid wordt begonnen. Dit is een nulmeting.
De resultaten van de nulmeting van de grote-stedenmonitor komen een dezer dagen
ter beschikking.

2.9

Interpretatie

Om tot zinvolle uitspraken te komen moeten de gegevens over de genomen maatregelen, de gerealiseerde resultaten en de externe ontwikkelingen worden geïnterpreteerd. Dit is vaak niet eenvoudig. Regelmatig lijken onderzoeksuitkomsten tegenstrijdig, bijvoorbeeld als een toename van de veiligheid in een gemeente samengaat
met een afname van het gevoel van veiligheid bij de inwoners. Het ISEO zal daarom
de opdracht krijgen om in 1998 een meer beschouwende rapportage samen te stellen
over de effecten van het grote-stedenbeleid.
Ook is in dit kader van belang dat in het convenant met de vijftien steden is
afgesproken om een visitatiestructuur te ontwikkelen. Daarbij wordt gedacht aan een
platform bestaande uit onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van
collega-gemeenten, Rijk en provincies . De audit is een periodiek onderzoek naar de
stand van zaken van het grote-stedenbeleid in de steden en naar de mogelijkheden
om dit beleid te verbeteren. Uitgaande van de doelen, streefcijfers en monitoruitkomsten wordt bezien of het beleid op koers ligt. Wanneer de realisatie stagneert,
onderzoekt men de oorzaken.
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2.10 Bestuurlijk overleg
Het is belangrijk een goed beeld te krijgen van de situatie in de steden en de
effectiviteit van het beleid. Het is echter nog belangrijker om daar gevolgen aan te
verbinden. Daarom is afgesproken dat er jaarlijks bestuurlijk overleg plaatsvindt
over de uitvoering van het convenant. De uitkomsten van monitor en visitatie moeten
worden gebruikt om het beleid waar nodig bij te stellen. Het gaat daarbij om de
vraag of Rijk en steden voldoende hebben gepresteerd, maar ook om de vraag of de
juiste beleidsinstrumenten zijn gekozen. Misschien moeten ze van werkwijze veranderen, wellicht ook blijken de doelen te ambitieus te zijn in relatie tot de beschikbare
middelen.

2.11 Leetbaarheidsthermometer
De grote-stedenmonitor is een belangrijk instrument. De ontwikkeling op het gebied
van registratie en onderzoek met betrekking tot ontwikkelingen in de steden is
daarmee nog lang niet afgerond. Met name op het gebied van de leefbaarheid bleek
het niet gemakkelijk ijkpunten te vinden die konden dienen als anker voor concrete
afspraken of streefcijfers.
Leefbaarheid is overigens een paraplubegrip dat meerdere dimensies kent, zoals
woonbeleving, sociale en fysieke buurtkenmerken en ook veiligheid. Op dit laatste
gebied bestaat al enige tijd een gestandaardiseerd meetinstrument in de vorm van de
politiemonitor bevolking, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie samen ontwikkeld hebben. Dit is een bevolkingsonderzoek met onder
meer vragen over onveiligheidsbeleving, slachtofferschap en overlastproblemen.
De komende tijd zullen het ministerie van VROM en het ministerie van Binnenlandse Zaken samen een leefbaarheidsthermometer ontwikkelen, waarmee naast veiligheid ook de andere aspecten van leefbaarheid goed in beeld kunnen worden gebracht. Bevolkingsonderzoek is daarbij onmisbaar, omdat het mede gaat om de
beleving van leefbaarheid en veiligheid. Dit zijn bovendien bij uitstek zaken die
spelen op wijk- en buurtniveau: ze worden veelal door een opeenhoping van
buurtgebonden factoren bepaald en dienen om die reden bij voorkeur op dat niveau
te worden aangepakt en gemonitored.
Het bestaande onderzoeksmateriaal op dit gebied wordt zoveel mogelijk geïntegreerd
in een meetinstrument dat alle relevante dimensies van leefbaarheid dekt en dat op
dit moment wordt getest in een pilotstudie. Het uiteindelijke resultaat moet één
gestandaardiseerde bevolkingsmonitor veiligheid en leefbaarheid zijn die in de
peiling van 1996 zowel op stads- als buurtniveau in de betrokken steden wordt
afgenomen.
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2.12 Bestuurlijke instrumenten
Ook de manier waarop Rijk en steden met elkaar omgaan en gezamenlijk de zaken
aanpakken is van belang voor het slagen van het beleid. Daarom heeft de faculteit
Bestuurskunde van de Universiteit van Twente de opdracht gekregen om tweemaal
een meting te verrichten naar de effectiviteit van de ingezette bestuurlijke instrumenten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het functioneren van de projectstaatssecretaris en de projectwethouder, over het functioneren van gemeenschappelijke werkgroepen van Rijk en steden, maar ook hoe communicatie en voorlichting zijn ingezet
om burgers te informeren en bij het beleid te betrekken.

2.13 Meer inzicht noodzakelijk
Bij de start van het grote-stedenbeleid is geconcludeerd dat de problemen van de
steden voldoende zijn gedocumenteerd, dat verder onderzoek niet moet worden
afgewacht en dat de problematiek vereist dat er nu handelend moet worden opgetreden. Dit is juist, maar het neemt niet weg dat meer gegevens en verder onderzoek
belangrijk zijn voor het vergroten van inzicht in de problemen en daarmee van het
verhogen van de effectiviteit van het beleid. Welke factoren binden bewoners
bijvoorbeeld aan hun wijk? Is dit de woning, de woonomgeving, de voorzieningen,
de buren, de bereikbaarheid van het werk? Hoe groot is het effect van het optreden
van een opeenhoping van problemen in een bepaalde wijk op de mogelijkheden van
bewoners om succesvol in de samenleving te participeren?
Deze en vele andere vragen wachten nog op een antwoord. Om die reden ook zou ik
wensen dat het nu van start gegane grote-stedenbeleid over dit kabinet heen wordt
volgehouden. Steeds weer een ander beleid ter bestrijding van problemen en ter
bevordering van kansen is niet vruchtbaar. Bijstellingen passen, maar op basis van
de erkenning dat verbeteringen in leefbaarheid tijd vergen: meer tijd dan politici
veelal wensen en kabinetten aan tijd hebben.
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3
ALS JE NIETS MEET
ZUL JE NIETS WETEN
ALS JE NIETS WEET
KUN JE NIETS VERANDEREN
F. Wassenberg
Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft

3.1

Inleiding

In wijken van hetzelfde type blijken vergelijkbare ontwikkelingen te spelen, zoals
problemen op het gebied van de leefbaarheid. Door verschillende wijken van
hetzelfde type periodiek in kaart te brengen, is het mogelijk om landelijke uitspraken
te doen. Daarvoor is een instrument nodig om ontwikkelingen te volgen en veranderingen op te merken.
Het Onderzoeksinstituut OTB heeft zo'n instrument ontwikkeld in opdracht van het
ministerie van VROM (DGVH). Het DGVH was vooral geïnteresseerd in de vraag
of bepaalde volkshuisvestingsprocessen kenmerkend zijn voor bepaalde soorten wijken. Periodiek onderzoek in een beperkt aantal wijken waarin relevante volkshuisvestingsthema's spelen, zou hierover uitsluitsel moeten geven. De uitkomsten van
zo'n onderzoek moeten een bijdrage leveren aan de aanpak van problemen in
soortgelijke wijken.
Het resultaat van deze opdracht staat in het rapport Kijk op de wijk; instrument om
ontwikkelingen in de woonomgeving te signaleren. Het kan worden gezien als een
barometer, die veranderingen in het woonklimaat signaleert. Kijk op de wijk is het
resultaat van een proefonderzoek. Van te voren is een methode ontwikkeld en de
proef moest de methode testen.

3.2

Kijk van het Rijk op de praktijk in de wijk

Het is de vraag waarom het Rijk nog zo geïnteresseerd is in wat er in de wijken
gebeurt. Deze vraag geldt zeker voor de volkshuisvesting. Jarenlang was huisvesting
een van de pijlers van elk kabinet, maar het laatste decennium lijkt elke prioriteit te
ontbreken. Het ministerie van VROM decentraliseert op een doortastende manier
naar het lokale niveau. Gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en bewoners(organisaties) zijn samen verantwoordelijk voor het woonbeleid, al dan niet in
regionale samenwerking.
Tegelijkertijd raakt de sector volkshuisvesting steeds meer verweven met andere sectoren. Wonen wordt met andere woorden steeds meer afhankelijk van wat eromheen
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gebeurt. Migratie , werkgelegenheid, veiligheid, mobiliteit, aanpassingen in de
sociale zekerheid en technologische innovaties hebben gevolgen voor de volkshuisvesting en voor het te voeren beleid.
Er zijn dus twee soorten ontwikkelingen die het volkshuisvestingsbeleid beïnvloeden:
decentralisatie en verbreding van het beleidsveld volkshuisvesting. Beide soorten
worden direct zichtbaar in de wijken zelf. Doordat het Rijk het lokale niveau aan de
lokale partijen overlaat, dreigt het de kijk op de praktijk te verliezen. Het ministerie
van VROM heeft echter wel eindverantwoordelijkheid voor het volkshuisvestingsbeleid. Als er zich problemen voordoen, wordt van het Rijk beleid verwacht, gebaseerd op gefundeerde kennis .
Het Rijk neemt die verantwoordelijkheid ook en neemt of beantwoordt initiatieven.
Voorbeelden van rijksbeleid op wijkniveau zijn het PeG-beleid voor probleemcumulatiegebieden, het sociale-vernieuwingsbeleid, de stadsvernieuwing, het grotestedenbeleid, integraal veiligheidsbeleid en voorbeeldplannen.
Het beroep op het Rijk kan overigens snel veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het
thema betaalbaarheid, dat opeens (weer) in de belangstelling komt. Zelfs de premier
bemoeit zich er nu mee, terwijl het nog maar anderhalve maand geleden is dat voor zover mij bekend is - de eerste naoorlogse troonrede verscheen waarin het
thema volkshuisvesting niet eens werd genoemd.
Het ministerie van VROM onderscheidt voor zichzelf drie kerntaken op het gebied
van de volkshuisvesting.
1. Beschikbaarheid: zorgen dat er voldoende woningen zijn.
2. Kwaliteit: zorgen dat die woningen er aardig bij staan in een prettige buurt.
3. Betaaibaarheid: dat ze betaald kunnen worden door de doelgroep van beleid.
In
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

het proefonderzoek zijn de drie kerntaken uitgewerkt in zeven thema's:
De demografische ontwikkeling in de wijk.
De sociaal-economische ontwikkeling in de wijk.
De beschikbaarheid van woningen in de wijk .
De kwaliteit van woningen in de wijk.
De fysieke kwaliteit van de woonomgeving.
De sociale kwaliteit van de woonomgeving.
De betaaibaarheid van het wonen in de wijk.

In deze zeven thema's zijn de drie kerntaken van het ministerie terug te herkennen,
waarbij de eerste twee meer algemeen zijn.
Elk van de zeven thema' s is nader uit te werken in een aantal concrete onderzoeksvragen. Bijvoorbeeld het thema beschikbaarheid, dat vooral ingaat op de verhouding
vraag versus aanbod . Om hierover iets te kunnen zeggen, moet inzicht worden
verkregen in de samenstelling van de woningvoorraad in de wijk: welke woningtypen staan er, hoeveel koop- en huurwoningen staan er, wat is de economische
waarde , waar is de vraag groot en waar juist niet, hoe staat het met de scheefheid,
enzovoort.
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Afbeelding 3.1 De onderzoekswijken
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3.3

Twaalf wijken in drie steden

Uitgangspunt bij het onderzoek is een typering van wijken die herkenbaar zijn in
verschillende gemeenten. De consequentie van dit uitgangspunt is dat het mogelijk is
om in een beperkt aantal wijken onderzoek te doen, om algemene uitspraken te
kunnen doen over ontwikkelingen per wijktype.
Het onderzoek heeft zich afgespeeld in drie steden van verschillende omvang:
Rotterdam, Tilburg en Zaanstad. In elke stad zijn vier gemiddelde wijken uitgekozen, per wijktype één. De wijktypen zijn in het vooronderzoek geselecteerd uit een
reeks van tien, met de verwachting dat er zich interessante ontwikkelingen afspelen
op het gebied van de volkshuisvesting.
In totaal zijn er twaalf wijken onderzocht. In elke gemeente zijn de volgende
wijktypen onderzocht:
Wijktype 1: vooroorlogs, grotendeels gerenoveerde wijk;
Wijktype 2: vroeg naoorlogs, laag- en middelhoogbouw (1945-1960);
Wijktype 3: wijk uit de jaren zestig, gemengde bebouwing, inclusief hoogbouw
(1960-1973);
Wijktype 4: wijk uit de jaren tachtig (uitbreidings)wijk, vanaf 1980.
Bij de wijkselectie hebben we gekozen voor 'gemiddelde' wijken; wijken die
herkenbaar zijn in 80 of 90% van de wijken in andere steden. Daarom hebben we
unieke wijken als de Bijlmermeer of Spangen gemeden. De onderzochte wijken zijn
weergegeven in afbeelding 3.1.

3.4

Inhoud en methode

Het onderzoek Kijk op de wijk hinkte eigenlijk op twee gedachten. Van de ene kant
was het een proef om een instrument te ontwikkelen. Dit betekende het uittesten van
verschillende manieren om aan bruikbare informatie te komen. Tegelijkertijd werd
het onderzoek ook daadwerkelijk in twaalf wijken uitgevoerd. Dit maakt het
mogelijk om inhoudelijk in te zoomen op wijkontwikkelingen.
Deze tweedeling loopt door het gehele onderzoek. Op het eind van het onderzoeksrapport zijn daarom twee aparte concluderende hoofdstukken opgenomen. Een over
de inhoud, over wat er speelt in wijken, en een over het instrument Kijk op de wijk,
de methode.

3.4.1 Inhoud: ontwikkelingen per wijktype
In dit hoofdstuk staat de methode centraal. Toch wil ik kort ingaan op de situatie in
de vier onderscheiden wijktypen, met name op ontwikkelingen daarbinnen. Enkele
opvallende punten zullen eruit gehaald worden. Voor de duidelijkheid, het gaat hier
om signalen. Op onderdelen kunnen verschillen bestaan met een andere, willekeurige
gemeente in het land.
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Wijktype 1: vooroorlogse stadsvernieuwingswijk
Verschillen binnen dit wijktype zijn het grootst tussen de drie onderzoeksgemeenten.
Een wijk is redelijk populair, de tweede staat op de drempel van verval en de derde
wijk verpaupert zienderogen. In de eerste wijk is het goed wonen, in de laatste
kunnen betrokkenen eigenlijk geen enkel pluspunt meer ontdekken.
Wijktype 2: vroeg naoorlogse wijken
Hier zijn de overeenkomsten veel groter. De wijken vergrijzen en het aandeel
buitenlanders neemt toe. De vele gestapelde woningen fungeren als doorgangshuis.
Er komt redelijk wat goedkope scheefheid voor, maar excessen ontbreken gezien de
kleine woningen en de bescheiden inkomens. Er zijn weinig economisch actieven.
De wijkbinding is gering en de ontevredenheid is groot. In dit wijktype zijn de
meeste mensen te bespeuren die vinden dat de buurt achteruit gaat.
Wijktype 3: gemengde wijken uit de jaren zestig
De bewoners van deze wijken zijn gemiddeld gezien redelijk tevreden. Op de
plaatselijke woningmarkt doet dit wijktype het goed . De fysieke differentiatie in deze
wijken, eengezinswoningen tussen flats, komt ook tot uiting in een sociale scheiding.
In de eengezinshuizen woont de vergrijzende autochtone bevolking en in de flats
wonen relatief veel buitenlandse gezinnen. Opmerkelijk is dat de flats vaak duurder
zijn dan de eengezinswoningen. De koopprijzen in deze wijken blijven wat achter.
Wijktype 4: wijken uit de jaren tachtig
Ook deze wijken zijn redelijk gewild. Er wonen veel Nederlandse gezinnen, met
kinderen, werk en bovenmodale inkomens.
De problemen zijn minder groot. De problemen die voorkomen betreffen de
'hangjongeren', het grote aantal echtscheidingen en betalingsproblemen. De belangrijkste reden om een woning te weigeren, is de hoge huurprijs . De verhuisgeneigdheid in de huursector is groot; veel mensen willen een woning kopen.
Politieke voorkeur
Voordat de methode behandeld wordt, geven we enkele politieke uitkomsten. Het
betreft de stemvoorkeuren tijdens de twee laatste gemeenteraadsverkiezingen. We
geven hier alleen de uitschieters:
Wijktype 1 (vooroorlogs): PvdA en extreem rechts;
Wijktype 2 (vroeg naoorlogs) : PvdA;
Wijktype 3 (gemengd jaren ' 60): CDA;
Wijktype 4 (jaren '80): D'66 en VVD .

3.4.2 Methode: vier manieren van onderzoek
Voor het proefonderzoek is op vier manieren informatie verzameld: het verzamelen
van statistische gegevens op wijkniveau, het enquêteren van sociale verhuurders en
makelaars, de bewonersenquête en interviews met sleutelpersonen.
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In de oorspronkelijke onderzoeksopzet is uitgegaan van een fasenscheiding tussen de
zogenaamde scanfase voor een eerste indruk en de zoomfase om dieper te graven. In
de praktijk bleken deze fasen door elkaar te lopen. De voormalige scanfase ging
geleidelijk over in de zoomfase.

Bron 1: verzamelen van statistische gegevens op wijkniveau
Er zijn enkele tientallen bronnen geraadpleegd om gegevens te bemachtigen. De
voornaamste zijn: de gemeente (voor bevolking, woningvoorraad, voorzieningen en
mobiliteit), de politie (voor criminaliteit en overlast), het CBS (voor de inkomens),
de Sociale Diensten (voor de uitkeringen) het ministerie van VROM (IHS), het
NVM, de arbeidsbureaus, corporaties en tot slot de huurcommissies (voor klachten).
Het rapport vermeldt de waarde van elke bron. Aan bod komen de inhoud, het nut,
de werkwijze, de kosten en eventuele hobbels die genomen zijn.
Belangrijk is in hoeverre het statistisch materiaal de zeven onderzoeksvragen beantwoordt. Voor gegevens over de onderzoeksthema's demografische ontwikkelingen,
sociaal-economische ontwikkelingen en beschikbaarheid van woningen is de toegepaste verzameling van statistische gegevens op wijkniveau een goed toegankelijke,
betaalbare en bruikbare bron. Gegevens over de sociale kwaliteit van de woonomgeving, maar vooral die van de kwaliteit van de woningen, de fysieke kwaliteit van de
woonomgeving en de betaalbaarheid blijven in deze bron onderbelicht.
Belangrijk is dat - in vergelijking met de andere drie onderzoeksbronnen - deze
manier van gegevens verzamelen de meest objectieve is.
Bron 2: enquêteren van sociale verhuurders en makelaars
Reeds in een vroeg stadium zijn de statistische gegevens aangevuld met de mening
van professionals. Dit is gebeurd door een schriftelijke enquête onder makelaars en
corporatiemedewerkers. Zij zijn beroepshalve sterk betrokken bij het wonen in de
diverse wijken. Vanzelfsprekend is het aantal respondenten gering; er werken geen
tientallen makelaars en corporaties per wijk.
Hoewel de bereidheid groot bleek, werkten weinig corporatiemedewerkers en
makelaars aan het (schriftelijke) proefonderzoek daadwerkelijk mee. Hierdoor
konden geen harde conclusies worden getrokken over de resultaten.
Bron 3: enquêteren van bewoners
Voor de bewonersenquête werden 2.400 adressen benaderd. De nettorespons bedroeg
37% en was op onderdelen selectief. Hoewel via de bewonersenquête een grote
hoeveelheid gegevens is verzameld, blijkt slechts een gedeelte de moeite waard om
te worden gerapporteerd. Daarnaast voegen de enquêtegegevens niet veel toe aan wat
reeds in het algemeen bekend is (met name via het WBO) over bewoners, uitgesplitst
naar woning- en wijktypen.
De uitgevoerde bewonersenquête heeft in het proefonderzoek een duidelijke functie
gehad, maar lijkt als standaardcomponent te bewerkelijk en daarom minder van
belang.
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Tabel 3.1

Informatiegehalte van de onderzoeksmethoden per thema
Statistieken

Thema
Demografie
Sociaal-economische positie
Beschikbaarheid
Kwaliteit woningen
Fysieke kwaliteit van de woonomgeving
Sociale kwaliteit van de woonomgeving
BetaaIbaarheid

x
x
x

Corporaties/
makelaars

Bewonersenquête

Interviews

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

Bron: Drontmann e.a., 1995 , p. 187.

Bron 4: interviews met sleutelpersonen
Als laatste methode in Kijk op de wijk zijn zogenaamde sleutelpersonen geïnterviewd. Een sleutelpersoon is iemand die vanwege zijn of haar werksituatie betrokken
is bij de wijk en goed op de hoogte is van ontwikkelingen. We hebben voor het
proefonderzoek veertien typen sleutelpersonen benaderd. Een doel van het onderzoek
is immers het informatiegehalte per bron (dus per sleutelpersoon) te bepalen.
Daarom is ook gekozen voor enkele minder bekende typen informanten. De voor de
hand liggende informanten zoals de corporaties en makelaars, zijn in bron 2 reeds
aan bod gekomen. De veertien anderen zijn (tussen haakjes het aantal interviews): de
opbouwwerker (12), de wijkagent (12), het schoolhoofd (16), de postbode (3) , de
bewonerscommissie (3) , het maatschappelijk werk (2), de huismeester (2), de arts
(1), het wijkonderhoudsteam (2), de huurdersvereniging (2), de wijkverpleging (2) ,
de dominee/pastoor (2) en tot slot de Vereniging van Eigenaren (2) .
De rondgang langs de in totaal 63 sleutelpersonen in de twaalf onderzochte wijken
wordt over het algemeen als positief beschouwd. De medewerking was goed. De
signalen die sleutelpersonen geven, vullen de statistische gegevens aan. Met name
opbouwwerkers, huismeesters en bewonersvertegenwoordigers hebben een goed
inzicht in de kwaliteit van de woningen, de fysieke woonomgeving, de betaalbaarheid en de beleving van de sociale kwaliteit van de woonomgeving : dit zijn thema's
die bij de eerste bron (verzameling van statistische gegevens) onderbelicht bleven.
Het nadeel van deze onderzoeksmethode is dat het oordeel van sleutelpersonen per
definitie subjectief is. Dit nadeel weegt echter op tegen hun directe betrokkenheid en
feeling met de wijk en hun signalerende functie . De subjectiviteit kan enigszins
worden ondervangen door respondenten met elkaars meningen te confronteren.

3.5

Informatiegehalte per bron

In het onderzoek is getracht op vier verschillende manieren informatie te vergaren
over de zeven onderzoeksthema' s. Het informatiegehalte scheelt per thema en per
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bron. In tabel 3.1 is aangegeven welke bron het hoogste informatiegehalte bleek te
hebben.
De statistieken verschaffen vooral gegevens over de eerste drie onderzoeksthema's:
demografische en sociaal-economische ontwikkelingen en beschikbaarheid van
woningen. De interviews leggen de nadruk op de laatste vijf thema's. Corporaties en
makelaars geven de meeste informatie over beschikbaarheid en betaalbaarheid. De
bewonersenquête omvatte alle thema's, maar het meest bruikbaar bleken de thema's
demografische en sociaal-economische ontwikkelingen, net als de betaalbaarheid en
de fysieke en sociale kwaliteit van de woonomgeving.

3.6 Evaluatie
De wijktypen
In Kijk op de wijk zijn tien typen wijken opgesteld. Hieruit zijn er vier nader
onderzocht, waarvan werd verwacht dat er vanuit de volkshuisvesting gezien,
interessante ontwikkelingen zouden spelen. Deze keuze lijkt niet verkeerd geweest te
zijn. In een mogelijk vervolg kunnen natuurlijk ook andere typen wijken aan de
beurt komen. Wel is het belangrijk om de onderzoekswijken zorgvuldig te kiezen. In
het onderzoek bleken de drie naoorlogse wijktypen goed vergelijkbaar, maar het
vooroorlogse type minder.
De steden
Het uitgangspunt is dat de te onderzoeken wijken 'een gemiddelde wijk in Nederland' moeten vormen. Een wethouder uit bijvoorbeeld Arnhem, Breda of Utrecht
moet algemene ontwikkelingen kunnen herkennen. Daarom maakt het in principe
weinig uit in welke steden het Kijk op de wijk-onderzoek plaatsvindt.
De thema's
De drie kerntaken van het ministerie van VROM zijn de zorg voor voldoende, goede
en betaalbare woningen. Deze thema's komen in het onderzoek goed naar voren. De
opzet van het Kijk op de wijk-onderzoek leent zich ervoor om te worden uitgebreid
naar andere thema's. Dat kan bijvoorbeeld in het kader van het grote-stedenbeleid.
Onderzoek op rijksniveau
Het kijken naar de wijk houdt eigenlijk twee activiteiten in, gebaseerd op twee
achterliggende doeleinden. De eerste activiteit is het systematisch bijhouden van
ontwikkelingen. Kengetallen in de ene wijk of gemeente worden dan met de andere
vergeleken. Hiervoor moeten de gegevens representatief en betrouwbaar zijn.
De tweede activiteit is het signaleren van actuele en toekomstige ontwikkelingen.
Hiervoor is het belangrijk dat signalen zichtbaar worden voordat ze een trend
worden, laat staan voordat ze in allerlei statistieken zichtbaar worden. Trefwoorden
zijn hier snelheid en vroegtijdigheid.
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In het rapport Kijk op de wijk; instrument om ontwikkelingen in de woonomgeving
te signaleren, bevelen wij aan het onderzoek te splitsen overeenkomstig beide
genoemde onderzoeksdoelen.
Het eerste doel is een systeem van kengetallen voor de volkshuisvesting. Dit komt
overeen met wat ook wel 'Staat van de volkshuisvesting ' wordt genoemd. Hierbij
worden van zoveel mogelijk gemeenten kengetallen bijgehouden. Het gebruik van
reeds aanwezige of eenvoudig te vergaren statistische gegevens is hier de meest
aangewezen methode.
Het tweede doel is een signaleringssysteem om mogelijke ontwikkelingen vroegtijdig
te onderkennen. Hier is niet de breedte, maar de diepte belangrijk. De methode van
de interviews biedt hiervoor het meeste houvast. Enkele statistieken kunnen als
achtergrond dienen, met name gegevens die ontwikkelingen illustreren. Dit tweede
doel dient in ieder geval op wijkniveau uitgevoerd te worden.

Onderzoek op gemeenteniveau
De hiervoor genoemde tweedeling bestaat ook op gemeenteniveau. Gemeenten
verzamelen informatie en houden deze systematisch bij. Sommige gemeenten
hanteren bijzonder handige statistische jaarboeken. Bepaalde informatie wordt per
wijk bijgehouden. Juist informatie die met de leefbaarheid te maken heeft, is het
meest interessant op wijkniveau.
Ook op lokaal niveau kunnen vroegtijdige signalen belangrijk zijn. Ook hier kan een
serie interviews in enkele geselecteerde wijken helpen om statistieken te verklaren en
om trends te signaleren voordat ze in statistieken zichtbaar worden.

3.7 Valkuilen
Bij het monitoren en signaleren van ontwikkelingen denken we al gauw aan bestaande informatie. Er wordt immers al veel bijgehouden, en vaak lijkt het een kwestie
het overal aanwezige materiaal te combineren. Het kijken naar wijken is zo eigenlijk
meer als een organisatorisch probleem op te vatten.
Er is heel veel informatie reeds beschikbaar. Dat geldt zeker op gemeenteniveau .
Een systeem om leefbaarheid of andere ontwikkelingen in wijken te volgen, kan
daarom het beste starten vanuit bestaand materiaal. Immers, waarom zouden we
overdoen wat er al is?
Indien het hierbij blijft, levert dit wel een beperking op. Een louter kwantitatief
systeem kent nadelen. Cijfers zijn bijvoorbeeld vrij statisch, het is moeilijk om
complete reeksen in de tijd te krijgen. Als de cijfers wel compleet zijn, leveren ze
dikwijls weinig verrassends meer op. Verder doen cijfers verslag van gebeurtenissen
die al hebben plaatsgevonden. Er gaat derhalve een geringe signaalfunctie van uit.
Bij kleinere wijken zijn aantallen soms te laag. Toevallige gebeurtenissen leveren
grote schommelingen op in tijdreeksen. Bovendien kunnen bij grotere wijken gemiddelden de verschillen binnen het gebied verdoezelen.
Een combinatie van beide activiteiten, een brede gegevensverzameling en diepteinterviews met betrokkenen, heeft voordelen. Bovendien kunnen zo enkele valkuilen
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vermeden worden. Bijvoorbeeld als na een jaar vol activiteiten blijkt dat de werkloosheid niet daalt, mislukken de maatregelen dan? Soms blijkt inderdaad in de
praktijk dat werklozen verhuizen zodra ze een baan krijgen en worden opgevolgd
door andere werklozen. Maar mislukt dan het werkgelegenheidsprogramma of moet
er iets aan de attractiviteit van de wijk gebeuren? Vermoedelijk het laatste.
Nog een valkuil. In een buurt worden maatregelen genomen tegen vandalisme,
vervuiling en onveiligheid. Er komt een huismeester, een wijkonderhoudsploeg, een
snelle klachtenafhandeling, extra politie-inzet, enzovoort. Dit bevalt bewoners en
werkers goed. De statistieken laten echter stijgingen zien van aangiften bij politie en
klachten bij de huismeester. Omdat er nu zichtbaar wordt wat met de klachten
gebeurt, weten mensen ook gemakkelijker de weg te vinden. Maar de grotere
respons van bewoners is toch geen reden om maar met de extra aandacht te stoppen?

3.8

Bewonersonderzoek

In Kijk op de wijk concluderen we dat het weinig zinvol is om bewonersenquêtes te
houden om achter ontwikkelingen in wijken te komen. Grootschalige enquêtes kosten
veel tijd, wat een snelle signalering in de weg staat.
Peilingen bieden bovendien een momentopname. Om ontwikkelingen te kunnen
achterhalen, zijn eigenlijk vaker metingen nodig. Dit maakt een signaleringssysteem
nog meer bewerkelijk.
Onderzoek onder bewoners is wel zinvol op verschillende momenten. Ten eerste
door ook interviews af te nemen met vertegenwoordigers van bewoners als ' woonprofessionals' . Ten tweede in de vorm van een stadspanel. In verschillende steden
wordt per jaar of per twee jaar onderzoek gehouden onder circa 1.000 à 2.000
inwoners over tal van onderwerpen. Zo'n onderzoek kan een goed inzicht bieden in
de actuele mening over uiteenlopende onderwerpen, maar is minder geschikt om ontwikkelingen in verschillende wijken te meten.
Grootschalige bewonersenquêtes in een wijk zijn het meest zinvol als er daadwerkelijk activiteiten in een wijk worden voorbereid. Onderzoek mondt dan niet uit in
louter het weten, maar verder, namelijk in handelen en veranderen. Een voorbeeld:
op dit moment worden ideeën ontwikkeld over de herstructurering van de F-buurt in
de Bijlmermeer. Dit gaat over de tweede fase van de vernieuwing van de Bijlmermeer. De situatie ter plekke en de problemen zijn bekend. Bewoners worden er nu
geraadpleegd, op een moment dat er nog geen concrete plannen zijn gemaakt. Het
Onderzoeksinstituut OTB peilt momenteel samen met bureau STOGO uit Utrecht de
mening van alle bewoners. Er zijn weliswaar nog geen plannen, maar er liggen al
wel mogelijke alternatieven op tafel. De besluitvorming is nu nog te beïnvloeden.
Dit verschilt van de plannen in de eerste fase . Naast het winkelcentrum Ganzenhoef
worden twee flats gesloopt. De bewoners werden geconfronteerd met de concrete
plannen (namelijk sloop), terwijl de besluiten al genomen waren. In de tweede fase
ligt het moment om bewoners te raadplegen dus duidelijk vroeger.
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3.9 Meten als basis voor beleid
Zolang de te verzamelen informatie op een gemeente betrekking heeft, worden
sommige problemen waar we in het rapport Kijk op de wijk op stuitten voorkomen.
Gegevens zijn gemakkelijker op elkaar af te stemmen, definitieverschillen ontbreken
en indelingen komen overeen (bijvoorbeeld leeftijdscategorieën en inkomenscategorieën).
Een ander voordeel is dat de organisatie in één hand gelegd kan worden, zoals de
afdeling Onderzoek, en dat het beleidsmatig duidelijk is wat er met de informatie
gebeurt.
Dit laatste onderdeel is in dit hoofdstuk niet aan de orde geweest: Wat doe je met de
informatie? Waarom wil je het eigenlijk weten. Het zal duidelijk zijn dat weten geen
doel op zich mag zijn, maar een basis . Een basis voor prioriteiten, voor keuzen,
voor beleid, voor activiteiten (zie afbeelding 3.2).

3.10 Tot slot
Het grote-stedenbeleid zal vorm moeten krijgen in de wijk. Om ontwikkelingen te
volgen en om effecten van beleidsinspanningen te meten, is het nodig om een
meetinstrument voorhanden te hebben. Het onderzoek Kijk op de wijk levert zo'n
methode; een barometer gericht op het woonklimaat en de leefbaarheid. Dit instrument kan een basis zijn om prioriteiten te stellen, beslissingen te nemen en om
effecten van beleidsingrepen achteraf te meten.

Afbeelding 3.2 Meten als basis voor beleid

...- ...- ...~
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signaleren
evalueren

~
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WIJKINFORMATIE EN -SIGNALERINGSSYSTEMEN: ACHTERGRONDEN EN GRONDSLAGEN
T. Hoenderdos
Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft

4.1

Van Kijk op de wijk tot informatiesystemen voor het wijkbeheer

De titel van de studiedag Kijk op de wijk was ook de werktitel van het project dat
Inge Drontmann c.s. van het OTB hebben uitgevoerd voor het ministerie van
VROM. Een mooie, poëtische titel die kernachtig aanduidt waar het om draait: het
volgen van ontwikkelingen in woonwijken.
Een bijzonder project. Immers, zo ' n tien jaar geleden verkondigden de achtereenvolgende staatssecretarissen Brokx en Heerma dat de rijksoverheid geen bemoeienis meer wenste met ontwikkelingen op wijk- en complexniveau. Dat was voortaan
een zaak van lokale partijen, die daarvoor de benodigde beleidsinstrumenten kregen
aangereikt.
De nieuwe ordening was geboren. Het leek er zelfs even op dat het Rijk ook geen
belangstelling meer had voor het reilen en zeilen van buurten en wijken. Dat nu
wordt gelukkig gelogenstraft met hun Kijk op de wijk-project. Gelukkig blijft het
Rijk dus een verantwoordelijkheid voelen voor het wel en wee van de volkshuisvesting en aanverwante beleidsterreinen.
Het Kijk op de wijk-instrument voor en door het ministerie van VROM staat niet op
zichzelf. Diverse gemeenten en corporaties maken gebruik van vormen van gestructureerde informatievoorziening over wijken die verwant zijn aan de Kijk op de wijk.
Voor de ontwikkeling van deze - wat wordt aangeduid als - bestuurlijke informatiesystemen of signaleringssystemen is een aantal motieven te noemen .

4.2

Motieven voor de opzet van informatiesystemen voor het wijkbeheer

Het eerste motief heeft te maken met de toegenomen lokale verantwoordelijkheid .
Het roer is drastisch omgegaan. Volkshuisvesting is een zaak geworden van corporaties en gemeenten. Successen, maar ook mislukkingen ondervinden ze aan den lijve.
De rijksoverheid springt nauwelijks meer bij .
Het aantal vrijheidsgraden voor het lokale volkshuisvestingsbeleid is toegenomen,
maar dat geldt ook voor de risico ' s. Een zorgvuldige beleidsbepaling is dan ook
geboden. Zonder goede informatie is dat niet mogelijk. Voor een aantal gemeenten
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en corporaties was dit aanleiding om de informatievoorziening gestructureerd aan te
pakken en een informatiesysteem voor het wijkbeheer op te zetten.
Als tweede motief kan worden verwezen naar de wens om tijdig probleemsituaties te
signaleren. De ervaringen met probleemcomplexen en probleembuurten laten zien
dat de beheerders en andere betrokkenen dikwijls wat overvallen werden door de
cumulatie van problemen. Dit bleek bijvoorbeeld in de jaren tachtig, toen een aantal
naoorlogse woningcomplexen onverwacht snel de status van 'misbaksel' kreeg. Het
verval dat zich uitte in aftakeling en vandalisme van de woonomgeving, een groot
aantal verhuizingen, woningleegstand en financiële problemen voor de beheerder,
leek vaak niet meer te stuiten. Vooral niet als men te laat ingreep. Een vroegtijdige
signalering van vervalprocessen zou moeten bijdragen tot een snellere, meer
adequate aanpak ervan.
Een derde motief is de behoefte om inzicht te hebben in de achtergronden en
oorzaken van vervalprocessen. De verklaringen voor verval zoekt menigeen in de
prijs-kwaliteitsverhouding van woonsituaties. Als de prijs te hoog is, de kwaliteit te
laag of - erger nog - beide, is een complex vatbaar voor verval, zo redeneert men.
Dat risico neemt toe als er meer ruimte en keuzemogelijkheden op de woningmarkt
ontstaan. Het probleem is echter dat de prijs-kwaliteitsverhouding - en de ingrediënten die hierin worden meegewogen - zich niet zo eenvoudig en eenduidig laat
vaststellen. Zo blijken er sommige complexen hevig in verval te raken, terwijl er bij
andere - op het oog tamelijk identieke - complexen weinig aan de hand is. Een
informatiesysteem dat vanuit verschillende invalshoeken complexen en buurten volgt,
biedt mogelijkheden om de bijzondere omstandigheden te herkennen die de prijskwaliteitsverhouding negatief beïnvloeden en de vervalprocessen versterken.
Een vierde motief is het nastreven van een meer geïntegreerde aanpak van het
woning- en wijkbeheer door de verschillende beherende partijen. Hieraan ten
grondslag ligt de onderkenning dat verschillende beleidsvelden allerlei relaties met
elkaar kunnen hebben. Bijvoorbeeld volkshuisvesting, scholing, werkgelegenheid,
integrale veiligheid en maatschappelijk werk. Buurtbeheer - een van de speerpunten
van sociale vernieuwing - werkt bijvoorbeeld op basis van zo'n meer integrale
benadering.
Ook het grote-stedenbeleid gaat uit van een samenhangende aanpak vanuit verschillende beleidssectoren. Een bestuurlijk informatiesysteem kan deze geïntegreerde
aanpak ondersteunen. Het kan gegevens bevatten over de uiteenlopende onderwerpen
waarmee het integrale beheer te maken heeft; via het informatiesysteem kan een
gestructureerde gegevensuitwisseling tussen de betrokken partijen worden bevorderd
èn het kan leiden tot een betere communicatie en beleidsafstemming tussen die
partijen.
Het vijfde motief is niet zozeer aanleiding om een bestuurlijk informatiesysteem op
te zetten, als wel een belangrijke stimulans. Dat zijn de recente automatiserings-
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ontwikkelingen die de mogelijkheden om zo'n systeem op te zetten aanzienlijk
hebben verruimd.
Op minimaal twee manieren is de invloed van automatisering in dit verband groot.
Ten eerste zijn de administratieve basisbestanden, van waaruit veel input kan komen
voor de bestuurlijke informatiesystemen, vergaand geautomatiseerd. In theorie
kunnen de gegevens zo worden ingelezen. In de praktijk verloopt dit echter nog lang
niet altijd vlekkeloos.
Ten tweede is voor de ontwikkeling en het gebruik van bestuurlijke informatiesystemen de opkomst van steeds krachtiger personal computers en redelijk gebruiksvriendelijke software van grote betekenis. Zelfs grote informatiesystemen kunnen
hiermee worden opgezet, waarbij een inbreng van de gebruikers zelf reëel is.
Voorts zijn achteraf gewenste aanpassingen te realiseren. Vooral als men de moeite
neemt om een hiervoor geschikt databaseprogramma te doorgronden, hetgeen ook
niet weer niet zo'n klein klusje is. Juist voor deze bestuurlijke informatiesystemen is
het kunnen veranderen en aanpassen een onmisbare functie. Zo kan flexibel worden
ingespeeld op een veranderend gegevensaanbod en informatiebehoefte.

Lering uit praktijkervaringen

4.3

In de praktijk doet een groeiend aantal gemeenten ervaring op met informatiesystemen voor het wijkbeheer. Qua opzet en uitwerking zijn er onderling flinke
verschillen. Die verschillen zijn terug te voeren op zaken als welke partijen er
betrokken zijn bij het systeem, wat er met het systeem wordt beoogd en nog veel
meer redenen.
Wat de signaleringssystemen en wijkinformatiesystemen gemeen hebben, is dat het
alle beslissingsondersteunende informatiesystemen zijn. Dat wil zeggen dat de
gebruikers zèlf de beleidsbeslissingen moeten nemen. De systemen nemen geen
beslissingen en doen hiervoor ook geen voorstellen.
Uit de praktijkervaringen kan de nodige lering worden getrokken. In het volgende
wordt een aantal onderwerpen besproken, die steeds aan de orde is bij de opzet,
inrichting en het gebruik van dergelijke systemen èn de organisatie daaromheen.
Signaleren versus breder infonneren
In enge zin kunnen signaleringssystemen worden gezien als instrumenten die
waarschuwingssignalen geven als er iets mis gaat. Het signaleringssysteem bevat
daarvoor indicatoren die mogelijk gekoppeld zijn aan vervalprocessen, zoals het
aantal verhuizingen, huurachterstanden en vandalisme. Zo'n signaleringssysteem kan
in omvang zeer beperkt blijven. Vaak wil men echter meer weten, zeker als er iets
aan de hand is. Er worden dan ook gegevens toegevoegd die als achtergrondvariabelen zouden kunnen gelden, zoals kenmerken van de wijk en de woningen èn
gegevens van en over de bewoners.
Van de echte, 'harde' vervalindicatoren, zoals de mutatiegraad en leegstand, wordt
wel gesteld dat die een vervalproces pas signaleren als zo'n proces al gaande is .
Indicatoren als het oordeel van bewoners, klachten van bewoners en verhuisplannen
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worden van meer betekenis gevonden, omdat die een meer preventieve functie
kunnen vervullen.

Perceptie van vervalprocessen
Men kan verschillend aankijken tegen veranderingen in wijken. De komst van andere
categorieën huishoudens, andere nationaliteiten en ander woongedrag beschouwt de
een als duidelijke tekenen van verval - "de buurt holt achteruit" - terwijl een ander
eerder geneigd is om zo'n ontwikkeling te zien als teken van de tijd, waarin de buurt
meer of minder meegaat. Er wordt ook gewezen op het risico dat het te snel spreken
in termen van vervalprocessen een buurt een extra duw naar beneden kan geven. Als
de lokale pers schrijft over een probleembuurt, die ze bijvoorbeeld als ' puinbak van
de stad' bestempelt, wordt zo'n buurt tot ver in het volgende millennium getekend.

Keuze van indicatoren
De keuze van indicatoren van verval hangt af van de bril waardoor men ontwikkelingen beziet èn van de praktische vraag welke gegevens beschikbaar zijn. Een
verhuurder zal geneigd zijn om vooral te kijken naar ernstige beheer- en verhuurproblemen. Een complex met een hoge mutatiegraad, leegstand, veel vandalismeonderhoud, oplopende huurachterstanden en hoge beheerkosten zullen zij een
probleemcomplex noemen. Andere partijen zullen andere invalshoeken kiezen om
zwakke, problematische buurten te benoemen. De sociale dienst zal meer letten op
concentraties van werklozen en minima. Voor buurtopbouwwerkers zijn oplopende
sociale conflicten wellicht aanleiding om van een probleembuurt te spreken, terwijl
de plantsoenendienst eerder naar de gebruikte spuiten en andere rotzooi tussen de
plantjes zal kijken.
Hier is niet sprake van één waarheid. Elke partij levert als het ware puzzelstukjes
die samen een genuanceerd beeld geven van een buurt. De ontwikkeling die de een
bespeurt kan in tegenspraak zijn met het beeld van een ander, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat alles dezelfde problematische kant op wijst. Dan is er waarschijnlijk echt een probleem.
Om een bepaalde ontwikkeling te signaleren kan vaak worden gekozen uit verschillende potentiële indicatoren. Een slechte inkomenspositie van buurtbewoners
bijvoorbeeld kan blijken uit CBS-inkomensstatistieken, maar die lopen erg achter. Er
zijn ook andere mogelijkheden. Het aantal uitkeringsgerechtigden, het aantal
personen met betalingsproblemen, het aantal IHS-gebruikers en eventueel ook het
aantal huurders met huurachterstanden kunnen ook als indicatoren worden gebruikt.

Gebruik van statistische methoden voor datareductie
In sommige gemeenten is de dataverzameling al dermate gevorderd dat het mogelijk
is om statistische analyses uit te voeren, waarbij wordt bezien welke samenhangen er
zijn tussen indicatoren. Die kennis biedt mogelijkheden voor datareductie .
Soms gaat de datareductie nog een stap verder door per buurt of complex één indexcijfer te berekenen dat de relatieve verhuurbaarheid, sociale achterstand of iets
dergelijks weergeeft. Vervolgens kan worden ingedeeld naar hoogste tot laagste
score.

26

_ a :::::W:_

1

lil

Vanuit beleidsmotieven geredeneerd is dit misschien een aantrekkelijke optie. Waarschijnlijk ontkomt men er soms ook niet aan om middelen op basis van zo'n
hiërarchische rangordening te verdelen.
Methodologisch gezien is het echter een riskante onderneming om verschillende
indicatoren zo tot één cijfer te versleutelen. Appels en peren laten zich nu eenmaal
niet goed optellen. Bij de indexberekeningen worden ook gewichten aan indicatoren
toegekend, die meestal alleen op intuïtieve, subjectieve gronden zijn gebaseerd.
Bovendien loopt men het risico dat positieve en negatieve kwaliteiten tegen elkaar
worden weggemiddeld.
Naast eventuele datareducties of hiërarchische rangordeningen zal men voor een
effectief beheerbeleid ook over achtergrondgegevens moeten beschikken en moet
men weten welke aspecten in het bijzonder tot een negatieve of juist positieve score
hebben geleid.
Bij andere systemen wordt het gebruik van dergelijke statistische bewerkingen
bewust wat beperkt. Men kiest er dan voor om het systeem geen totaalordening van
buurten te laten maken, maar om de beherende partijen - de gebruikers van het
systeem - zèlf op basis van de beschikbare gegevens prioriteiten te laten stellen voor
de noodzakelijke aanpak van buurten.

(Aanvullende) kwalitatieve gegevens
Niet alles laat zich in cijfers en statistieken vatten. Niet voor niets voert een aantal
gemeenten met de uitkomsten van het informatiesysteem in de hand een aanvullende
ronde langs de 'werkers in het veld' uit. Deze bottom-upbenadering, waarbij toelichtingen en interpretaties van de uitkomsten worden verzameld, draagt bij tot een beter
begrip van de cijfers. Dit strookt ook met de uitkomsten van het Kijk op de wijkonderzoek van het Onderzoeksinstituut OTB, die wijzen op het grote belang van
informatie van sleutelpersonen.
Schaalniveau
Het niveau waarop gegevens worden verzameld, kan per partij verschillen en hangt
samen met de logische indeling in werkgebieden. Het werkgebied van de buurtopbouwwerker hoeft niet te stroken met dat van de wijkagent. De vuilnisdienst houdt
zich misschien niet aan de CBS-buurtindeling. Corporaties onderscheiden - zeker tot
voor kort - niet zozeer buurten, als wel (administratieve) complexen.
Die verschillen leveren een groot probleem op, als men gegevens van partijen met
elkaar in verband wil brengen. Er moeten dus afspraken worden gemaakt over een
eenduidige gebiedsindeling, die overigens wel uit verschillende lagen kan bestaan.
Bijvoorbeeld complexen die passen in buurten en buurten die samen wijken vormen.
De postcode is de reddende engel die conversies uit basisbestanden naar verschillende geografische indelingen in principe mogelijk maakt.
De karakteristieken van de gemeente bepalen vervolgens welke buurt- en wijkindeling het beste kan worden gehanteerd. Het maken van een goed bruikbare indeling is
lastiger naarmate de complexen en buurten minder uniform zijn. In het algemeen
geldt dat een te grove indeling het risico geeft dat lage en hoge waarden in één wijk
elkaar teveel uitmiddelen. Een verfijnde indeling zorgt er daarentegen voor dat het
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systeem veel omvangrijker en daarmee - vooral voor bestuurders - lastiger te
behappen is . Voorts liggen er dan problemen met het recht op privacybescherming
op de loer.

Informatiefunctie van administratieve bestanden
Het ligt voor de hand om het informatiesysteem zoveel mogelijk te baseren op reeds
beschikbare data. Het verzamelen van nieuwe gegevens is immers bijna per definitie
omslachtig en duur. De bronbestanden waar het om gaat zijn steeds opgezet vanuit
administratieve en registratieve motieven. De informatiefunctie is meestal niet op
voorhand meegenomen. Dit hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn, maar is het
in de praktijk soms wel.
Zo blijkt dat de invoering van geautomatiseerde GBA-systemen in een aantal
gemeenten heeft geleid tot een verlies aan informatie. Pas na een aantal jaar worden
de modules aan de programmatuur toegevoegd, waarmee gegevens over bewoners en
huishoudens per buurt uit de GBA kunnen worden uitgedraaid.
Ook de invoering van het Delftse model voor woonruimteverdeling betekent nogal
eens dat er geen gegevens meer beschikbaar zijn over woningzoekenden. Terwijl het
toch zo logisch lijkt om bij de opzet van een geautomatiseerde administratie van
woonkeuzebonnen mee te nemen dat standaard een aantal statistieken kan worden
uitgedraaid over het maandelijkse woningaanbod en de vraag daarnaar.
De informatiefunctie van administratieve bestanden wordt dus vaak pas later
onderkend. Soms is het dan zelfs te laat en zijn de desbetreffende bestanden al
verloren gegaan, bijvoorbeeld bij een gemeentelijke reorganisatie.

Zelf ontwikkeld systeem versus aangekochte data
In een aantal gemeenten heeft een afdeling Onderzoek en Statistiek zelf (eventueel
met hulp) een informatiesysteem opgezet en uitgewerkt, met gebruikmaking van
standaardprogrammatuur of van voor dit doel meer voorgekookte software. Zo'n
eigen ontwikkeling heeft belangrijke voordelen. Er is iemand die de onmisbare
trekkersrol vervult. Men kent de opzet van het systeem en kan aanpassingen plegen.
Men heeft goede kennis van zaken om de uitkomsten op een verantwoorde wijze te
interpreteren.
Helaas hebben de gemeentelijke afdelingen voor Onderzoek en Statistiek in de
afgelopen jaren flink onder bezuinigingsvuur gelegen. Soms zijn ze zelfs helemaal
opgeheven. Daarmee is dus ook het platform voor de bestuurlijke informatievoorziening in de gemeente verdwenen. Vroeger of later wordt dit als gemis ervaren.
Zo'n gemeente kan vervolgens besluiten om een commercieel databasepakket te
kopen, waaruit allerhande gegevens over wijken, woningen en huishoudens zijn op te
vragen. Deze systemen zijn vooral bedoeld voor marketingdoeleinden waarbij men
doelgroepen kan lokaliseren, die worden aangeduid met termen als 'geslaagde
genieters', 'gemengd gedepriveerden' en 'conservatieve kerngezinnen' .
Hoewel dergelijke informatie als achtergrondgegevens over een wijk nuttig kan zijn,
is het als signaleringssysteem voor beheerdoeleinden minder geschikt. Daarvoor
bieden de gegevens van de beherende partijen een betere basis.
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Betrokken partijen en beleidsterreinen
Bij het wijkbeheer zijn veel partijen betrokken. Het aantal partijen dat betrokken is
bij een informatiesysteem voor het wijkbeheer kan dan ook flink oplopen. In
verschillende gemeenten doet die situatie zich ook voor. De functie van het informatiesysteem gaat dan verder dan het feitelijk informeren over ontwikkelingen in de
wijk. Het draagt ook bij tot een betere communicatie en afstemming van beleid
tussen de partijen.
Er is een tendens waar te nemen dat de informatiesystemen worden doorontwikkeld
tot zulke meer omvattende, integrale bestuurlijke informatiesystemen, waarbij meer
partijen betrokken zijn. De oorsprong van de systemen verschilt. Soms heeft één
partij, een woningcorporatie, een signaleringsysteem opgezet, maar voelt die later de
behoefte om dit systeem te verbreden met gegevens van en voor andere partijen, met
name de gemeente.
Ook zijn er informatiesystemen die oorspronkelijk zijn opgezet ter ondersteuning van
het welzijnswerk, meestal om een meer objectieve basis te leveren voor de verdeling
van welzijnsmiddelen over de wijken. Deze systemen worden vervolgens ook voor
andere beleidsterreinen uitgebreid, met name volkshuisvesting .
Benodigde inzet en betrokkenheid van partijen
Uit de praktijkervaringen blijkt dat het opzetten en bijhouden van een informatiesysteem veel energie kost. Meestal meer dan men van tevoren kon inschatten. Vooral
de periodieke verzameling van gegevens van de verschillende partijen - liefst volgens
de afgesproken specificaties - levert veel werk op. Kennelijk wordt het meewerken
aan het informatiesysteem nog vaak als extra, niet-kernactiviteit gezien. Alleen als
iemand het informatiesysteem coördineert en bereid is om de partijen flink bij de les
te houden, is er kans van slagen.
Op termijn overleeft het informatiesysteem alleen als de informatiefunctie ervan ook
stevig wordt ingebed in de beleids- en besluitvormingsprocessen. Bestuurders en
beleidmakers moeten nadrukkelijk sturing geven aan de opzet, de uitwerking, het
beheer en het gebruik van het informatiesysteem. Dan kan er een situatie ontstaan
waarbij de informatiefunctie als volwaardige functie van de betrokken organisaties
wordt erkend.
Gelet op de coördinerende rol die de gemeente op tal van beleidsterreinen speelt, ligt
het voor de hand dat de gemeente ook de coördinerende voortrekkersrol heeft bij het
informatiesysteem.
Rol van bewoners
Veel informatie komt van en gaat over bewoners van buurten en wijken. Voor de
symmetrie zou het goed zijn als de bewoners ook over de informatie van het
informatiesysteem kunnen beschikken en daarover kunnen meepraten. Zo kunnen de
beherende partijen duidelijk maken dat zij de bewoners en hun recht op inspraak
serieus nemen.
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Klein beginnen
Om het proces niet vroegtijdig te frustreren, moet men niet te ambitieus van start
gaan wat betreft de opzet en inhoud van het informatiesysteem. Als er wordt gestart
met een aantal indicatoren die relatief eenvoudig kan worden verkregen, kunnen er
ook eerste resultaten worden getoond. Natuurlijk roepen die vervolgens meer vragen
op dan antwoorden. Dat vergroot het draagvlak om het informatiesysteem in de
gewenste richtingen uit te breiden.

4.4 Tenslotte
Signaleringssystemen en wijkinformatiesystemen beogen vooral om tijdig probleemsituaties aan te zien komen. Dat is nuttig, maar het zou jammer zijn als het daarbij
bleef. Complexen, buurten en wijken hebben bijna altijd een combinatie van
negatieve èn positieve kwaliteiten. Een goed genuanceerd beeld hiervan draagt ertoe
bij dat het beheer verstandig inspeelt op allerlei ontwikkelingen - ook niet-problematische - die zich in de wijken voordoen.
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SPITTEN IN HET HEDEN; DE ROL VAN INFORMATIE EN ONDERZOEK BIJ WIJKAANPAK
A.F. Buitenhuis
wethouder Educatie en Welzijn, gemeente Nijmegen

5.1

Inleiding

Nijmegen is op het terrein van graven en zoeken wel wat gewend: het historisch
bodemonderzoek dat deze oudste stad van Nederland al sinds jaar en dag verricht. In
de Romeinse tijd was Nijmegen het meest noordelijk gelegen bestuurlijk en strategisch bolwerk. En nog bijna dagelijks vinden ze restanten uit die tijd waardoor ze
een steeds gedetailleerder het beeld krijgen van die periode.
Er staat op dit gebied overigens nog een geweldige inspanning te wachten. Nijmegen
gaat uitbreiden aan de overkant van de rivier de Waal waaraan de stad is gelegen;
'De Waalsprong ' , een sprong die de Romeinen nooit hebben willen of kunnen
maken. Voordat er in dit gebied gebouwd kan worden aan een stadsdeel met zo'n
12.000 woningen, moeten eerst tal van interessante bodemschatten die zich hier
bevinden, blootgelegd worden. Doel hiervan is om zicht te krijgen op het leven,
wonen en werken van de toenmalige bewoners.
Dat verleden is uitermate boeiend, maar met het bestuderen van de levensomstandigheden in die tijd kunnen we niets meer veranderen aan de levens die toen geleefd
zijn.

5.2

Leefomstandigheden

De leefomstandigheden van de huidige bewoners van het voormalige Ulpia Noviomagus en de kwaliteiten van de huidige stad kunnen we wel beïnvloeden. Daar is het
zoeklicht ook voortdurend op gericht. In de zomer van 1995 heeft de gemeenteraad
een nota vastgesteld waarin onder de noemer Integrale stadsdeelaanpak een nieuwe
vorm van wijkgericht werken wordt geïntroduceerd.
Op dat vlak heeft de gemeente Nijmegen een behoorlijke traditie. Het begon
allemaal in de jaren zeventig en tachtig met de stadsvernieuwing; nogal gericht op de
'hardware'. Vanaf het einde van de jaren '80 kwamen daar trajecten bij als wijkbeheer, sociale vernieuwing en integrale veiligheid, de wat meer 'software' .
De meest recente kijk op de wijk is het grote-stedenbeleid van het kabinet. Inzet van
alle initiatieven is het verbeteren van woon- en leefsituatie en het bestrijden van
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maatschappelijke achterstanden en onveiligheid. Deze vormen van wijkgeoriënteerd
werken beginnen hier en daar tot een nieuw soort verkokering te leiden. Ook Nijmegen krijgt daar last van.
Het nieuwe besturingssysteem Integrale stadsdeelaanpak moet de genoemde trajecten
bundelen en op die manier hoopt Nijmegen deze verkokering tegen te gaan. Integraal, interactief en ontkokerend.

5.3

Verzamelen van informatie

Vormgeven aan een goede, creatieve en flexibele organisatie is een kant van het
verhaal. We willen ook weten wáár we precies aan de slag moeten; in welke wijken
en buurten. Wat zijn precies de grote knelpunten. Waar moeten we wat doen?
De andere kant van het verhaal is het zoeken en verzamelen van de goede informatie . Hoe leven de mensen in het Nijmegen van nu en op welke punten kunnen hun
levensomstandigheden verbeterd worden? Vervolgens moeten we beslissen waar we
prioriteit aan geven.
De inzet van middelen hangt niet af van een bezoekje van een mondige wijkbewoner
aan de verantwoordelijke bestuurder of het toevallig hebben van goede contacten.
Evenmin wordt het beleid gebaseerd op de inbreng van de hardste schreeuwer tijdens
inspraakavonden. Het gaat om een objectieve beoordeling van de situatie waarin
burgers verkeren en het formuleren van de problematiek die daarmee samenhangt.
Kortom: hoe leggen we een goede programmatische ondergrond voor ons wijkbeleid?
Dit hoofdstuk staat niet uitgebreid stil bij de uitvoeringsorganisatie van wijkgericht
werken, maar bij het bovengronds proces van graven en zoeken naar de levensomstandigheden van de mensen van nu; naar de juiste wijkinformatie. Informatie die
absolute voorwaarde is om op een zinnige manier zaken van de grond te krijgen. Het
verhaal van Nijmegen zal, verdeeld over 4 paragrafen, uitgelegd worden.
Nijmegen kent een monitoringscyclus van vier tot vijf jaar. Om de vier jaar verschijnt in Nijmegen de Sociale atlas met statistische gegevens op wijkniveau; daarop
volgt aansluitend een kwalitatief Wijkonderzoek. De Sociale atlas en het Wijkonderzoek zijn de hoofdbestanddelen van het informatiesysteem van Nijmegen. Op grond
van die resultaten bepaalt de gemeente de prioriteiten binnen het wijkbeleid voor de
eerstkomende vier jaren. Paragraaf 5.4 gaat in op de Sociale atlas en het Wijkonderzoek.
Een andere manier van informatie verzamelen is het direct horen van de bevolking.
Uiteraard is deze vorm van informatie ook van belang voor het wijkbeleid. Hoe dat
in Nijmegen gebeurt wordt in paragraaf 5.5. geschetst.
Nadat het verzamelen en verwerken van wijkinformatie aan bod is gekomen, pakken
we in paragraaf 5.6 de draad van het beleid weer op en gaan we in op de volgende
vraag. Wat doen we ermee: hoe worden de resultaten van het Wijkonderzoek vertaald in het programma van de Integrale stadsdeelaanpak? Tot slot behandelt
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paragraaf 5.7 enkele aandachtspunten en kanttekeningen bij de Nijmeegse aanpak die
ook relevant kunnen zijn voor wijkaanpak elders.

5.4

Sociale atlas en Wijkonderzoek

Binnen de gemeentelijke onderzoeksafdeling wordt allerlei bestuursinformatie verzameld , bewerkt en verstrekt. Voor de hele stad functioneert al tien jaar het Statistisch
jaarbeeld. Ook op wijkniveau zijn veel gegevens beschikbaar. In 1989 is aangehaakt
aan nieuwe beleidsoriëntaties (onder andere wijkbeheer) en zijn deze gegevens op
systematische wijze bij elkaar gebracht in de Sociale atlas. Het gaat daarbij niet
alleen om gemeentelijke gegevens maar ook die van andere instellingen zoals
woningbouwverenigingen en opleidingsinstituten. In 1994 is de tweede versie uitgebracht.
De atlas kent vier delen. Naast de min of meer gebruikelijke basistabellen en
tijdreeksen kent de Nijmeegse atlas twee specifieke onderdelen. Ten eerste de
grafische wijkprofielen waarin per wijk op toegankelijke wijze een overzicht wordt
gegeven van de belangrijkste kenmerken en daarnaast rangordeningen van wijken
vanuit diverse optieken; bijvoorbeeld de sociaal-economische positie en de maatschappelijke betrokkenheid. Deze geven een indicatie over de plaats die een wijk
inneemt ten opzichte van andere wijken.
De Sociale atlas vormt in relatie met het Wijkonderzoek de ondergrond voor het
wijkbeleid. Dit komt later nog aan de orde. Daarnaast fungeert de Sociale atlas
gemeentebreed als een opzoekboek voor verschillende gemeentelijke en buitengemeentelijke instellingen. Het ligt op de bureaus van welzijnswerkers, netwerkagenten, maatschappelijk werk, enzovoort. Ook wordt het vaak gebruikt voor informatieverschaffing aan ministeries.
Wezenlijk voor de Sociale atlas is de wijze van samenstelling: zowel in 1989 als in
1994 vond een uitgebreide ronde vooraf plaats langs gebruikers, inclusief het
gemeentebestuur. De atlas van 1989 is ook via een dergelijke ronde geëvalueerd. Dit
levert aangrijpingspunten op voor het aanhaken aan nieuwe beleidslijnen en het
opnemen van nieuwe gegevens.
De andere zware pijler waarop het informatiesysteem rust, is het Wijkonderzoek. In
1990 is het eerste grote Wijkonderzoek gedaan. Eind 1994, in aansluiting op de
nieuwe Sociale atlas, heeft de gemeentelijke onderzoeksafdeling voor de tweede maal
het Wijkonderzoek uitgevoerd.
De Sociale atlas is het vertrekpunt voor de onderzoekers bij het uitvoeren van het
Wijkonderzoek. Met name de wijkrangordeningen zijn belangrijk. Statistische
gegevens zeggen wel veel, maar lang niet alles. Aanvullend kwalitatief onderzoek is
om verschillende redenen nodig want achter de cijfers liggen immers de verhalen, de
achtergronden en verklaringen. Men moet de wijken in duiken om te weten te
komen wat er echt speelt en wat voor type beleid daarop gevoerd moet worden.
Verder kunnen binnen een en dezelfde stadswijk grote verschillen bestaan; statistieken versluieren die nogal eens.
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Daarnaast bestaan voor een aantal verschijnselen geen of onvolledige cijfers, maar
eerder indrukken, opinies en berichten in de krant, bijvoorbeeld als het gaat om
drugs, jongerenoverlast, sociale problematiek en vervuiling.
De verhalen, de verklaringen en achtergrondschetsen voor het Wijkonderzoek,
tekenen we op in gesprekken met verhuurfunctionarissen van woningbouwverenigingen, opbouwwerkers van de welzijnsinstelling, de netwerkagenten van de politie en met het maatschappelijk werk. Daarnaast ook met een aantal bewonersorganisaties om het beeld te toetsen. Met alle bewonersorganisaties praten is praktisch
onmogelijk.
Uiteindelijk leidt de rapportage tot beschrijvingen van de 33 Nijmeegse wijken. Met
behulp van enkele modellen worden problematieken in een bredere context gezet en
waar mogelijk verklaard.
Die vier modellen betreffen: de woningmarkt, de sociaal-economische achtergrond
van de wijk, de kwaliteit van het woonmilieu en de demografische opbouw in relatie
met de voorzieningenstructuur .
Veel verschijnselen in wijken doen zich niet in een, maar in meerdere wijken voor.
Dat geldt niet alleen voor Nijmegen maar ook voor andere steden. Zo blijkt binnen
het woningmarktmodel, dat veel oudere, maar de laatste jaren ook nieuwere wijken,
te maken krijgen met een verhoogde druk op de steeds krapper wordende goedkope
huurwoningvoorraad. In de betreffende wijken leidt dat tot vergelijkbare bewoningsproblemen (kwetsbare, urgente bevolkingsgroepen bij elkaar, menging van
culturen).
Uiteindelijk worden alle wijken, maar waar nodig ook buurten of zelfs woningbouwcomplexen, ingedeeld naar beleidsprioriteit, op basis van de vier genoemde modellen. Deze modellen omvatten ongeveer alle elementen die horen bij de eerder
genoemde beleidsrichtingen: sociale vernieuwing, wijkbeheer en integrale veiligheid.
De volgende vierdeling in beleidsprioriteiten is het resultaat. Deze indeling is in het
onderzoek van 1990 geïntroduceerd en in 1994 uitgewerkt. Ten eerste de aanpakgebieden: hier is sprake van meervoudige samenhangende problematiek; integrale en
intensieve aanpak is noodzakelijk. Daarnaast de attentiegebieden, waar beginnende
en gevorderde problemen op een of meer fronten spelen zodat actieve aandacht
gewenst is. Ten derde de preventiegebieden. Ook hier kunnen zich problemen gaan
voordoen waardoor zorg gewenst is. Tot slot de routinegebieden. Hier spelen geen
specifieke problemen; er is alleen aandacht nodig voor het dagelijks beheer.
Deze indeling vormt dus de ondergrond voor het beleidsprogramma, in ons geval
voor het programma van de Integrale Stadsdeelaanpak. In de aanpakgebieden moeten
we het eerst aan de slag. De precieze aanpak per wijk moet ontstaan in overleg met
alle partners. Daar komen we later op terug.
Afbeelding 5.1 geeft u de indeling in prioriteitsgebieden zoals die in het Wijkonderzoek 1994 naar voren is gekomen. Afgelopen jaren is er ook zo gewerkt in het kader
van wijkbeheer op basis van de resultaten van het Wijkonderzoek 1990.
We kunnen dus het huidige beeld vergelijken met het beeld van vijf jaar geleden.
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Een aantal gebieden krijgt nu ook wat minder prioriteit dan vier jaar geleden, voor
andere is juist de noodzaak tot aanpak groter geworden.
Deze wijze van onderbouwing van het wijkbeleid komt een heel stuk in de richting
van de aanpak die in het rapport Kijk op de wijk (Drontmann e .a., 1995) wordt
voorgesteld. Op pagina 185 en 186 wordt betoogd, dat het verzamelen van statistische gegevens op wijkniveau en het houden van interviews met sleutelpersonen de
beste onderzoeksmethoden lijken te zijn. Enquêtering van sociale verhuurders en
makelaars leverde nogal wat problemen op, uitgebreid bewonersonderzoek lijkt maar
een beperkte meerwaarde te kunnen opleveren.
Niettemin wordt toch terecht vaak gevraagd : hoe komt de mening en ervaring van de
bewoners zelf nu aan bod?

5.5

Bewonersenquêtes

Zoals al eerder vermeld heeft de gemeente Nijmegen in de gespreksronden voor het
Wijkonderzoek met een aantal bewonersorganisaties gesproken om het beeld dat aan
het ontstaan is over de wijken van de stad, te toetsen en aan te vullen.
De Sociale atlas bevat ook diverse gegevens die onttrokken zijn aan enquête35
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onderzoek. Bovendien kan de onderzoeksafdeling vanuit haar enquêtebestanden aanvullende gegevens aanleveren voor de onderbouwing van het wijkbeleid . Men zou
kunnen spreken van een kennishuishouding over de stad.
Waar nodig doet de gemeente nog aanvullend bewonersonderzoek in specifieke
wijken en met een specifiek doel. Bewonersenquêtes leveren dan een verdere
verfijning en een aanvulling van de gegevens uit het Wijkonderzoek. Ook kunnen de
gegevens gebruikt worden om de effectiviteit het gevoerde beleid te evalueren.
Zo zijn in Nijmegen in enkele wijken enquêtes gehouden ter evaluatie van het
wijkbeheerbeleid van de afgelopen jaren. Een voorbeeld is het projectgebied Koninginnelaan (een aanpakgebied) . Recent zijn alle vijfhonderd huishoudens schriftelijk
geënquêteerd over hun buurt. De enquête werd aan huis bezorgd en weer afgehaald,
zodat toelichting en ondersteuning mogelijk was . Deze enquête is te zien als een
nulmeting, en wordt over een jaar of twee herhaald.
Deze onderzoeksgegevens dragen bij tot een antwoord op de specifieke problematiek in subbuurten en buurtjes en leveren basismateriaal voor de optuiging van een
actieprogramma. We koppelen de resultaten van die buurtenquête weer terug naar de
bewoners via een informatiebijeenkomst - iedere betrokkene kreeg een samenvatting
van het onderzoek - en door huisbezoeken. Dat laatste geeft de bewonersenquête nog
een functie: bewonersgroepen proberen te initiëren waar die nog niet waren of de
bestaande bewonersoverlegstructuur te versterken.
Een andere manier om de stem van bewoners door te laten klinken is de buurtscan.
Deze is in het kader van de sociale vernieuwing ontwikkeld en uitgeprobeerd . Het is
een onderzoeksmethode met een beperkte opzet (desk-research, kort veldwerk, rapportage), die snel en tegen niet al te grote kosten kan worden uitgevoerd . Hiermee
kan ingezoomd worden op kleine buurtjes, bijvoorbeeld een paar straatjes, waar de
problematiek de pan uit rijst. Zo' n onderzoekje is in een paar weken klaar en kan
bijdragen tot een adequate interventie.

5.6

Integrale stadsdeelaanpak

Zoals reeds aangekondigd keren we terug op het beleidspad: hoe gebruiken we de
gegevens voor het project Integrale stadsdeelaanpak?
De stad wordt in drieën verdeeld; namelijk de drie stadsdelen. In elk van de stadsdelen worden de wijken en buurten op volgorde van prioriteit aangepakt. Op
afbeelding 5.1 zien we de verschillende prioriteitsgebieden. Onder Integrale stadsdeel-aanpak (ISA) verstaan we het samenhangend en geïntegreerd aanpakken van
problemen in wijken en buurten. In elk van de drie stadsdelen coördineert een
speciaal daarvoor aangestelde stadsdeelcoördinator de aanpak. De doelstellingen van
deze gemeentebrede wijkgeoriënteerde aanpak zijn ruim geformuleerd:
a) Bijdragen aan de oplossing van structurele problemen in de wijken; het inspelen
op acute knelpunten.
b) Het beter afstemmen van gemeentelijke activiteiten op de bij de burgers levende
wensen.
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c) Het vergroten van het zelforganiserend vermogen van de samenleving.
d) Het vergroten van de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van het gemeentebestuur. Dit ook als middel om het vertrouwen in het bestuur te vergroten.
Essentie van deze nobele strevingen is natuurlijk dat de gemeentelijke overheid kiest
voor een actieve opstelling. Dit betekent voor de uitvoeringspraktijk in de prioriteitswijken:
- Het opstellen van wijkplannen voor de korte termijn en het sturen en begeleiden
van middellange- en lange-termijnontwikkelingen in de wijken.
- Het bevorderen van de betrokkenheid van de bewoners, bijvoorbeeld door bewoners mee te laten denken bij het opstellen van het gemeentelijke wijkbeleid. Waar
mogelijk overdragen van taken of bevoegdheden aan bewoners .
- Het alert reageren op wensen vanuit de wijkbevolking.
- Het sterker betrekken van bestuurders bij processen binnen wijken door bijvoorbeeld wijkbezoeken door het college, vergaderingen van raadscommissies op locatie.
Een betere afstemming van de actIvIteIten van de huidige in de wijk werkzame
functionarissen moet leiden tot uitvoerende wijknetwerken van wijkmeesters,
netwerkagenten, decentrale medewerkers van de plaatselijke welzijnsorganisatie en
verhuurfunctionarissen.
De drie stadsdeelcoördinatoren zijn de spin in dat web van functionarissen. Soms
zijn zij leverancier van opdrachten aan dat netwerk.
In het kort gaan we in op de organisatie van de stadsdeelaanpak, met name de
inbedding daarvan in de gemeentelijke organisatie.
Er is een nieuwe projectorganisatie opgezet met een eigen stuurgroep (wethouders en
directeuren van de gemeentelijke diensten), met drie stadsdeelcoördinatoren die in
opdracht van de stuurgroep werken en ieder een projectgroep leiden. Voor elk
stadsdeel een.
Onder deze organisatorische regie worden de strategische wijkplannen opgesteld
voor de aanpakwijken (wijkplannen van aanpak) .
De stadsdeelcoördinator dient zorg te dragen voor de uitvoering van de plannen door
de betrokken diensten of afdelingen en moet stimuleren dat ook niet-gemeentelijke
instanties actief deelnemen in de voorbereiding en uitvoering van integrale plannen
in het kader van de ISA.
Naast budgetten en knelpuntbudgetten werkt men ook met bewonersbudgetten waar
de bewoners zelf het beheer over hebben.

5.7 Aandachtspunten
In deze paragraaf worden een paar punten genoemd waarop de essentie van dit
hoofdstuk neerkomt.
Goede statistische informatie (bijvoorbeeld in vorm van de Sociale atlas) en kwalita37
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tief onderzoek is nodig om wijkbeleid te kunnen onderbouwen. Dat moet ook om de
zoveel tijd herhaald worden.
Daarnaast is kennishuishouding en (specifiek) bevolkingsonderzoek nodig om tijdens
het uitvoeringsproces aanvullende informatie te kunnen leveren.
Men moet er wel voor zorgen, dat het praktisch gehouden wordt. Dat geldt aan de
beleidskant: steeds nieuwe concepten en etiketten (zoals wijkbeheer , sociale vernieuwing, integrale veiligheid en grote-stedenbeleid, sinds kort ook het gezonde-stedenconcept) leiden tot een nieuw soort verkokering van beleid. Men moet er alert op
zijn dat er niet steeds iets nieuws georganiseerd wordt, terwijl men er eigenlijk al
mee bezig is en dus de beschikbare instrumenten optimaal gebruiken.
Hetzelfde geldt voor informatiekant; informatie moet strategisch op- en ingezet
worden. Zware en uitgebreide signaleringssystemen die permanent de vinger aan de
pols houden, kosten heel veel geld en energie en leveren vaak niet zoveel extra's op.
Hoogstens zou dit voor enkele indicatoren gebruikt kunnen worden. Verder kan men
vertrouwen op de bestaande statistieken (Sociale atlas) en onderzoek (Wijkonderzoek) en op de menselijke netwerken die tijdens de uitvoering van het wijkbeleid
voortdurend signalen uitzenden waar de organisatie op kan reageren.
We moeten ons realiseren dat er heel veel kennis en know-how aanwezig is bij de
gemeentelijke onderzoeks- en statistiekafdelingen. Zij hebben onderling veel overleg
en uitwisseling en leren daardoor van elkaar. Soms lijkt het alsof ministeries dat niet
ten volle beseffen; bijvoorbeeld waar het gaat om grote-stedenbeleid. Meer directe
samenwerking met de gemeenten op het gebied van informatieverschaffing en monitoring, met meer inbreng van de kant van de gemeentelijke onderzoeksafdelingen, is
op zijn plaats.

5.8 Tenslotte
Hopelijk heeft dit hoofdstuk een goed beeld gegeven van het wijkbeleid in Nijmegen
en de daarvoor benodigde informatie. Nijmegen verricht veel graaf- en spitwerk,
niet alleen om Romeinse speerpunten te vinden, maar vooral om de toestand van de
Nijmeegse wijken boven tafel te krijgen. De zorg daarvoor is speerpunt van beleid.
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DE ONTWIKKELING VAN STADSBUURTEN EN
HET NUT VAN SIGNALERINGSSYSTEMEN
R.P. Hortulanus
Faculteit Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht

6.1

Ontwikkeling van stadsbuurten kent geen vast patroon

De wijk en de buurt zijn nog steeds een belangrijk onderwerp van beleidsinterventie.
Ze geven signalen af die ons onrustig en bezorgd maken. Moderne armoede, jeugdcriminaliteit, etnische tegenstellingen, politieke apathie, vereenzaming, sociaalruimtelijke segregatie en gettovorming; het zijn allemaal voorbeelden van stedelijke
problemen die zich in sommige wijken en buurten schijnen te concentreren.
Beleidsmatig heeft men de hoop gesteld op allerlei territoriale ingrepen. In dat opzicht zijn interventiestrategieën als buurtbeheer en sociale vernieuwing in elkaars
verlengde komen te liggen. De grenzen van de volkshuisvesting, de ruimtelijke
inrichting en het ruimtelijk beheer zijn allang overschreden en deze beleidsterreinen
raken in toenemende mate vermengd met het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid,
het zorgbeleid, het veiligheidsbeleid en het werkgelegenheidsbeleid.
Het verval van buurten kent vele facetten en wordt aan verschillende factoren
toegeschreven. Het ligt dan ook voor de hand om zich af te vragen of er een
ontwikkeling in dat verval zit en of zo'n ontwikkeling vroegtijdig te signaleren is om
dat verval te keren, en beter nog, te voorkómen.
Nu kennen de wijken en de buurten een minder vast ontwikkelingspatroon dan we in
onze ordeningsbehoefte wellicht zouden wensen.
Sommige buurten kennen een ongekende stabiliteit, ondanks enorme verhuisbewegingen en nieuwbouw elders. Er zijn buurten die een nieuw leven ingeblazen wordt,
omdat de aard van de woningvoorraad zich daarvoor leent en de - gedeeltelijk
nieuwe - bewoners vertrouwen hebben in de toekomst van de buurt. Buurten die achteruitgaan, doen dat in een verschillend tempo. Soms zelfs vrij kort nadat zij geheel
zijn vernieuwd. De redenen voor die achteruitgang hebben soms te maken met sterk
veranderde gebruikspatronen van nieuw gevestigde bewoners, het - korte - woonperspectief van bewoners en de afwezigheid van daarop afgestemde beheerregimes of
de reputatie van de buurt is al vrij snel in de loop van haar geschiedenis vaste
vormen gaan aannemen. Als dat een slechte reputatie is , raakt men die niet zomaar
kwijt, ook niet als er allerlei maatregelen genomen worden.
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In de recent verschenen studie Stadsbuurten; een studie over bewoners en beheerders
in buurten met uiteenlopende reputaties wordt getracht een ontwikkelingspatroon te
schetsen van een buurt die achteruitgaat en een buurt die juist stabiel blijft (Hortulanus, 1995). Daarbij wordt de nadruk gelegd op een aantal met elkaar verweven
factoren:
- Hoe was de aanvangskwaliteit van een gebied, vooral op het punt van de gebruikswaarde, de onderhoudsvriendelijkheid, de aanpasbaarheid en de prijskwaliteitsverhouding? Ook het aanvangsgebruik van bewoners is belangrijk.
- Vestigen zich bewoners met een tijdelijk woonperspectief?
- Neemt de buurt een gemiddelde positie in in de stedelijke hiërarchie van buurten?
Buurten gelegen in het midden van de stedelijke waarderingsladder zijn ontvankelijker voor verandering .
- Zijn de woonomstandigheden in nieuwbouw elders in de stedelijke regio in de
ogen van de bewoners veel gunstiger dan de omstandigheden in de eigen bestaande buurt?
- Vestigen zich nieuwe bewoners in de bestaande buurt, die in hun woongedrag wat
minder zorgvuldig omgaan met hun woonomgeving?
- Ontstaan er tegengestelde belangen tussen huurders onderling, tussen bewonereigenaren van de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke delen van de buurt en
tussen huurders en verhuurders?
- Worden verhuizingen steeds meer ingegeven door het woongedrag van medebewoners?
- Worden de toekomstverwachtingen van betrokkenen over de buurt minder
rooskleurig?
- Wordt er minder geïnvesteerd in onderhoud en verbetering?
- Zijn de normale onderhoudsbudgetten ontoereikend om het woonmilieu op peil te
houden?

6.2

Objectieve indicatoren sporen meestal niet met de subjectieve beleving van
bewoners en de waarderingsprocessen van professionals

Het hangt natuurlijk van de kwaliteit van de objectieve indicatoren - hier opgevat als
kengetallen uit bestaande statistieken - af in hoeverre ze enige zeggingskracht hebben
voor de betrokken actoren. Alleen al de eis van makkelijke toegankelijkheid levert
beperkingen op. Het is dan ook begrijpelijk dat velen die signaleringssystemen
gebruiken, het hanteren van verschillende bronnen naast elkaar benadrukken.
Objectieve indicatoren dienen aangevuld te worden met informatie van sleutelinformanten en gegevens uit een bewonersenquête .
Veel gehanteerde objectieve variabelen geven slechts een zeer globaal beeld van de
ontwikkelingen die buurten doormaken. Soms verhullen ze daarmee de werkelijke
oorzaken van leefbaarheidsproblemen meer dan dat ze ze blootleggen. Mobiliteitscijfers zijn daar een goed voorbeeld van. Verhuisbewegingen kunnen wel wijzen op
bijvoorbeeld negatieve veranderingen, maar dat kan alleen beoordeeld worden met
meer informatie. Zijn de verhuizingen selectief? Gaan de mensen die in de buurt
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komen wonen anders om met elkaar en met hun gebouwde omgeving dan degenen
die er nog steeds wonen? Gedragen de blijvers zich anders door die verhuisbewegingen?
De vraag is dus om dié objectieve factoren op te sporen, die de meeste informatie
geven over mogelijke veranderingen in het leefklimaat. En daarnaast moeten dié
subjectieve factoren getraceerd worden, waardoor bewoners en beheerders zich het
meest laten leiden. En ook dat laatste is minder makkelijk dan het lijkt, omdat er een
groot verschil kan zijn tussen wat mensen zeggen en hetgeen ze feitelijk doen.
Men moet er dus rekening mee houden dat veranderingen in zogenaamde objectieve
indicatoren nog niet impliceren dat daarmee ook het feitelijke leefklimaat verandert.
Net zo min zijn objectieve gegevens een garantie voor een stabiel gebleven leefklimaat. Het is mooi als de gekozen objectieve informatie spoort met de informatie van
betrokken belanghebbenden, maar een discrepantie op dat punt kan voor het beleid
evenzeer van groot belang zijn om kennis van te nemen. Subjectieve waarderingen
kunnen niet alleen een rol spelen bij het opstellen van nieuwe objectieve indicatoren,
ze zijn ook aanleiding voor nieuw beleid. De oordelen van burgers vormen immers
een belangrijke indicatie voor de mate waarin de overheid erin slaagt bepaalde
aspecten van collectief welzijn en leefbaarheid te garanderen.
Het denken in termen van objectieve en subjectieve gegevensbronnen brengt wellicht
in de verleiding om in oorzaak-gevolgpatronen te denken: bepaalde factoren veroorzaken veranderingen in het leefklimaat. De buurt wordt dan gezien als afhankelijke
variabele. Het is in dat licht goed om te beseffen, dat de buurt zich in de loop der
tijd losmaakt van concrete waarderingen en maatschappelijke omstandigheden en als
zelfstandige entiteit op haar beurt het handelen van bewoners en beheerders gaat
beïnvloeden. In dat verband moeten er enkele 'buurtintrinsieke' factoren - doorslaggevende kenmerken van een buurt - onderscheiden worden. Dit zijn factoren die niet
alleen de buurt haar gezicht en identiteit geven, maar ook de concrete uitwerking die
allerlei beheeractiviteiten op de buurt hebben, mede bepalen, net als voor de wijze
waarop algemene maatschappelijke ontwikkelingen in concrete buurten hun vertaling
krijgen.
Het gaat om drie buurtintrinsieke kenmerken: de visuele kenmerken van een buurt,
de economische betekenis van een buurt en tot slot de mate van afhankelijkheid van
een buurt van de publieke sector.
Bij de visuele kwaliteit gaat het om de aanblik van de ruimtelijke structuur en
gebouwde omgeving, om zichtbare verwaarlozing van de woningen en woonomgeving. Het gaat ook om de aanwezigheid van groepen bewoners en andere gebruikers
van de buurt, die de reputatie van de buurt schaden: ze vertonen storend woongedrag
en tasten het gevoel van veiligheid aan.
De economische betekenis van een buurt wordt afgeleid van het inkomensniveau, de
koopkracht van de bewoners en de courantheid en toekomstwaarde van woningen,
alsmede of de investeringen daarin lonen.
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Extra aandacht voor de buurt en het strikter toepassen van regels door de overheid in
bepaalde buurten heeft meestal een negatieve bijklank bij de betrokken actoren; het
stigmatiseert in hun ogen de buurt.
Deze drie buurtintrinsieke factoren vormen tezamen de buurtreputatie. Dit is een
globale waardering van de buurt die het de beheerders mogelijk maakt om de buurt
als omgevingsvariabele bij hun beslissingen te betrekken. De buurtreputatie blijkt
voor beheerders en bewoners een gedeelde betekenis te hebben; zij roept bij alle
betrokkenen een min of meer vaststaand beeld en waardering op. De buurtreputatie
als beeldvormingselement is net zo'n belangrijk gegeven voor bewoners en beheerders, als vele zogenaamde harde feiten. Het beïnvloedt bijvoorbeeld het verhuisgedrag van bewoners en het is een belangrijke overweging bij veel beheerbeslissingen.

6.3

Sociale kenmerken zijn bepalender geworden voor de leetbaarheid van
buurten

De waarneming en waardering van buurten is in steeds geringere mate afhankelijk
van de kwaliteit van de openbare ruimte en de openbare voorzieningen maar veel
meer van de aard van de woningvoorraad en de sociale samenstelling van de buurt.
Daar moet wel een kanttekening bij gemaakt worden. De basiskwaliteit van de
openbare ruimte en de openbare voorzieningen is de laatste decennia sterk verbeterd,
al worden in een aantal buurten wel weer nieuwe aanslagen op het openbare domein
gedaan.
Maar vooral wil men weten waarom er vernielingen plaatsvinden, waarom bewoners
elkaar overlast bezorgen en waarom het leefklimaat zo snel kan verslechteren, ook in
buurten waarin veel geld is geïnvesteerd in de verbetering van de gebouwde omgeving en de voorzieningen. Het lijkt wel of het leefklimaat van binnenuit bedreigd
wordt. Het zijn niet zozeer de betrokken instanties die het laten afweten. De bewoners zelf zijn niet in staat om met elkaar hun woonmilieu leefbaar te houden.
Hoe moeten de onderhuidse spanningen tussen bewoners met verschillende etnischculturele achtergronden aan het licht gebracht worden? Hoe moet geconstateerd
worden dat bewoners zich steeds minder aan elkaar gelegen laten liggen en hoe
wordt de geringere zorg van bewoners voor het publieke eigendom gemeten? Welke
buurten vertonen - zij het in moderne varianten - een zekere mate van sociale
cohesie, welke buurten zijn eerder te kenmerken als niemandsland en wanneer is dat
problematisch voor de leefbaarheid van de buurt? In welke buurten zijn zogenaamde
enclaves te onderscheiden? Wanneer staan die enclaves tegenover elkaar en wordt de
buurt een arena en wanneer is er bij enclaves sprake van een vreedzaam naast elkaar
leven?
Probleembuurten worden in toenemende mate omschreven als buurten waarin
bewoners weliswaar een overeenkomstige sociaal-economische positie innemen, maar
een heterogene achtergrond in woonvoorkeuren en levensstijl kennen. De vraag is
onder welke omstandigheden die heterogeniteit onschuldig of zelfs toe te juichen is
en wanneer ze problematische trekken krijgt. Of is er op sommige plaatsen sprake
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van een armoedecultuur, die zich sociaal-ruimtelijk, dus op bepaalde locaties,
manifesteert?
Als sociale kenmerken bepalender zijn geworden voor de leefbaarheid van buurten,
dan gaat het dus om de hiervoor omschreven aandachtspunten. Het gaat om het
onderling wegen van het belang van maatschappelijke achterstand, van etnischculturele diversiteit, van sociale cohesie en desintegratie. Maar we mogen niet
vergeten dat het bij leefbaarheid in de praktijk gaat om de behoefte aan een omgeving die netjes is, en waar men trots op kan zijn. Een buurt zonder fysieke verloedering, overlast en onveiligheid. Daarom zouden wij de volgende drie centrale
kenmerken van een goed leefklimaat willen noemen:
Ten eerste een goede kwaliteit van woningen en voorzieningen, alsmede een goed
gebruik, onderhoud en beheer daarvan. Daarnaast gelijkgerichte opvattingen van
bewoners over enkele belangrijke woonstijlcomponenten, die samenvallen met
'vanzelfsprekend' dat wil zeggen geïnternaliseerd woongedrag. Tot slot de fysieke en
sociale kenmerken van de buurt waarmee men geassocieerd wil worden en die
vertrouwen wekken voor de toekomst.

6.4 Het handelen van beheerders maald onderdeel uit van een typering van
buurten en daarmee ook van een signaleringssysteem
Veel signaleringssystemen hebben allerlei kengetallen over de woningvoorraad, de
verhuisbewegingen, de sociaal-economische positie van buurtbewoners, criminaliteit
en dergelijke. Maar het handelen van beheerders wordt niet in beeld gebracht. De
term beheerder kan daarbij ruimer opgevat worden als naast professionele beheerorganisaties ook de bewoners als medebeheerder worden beschouwd. Verder hebben
scholen, buurthuizen, bedrijven en winkels verschillende neventaken op het gebied
van beheer. Het is dus duidelijk dat hun handelen, zowel in investeringen als
gebruikspatronen, een belangrijke signaalfunctie kan hebben. Er moeten dus
indicatoren gevonden worden om het technische, ruimtelijke, financiële en sociale
beheer van deze beheerders te karakteriseren.
Niet alleen de in een buurt aanwezige individuele beheerders, maar ook de specifieke constellatie van beheerders in een buurt moeten gekarakteriseerd worden. Bij dat
laatste kunnen we denken aan de mate waarin hun belangen parallel lopen, de mate
waarin ze bereid zijn een buurtspecifiek beleid te voeren, of de verantwoordelijkheid
die de gebruikers voor hun woonomgeving tentoonspreiden, de mate waarin men
geneigd is met elkaar samen te werken en de mate waarin men geneigd is de
verantwoordelijkheid voor het leefklimaat geheel bij de lokale overheid te leggen.
De gebruikspatronen van beheerders en bewoners en niet zozeer de eigendomsverhoudingen of de overheidsbemoeienis met de buurt geven de andere beheerders
inzicht in het karakter van de constellatie van beheerders die een buurt kenmerkt.
Gebruikspatronen laten veel meer licht schijnen op de onderlinge afhankelijkheid van
beheerders en bewoners. De gebruikspatronen zijn immers niet zozeer gebaseerd op
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fonneel juridische of publieke verantwoordelijkheden, maar zeggen veel meer over
de mate van concrete zorg van betrokkenen voor de eigen beheerobjecten en het
publiek domein en de mate waarin men met elkaar rekening wenst te houden.

6.5 Een signaleringssysteem is iets anders dan het verzamelen en interpreteren
van kengetallen; het beoogt een rechtstreekse bijdrage te leveren aan
beleidsinterventie
Elke professionele organisatie behoort te beschikken over relevante kengetallen.
Over dat type gegevens hebben we het dus eigenlijk niet bij de discussie over een
goed signaleringssysteem. Wat niet wil zeggen dat alle organisaties over dergelijke
kengetallen beschikken. Bij een signaleringssysteem gaat het om kennisinstrumenten
die iets zeggen over specifieke ontwikkelingen in de kwaliteit en het gebruik van de
buurt. Deze kennis moeten helpen bij het fonnuleren van operationele doelstellingen,
het bepalen van interventie strategieën en het aanbrengen van een gewenste rolverdeling tussen beheerders.
Wil een signaleringssysteem beleidsmatig bruikbaar zijn, dan zal het met drie zaken
rekening moeten houden. Buurten kunnen zodanig van karakter verschillen, dat ook
verschillende beheerstrategieën, zoals meer fonnele controle of vonnen van zelfbeheer , nodig kunnen zijn. Een goed signaleringssysteem moet daarvoor de juiste
infonnatie verschaffen. Ook moet in principe over verschillende ruimtelijke schaalniveaus infonnatie verzameld worden. Buurten en wijken kunnen nu eenmaal opgebouwd zijn uit sociaal-ruimtelijke eenheden met een geheel verschillend karakter.
Woonstijlconflicten spelen zich op straatniveau af, terwijl de problematiek van
rondhangende jongeren een groter deel van de buurt raakt. Niet onbelangrijk tenslotte is de mate van integraliteit; de definitie die betrokken professionals aan het
buurtbeheer of buurtbeleid hebben gegeven. Als dat buurtbeheer ook sociaaleconomische en zorg- en hulpverleningsinterventies omvat, dan zijn voor een
gedeelte andere signalen nodig.

6.6 Een signaleringssysteem houdt rekening met feiten én beeldvorming. Het
formuleert kenmerken van leefbaarheid én heeft oog voor veranderingen in
de afwegingen van bewoners en beheerders
Een signaleringssysteem moet een bijdrage leveren aan een collectief goed: de
leefbaarheid, veiligheid en woonkwaliteit van de buurt. Dat doel moet gerealiseerd
worden door het handelen van verschillende actoren en organisaties, ieder met hun
eigen doelstellingen, probleemperceptie, toekomstverwachting en afwegingen.
Een typologie van een buurt als beheergebied moet daarom zowel iets zeggen over
het leefklimaat van de buurt als het veld van beheeractoren in een buurt. Dit gebeurt
door enkele belangrijke feitelijke kenmerken van het leefklimaat én van het veld van
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Tabel 6.1

Typologie van een buurt als beheergebied
KENMERKEN

BEELDVORMING

LEEFKLIMAAT

Kwaliteit en gebruik
- concrete omgang met de
gebouwde omgeving
- buurtidentificatie
- homogeniteit opvattingen omtrent
woongedrag en sociale controle

Problemen en potenties
- aanvangkwaliteit
- buurtreputatie
- functie/aantrekkingskracht
probleemdichtheid

VELD VAN
BEHEERACTOREN

Belangenstructuur
- gelijkgerichtheid
- samenwerking
- relatieve belang publieke sector

Toekomstverwachting
- opstelling eigen organisatie
inschatting handelen andere
beheerders
- indruk effect constellatie
van beheerder op buurt

Bron: Hortulanus, 1995, Stadsbuurten; bewoners en beheerder in buurten met uiteenlopende
reputaties , pp. 181-183.

actoren op te sommen. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de beeldvorming die er omtrent het leefklimaat en het veld van beheeractoren bestaat. Tabel
6.1 verbindt leefklimaat en veld van beheeractoren met kenmerken en beeldvorming.

6.7 Een goed signaleringssysteem is wel een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor effectieve beheerstrategieën
We zijn heel goed in het bedenken van instrumenten voor beleid, zoals wijkgericht
werken, integraal beheer en een goed signaleringssysteem. Maar alle energie en al
het geld dat gestoken wordt in het bedenken en toepassen van deze hulpmiddelen
helpen nog niet verder bij het oplossen van allerlei leetbaarheidsproblemen. Voor
allerlei concrete problemen in buurten zijn er geen ingewikkelde signaleringssystemen nodig. Problemen als onveiligheid, overlast, concrete verpaupering hoeven niet
steeds in kaart te worden gebracht en op de beleidsagenda gezet. Alle energie moet
in het bedenken van oplossingsstrategieën gestoken worden. Verder moeten antwoorden gevonden worden op nieuwe eisen die aan de leetbaarheid van buurten gesteld
worden: de opvang van allerlei kwetsbare personen - ook de volkshuisvestingswereld
wordt daarop aangesproken - en het vreedzaam naast elkaar wonen van personen met
verschillende etnisch-culturele achtergronden.
Toch kan een signaleringssysteem een belangrijke rol vervullen, in tweeërlei opzicht.
Het moet bijdragen aan preventief beheer, aan beheermaatregelen die in een vroegtijdig stadium leetbaarheidsproblemen bestrijden en helpen voorkómen. Daarnaast
dient het ons opmerkzaam te maken op nieuwe en nog onbekende ontwikkelingen,
die beleidsmatig om een reactie vragen. Daarom moet een signaleringssysteem op de
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hele stad en dus op alle buurten gericht zijn. Dat is bovendien gewenst om de kans
op de zoveelste stigmatisering van bepaalde buurten zoveel mogelijk tegen te gaan;
alle buurten krijgen nu immers aandacht. Bovendien wordt zo de positie die buurten
in de stad en de regio tegenover elkaar innemen en de veranderingen daarin, in het
oog gehouden.
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7

WOONBELEVING, DE SUBJECTIEVE
KW ALITElT VAN HET WONEN
K. Leidelmeijer

RIGO Research en Advies bv, Amsterdam

Woonbeleving gaat over de waardering van het wonen, bekeken door de bril van
bewoners. Over het algemeen wordt in de volkshuisvesting het wonen van de andere
kant benaderd. Het zijn vooral de technische en financieel-technische aspecten die de
laatste decennia op de voorgrond hebben gestaan. Door de actuele aandacht in
politiek en pers voor leefbaarheid is een breed kwaliteitsbegrip echter weer op de
beleidsagenda geplaatst. Dat houdt in: inclusief subjectieve kwaliteit van het wonen.

7.1

Woonbeleving beter meetbaar en bruikbaar

Het project Woonbeleving dat RIGO in opdracht van het DGVH heeft uitgevoerd,
had tot doel de waardering en beleving van bewoners van hun woonsituatie beter
meetbaar en bruikbaar te maken. Het project is in twee fasen uitgevoerd. Allereerst
is een conceptueel kader van woonbeleving ontwikkeld. Daarin is aangegeven welke
factoren bij woonbeleving betrokken zijn. Vervolgens is in een tweede fase bij een
voor Nederland representatieve steekproef van bewoners (N =640), onderzocht hoe
woonbeleving zou kunnen worden voorspeld. Daarbij is een onderscheid gemaakt
tussen objectieve wijkgegevens en subjectieve bewonersgegevens als determinanten
van woonbeleving.

7.2 Subjectieve determinanten
Van een groot aantal mogelijke kenmerken van woning en woonomgeving, variërend
van afwisselende bebouwing, parkeergelegenheid en overlast van omwonenden tot de
algemene staat van onderhoud van de eigen woning, is nagegaan wat het effect is op
de individuele woonbeleving. Wanneer in de waarderingen het belang dat huishoudens hechten aan deze kenmerken, worden meegenomen - waardoor het om subjectieve kenmerken gaat - blijkt woonbeleving goed te kunnen worden voorspeld. Met
in totaal slechts negen kenmerken kon in een Structureel Equation Model ruim 70%
van de variatie tussen bewoners in woonbeleving worden verklaard.
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De waardering van de eigen woonruimte - vooral qua passendheid en sfeer - bleek
de belangrijkste bepalende factor voor woonbeleving. Vervolgens was de afwezigheid van dissatisfiers in een wijk belangrijk en in iets mindere mate de aanwezigheid
van enkele satisfiers in een wijk. De negatieve - subjectieve - wijkelementen die een
groot effect hadden op de woonbeleving, waren vooral sociaal van aard: vervuiling,
bekladding, inbraken, overlast van omwonenden en asociale elementen in de buurt.
Ook de positieve subjectieve omgevingskenmerken bleken vooral sociaal van aard.
Het gaat dan om de gezelligheid in de buurt, de saamhorigheid en het zich ergens
thuis voelen.

7.3

Objectieve determinanten

Objectief vaststelbare wijkkenmerken, waarvoor in het onderzoek is geput uit het
WBO'94 en de Woonmilieudatabase, konden de individuele woonbeleving slechts in
geringe mate (rond de 10%) voorspellen. Daarvoor zijn verschillende redenen. Een
eerste is het beperkende effect van huishoudenskenmerken. Een tweede reden is de
heterogeniteit van de meeste wijken in Nederland waardoor nauwelijks kan worden
gesproken over dé woonbeleving in een wijk. Het lijkt waarschijnlijk dat op een
lager schaalniveau, zoals straat of blok, de relatie tussen fysieke omgeving en
woonbeleving sterker zal zijn. Op dat schaalniveau zijn in de regel echter geen of
onvoldoende gegevens voorhanden.

7.4

Integratie van woonbeleving in een wijkthermometer

Wanneer het oordeel van bewoners over het wonen belangrijk wordt gevonden bij
het monitoren van de leefbaarheid in de wijken, is het onvoldoende om de objectieve
situatie in de wijken in kaart te brengen. Voor een betrouwbare inschatting van de
woonbeleving in een wijk is het noodzakelijk om de woonbeleving en de eraan
verbonden waardering van de kenmerken van de woonsituatie daadwerkelijk te
meten.
Uit het onderzoek blijkt dat dit betrekkelijk eenvoudig en op basis van een beperkt
aantal sleutelkenmerken goed mogelijk is. De praktische bruikbaarheid op wijkniveau zal echter nog moeten worden vastgesteld. Momenteel is RIGO gestart met een
onderzoek in Amsterdam-Zuidoost waarin deze methode wordt geïntegreerd met het
in kaart brengen van objectieve gegevens en oordelen van sleutelpersonen.
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8
SIGNALERINGSSYSTEMEN ALS INSTRUMENT BIJ
WIJK- EN BUURTBEHEER
P . Baetsen
Werkgroep '2duizend, Amersfoort

8.1

Inleiding

Enkele jaren geleden is een aantal gemeenten in Nederland gestart met het opzetten van
een signaleringssysteem in het kader van wijk- en buurtbeheer. De vraag naar dergelijke
systemen kwam voort uit een toenemende behoefte aan kengetallen op wijk- en
buurtniveau. Met behulp van een dergelijk systeem kunnen de ontwikkelingen in wijken
en buurten op een systematische manier worden gevolgd. Dit hoofdstuk gaat in op de
theoretische uitgangspunten die worden gehanteerd bij de opzet van een dergelijk systeem.
Door de decentralisatie van beleid naar lokaal niveau (sociale vernieuwing, volkshuisvesting) is er op gemeentelijk niveau in toenemende mate behoefte aan informatie
op wijk- en buurtniveau ter ondersteuning van het beleid op deze terreinen. Om dit
beleid vorm te kunnen geven is een integrale aanpak noodzakelijk. Dit houdt in dat er
een breed scala aan gegevens moet worden verzameld. Op basis van deze gegevens zijn
mogelijke samenhangen tussen ontwikkelingen in wijken en buurten te traceren. Met
behulp van deze gegevens kunnen 'tevens prioriteiten in het beleid worden vastgesteld.
Tenslotte kunnen de verzamelde gegevens inzicht verschaffen in de effecten van de
genomen maatregelen.
Bij het ontwikkelen van beheerstrategieën op wijk- en buurtniveau is geschikte
informatie dus een absolute noodzaak. Signalen van verandering of verval vragen om
een reactie in een vroegtijdig stadium. Dit betekent dat er structureel informatie verzameld moet worden om deze signalen te kunnen traceren. Een instrument om dergelijke
informatie te verzamelen is een signaleringssysteem.

8.2

Theoretische achtergrond

Een signaleringssysteem is een informatiesysteem dat de mogelijkheid biedt via
kengetallen, verkregen uit de administraties van verschillende participerende instanties,
de (woningmarkt)ontwikkelingen in wijken en buurten te volgen.
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Bij de opzet van een signaleringssysteem is aansluiting gezocht bij het model van
Ansoff. Startpunt van de analyse van Ansoff is de volgende paradox: als een organisatie
bij de analyse van een bepaald probleem wacht met de uitvoering van oplossingen tot
alle informatie voorhanden is, dan is de kans groot dat men voor een voldongen feit
komt te staan. Als men echter besluit te handelen op basis van te weinig specifieke
informatie is de kans groot dat de verkeerde beslissingen worden genomen.
Een oplossing voor deze paradox is volgens Ansoff dat een organisatie problemen in
een vroeg stadium probeert te traceren op basis van een beperkte set (vooraf benoemde)
indicatoren. Op basis daarvan kan een globale oplossingsstrategie worden opgesteld die
tijdens de uitvoering nader kan worden uitgewerkt.
Vertaald naar wijk- en buurtbeheer biedt een dergelijke handelswijze de mogelijkheid
om op basis van onvolledige informatie een globaal inzicht te krijgen in de (mogelijke)
beheerproblematiek in wijken en buurten.
Vanuit dit globale beeld kan een beheerstrategie worden ontwikkeld. Het is niet effectief
te wachten tot alle gewenste informatie beschikbaar is alvorens tot actie over te gaan.
Op het moment dat een bepaalde buurt een indicatie geeft van fysiek enlof sociaal
verval betekent dit vaak dat deze buurt zich al in een negatieve vervalspiraal bevindt.
De keuze van de indicatoren in een signaleringssysteem moet zodanig zijn dat zwakke
signalen van verandering (positief of negatief) in een vroegtijdig stadium kunnen
worden onderkend. Zo is de indicator leegstand een (te) hard gegeven. Immers,
dreigende leegstand dient in het systeem vroegtijdig te worden gesignaleerd zodat het
voorkomen kan worden. In dit verband is een (oplopende) mutatiegraad een effectievere
indicator.

8.3

Indicatoren

Een van de belangrijkste vragen bij de opzet van een signaleringssysteem is: welke
indicatoren moeten in een dergelijk systeem worden opgenomen? Enerzijds dienen de
indicatoren krachtig genoeg te zijn om trends te kunnen waarnemen. Anderzijds zullen
ze een afspiegeling moeten zijn van een integrale benadering (meerdere beleidsvelden,
meerdere participanten) . Aanvullende praktische voorwaarden zijn dat het aantal
indicatoren niet te groot mag zijn en dat ze gemakkelijk verzameld kunnen worden.
Een signaleringssysteem brengt niet alleen problemen vroegtijdig in beeld. Met behulp
van zo'n systeem is het ook mogelijk de effectiviteit van beheermaatregelen te meten.
Continuïteit in de gegevensverzameling is daarom noodzakelijk.

8.4 Organisatie
Het opzetten van een signaleringssysteem is niet alleen een informatievraagstuk (welke
indicatoren worden gekozen) , maar ook een organisatievraagstuk. Signalen worden
opgevangen bij verschillende betrokkenen: gemeente, corporaties, bewoners(organisaties) , politie etcetera. Het is daarom van belang dat alle partijen op basis van hun
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Afbeelding 8.1 Het cyclische proces
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specifieke verantwoordelijkheid op tevoren vastgelegde momenten worden betrokken
bij het signaleringsproces.
De cyclische procesgang rond het signaleringssysteem bestaat uit een aantal stappen.
Elk van deze stappen stelt eisen aan de opzet van de organisatie rond het systeem.
Afbeelding 8.1 geeft de stappen die deel uitmaken van het cyclische proces.
De gegevensverzameling (meting)
In de gegevensverzameling voor het signaleringssysteem kunnen drie stromen worden
onderscheiden. Ten eerste de kwantitatieve gegevens uit administraties van gegevensleveranciers. Daarnaast de kwalitatieve gegevens van bewoners (panels, enquêtes) en tot
slot het kwalitatieve oordeel van de professionals (makelaars, opbouwwerkers,
wijkagenten etcetera) over de ontwikkelingen in de wijk of buurt.
De eerste meting is in feite een nulmeting.
De verwerking en analyse van de gegevens
De gegevens uit de diverse bronnen worden verzameld en ingevoerd in een geautomatiseerd systeem. Vervolgens worden deze gegevens geanalyseerd. Bij onduidelijkheden over de betekenis van bepaalde analyseresultaten wordt teruggekoppeld naar de
instantie die de gegevens heeft geleverd. Deze instantie levert desgewenst achtergrondinformatie om de cijfers (beter) te kunnen interpreteren.
Het signaleren van veranderingen (positief/negatief)
De analyseresultaten worden besproken met de betrokken partijen. Hierbij komt aan de
orde in hoeverre uit de analyse concrete knelpunten naar voren komen, maar ook welke
positieve ontwikkelingen te zien zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van bepaalde maatregelen.
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De ontwikkeling van een plan van aanpak/beheerstrategie
Als daar aanleiding toe is kan op basis van de globale analyseresultaten worden besloten
de situatie in bepaalde wijken of buurten meer gedetailleerd te onderzoeken. De analyse
kan ook aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een gezamenlijk plan van aanpak of
beheerstrategie voor één of meer wijken of buurten. Daarbij worden eerst de doelen
geformuleerd. Deze doelen worden vertaald in concrete acties die de verschillende
partijen uitvoeren.
De gegevensverzameling (meting/evaluatie)
Deze stap is in feite de eerste stap van een nieuwe cyclus. Door de periodieke
gegevensverzameling is het systeem dynamisch. Dit dynamische karakter maakt het
mogelijk de ontwikkeling in wijken en buurten te volgen en positieve en negatieve
trends te signaleren. Met de periodieke gegevensverzameling kunnen de effecten van
de genomen maatregelen gemeten worden.

8.5 Conclusies
De ervaringen die de Werkgroep '2duizend heeft opgedaan met de toepassing van een
signaleringssysteem in de praktijk zijn verschillend. Toch is er een aantal overeenkomsten te zien. De voornaamste conclusies op een rijtje.
- Er is geen standaard set van indicatoren die in elke situatie toepasbaar is. Dit heeft
deels te maken met praktische omstandigheden. Bepaalde gegevens zijn doodeenvoudig niet in elke situatie voorhanden. Deels heeft het ook te maken met de prioriteiten
die de betrokken partijen stellen.
- Het is belangrijk dat de organisatie rond het signaleringssysteem wordt aangehaakt
en! of ondergebracht in een beheergerichte structuur. Dit wil zeggen dat het moet
aansluiten bij de wijze van werken van de betrokken partijen. Het systeem moet niet
iets zijn dat op zichzelf staat. De gegevens moeten niet alleen worden verzameld en
geanalyseerd maar met de resultaten moet ook iets gebeuren. Het systeem moet een
plaats krijgen in het overleg- en besluitvormingstraject op het terrein van wijk- en
buurtbeheer .
- De hooggespannen verwachtingen die bij aanvang bij de betrokken partijen leefden
over de mogelijkheden van een dergelijk systeem zijn niet in alle gevallen
uitgekomen. Dit heeft deels te maken met het voorafgaande punt. Het integreren van
een dergelijk systeem binnen de bestaande beheerpraktijk is niet gemakkelijk. Er
moeten nogal wat barrières overwonnen worden. Het afstaan van gegevens wordt
soms ervaren als het afstaan van kennis en zeggenschap.
- Het begrip systeem in het woord signaleringssysteem moet niet strikt technisch (als
softwarepakket) worden opgevat. Het is een wijze van werken, waarbij op basis van
verschillende gegevensstromen periodiek beleidsinformatie wordt gegenereerd. Deze
gegevens kunnen afkomstig zijn uit bestanden van de deelnemende instanties maar
ook uit gesprekken met bijvoorbeeld makelaars of bewonerspanels. De kracht van
een dergelijk systeem zit in de interpretatie van de gesignaleerde ontwikkelingen.
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- Een dergelijk systeem kan duidelijk een meerwaarde hebben. Door een aantal
gegevens per wijk of buurt naast elkaar te zetten ontstaat een veel duidelijker beeld
voor elk van de partijen. Dit beeld is veel duidelijker dan alleen op basis van de
'eigen' gegevens van iedere afzonderlijke partij. Het gezamenlijk signaleren kan ook
stimuleren tot het onderling afstemmen van maatregelen of het gezamenlijk
ontwikkelen van plannen.
Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid (blijven) voelen voor het systeem.
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9
WIJKINFORMATIESYSTEEM BAS: OPTIMAAL

GEBRUIK MAKEN VAN BESTAANDE DATA
s. Berkhout
P. van Joolingen
Akro Consult, Den Haag

9.1

Veranderende context

In de volkshuisvesting worden verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten
overgedragen. Daarnaast ontwikkelt de lokale overheid een actieve samenwerking met
de particuliere sector in de vorm van publiek-private partnershipconstructies. Deze ontwikkelingen hebben directe invloed op de vastgoedmarkt. Ook de rol van de partijen
op deze markt verandert.
Gemeenten met meer dan 30 .000 inwoners ontvingen per 1 januari 1992 rechtstreekse
budgetverantwoordelijkheid. Voor de kleinere gemeenten verdeelde in eerste instantie
de provincie de budgetten. Deze rol van de provincie bleef beperkt. Op 1 januari 1993
werden de taken ondergebracht in regioverband. De ontwikkeling van regio's krijgt
hierdoor een stevige impuls .
De verhoudingen op lokaal niveau zullen een grote verandering ondergaan. Van de
woningcorporaties wordt verwacht dat zij zelfstandiger en meer marktconform gaan
opereren. Aan hun functioneren worden prestatie-eisen verbonden.
Al deze wijzigingen vragen om een goed samenspel tussen alle betrokken partijen.
Uitwisseling van informatie wordt een must.

9.2

Veranderende informatiebehoefte

De vraag waar gemeenten en andere marktpartijen voor komen te staan is: hoe geven
we inhoud aan de nieuwe rolverdeling? Nieuw beleid, andere taken en verantwoordelijkheden vragen om andere informatie. Marktonderzoeken zijn duur en kosten veel
tijd. Bovendien wordt zo'n onderzoek eenmalig uitgevoerd en geeft het slechts een
momentopname. Het permanent verzamelen van informatie verdient de voorkeur. Het
op deze wijze verzamelen van informatie levert een beter beleidskader op: dus beter
gefundeerd beleid, snellere toetsing en meer mogelijkheden voor controle.
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9.3

Niet opnieuw registreren, maar selecteren en aggregeren

Dit houdt niet in dat er weer een nieuw registratiesysteem komt. Dagelijks worden al
zeer veel gegevens vastgelegd. Voorbeelden van instellingen en bedrijven met
vastgoedinformatie in geautomatiseerde bestanden zijn:
- PTT Post heeft woninggegevens en adresrnutaties.
Gemeenten hebben gegevens over gebouwen en personen in hun OZB- en GBAbestanden (Onroerende Zaak Belastingen en Gemeentelijke Bevolkings Administratie).
Gemeentelijke bureaus voor Onderzoek en Statistiek hebben een keur aan
gegevens.
Kadaster heeft perceelsgegevens.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bezit met een grote diversiteit aan
informatie van landelijk tot op buurtniveau.
Marketingbedrijven, zoals CCN en Omnidata, hebben sociodemografische en economische gegevens van ongeveer een miljoen consumenten. Deze gegevens
worden verzameld via interviews en jaarlijks geactualiseerd.
Woningcorporaties en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) bezitten
gegevens over het woningbezit en -aanbod.
Organisaties hebben informatie over de woonruimteverdeling . In toenemende mate
regelen ze in samenwerkingsverband de registratie en toewijzing volgens het
marktmodel (Delft).
Al deze bestanden bevatten veel informatie, die van nut kan zijn bij de uitoefening van
de nieuwe taken op het gebied van vastgoed.
Het onderbrengen van al die geautomatiseerde bestanden in één informatiesysteem zou
ideaal zijn. Omdat deze bestanden los van elkaar zijn ontwikkeld en dus een andere
basis hebben, is een dergelijke integrale koppeling niet mogelijk. Toch zijn al die
bestanden - als we kijken naar de doelstelling waarvoor ze zijn opgezet - voor 95 tot
98 % betrouwbaar.
Dit ideaal is echter onder handbereik. Het betreft een analysemodel dat gebaseerd is op
het principe dat informatie al bij anderen vastligt. De partijen maken in dat geval
afspraken over selecties en aggregaties die ze leveren vanuit de eigen gegevensbestanden voor het analysemodel. In het analysemodel worden vervolgens relaties
gelegd, analyses en simulaties uitgevoerd. De aldus verkregen informatie is nodig om
de huidige marktsituatie te onderkennen, om sturing te geven aan en controle te hebben
op beleidsafspraken tussen de verschillende marktpartijen. Ook is diezelfde informatie
van belang voor het maken en controleren van interne afspraken zoals bijvoorbeeld
vastgelegd in een strategisch beleidsplan en dergelijke.
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9.4 Geen details, maar trends
Voor het uitzetten van beleid zijn geen detailgegevens nodig. Juist de infonnatie over
de veranderingen, de trends is relevant. Wijzigingen in de bevolkingssamenstelling, het
verloop van de rijkssteun individuele huursubsidie, mutaties in de goedkope voorraad,
buurtvergrijzing of omvangrijke instroom van migranten in bepaalde woonwijken, (ver)nieuwbouwprogammering, enzovoort. Kortom, gegevens die voor het beleid van
essentieel belang zijn. Zonder actuele infonnatie van anderen heeft men geen compleet
en juist beeld van de ontwikkelingen. Partijen op de vastgoedmarkt hebben geen
behoefte aan een nieuw registratiesysteem, grote bestanden, of groot, duur
computerapparatuur. Wat zij nodig hebben is infonnatie in een samengestelde vonn.
Dat is de essentie van het analysemodel BAS (beleidsanalysesysteem) .

9.5

Kenmerken van het beleidsanalysesysteem BAS

In de praktijk kan worden gesproken over drie niveaus van infonnatie. Ten eerste het
operationele niveau. Hierin bevinden zich gegevens die zorgdragen voor de procesondersteuning van de betreffende afdeling, de woningcorporatie of bedrijfstak.
Daaronder komt het tactische niveau. Vanuit het operationele niveau worden gegevens
geselecteerd. De kengetallen worden opgeslagen in een infonnatiebank. Deze kengetallen worden bepaald door de lokale of regionale infonnatiebehoefte. Op dit niveau
dient de infonnatie vergelijkbaar en complementair te zijn. Op dit niveau worden deze
kengetallen vaak heel bruikbaar gepresenteerd. Tot slot het strategisch niveau. Op de
kengetallen in de infonnatiebank worden analyses en simulaties uitgevoerd. Tevens
worden de uitkomsten op dit niveau ook gepresenteerd.
Het beleidsanalysesysteem BAS omvat zowel het tactisch als het strategisch niveau.

9.6 Voordelen van het beleidsanalysesysteem BAS
Het beleidsanalysesysteem heeft een aantal voordelen. Een analysemodel leidt tot inzicht
in de trends en ontwikkelingen binnen de stad of de regio, op basis waarvan men
gerichte maatregelen kan voorstellen en voorzieningen kan treffen. Budgetten zijn in die
zin (beter) te sturen. Daarnaast kunnen er op hoog niveau simulaties worden uitgevoerd, waardoor een bestuurlijke- of managementvisie op haar mogelijke gevolgen
kan worden beoordeeld. Ten derde kan de steeds belangrijker wordende sturende en
verantwoordelijke taak vanuit het beleidsanalysesysteem perfect ondersteund worden.
Als een afwijking van het voorgenomen beleid als trend wordt ontdekt, dan kunnen
direct de gevolgen worden geanalyseerd. Daarna kan men overwegen om van de afwijking beleid te maken of passende preventieve maatregelen voor te stellen.
Tevens kan vanuit het beleidsanalysemodel een goede uitwisseling van infonnatie plaatsvinden tussen de verschillende overheden, de woningcorporaties, de makelaars, de
beleggers en het bedrijfsleven. Ten vijfde versterkt een infonnatiebank waarin
infonnatie van verschillende partijen vergelijkbaar wordt gemaakt, de samenwerking
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van deze betrokken partijen. Bovendien kunnen taken overgedragen worden.
Verhuurders (al dan niet in samenwerkingsverband) kunnen bijvoorbeeld uitvoerende
taken in de woonruimteverdeling op zich nemen, terwijl de gemeente de controle en
beleidssturing kan blijven uitoefenen met behulp van het beleidsanalysemodel. Tot slot
kan BAS kan tevens gebruikt worden om intern organisatie- en managementinformatie
te vergaren, te analyseren en te presenteren.

9.7

Rol van Akro Consult

Om gemeenten en andere partijen te ondersteunen bij een efficiënte uitvoering van taken
verzorgt Akro Consult de begeleiding bij het bouwen en invoeren van het hierboven
omschreven beleidsanalysesysteem.
De rol die Akro Consult hierbij kan vervullen bestaat uit het verrichten van behoefteonderzoek, bronnenonderzoek in de situatie van de cliënt, gegevensanalyse die resulteert
in de systeemschets en mogelijk een prototype, begeleiden van systeembouwen -tests
(inclusief de reeds aanwezige programmatuur) en tot slot het maken van een model dat
gebouwd is op de betreffende situatie.
Daarnaast kan Akro Consult in meer algemene zin het project coördineren, overleg en
bijeenkomsten organiseren, systeemwerkgroepenopstarten, samenwerkingsconvenanten,
contracten, statuten, planningen, plan van eisen en wensen en strategische beleidsplannen opstellen, verslag doen van overleg en de voorzittershamer hanteren bij discussiebijeenkomsten.
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10

WIJKMONITORING EN -WIJKINFORMATIE-

SYSTEMEN ALS BELEIDSONDERSTEUNEND
SYSTEEM
R. Schouten

Gemeente Tilburg

10.1 Basiskwaliteit
De ontwikkeling van Tilburg is gebaseerd op twee beleidsuitgangspunten. De eerste
betreft een externe oriëntatie, gericht op het versterken van de positie van Tilburg in
een nationaal en internationaal perspectief. Het tweede beleidsuitgangspunt betreft
een meer interne oriëntatie; het beheren en versterken van de leetbaarheid van de
stad.
De versterking van de positie van Tilburg als Moderne Industriestad heeft een
belangrijke externe uitstraling, die vooral gericht is op het behouden van werkgelegenheid. Een industriestad verdient echter alleen het predikaat modem wanneer
zaken als de leetbaarheid in buurten, het werkloosheidspercentage, sociale en
culturele participatie en de fysieke kwaliteit van woningen en het milieu voor alle
bewonersgroepen zich boven een bepaald basisniveau bevinden. Dit wordt het niveau
van basiskwaliteit genoemd. Dit hoofdstuk gaat kort in op het onderzoek naar
basiskwaliteit. De onderzoeksmethode is ontwikkeld door de sectie Onderzoek en
Informatie binnen Publieke Werken Tilburg.

10.2 Doel van het onderzoek
Het onderzoek naar basiskwaliteit staat in dienst van de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de stad. Alle tweehonderd subwijken die als woonbuurt
worden beschouwd, worden daarbij apart bekeken. Centraal staat het meetinstrument
waarmee men enerzijds kwaliteitsverschillen tussen subwijken (en gebieden van een
hoger schaalniveau) kan aangeven en anderzijds in de tijd ontwikkelingen kan
volgen. Met behulp van de beschikbare gegevens en ontwikkelde scenario's worden
ook toekomststudies verricht. Elke twee jaar wordt een onderzoeksrapport gepubliceerd. Begin 1996 wordt het derde rapport verwacht.
Het instrument Onderzoek basiskwaliteit wordt bij de aanwijzing van aandachtsgebieden en aandachtthema's gebruikt. Tevens geeft de informatie richting aan het
maatregelenprogramma stads beheer .
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Beleidsvoornemens zijn in Tilburg veelal in meetbare termen geformuleerd. Daarom
is het mogelijk de effecten van beleid te evalueren door de ontwikkelingen in de tijd
te volgen. Omdat een breed scala van samenhangende informatie wordt verzameld en
geanalyseerd, kan het onderzoek naar basiskwaliteit een belangrijke rol spelen bij de
steeds groter wordende behoefte aan strategische informatie.
De praktische uitvoering van de verslaglegging over het onderzoek naar basiskwaliteit vindt plaats bij de sectie Onderzoek en Informatie binnen de dienst Publieke
Werken. De andere diensten zijn nauw bij het onderzoek betrokken door een
vertegenwoordiging in de gemeentelijke werkgroep en door middel van het aanleveren van informatie. In de loop van de jaren is de samenwerking intensiever geworden.
Omdat het stadsbeheer (uitgewerkt in het stadsprogramma) steeds meer een integrale
activiteit is waarbij de meeste gemeentelijke diensten betrokken zijn, is het rapport
Basiskwaliteit ook voor de andere diensten belangrijker geworden. De momenteel
sterkere toespitsing op gebiedsgericht werken vergroot bovendien de behoefte aan
gebiedsgerichte strategische informatie.

10.3 Werkwijze
Voor het rapport Basiskwaliteit wordt geen apart bronnenonderzoek gedaan. Dat
betekent dat het onderzoek alleen gebruik maakt van bestaande informatie. De
infcrmatie wordt verwerkt, met elkaar in verband gebracht, geanalyseerd en
beschreven.
De onderzochte indicatoren of items zijn verdeeld in een aantal thema's: fysieke
situatie, gebruik en beschikbaarheid van voorzieningen, veiligheid, sociale status,
maatschappelijke participatie, gezondheid en milieu. Ook gaat men in op het
toekomstperspectief. Per thema wordt een rangorde bepaald van de subwijken.
Subwijken die voor meer dan twee thema's laag scoren (laagste 40%) komen in
aanmerking voor een nader onderzoek. Dit kan uiteindelijk leiden tot een integrale
aanpak vanuit de verschillende en maatschappelijke organisaties.
Voor het bepalen van een score per thema worden de verschillende indicatoren of
items gewogen. De kennis van de stad, de mate van corrigeerbaarheid, de mate van
compensatiekracht, de mate van beeldbepalendheid en de mate van samenhang spelen
hierbij een rol.
De thema' s worden niet tot een eindscore opgeteld omdat een zo verkregen oordeel
niet meer terug is te brengen tot werkelijke (gemeten) situaties. Per item en per
thema neemt men in de rapportage aparte kaarten op waarop de uitkomsten zichtbaar
zijn. Ook de analyseresultaten zijn op kaart zichtbaar gemaakt. Elke waarde van
1 tot en met 5 (1 = zeer gunstig; 5 = zeer ongunstig) wordt hierbij in kleur
aangegeven. Om vervolgens het karakter van een buurt te doorgronden worden de
waarden van alle items voor alle subwijken in een matrix geplaatst. De kleurpatronen in de matrix van ongeveer 8.000 vierkantjes geven een beeld van de onderscheiden subwijken en wijken. Op basis hiervan zijn met behulp van het gezond verstand
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ook belangrijke conclusies te trekken. Deze worden naast de meer op rekenkundige
wijze verkregen uitkomsten gelegd, waarna de eindconclusies nog kunnen worden
aangepast.

10.4 Gegevensverzameling
Voor het onderzoek kan men putten uit een veelheid van bestaande informatiebronnen en dataverzamelingen. Hierbij gaat het dan zowel om top-down als bottom-upgegevens. Top-downgegevens zijn ondermeer afkomstig van bevolkings- en gebouwenregisters, politie, corporaties, welzijnsorganisaties, enzovoort. Bottom-upinformatie wordt vooral verkregen via frequent gehouden bevolkingsonderzoeken en
klachtenregistraties. De volgende indicatoren (per thema) zijn afkomstig van
bestaande registraties:

Fysieke kwaliteit:
Ecologie.
Buitengebieden Groen.
Klachten groen.
Veranderingen in openbaar groen.
Veranderingen in kwaliteit wegdek.
Klachten wegen.
Veranderingen in kwaliteit riool.
Klachten meldpunt stadsbeheer .

Beschikbaarheid van voorzieningen:
Openbaar vervoer.
Basisonderwijs.
Ouderenvoorzieningen.
Kinderopvang .
Sportvoorzieningen.

Veiligheid
Vandalisme.
Geweldsdelicten.
Vermogensdelicten.
Vernielingen.
Klachten meldpunt sociale veiligheid.

Sociale status buun
Mutatiegraad.
Indicatie van achterstand.
Welstand (op basis van bestedingspatroon) .
Starters in hoogbouwcomplexen (minst aantrekkelijke complexen) .
Aandeel aandachtsgroep allochtonen.
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Maatschappelijke en culturele participatie
Cultuurparticipatie (lid van verenigingen etc.).
Lidmaatschap bibliotheek.
Lidmaatschap CJP.
Opkomst bij verkiezingen.
Werkloosheid.
Gezondheidsgegevens:
Vallen van ouderen op straat (ambulancegegevens).
CAD-gegevens.
WVG-gegevens .
Hulpvraag thuiszorg.
Milieu
Geluidshinder.
Bodemverontreiniging.
Afval (opgehaald).
Watergebruik.
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11

WIJ WETEN VAN (GEEN) WIJKEN: DE PRAKTIJK IN DE GEMEENTE LEEUWARDEN
H. van der lest
Beleidsmedewerkster Volkshuisvesting, gemeente Leeuwarden

11.1 Aanleiding
De aanleiding voor de opzet van een wijksignaleringssysteem in Leeuwarden werden
gevormd door de problemen van de buurt de Meenthe. Deze buurt ligt in de wijk
Bilgaard. Een naoorlogse woonwijk met vrijwel alleen laag- en hoogbouw huurwoningen in stempel vorm neergezet. In totaal werd in de Meenthe ruim zeventien
miljoen gulden geïnvesteerd.
Het was duidelijk dat dit niet weer kon gebeuren. Men wou in een eerder stadium
kunnen zien hoe bepaalde onderdelen van wijken zich ontwikkelden. In 1991 werd
besloten tot de opzet van een wijksignaleringssysteem. Met name voor de stadsvernieuwing in de naoorlogse wijken werd het wijksignaleringssysteem belangrijk
gevonden. Andere vernieuwingen bleken later ook te kunnen profiteren van het
systeem.

11.2 Opzet
Het onderzoeksbureau Werkgroep '2duizend heeft het wijksignaleringssysteem voor
Leeuwarden ontwikkeld. Bij de opzet waren alle partijen betrokken die ook het
Meenthe-debacle hadden meegemaakt. Ze vormden samen de stuurgroep, onder
leiding van de betreffende vakwethouder. Verder voerde een begeleidingscommissie
samen met het onderzoeksbureau het werk uit.
Het signaleringsysteem bestaat uit een kwantitatief deel: de absolute gegevens
gebaseerd op bestanden bij diverse organisaties, en een kwalitatief deel: het oordeel
van de burger in de vorm van een schriftelijke enquête .

11.3 Het kwantitatieve deel
Van gemeentelijke kant leveren verschillende afdelingen gegevens . De afdeling
Burgerzaken levert gegevens zoals leeftijd, huishoudensamenstelling, etniciteit,
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grootte van de huishoudens en leegstand. De afdeling Belastingen levert het bestand
met woninggegevens zoals woningtypes, prijsklassen, eigendomssituatie en bouwjaar. Verder zorgt de afdeling Wonen voor het huursubsidiebestand en de Sociale
Dienst voor het bestand met uitkeringsgerechtigden.
De Leeuwarder woningbouwcorporaties leveren gegevens als huuropzeggingen,
huurachterstanden, reacties op advertenties en huurprijzen.
De Politie Midden-Friesland zorgt voor het aantal meldingen bij de politie over
verkeersongevallen, woning inbraken, autokraken, gevallen van baldadigheid en
vernielingen, burengerucht en geweldsdelicten.
Tot slot levert het Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening (RBA) gegevens
aan over de langdurend en kortdurend werklozen zonder baan.
Dit alles gebeurt nu eenmaal per jaar voor de basisgegevens (woning- en algemene
bevolkingsgegevens) en eenmaal per halfjaar voor de indicatoren (leegstand, mutaties, huursubsidie, huurachterstanden, reacties advertenties, uitkeringsgerechtigden,
werkzoekenden zonder baan, politiemeldingen). De gegevens worden inmiddels
aangeleverd op postcodeniveau (cijfers en letters) .

11.3.1 Problemen
Dit alles is niet zonder slag of stoot gegaan. Ten eerste waren er verschillen in
schaalniveau. De corporaties registreerden veel op complexniveau, waarbij het
voorkwam dat een complex in verschillende delen van de stad lag. De politie
registreerde niet consequent op postcode en bleek met twee systemen te werken
waarvan de uitkomsten niet overeenkwamen.
Ten tweede speelden er ook definitieproblemen; er bleken zeer veel soorten leegstand mogelijk! Ook een eenduidige indeling qua woningtypes bleek zeer lastig .
Ten derde was het programma dat we eerst hanteerden te weinig flexibel. Men kon
niet zonder meer andere gegevens toevoegen aan het systeem. Ook geautomatiseerd
invoeren leverde problemen op. Alle gegevens intypen was niet te doen nadat het
systeem van de vroeg naoorlogse wijken over de gehele gemeente werd uitgebreid.
Tot slot wilden sommige gegevensleveranciers niet (kosteloos) aanleveren of konden
bepaalde gegevens door verandering in bijvoorbeeld woonruimteverdeling niet
aangeleverd worden.

11.3.2 Oplossingen
Het was duidelijk dat het wijkniveau in Leeuwarden niet geschikt was om goede
conclusies te kunnen trekken; de gegevens zouden zich kunnen uitmiddelen. Het
postcodeniveau is echter te klein vanwege de privacy. Ook konden de corporaties
een deel van hun gegevens alleen op complexniveau aanleveren. Daarom is gekozen
voor het niveau van signaleringsgebied: een combinatie van postcodegebieden,
complexniveau, woningtype en eigendomssituatie met een minimale grootte van
honderd woningen. Deze zijn opgelost door zoveel mogelijk één bronbestand te
hanteren: een eenduidiger bestand. Hanteer de definities van die bestanden die voor
de gehele gemeente beschikbaar zijn.
Verder zijn we afgestapt van de programmatuur die aangeleverd werd door het
adviesbureau. Er wordt nu gewerkt met SPSS en MAPVIEWER.
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Als laatste hebben allen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de
aanlevering van gegevens. Met name hecht het college nu groot belang aan het
systeem. Zij gebruiken hun contacten als er problemen ontstaan. We proberen
daarnaast met de gegevens leveranciers zo pragmatisch mogelijke oplossingen te
vinden.

11.3.3 Resultaat van het kwantitatieve deel
Er komt elk halfjaar (elk kwartaal bleek te veel van het goede) een verslag met een
soort van top tien van gebieden die aandacht nodig hebben. Elke gegevensleverancier
krijgt als tegenprestatie voor het aangeleverde materiaal dit verslag. De aandacht kan
dan zeer gericht worden ingezet. De uitkomsten bieden een basis om door te vragen.
Met alleen cijfers ben je er nog lang niet, maar ze helpen wel degelijk, zeker als de
partijen zelf aanleveren.

11.4

Het kwalitatieve deel

Omdat harde cijfers niet alles zeggen, wordt ook eenmaal per jaar een vragenlijst
uitgezet onder 5.900 huishoudens in de gemeente Leeuwarden. Tot nu toe is de
ervaring dat ongeveer 45 % van de huishoudens de lijst invult en deze terugstuurt
naar de gemeente.
De samenstelling van deze vragenlijst gebeurt in overleg met vrijwel alle beleidsafdelingen van de gemeente, maar ook met externen zoals GGD , RBA, Leeuwarder
woningbouwcorporaties, Welzijnsinstelling, politie Midden-Friesland en Stichting
Woonconsumenten Leeuwarden. De onderwerpen dienen wijkgebonden te zijn:
woning, fysieke woonomgeving , sociale woonomgeving, veiligheid. Elk jaar loopt er
een bepaald thema mee. In 1995 is gekozen voor bestuurlijke vernieuwing.

11.4.1 Problemen
Elke organisatie, dienst, sector, zelfs afdeling geeft de voorkeur aan haar eigen
wijkindeling. Het tweede probleem betrof de respons . De opzet was dat elk jaar
dezelfde adressen weer een vragenlijst ontvingen. Een soort wijkpanel.
Ten derde het draagvlak. De diensten twijfelden in het begin aan het nut van het
wijksignaleringssysteem. Ze vertrouwden meer op hun eigen gegevens en zagen het
systeem niet als een waardevolle aanvulling . Zeker niet toen ze mee moesten gaan
betalen in de kosten. In totaal draait het systeem op een budget van f 110.000,- per
jaar. Hier zitten alle kosten bij in (personeel, materiaal, tot en met de fiets die
verloot wordt onder degenen die een vragenlijst hebben ingevuld) .
Tenslotte is er het probleem van de beperkte capaciteit. Bij de gemeente doet de
medewerker statistische informatievoorziening voor zestien uur per week het werk
en de andere zestien uur per week worden door de coördinator van het wijksignaleringssysteem ingevuld.

65

. iitlliU_iii_lj••Jdill

11.4.2 Oplossingen
De gebiedskeuze is bepaald door de sociale-vemieuwingswijken, de stadsvernieuwingswijken maar vooral ook door de indeling die de gemeente in het jaarlijkse
activiteitenprogramma hanteert. Elk jaar gaat onze wijkcoördinator op ronde. Eerst
door de gemeentelijke organisatie (wat staat er in de diverse programma's?) en na de
opstelling van het concept-activiteitenprogramma door de buurten (wat gaat er in de
wijken gebeuren en wat wil men?) . De uitkomsten van het wijksignaleringssysteem
maken onderdeel uit van dit gesprek.
Een oplossing van het tweede probleem was de aselecte steekproef. We versturen de
lijsten nu aselect. Het aantal van 5.900 wordt bepaald door de gewenste betrouwbaarheid per wijk en de verwerkingscapaciteit.
Verder heeft het instellen van een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van
alle diensten wonderlijk goed gewerkt voor het verbreden van het draagvlak.
Hoofdtaak van deze werkgroep was de mening van beleidsmedewerkers te inventariseren zodat het wijksignaleringssysteem aangepast kon worden en daarmee meer
bruikbaar werd voor hen. Elk jaar wordt deze ronde herhaald en worden de resultaten vervolgens besproken in het Managementoverleg van de desbetreffende dienst.
Belangrijk is naast de interne public relations ook een goede public relations naar
buiten. Als het in de krant staat gaat het meer betekenen. De betrokken wethouders
van het college hebben altijd steun betuigd.
Tot slot worden onderdelen uitbesteed daar waar anderen dit goedkoper of beter
kunnen zoals de wijkbeschrijvingen, het vouwwerk en het intypen van de vragenlijsten.
11.4.3 Resultaten
Voor de vier diensten worden er dienstrapportages gemaakt, zo kort mogelijk en
specifiek gericht op de vragen die de diensten zelf eerder hebben aangegeven. Deze
rapportages worden gepresenteerd. De dienst moet er zelf een reactie op schrijven.
Van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens worden wijkbeschrijvingen gemaakt.
Deze dienen als materiaal voor de gesprekken met de wijkorganisaties, maar ook als
basismateriaal voor de verschillende medewerkers om zich even snel te kunnen
oriënteren op een bepaalde wijk. Verder vindt de politiek het ook interessant om te
zien wat er speelt op wijkniveau: de leefbaarheid is een van de hoofdprioriteiten van
het college.

11.5

Wie gebruiken het?

De wijk- en woonconsumentenorganisaties gebruiken het om de politiek, de gemeentelijke diensten en de corporaties te beïnvloeden. De diensten en de corporaties
gebruiken het om aan te tonen wat noodzakelijk enlof wenselijk is voor de burger in
de straat en waar de politiek geld voor beschikbaar moet stellen als bepaalde dingen
niet in de eigen budgetten in te passen zijn. De politiek gebruikt het voor het
aansturen van diensten, voor het overleg met de corporaties en het verantwoorden
van hun keuzes. Met name die onderdelen van de gemeente die zich bezighouden
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met integraal beleid, hebben baat bij dit totaaloverzicht. Dit zijn de wijkcoördinatie,
de sociale vernieuwing, het integrale veiligheidbeleid, de stadsvernieuwing, het
grote- stedenbeleid en de bestuurlijke vernieuwing (de kloof tussen burger en
politiek).
11.6 Waarvoor gebruiken ze het?
Er zijn vele voorbeelden te noemen zoals de inzet van stadswachten, buurtonderhoudsploegen, keuze voor actiegebieden stadsvernieuwing, keuze van maatregelen in
naoorlogse woonwijken, plannen van parkeerplaatsen in nieuwbouwwijken, keuze
van herstellen trottoirs, de gemeentelijke perspectiefnota, het jaarlijkse wijkoverleg,
het inzetten van Energieteams, enzovoort.

11.7 Conclusie
Het weten van wijken is belangrijk geworden. Het is belangrijk voor het kunnen
stellen van haalbare en vooral ook meetbare doelen. Verder is het nodig dat er een
aantal goede mensen is die geloven in wat ze aan het doen zijn, kennis van zaken
hebben en soms vrij pragmatisch van instelling zijn. Mensen die van geen wijken
weten en, soms tegen de stroom van al het sectorbeleid in, het wijkgericht werken
en de burger voorop stellen.
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12

PRAKTIJKERVARINGEN GEMEENTE
DEVENTER
H.L.M. te Poele
Bestuursdienst gemeente Deventer, afdeling Onderzoek en Statistiek

12.1 Inleiding
Dit hoofdstuk gaat in het kort in op enkele praktijkervaringen in de gemeente
Deventer met signaleringssystemen. Gezien mijn achtergrond - onderzoeker op een
gemeentelijk onderzoeksbureau - ligt hier uiteraard het accent op onderzoeksmatige
aspecten.
De gemeente Deventer heeft inmiddels enige jaren ervaring met signaleringssystemen in de vorm van het indicatorenonderzoek naar de mate van sociale achterstand
in de buurten en het buurtsignaleringssysteem.
Zoals in vele andere gemeenten kunnen ook in Deventer beide systemen worden
omschreven als een objectieve meting van verschillende kenmerken van de leef- en
woonomgeving. Deventer heeft de laatste jaren echter ook ervaring opgedaan met
een subjectieve meting.
Dit hoofdstuk beperkt zich tot deze subjectieve meting naar het oordeel van de
bewoners van de Deventer wijken over de verschillende aspecten van hun leef- en
woonomgeving. Aan het eind van dit hoofdstuk worden enkele opmerkelijke resultaten uit de vergelijking van twee op elkaar volgende metingen voorgelegd.

12.2 Onderzoek naar sociale indicatoren
In Deventer is in de loop der jaren zowel beleidsmatig als onderzoekstechnisch veel
ervaring opgedaan met het meten van sociale achterstand in de buurten. In 1981
werd voor het eerst een sociaal-indicatorenonderzoek verricht. Hierin werden de
buurten in Deventer gerangschikt naar mate van sociale achterstand. Zowel in 1985
als in 1989 werd het onderzoek herhaald. Uit vergelijking met voorgaande metingen
konden enkele opvallende stijgers en dalers in de rangorde van de buurten worden
geconstateerd.
Door zowel de interne (gemeentelijke) als externe beleidsvelden (woningbouwverenigingen, samenlevingsopbouw) werd steeds vaker de behoefte aan een breder
opgezet indicatorenonderzoek kenbaar gemaakt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de
ontwikkeling van een buurtsignaleringssysteem. Hierin is getracht zoveel mogelijk de
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gehele leef- en woonomgeving te betrekken. Het in het voorgaande genoemde indicatorenonderzoek naar de sociaal-economische positie van buurten werd uitgebreid
met een typering van de woningvoorraad en de woonomgeving.
Kenmerkend voor dit buurtsignaleringssysteem - dat in 1996 zal worden herhaald - is
dat naast kwantitatieve kenmerken ook kwalitatieve kenmerken van de woningvoorraad zijn opgenomen. Het betrof hier met name de bouw- en woontechnische
kwaliteit van de woningen.

12.3 Beoordeling van de leef- en woonomgeving
In het kader van de Deventer wijkaanpak - een methode om de invloed van de
bewoners in de wijken te organiseren - was er enerzijds behoefte aan inzicht in hoe
de bewoners tegen diverse aspecten van hun leef- en woonomgeving aankeken.
Anderzijds moest er een instrument ontwikkeld worden om de effecten van de
genomen maatregelen te kunnen meten.
Beide doelen konden worden verenigd door een checklist op te stellen met verschillende aspecten van de leef- en woonomgeving. Deze checklist (zie tabel 12.1) werd
in het najaar van 1992 voor het eerst aan de bewoners voorgelegd met het verzoek
per aspect een beoordeling te geven in termen van zeer goed tot zeer slecht. Op deze
manier werd op eenvoudige wijze per wijk inzicht verkregen in een gemiddelde
beoordeling van de bewoners over de verschillende aspecten van hun leef- en
woonomgeving.
In de opzet werd verondersteld dat door een periodieke herhaling van een dergelijke
meting effecten konden worden gemeten van genomen maatregelen op verschillende
terreinen in de diverse wijken in Deventer. Aan de hand van een vergelijkende
meting in het najaar van 1994 kunnen enkele resultaten getoond worden.

12.4 Enkele vergelijkende resultaten
In de reeks onderzoeksverslagen naar de inhoudelijke effecten van de Deventer
wijkaanpak is in het Evaluatieonderzoek wijkaanpak Deventer, deel III (1995),
gerapporteerd over de vergelijking van de beoordeling van de leef- en woonomgeving door de bewoners in de Deventer wijken.
In het algemeen kan uit de vergelijking van de metingen in 1992 en 1994 worden
geconcludeerd dat enerzijds effecten van genomen maatregelen al snel leiden tot een
positievere beoordeling van de betreffende aspecten van de leef- en woonomgeving.
Anderzijds geven bewoners door middel van een negatieve beoordeling duidelijk te
kennen op welke punten het schort.
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Tabel 12.1 Checklist om de diverse aspecten van de leef- en woonomgeving te
beoordelen

nr. Vraagstelling

Zeer
goed

Goed

Zeer
Matig Slecht slecht

S.V.P. aan de bewone/8 voorleggen
Hoe beoordeelt u (In uw leef- en woonomgeving) .........
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oe buurt in zijn algemeenheid?
De straat, het plein waarin u woont?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De contacten met de buren en de direct omwonenden?
De (sociale)veiligheid?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De algemene verkeersveiligheid?
De verkeersveiligheid t.a.v. het autoverkeer (incl. rijgedrag)?
De veiligheid voor de fietser?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De veiligheid voor de voetganger?

0

0

0

0

0

De situatie mbt vemielingen?
De s~uatie mbt (muziek)overlast?
De veiligheid mbt de woninginbraken?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De kwaliteit van de stadsreiniging (het straatvegen e.d.)?
De afhandeling van het huisvuil?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De situatie mbt de stankoverlast van bedrijven?
De situatie mbt de geluidshinder van bedrijven?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De situatie mbt de hondenpoep?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12. De kwaliteit van de openbare straatverlichting?
13. De onderhoudstoestand van de straten, fiets· en voetpaden?
14. De verkeerstechnische aspecten (inrichting, parkeervoorzieningen, bereik·
baarheid, ontsluiting, drempels e.d.?)
15. Het onderhoudsniveau van de riolering, afvoer e.d.?
16. De geluidshinder van het wegverkeer?
17. De geluidshinder van het treinverkeer?
18.
19.
20.
21.
22

23. De hoeveelheid groen in uw buurt?
24. De kwal~eit (het onderhoud) van het buurtgroen?
25.
26.
27.
28.
29.

De speelvoorzieningen in uw buurt voor kinderen van 0-9?
De speelvoorzieningen voor jongeren van 10-19-jaar?
De specifieke voorzieningen voor de 'rondhangende' jeugd?
De veiligheid van de speelvoorzieningen?
Het aanbod aan buurtactiviteiten (door buurtvereniging)?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30. De bouwteehnisehe kwaliteit van uw woning?
31. De woontechnisehe kwaliteit (grootte, e.v. , keuken, oppervlakte, tuin) van uw
woning?
32. Het type woning waarin u woont?
33. De eventuele huurprijs van uw woning?
34. De s~uatie mbt de eventuele overlast van de buren?

0

0

0

0

0

0

0

35. De mogelijkheid voor kinderopvang?
36. De voorzieningen voor ouderen?
37. De openbaarvervoersvoorzieningen?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IB?
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Aan de hand van de tabellen 12.2 tot en met 12.4 wordt achtereenvolgens ingegaan
op enkele opmerkelijke resultaten per wijk, enkele resultaten per gemeten aspect van
de leef- en woonomgeving en op de verschillen in de hoogte van de beoordeling per
aspect van de leef- en woonomgeving aan de hand van de resultaten in de wijk de
Voorstad.

Enkele opmerkelijke resultaten per wijk
Tabel 12.2 laat zien dat op hoofdlijnen in de meeste wijken in de afgelopen jaren
positieve resultaten zijn bereikt. De verschillende aspecten van de leef- en woonomgeving in de wijken Rivierenwijk/Bergweide en Keizerslanden worden in het
algemeen negatiever beoordeeld. Beide wijken worden overigens gekenmerkt door
een groot aantal zogenaamde aanpak- en aandachtsbuurten. Deze termen zijn
ontleend aan het eerder genoemde buurtsignaleringssysteem, waarin de Deventer
buurten zijn getypeerd naar routine-, preventie-, aandacht- en aanpakbuurten.
Opvallend in deze is dat in de wijk de Voorstad (een gebied met eveneens veel
aanpak- en aandachtsbuurten) wel positieve resultaten worden bereikt.
Enkele resultaten per gemeten aspect van de leef- en woonomgeving
Tabel 12.3 laat per wijk in grote lijnen hetzelfde beeld zien als tabel 12.2. Aan de
hand van tabel 12.3 gaan we in op enkele specifieke aspecten. Met name bij de
aspecten met betrekking tot de stankoverlast en geluidshinder van bedrijven zijn er
Deventer-breed positieve resultaten bereikt. Dit geldt ook voor het hondenpoepbeleid
en in het algemeen ten aanzien van de verschillende aspecten van de speelvoorzieningen. Naar aanleiding van de eerste meting is vooral aan deze speelvoorzieningen
veel aandacht besteed.
De verschillende zogenaamde inrichtingsaspecten, zoals de kwaliteit van de straatverlichting, het onderhoud van de straten en riolering beoordelen bijna alle bewoners
van Deventer daarentegen negatiever. Ook is het opvallend dat in bijna alle wijken
de afhandeling van het huisvuil negatiever wordt beoordeeld. Dit is vooral toe te
schrijven aan de onduidelijkheid rond het invoeren van het gescheiden afvalsysteem.

Verschillen in de hoogte van de beoordeling per aspect van de leef- en woonomgeving aan de hand van resultaten in de wijk de Voorstad
Tabel 12.4 geeft een beeld van de hoogte van de beoordeling van de verschillende
aspecten van de leef- en woonomgeving. Ter oriëntering kan worden vermeld dat in
totaal Deventer de verschillende aspecten met gemiddeld 6.6 worden beoordeeld.
In het voorbeeld van de Voorstad varieert de beoordeling van een 7.1 voor de
stankoverlast en geluidshinder van bedrijven tot een 5.1 voor de zogenaamde
'rondhangplekken' voor de jeugd. Opvallend in dit voorbeeld is dat weliswaar het
merendeel van de aspecten lager worden beoordeeld dan het stedelijke gemiddelde,
maar dat er ten opzichte van de vorige meting positieve resultaten zijn bereikt. Ook
opvallend is dat in een aantal gevallen (onder andere de diverse speelvoorzieningen)
wel verbeteringen vallen te constateren, maar dat dit nog niet geleid heeft tot een
algemene mate van tevredenheid.
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i
12.5 Tot slot

De gehanteerde checklist blijkt een eenvoudig instrument om het gemiddelde oordeel
van de bewoners over een groot aantal aspecten van de leef- en woonomgeving in
kaart te brengen. Daarnaast is het een bruikbaar instrument gebleken om effecten
van genomen maatregelen (zowel op stedelijk als op wijkniveau) te kunnen meten.
Immers daar waar aan de door de bewoners aangegeven knelpunten wordt gewerkt,
leidt dit tot een positiever beoordeling van de betreffende aspecten van de leef- en
woonomgeving. Ook geeft de checklist een duidelijk inzicht aan welke aspecten
enlof in welke wijken het nog schort.
Afsluitend kunnen we stellen dat de gemeente Deventer door het hanteren van deze
checklist naast de reeds eerder genoemde signaleringssystemen zowel een objectieve
als een subjectieve kijk op de wijk heeft.
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Tabel 12.2

Een gemiddelde beoordeling van de bewoners in de wijken naar hoofdlijnen van de leef- en woonomgeving,
1994 vergeleken met 1992
De onderscheiden wijkaanpak(deel-)gebieden
2a

2b

3

4a

4b

5

Zandweerd
De hoofdlijnen van de

Binnenstad

Oude

de

Rivierenwijk

BorgeIe

Keizers-

leef- en woonomgeving

de Hoven

Zandweerd

Voorstad

Bergweide

Platvoet

landen

••

••
••

Totaal
Colmschate

Deventer

De directe woonomgeving
(Buren-)overlast

••

Overlast bedrijvigheid
Verkeersveiligheid

••

••

••

••

••

Inrichting omgeving

••

Openbaar groen

••
••

Reiniging

••

Speel voorzieningen

••

De woning
Overige voorzieningen

o

Gemiddeld

••

••

o

6

Significant afwijkend met een betrouwbaarheid van 70 tot 90 %

o

positief

0

negatief afwijkend

••

••
~

D

6

Idem met een betrouwbaarheid 90 % en hoger

~

~

D

Tabel 12.3 Een gemiddelde beoordeling van de bewoners in de onderscheiden
gebieden per aspect van de leef- en woonomgeving, 1994 vergeleken
met 1992

De aspecten van de
leef- en woonomgeving
De buurt
De straat
De contacten
(Sociale)veiligheid
Vernielingen
(Muziek)overlast
Woninginbraken
Overlast buren
Geluidshinder wegverkeer
Geluidshinder trein
Stankoverlast bedrijven
Geluidshinder bedrijven
Alg . verkeersveiligheid
Veiligheid autoverkeer
Veiligheid fietser
Veiligheid voetganger
Kwaliteit straatverlichting
Onderhoud straten
Inrichting straten e.d.
Onderhoud riolering
Hoeveelheid groen
Kwaliteit groen
Kwaliteit stadsreiniging
Afhandeling huisvuil
Hondenpoep
Speelplekken kinderen
Speelplekken jeugd
Rondhangplekken
Veiligheid speelplekken
Bouwtechnische kwaliteit
Woontechnische kwaliteit
Type woning
Evt. huurprijs woning
Aanbod buurtactiviteiten
Mogelijkheid kinderop
Voorzieningen ouderen
Openbaar vervoer

De onderscheiden wijkaanpak(deel-)gebieden
I
2a
2b
3
4a
4b
BinnenRivieren- Zandweerd
stad
Oude
de
wijk
Borgele
Keizersde Hoven Zandweerd Voorstad Bergweide Platvoet
landen

~
~
~
~
~

~
~
~
~
~

~
~
~
~
~

~
~
~
~
~

~
~
~
~
~

~
~
~
~
~

5
Colmschate

Totaal
Deventer

~
~
~
~
~

~
~
~
~
~

B B B B B B ~ B
~ ~ ~ ~ ~ ~ § ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Significant afwijkend met een betrouwbaarheid van 70 tot
Dpositief afwijkend Dnegatief afwijkend

Idem met een betrouwbaarheid van 90 % en hoger

[!]
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Tabel 12.4
De~ten

Een gemiddelde beoordeling van de bewoners per aspect van de leef- en woonomgeving, 1994 vergeleken met
1992, in het deelgebied de Voorstad
7.317.217.1 17.016.916.8 16.716.616.516.416.316.216.1 16.0 I 5.9 I 5.8 I 5.7 I 5.61 5.s 15.415.315.2 15.1

van de

:

1 1992;

0

(Muziek)overlast
Woninginbraken

..........

I·~il~~~~~~~~g~ë~këë~·· ..···· ········· ..············....····..·········..·····1...··· ··9····.
Geluidshinder trein
Stankoverlast bedrijven

. ·. . . . ·. . . . . . . . . .

I·Ái~~~;;;~~~~%i~~~~~
Veiligheid autoverkeer

B ... . . .1.._.... 0

·~]!~1:~~E~1~f:~ii~g·..

verschil:

..........

l

positief

j

1992 .

van de

[J22!J

de buun
de slraat
de contacten

·~~~~~~~~~·i~g:;·
(muziek)overlast

Cl

woning inbraken

···b··. · · · · · . · ·. . ·. . ·. · · · · · ·. ·. · · . ·. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ······i~i~·i·dS·hi~d~;·;~i;~~~~~·

..........

i

,i

1

j
j

1

l

j

i

·"·. . .L......··....·....··........i . ·t............·..· .......... . . . 0

geluidshinder trein
stankoverlast bedrijven

:. ....1· .. · ........:..::::... ~. . ...... ... ..........................

=. . . ... . . . ....:..:. . ... . . . . ... . . . .
O

· · · · · · ·. · · ·. · ···········O:::::::::j:::::::::j......... ~ .........

Inrichting straten e.d.

Cl

Cl negatief
..............................................................................

+. . . ·ffi
. . ·. . r ......T....~..·..·
l
...........
i

De~ten

:

l.........b
/1994/
.......... D .........i
De contacten
L.. ......O i i
~~~i~ge~~~ç~.~~~..............................··..·".... ··........·........ ··........··.. ~ ....··..··"..
De buun
De slraat

l

1

.......... ~

..· ...... ·~ä1i~:~~:;tt~e:s~!~tvë~~·
veiligheid autoverkeer

·······"k~~ii;~~i~~~~§~f·
inrichting straten e .d.

:~1~rfi~i~~;~·g:·: ·:· : : : . . ... :. : : : : .: :.:.: :.: ...:.: . : : . :. : :·:·: ·:·······r·····::·~EfJ::::··: :: · · ·:·: ·: :· : .: .:.:................................................................................. ·: · : ·:·:·~~~I::.;}~f~ifîI~r:
Cl

Afhandeling huisvuil

i

i

.

!

i

.

I.~.?~~.~.~~p............ __........................................................................................ ~......... ~...................................... r--1 .........p
Speelplekken kinderen
Speelplekken jeugd
Rondhangplekken

L......J ........ .1

i

..........

...........

atbandeling huisvuil

.................. t ........L................................. ............. ........... spee lplekken
....~.?~~:.~~.~.
kinderen
0

0

r""''''

speelplekken jeugd
rondhang pleHen

,~~;:~~-~ ::~~i;~~B;-:--~::--- - - - - - - - - ;!;!~
r-.......;

Mogelijkheid kinderopvang·
i 1
1
1
...........
Voorzieningen ouderen·
Openbaar vervoer
1........
• p.s. geringe aantallen
1
1
Leef· en woonolllgevin.
17.317.217.1 17.0 I 6.916.816.7 16.6 1 6.5 16.4 16.3 16.21 6.1 16.0 15.9 15.8 I 5.7 I 5.6 I 5.5 15.4 15.315.2 15.1 I

0

r ......
D·. . . ·..

mogelijkh . kinderopvang ·
voorzieningen oude ren·
openbaar vervoer
• p.s. geringe aantallen
leef· en woonomgeving

13
HET BUURTINFORMATIESYSTEEM IN

ALMELO: EEN PRAKTIJKVOORBEELD
J. Elhorst
Gemeente Almelo

Het Buurt Informatie Systeem Almelo, afgekort BISA, is opgezet door de projectgroep Sociale Vernieuwing van de gemeente Almelo. Dit is gebeurd naar aanleiding
van een rapport van het Onderzoeksinstituut OTB over de haalbaarheid en wenselijkheid van een dergelijk systeem in Almelo.
Bij het BISA zijn zowel de gemeentelijke overheid als particuliere instellingen
betrokken.

13.1 Doelstelling
De doelstelling van het BISA is het vroegtijdig signaleren van en informeren over
ontwikkelingen in alle buurten van Almelo.
Veel instellingen beschikken over één of meer gegevensverzamelingen. Iedere
gegevensverzameling is uniek en geschikt voor het doel van de eigenaar of eigenaren
van het systeem. Gegevensverzamelingen kunnen echter ook voor andere doelen
nuttig zijn. Zo kan bijvoorbeeld een gegevensverzameling over woningzoekenden,
mits naar een voldoende hoog niveau geaggregeerd, informatie verstrekken over de
vraagzijde van de woningmarkt. Aggregatie naar een voldoende hoog niveau is nodig
om de anonimiteit van individuele personen te waarborgen. Uiteraard dient voor
iedere gegevensverzameling het 'voldoende hoog niveau' te worden vastgesteld.
Voor gebruikmaking van data uit gegevensverzamelingen voor het BISA is aggregatie naar wijkniveau noodzakelijk en buurtniveau zeer wenselijk.
Regelmatige analyse van de gegevens uit het BISA en het leggen van relaties tussen
de verschillende gegevens, kan positieve, neutrale en negatieve tendensen in een
wijk of buurt geven, eventueel aanbevelingen geven voor de richting waarin
beleidsmaatregelen uitgevoerd moeten worden of aanbevelingen doen voor nader
onderzoek.
De signalering en informatie moeten uiteindelijk, indien nodig, leiden tot het nemen
van preventieve maatregelen. Deze preventieve maatregelen hebben dus tot doel de
verbetering van de buurten die een achterstand hebben opgelopen of dreigen op te
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lopen. Tevens is een afstemming van de te nemen maatregelen tussen de participanten, in overleg met buurt- of wijkorganen, noodzakelijk.
Het is derhalve mogelijk tijdig een geïntegreerd beleid in gang te zetten, waardoor
cumulatie van problemen voorkomen kan worden en een zich negatief aftekenende
tendens kan worden omgebogen naar een neutrale, maar liever naar een positieve
tendens.
Het Buurtinformatiesysteem is een uniek beleidsinstrument. Bij het BISA betrokken
instellingen kunnen gezamenlijk en eventueel met andere organisaties zoals wijkorganen, een beleid uitstippelen voor buurten. Dit beleid omvat zowel de sectoren volkshuisvesting, politie, sociaal-cultureel werk, opbouwwerk als de gemeentelijke overheid.

13.2 De organisatie
Er is een werkgroep ingesteld die het buurtinformatiesysteem moet realiseren. In de
werkgroep zijn de gemeente Almelo, de woningcorporaties, de politie en het sociaalcultureel werk vertegenwoordigd. Het bureau Onderzoek en Statistiek van de
stafgroep Bestuursinformatie en Beleidsondersteuning (B.l.O.) van de gemeente
Almelo is kartrekker. Het Onderzoeksinstituut OTB heeft de feitelijke ontwikkeling
van het buurtinformatiesysteem verzorgd.
Na het tekenen van de convenanten, waarin de samenwerking is vastgelegd, is de
werkgroep blijven bestaan. Vanuit het BISA wordt aan de werkgroep gerapporteerd
(zie ook paragraaf 13 .7) .

13.3 Gegevensverzamelingen
In Almelo verzamelen de overheden en verschillende instellingen gegevens over
onder andere de bevolking, het wonen (woningzoekenden en toewijzingenregistratie,
verhuismotieven van woningzoekenden in de volkshuisvestingssfeer , woningen en
woningexploitatie), criminaliteit en sociale zorg.
Voor de ontwikkeling van het buurtinformatiesysteem zijn data uit deze gegevensverzamelingen van groot belang. Uiteraard moeten deze data een voldoende hoog
niveau hebben om de privacy van betrokken personen te waarborgen.
De gegevens worden eerst bewerkt, waarna de data uit de diverse gegevensverzamelingen geschikt zijn voor de invoering in het buurtinformatiesysteem.

13.4 Benaderingswijze
Om tot een buurtinformatiesysteem te komen is het nodig indicatoren te krijgen.
Deze indicatoren gezamenlijk zeggen iets over de ontwikkelingen in de buurten/wijken van Almelo.
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Om tot een set indicatoren te komen zijn twee benaderingswijzen mogelijk. Ten
eerste een theoretische benaderingswijze . Hierbij wordt theoretisch bekeken welke
indicatoren het meest geschikt zijn voor een te ontwikkelen buurtinformatiesysteem.
De vraag of deze indicatoren ook beschikbaar zijn is dan niet aan de orde. Er wordt
als het ware het meest ideale buurtinformatiesysteem ontworpen. In een volgende
fase moet dan bekeken worden of gegevens om tot de geformuleerde indicatoren te
komen beschikbaar zijn, en zo ja, waar. Indien gegevens niet beschikbaar zijn, moet
er een wijze gevonden te worden waarop deze wel beschikbaar komen. Ten tweede
een pragmatische benadering. Hierbij wordt bekeken wat er beschikbaar is en of
beschikbare gegevens mogelijk kunnen dienen als indicator.
Almelo heeft voor de ontwikkeling van het BISA gekozen voor een pragmatische
benadering . Geïnventariseerd is welke instellingen welke gegevens beheren. Daarbij
is tevens bekeken of de output geautomatiseerd dan wel niet geautomatiseerd kan
worden geleverd. Op basis hiervan is een voorstel gemaakt van welke gegevens voor
het BISA als indicator kunnen gelden.
Indien er zich ontwikkelingen in een buurt afspelen die vragen om een nadere studie
en eventueel een nadere analyse, zal het basismateriaal uitkomst moeten bieden. Het
BISA is een signaleringssysteem.
Ook is gekozen voor een uitbreidbaar systeem. Dit houdt in dat gestart kan worden
met een beperkt aantal indicatoren en dat uitbreiding enlof aanpassing mogelijk is .
Het BISA zal dus flexibel zijn, waardoor ook ontwikkelingen in de samenleving
kunnen doorklinken in het systeem.

13.5 Inhoud van het buurtinformatiesysteem
Met een aantal instellingen zijn afspraken gemaakt voor levering van gegevens.
Daarbij is afgesproken om twee keer per jaar gegevens te analyseren. Dit houdt ook
in dat analyse van stroomgegevens over een periode van een half jaar plaatsvindt,
terwijl de analyse van standgegevens plaatsvindt op de stand van zaken per 1 januari
en per 1 juli.
Op dit moment zijn de volgende gegevens uit de verschillende gegevensverzamelingen op wijk-/buurtniveau verwezenlijkt.
De bevolking
Uit de standstatistiek: per 1 januari en per 1 juli:
- Aantal bewoners.
- Aantal bewoners naar leeftijdscategorie.
- Geboorteland (onderverdeeld in categorieën landen).
- Huishoudenssamenstelling .
Uit de stroomstatistiek over een half jaar:
- Aantal personen dat binnen de buurt is verhuisd (binnenverhuizers);
buurt vertrek = buurt vestiging;
leeftijdscategorie van deze verhuizers.
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- Aantal personen dat uit de buurt is verhuisd, maar binnen Almelo is blijven
wonen (binnenverhuizing); buurt vertrek anders dan buurt vestiging binnen
Almelo;
leeftijdscategorie van deze verhuizers .
- Aantal personen dat in de buurt is komen wonen (in-verhuizers) van buiten
Almelo (vestiging);
leeftijdscategorie van deze verhuizers.
- Aantal personen dat uit de buurt is vertrokken en uit Almelo is verhuisd (uitverhuizers) ; vestigingsbuurten liggen niet in Almelo: leeftijdscategorie van deze
verhuizers .

Uit het BPS-systeem van de politie:
- Diefstal: fiets; auto, woning en school .
- Bijzondere bezitsaantasting, waaronder beroving op straat en kraken of bezetten
- Vernieling en beschadiging: waaronder vandalisme/baldadigheid, vernieling auto 's
en vernieling openbare gebouwen.
- Geweld.
- Ontucht.
- Bijzondere inbreuk .
- Bijzondere vortning aantasting veiligheid of/en gezondheid.
- Geluidsoverlast.
Overlast door onder andere voertuig, dronkenschap , dieren en dergelijke.
- Conflict(bemiddeling) .
Van de woningcorporaties A. W.S. Beter Wonen en St. Joseph :
- Woningbezit.
Woningbezit naar type.
Bewoningsduur .
Leegstand.
Huurachterstand.
Onderhoudskosten.
Huurdersklachten.
Van de dienst Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs en Werkgelegenheid (SWOW) , de
Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) :
- Aantal personen met een (bijna) minimumuitkering (op grond van ABW, RWW,
IOAW of IOAZ)
- Aantal personen met een regeling voor een betalingsachterstand van meer dan

f 500 ,-.
- Aantal personen dat een eenmalige uitkering voor minima heeft ontvangen.
Van SWOWIOnderwijs:
- Leerlinggewichten.
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Van de dienst Milieu- en Stadsbeheer (DMS), afdeling Groen en Woonomgeving :
- Klachtenmeldingen over groen- en woonomgevingszaken naar type klacht.
Met ingang van 1996 zullen deze gegevens halfjaarlijks worden toegevoegd aan het
BISA. De aanpassing van de applicatie is in voorbereiding .

Almelo onderhandelt op dit moment nog steeds met twee grote particuliere verhuurders of gegevens voor het BISA kunnen worden verstrekt. Zo wordt niet alleen een
beeld verkregen van de gesubsidieerde, maar ook van de particuliere huursector.
Wat betreft onderwijs wordt nagegaan of het schoolverzuim als indicator zinvol is en
of gegevens leverbaar zijn. De uitstroomgegevens van de basisschool naar type
vervolgonderwijs zullen in de toekomst ook weer beschikbaar komen. Op dat
moment zal bekeken worden of deze beschikbaar komende gegevens ook voor het
BISA van waarde kunnen zijn.
De woningzoekendenregistratie, een samenwerkingsverband tussen de gemeente en
de corporaties in Almelo, is recentelijk vervangen. Ten tijde van de ontwikkeling
van het BISA zouden de volgende gegevens uit de woningzoekendenregistratie
worden opgenomen:
- Aantal inschrijvingen als woningzoekend huishouden met onder andere een
voorkeur voor eigen wijk.
- Aantal inschrijvingen als woningzoekend huishouden met geen positieve voorkeur
voor de eigen wijk.
Aantal woningzoekende huishoudens met positieve voorkeur voor buurt x.
- Leeftijdscategorie van de woningzoekende huishoudens (de aanvrager).
- Geboorteland van de woningzoekende huishoudens (de aanvrager).
- Huishoudenssamenstelling van de woningzoekende huishoudens.
- Woningvoorkeur van de woningzoekende huishoudens.
- Aantal woningaanbiedingen.
- Aantal weigeringen bij een woningaanbieding .
- Gemiddelde wachttijd van degenen die een woning hebben geaccepteerd.
De implementatie van dit deel van het BISA kan naar verwachting in 1996 gestalte
krijgen.

13.6 Analyse
In de analyse komt de nadruk te liggen op de frequenties van de verschillende
variabelen en de verbanden tussen de verschillende onderwerpen.
Een eerste analysestap is het verrichten van frequentie-analyse van de (sub)onderwerpen. Centraal staan de aantallen per (sub)onderwerp.
De tweede analysestap zoekt relevante verbanden en verschillen binnen ieder
hoofdonderwerp. Een voorbeeld hiervan is het verband tussen het aantal werklozen
in een buurt en de opkomst bij verkiezingen.
Wanneer het aantal werklozen hoog is en de opkomst bij verkiezingen laag, zou dat
een indicatie kunnen zijn voor een geringe maatschappelijke betrokkenheid in
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buurten met een hoog aantal werklozen. Om meer zekerheid hierover te krijgen moet
er een verschilanalyse plaatsvinden met buurten waar het werkloosheidscijfer laag is .
Een andere mogelijkheid is het volgen van ontwikkelingen in de tijd (analysestap 4).
Een derde analysestap omvat het onderzoek naar relevante verbanden tussen aspecten
van verschillende hoofdonderwerpen. Mogelijke verbanden die onderzocht kunnen
worden zijn:
- Samenhangen tussen arbeid, scholing, inkomen (om de noodzaak van maatregelen
op de arbeidsmarkt te bestuderen).
- Samenhangen tussen criminaliteit, onderhoud en beheer van de woonomgeving
(om maatregelen ter verbetering van de woonomgeving te onderzoeken).
- Het verband tussen maatschappelijke achterstand (werkloosheid) en gezondheid.
- Het verband tussen exploitatieproblemen (leegstand) en de sociale problemen (loszandbuurten, vandalisme) .
Een vierde analysestap kan verricht worden als het BISA al enige tijd draait. Het is
de procesanalyse waarbij de ontwikkelingen van de verschillende (hoofd)onderwerpen en verbanden tussen (hoofd)onderwerpen worden onderzocht.
Naast deze kwantitatieve analyses verricht men ook een kwalitatieve gegevensanalyse. Met de kwalitatieve onderzoeksmethoden worden belevingsgegevens,
meningen, motieven en gegevens uit overlegsituaties onderzocht. Hierbij kan ten
eerste gebruik gemaakt worden van een zogenaamde horizontale analyse waarbij het
materiaal aan de hand van het categorieënsysteem, zoals vastgelegd in het BISA,
wordt gecodeerd en gedefinieerd. Als volgende stap vindt er een verticale analyse
plaats waarbij de nadruk ligt op de samenhang tussen de verschillende codes. De
laatste stap is de procesanalyse. Hierbij ligt de nadruk op het verloop in de tijd van
de geconstateerde samenhangen tussen de codes.

13.7 Convenanten
Met de instellingen die bij het BISA betrokken zijn, zijn convenanten afgesloten. In
de convenanten is afgesproken wat er van participanten en wat er van de gemeente
verwacht wordt. Tevens is geregeld in welke vorm de rapportage van het BISA
plaatsvindt en aan wie. Er wordt eerst aan de werkgroep, waarin alle participanten
zitting hebben, gerapporteerd. In principe gebeurt de rapportage twee keer per jaar,
in de vorm van een basisrapport, een buurtrapport en een diskette met data. Daarna
kunnen, indien de rapportage daartoe aanleiding geeft, de participanten gezamenlijk
een beleid in gang zetten.
De sleutelinformanten (bijvoorbeeld wijkagenten en opbouwwerkers, sociaalcultureel werkers of wijkcommissies) kunnen de waargenomen tendenties in een wijk
of buurt bevestigen of ontkennen.
Uiteraard zullen bij het in gang zetten van een gezamenlijk beleid ook andere
organen enlof instellingen een grote rol spelen. Concreet wordt hierbij gedacht aan
een verbinding met de wijkorganen.

82

13.8 Ondervonden problemen
Bij het ontwerpen van het BISA waren er, naast problemen in de personele sfeer,
ook andere moeilijkheden. Deze moeilijkheden waren zowel van theoretische, als
van praktische aard. Onderstaande problemen zijn meestal proefondervindelijk aan
het licht gekomen:
Wijk- en buurtindeling
Iedere instelling heeft een andere wijk- en buurtindeling in Almelo. De CBS-wijk- en
buurtindeling, waarop alle statistieken van de gemeente zijn gebaseerd en waarop
sedert het woningmarktonderzoek ook de woningcorporaties hun wijk- en buurtindeling baseren, is noch bij alle instellingen bekend noch voor alle instellingen bruikbaar. Voor het BISA dient dus overeenstemming te zijn over de wijk- en buurtindeling. Zo komt ook de recentelijk voor de Sociale Vernieuwing gekozen wijk- en
buurtindeling niet geheel overeen met de CBS-indeling, hetgeen weer een extra
vertaalslag tot gevolg heeft.
De politie heeft in haar BPS geen postcodeveld of CBS-veld opgenomen. De
wijkindeling komt niet overeen met welke indeling dan ook. In het BPS wordt het
postcodeveld opgenomen, waarna een vertaling naar CBS-wijk- en buurtniveau kan
worden gemaakt. Helaas is de invoering van de postcodevelden nog niet geëffectueerd.
Definities en mogelijkheden tot meest gewenste definiëring
Voor het BISA moeten de definities zeer strak worden geformuleerd. Er dient
overeenstemming te bestaan over wat bijvoorbeeld onder huishouden wordt verstaan,
welke leeftijdsklassen er gekozen worden enzovoort.
Soms is de meest ideaal gekozen definitie niet direct afleesbaar uit een gegevensverzameling en dienen daarvoor extra vertaalslagen te worden gemaakt. Een alleenstaande hoeft bijvoorbeeld geen alleenwonende te zijn. Om te achterhalen of de
alleenstaande ook alleenwonend is dienen twee gegevens, namelijk huishoudenssamenstelling en aantal personen per adres, met elkaar in verband te worden gebracht
de gegevens samengevoegd kunnen worden.
Vernieuwing en vervanging systemen
Sommige systemen, waarvan gegevens worden opgenomen in het BISA, veranderden
ten tijde van de ontwikkeling van BISA in een stadium van conversie. Dit betekende
dat er gegevens werden omgezet van een oud systeem naar een nieuw systeem. De
verandering was ingrijpend. De gegevens uit deze systemen konden niet direct
geïmplementeerd worden in het BISA. Daardoor is er een grote vertraging opgetreden in de invoering van deze gegevens.
Terugkoppeling werkgroepleden met systeembeheerders
Afspraken worden meestal in werkgroepverband gemaakt. De systeembeheerders,
degenen die deze afspraken bij de instellingen moeten uitvoeren, zitten vaak niet in
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de werkgroep. Tijdens de ontwikkeling van het BISA blijken er regelmatig problemen in de terugkoppeling op te treden. De systeembeheerder heeft vragen over wat
nu precies van hem verwacht wordt, op welke termijn, is het gevraagde haalbaar en
haalbaar binnen de termijn? Dit probleem is gedeeltelijk opgelost door rechtstreekse
contacten tussen systeembeheerders, ontwikkelaar en de beheerder BISA en doordat
enkele systeembeheerders meegingen naar de vergaderingen van de werkgroep.
Ook zijn er in deze sfeer enkele praktische problemen naar boven gekomen die met
simpele afspraken overwonnen kunnen worden. Ten eerste ontbreekt soms de
consistentie in de wijze van levering van gegevens. Bij iedere uitdraai van gegevens
worden deze of niet op dezelfde positie gezet of staan soms tussen gegevens wel of
soms geen komma's. Voor de invoering van gegevens is eenduidigheid van groot
belang. Verder worden soms de gevraagde gegevens geleverd zonder codelijsten. Invoering van gegevens is dan wel mogelijk, maar de betekenis van de gegevens ontbreekt.

13.9 Technische informatie
Alle beschreven gegevens worden in een daarvoor gemaakt flexibel computersysteem
twee keer per jaar geregistreerd. Het is een applicatie in Paradox. Voor het BISAcomputersysteem is minimaal nodig een 386 computer met daarop Paradox, versie
4.0. DOS. Participanten kunnen, indien zij over deze hard- en software beschikken,
gegevens uit het SlA op flop krijgen aangereikt. Zo kunnen alle participanten over
het BISA beschikken. Publikatie uit het BISA kan echter slechts geschieden na
goedkeuring van alle participanten.

13.10 Tot slot andere aspecten van buurtinformatie
Almelo kent tien wijken. Iedere wijk bestaat uit een aantal buurten. Er zijn in
Almelo in totaal zestig buurten.
Uiteraard zijn veel meer gegevens op buurt- of wijkniveau beschikbaar. De Omnibusenquête die jaarlijks onder duizend huishoudens persoonlijk wordt afgenomen,
levert veel informatie op wijkniveau op.
In het kader van het buurtinformatiesysteem is er bovendien een Buurtatlas gemaakt.
Deze is op dit moment drukklaar. De kengetallen en een korte beschrijving die deze
Buurtatlas van alle buurten in Almelo geeft, komen in de volgende subparagrafen
aan de orde.

13.10.1 Kengetallen
Er worden kengetallen van onder andere de bevolking, de sociaal-economische
positie en de woningvoorraad opgenomen. Verder van de bevolking het aantal
inwoners, en in percentage de leeftijdsverdeling, de huishoudenssamenstelling en de
nationaliteit (verdeeld in Nederlands en niet-Nederlands). Ook is het vertrek en
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vestiging weergegeven in een indexcijfer. Alle vertrekkers of vestigers per buurt zijn
afgezet tegen het totaal aantal inwoners in een buurt. Dit levert een percentage op.
Voor geheel Almelo is op deze wijze ook een percentage te berekenen. Het gevonden Almelose percentage is 100. Het gevonden buurtpercentage wordt tegen het
Almelose percentage afgezet in een indexcijfer.
Wat betreft de sociaal-economische positie zijn gegevens over inkomensniveau (bron
CBS 1989) werkloosheid (bron Arbeidsbureau) en uitkeringen gegeven.
Kengetallen van de woningvoorraad zijn het aantal woningen, de woningvoorraad
naar bouwperiode en bouwwijze in percentage. Ook wordt de gemiddelde economische waarde van de woningen in een buurt gegeven, alsmede een indexcijfer
hiervoor. Tot slot bekijkt men nog de totale woningvoorraad per buurt naar gestapeld en niet-gestapeld. Ook wordt het percentage koop- en huurwoningen gegeven.
13.10.2 Korte beschrijving
In het kort wordt ingegaan op het stedebouwkundig concept/de morfologie van een
buurt, de ontwikkeling van de bevolking en woningvoorraad in de periode 19751995, en de ontwikkeling van de gemiddelde woningbezetting. Verder wordt
ingegaan op het winkelbestand en werkgelegenheid. Bij deze laatste gaat het om
industriële vestigingen en dienstverlenende bedrijven of instellingen. Tot slot gaat
men in op het aanwezige wijkwerk en voorzieningen in de buurt van bovenlokale,
lokale aard en voorzieningen die specifiek voor de buurtbevolking zijn.
De Buurtatlas verschijnt in 1995 voor het eerst en zal eenmaal in de vijf jaar worden
herzien. De in Almelo functionerende Stichting Netwerk heeft wijkbeschrijvingen in
het rapport Almelo binnenstebuiten, gemaakt. Deze zijn gelijk aan de wijkindeling
waarop er bij de stichting gewerkt wordt met een verwijzing naar de CBS-wijk- en
buurtindeling, waarin met name een subjectieve meting van de wijken in Almelo
wordt gegeven.
Alle produkten, het BISA, de Buurtatlas het buurt-statistisch overzicht, de wijkbeschrijvingen en de gegevens vanuit de Omnibusenquête zijn onontbeerlijk voor de
ontwikkeling van een geïntegreerd beleid voor buurten.

85

86

111

LITERATUUR

Inleiding
Drontmann, 1., F. Wassenberg, A. Metselaar en B. van Rosmalen, 1995, Kijk op
de Wijk; instrument om ontwikkelingen in de woonomgeving te signaleren,
Voorraadbeheer en Woningmarktonderzoek nr. 17, Delft (D UP) .

Hoofdstuk 2
Peters, T.J. en R.H. Waterman, 1982, In search of excellence; lessons from
America's best-run companies, New York (Harper and Row).

Hoofdstuk 3
Drontmann, I., F . Wassenberg, A. Metselaar en B. van Rosmalen, 1995 , Kijk op
de Wijk; instrument om ontwikkelingen in de woonomgeving te signaleren,
Voorraadbeheer en Woningmarktonderzoek nr. 17, Delft (D UP).
Tellegen, Toon, 1994, Bijna iedereen kon omvallen, Querido, Amsterdam.

Hoofdstuk 4
Hoenderdos, T., 1994, Signaleringssystemen voor woning- en wijkbeheer,
Voorraadbeheer en woningmarktonderzoek, nr. 16, Delft (DUP) .

87

Hoofdstuk 5
Drontmann, 1., F. Wassenberg, A. Metselaar en B. van Rosmalen, 1995 , Kijk op
de Wijk; instrument om ontwikkelingen in de woonomgeving te signaleren,
Voorraadbeheer en Woningmarktonderzoek nr. 17, Delft (D UP) .

Hoofdstuk 6
Hortulanus, R.P., 1995, Stadsbuurten; bewoners en beheerders in buurten met
uiteenlopende reputaties, 's-Gravenhage (Vuga).

Hoofdstuk 8
Ansoff, 1., 1992, Managing Strategie Surprise by Respons to Weak Signais,
American Management Review.

Hoofdstuk 12
Gemeente Deventer, 1992, Buurtsignalering Deventer, Een typering van de
buurten in Deventer aan de hand van een indieatie van de leefomgeving,
Deventer.
Gemeente Deventer, 1995, Evaluatieonderzoek Wijkaanpak Deventer, Deel 111,
Een vergelijking van de beoordeling van de leef- en woonomgeving door de
bewoners in de Deventer wijken, Deventer.
Gemeente Deventer, 1986, Onderzoek sociale indicatoren, De buurten in Deventer op volgorde van sociale achterstand, Deventer.
Gemeente Deventer, 1990, Onderzoek sociale indicatoren, Een clustering van
buurten naar mate van sociale achterstand, Deventer.
Gemeente Deventer, 1981 , SociaalIndicatorenonderzoek Deventer, Een rangschikking van buurten naar mate van sociale achterstand, Deventer.

Bijlage 1
Drontmann, 1., F. Wassenberg, A. Metselaar en B. van Rosmalen, 1995, Kijk op
de wijk, Instrument om ontwikkelingen in de woonomgeving te signaleren, Delft,
Delftse Universitaire Pers .
88

Grünwald-Schindl, C.A. en A. Kraan-Jetten, 1985 , Evaluatie van en voor overheidsbeleid: Een overzicht van vormen en benaderingen, in: Beleid en Maatschappij, (5) , pp. 128-136.
Grünwald-Schindl, C.A. en A. Kraan-Jetten, 1987, Ex postevaluatieonderzoek, in:
P.B. Lehning en J.B.D. Simonis (red .), Handboek beleidswetenschappen, Meppel,
Boom, pp. 131-153.
Hoesel, P.H.M. van, 1987, Algemene, theoretische en organisatorische aspecten van
beleidsonderzoek, in: F.L. Leeuwen M. van de Vall, Sociaal beleidsonderzoek,
's-Gravenhage, Vuga , 1987, pp. 7-34 .
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1995, Convenant grote-stedenbeleid, Den
Haag.
RIGO Research en Advies b.v., 1995, Woonbeleving, De subjectieve kwaliteit van
het wonen, Amsterdam, oktober.
Verschuren, P .J .M. , 1991 , Structurele modellen tussen theorie en praktijk,
Utrecht, Het Spectrum.
Verweij , A.O., B. Goezinne en A. Dijkstra, 1995, Opmaat tot signalering, Instrumentontwikkeling voor de monitor grote-stedenbeleid, Rotterdam, ISEO.

89

,,

.

90

BIJLAGE 1

DE MONITOR GROTE-STEDENBELEID1
A. Verweij
Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO)
Erasmus Universiteit Rotterdam

Inleiding
Tijdens de afgelopen kabinetsformatie vroegen de vier grote steden in hun Deltaplanvoor de grote steden aandacht voor de problematiek waar zij mee kampen. De problemen liggen vooral op het terrein van werk (werkloosheid en werkgelegenheid),
veiligheid en leetbaarheid. Naar aanleiding hiervan heeft het kabinet met negentien
steden in een tweetal convenanten afspraken gemaakt over het beleid dat in de
regeerperiode van het kabinet Kok zal worden gevoerd, om deze problemen te lijf te
gaan.
De inhoud van dit zogenoemde grote-stedenbeleid is als volgt te typeren. Het kabinet
en de stadsbesturen signaleren een toenemende dualiteit in de grootstedelijke
samenleving; enerzijds spelen de steden een centrale rol op sociaal, economisch en
cultureel terrein. Anderzijds zijn de mate van (on)veiligheid en (on)leetbaarheid, de
omvang van het aantal niet-actieven, de geringere groei van de werkgelegenheid, en
de voortdurende (illegale) immigratie en concentratie (van allochtonen, AV) in de
steden aanleiding tot zorg .2
Teneinde te voorkomen dat de ontwikkeling in de richting van wat de convenantspartners als een 'gedeelde stad' typeren doorzet, is besloten tot een gezamenlijke
aanpak van de grootstedelijke problematiek. Daarbij zijn drie zwaartepunten
aangegeven: naast een verbetering van de veiligheid en de leetbaarheid van de
stedelijke samenleving, dient er een revitalisering van de stadseconomie tot stand te
worden gebracht. Die wordt vooral gezocht in het scheppen van voorwaarden die
economische groei moeten stimuleren, waarbij als voornaamste aangrijpingspunten
de beleidsvelden arbeid en onderwijs gelden.
De convenantspartners zijn voorts de mening toegedaan dat het grote-stedenbeleid
niet mag blijven steken in hooggestemde beleidsvoornemens, maar dat het binnen de
huidige kabinetsperiode moet leiden tot zichtbare en meetbare resultaten. Daarom

I

Dit artikel is een bewerking van enkele delen uit het onderzoeksrapport Opmaat tot signalering
(Verweij, Goezinne en Dijkstra, 1995). De auteur dankt Barbara Goezinne voor haar commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

2

Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1995, p. 6.

91

voorzien de afgesloten convenanten in de instelling van een monitor. Deze dient
jaarlijks een beeld te verschaffen van de situatie in een aantal steden die onder de
werking van het grote-stedenbeleid valt.
Voordat nader aandacht wordt gegeven aan de vorm en inhoud van de grote-stedenmonitor, gaat de volgende paragraaf in op de mogelijkheden en beperkingen van
monitoring als onderzoeksinstrument, ook in vergelijking tot het klassieke evaluatieonderzoek. Deze methodische verhandeling staat niet op zichzelf; ze heeft vérstrekkende consequenties voor de vormgeving van ons onderzoeksinstrument.
Enkele methodische aspecten van monitoring
In de situatie van afnemende fmanciële armslag, waarmee de Nederlandse overheid
reeds enige jaren te maken heeft, is de belangstelling voor de effectiviteit en
efficiency van het gevoerde beleid aanzienlijk toegenomen. Dit uit zich onder andere
in de grote regelmaat waarmee beleidsmaatregelen onderwerp zijn van evaluatiestudies, en de instelling van (beleids)monitors op uiteenlopende beleidsterreinen.
Hoewel monitoring en beleidsevaluatie veelal in een adem worden genoemd, mogen
zij zeker niet als synoniem worden gezien. Eerder is het tegenovergestelde het geval:
het navolgende hoopt duidelijk te maken dat het verschillende vormen van onderzoek
zijn, die zich op verschillende kanten van het beleidsproces richten.
Monitoring wordt gedefinieerd als "een voortdurend bijhouden van de feitelijke
ontwikkelingen in de samenleving met betrekking tot een aantal relevant geachte
kenmerken" (Van Hoesel, 1987). Met behulp van dit instrument zijn zowel de
ontwikkelingen in de samenleving, als de mate waarin de doelstellingen van het
beleid worden gerealiseerd (de aspect van doelbereiking) in principe uitstekend te
volgen. Monitoring wordt in deze gangbare opvatting vooral gezien als een signaleringssysteem. Het gaat in de monitor om het verzamelen van actuele informatie over
de uitvoering van de (beleids)interventie. Via monitoring kan vastgesteld worden of
de projectuitvoering volgens plan verloopt, of dat bijsturing nodig is. Monitoring
heeft derhalve vooral een algemene managementfunctie; het is een signaleringssysteem dat ten doel heeft de besluitvormers van actuele informatie te voorzien, zodat
zij in staat zijn operationele beslissingen te nemen over voortzetting, aanpassing of
beëindiging van het gevoerde beleid, of het initiëren van nieuw beleid.
In tegenstelling tot monitoring richt evaluatieonderzoek zich - volgens de klassieke
en meest gangbare opvatting - vooral op het (meestal achteraf) zichtbaar maken van
de effecten die aan het gevoerde beleid kunnen worden toegeschreven. Het gaat
daarbij in feite om een toerekening van veranderingen in de samenleving aan
specifieke beleidsinterventies. In deze vorm van (evaluatie)onderzoek wordt derhalve
nagegaan "of en in welke mate de doelstellingen van een beleid door dat beleid zijn
gerealiseerd" (Grünwald-Schindl en Kraan-Jetten, 1985). Dit betekent dat in het
klassieke evaluatieonderzoek de effectiviteit van het beleid het centrale criterium is
waarop het beleid wordt beoordeeld. Het gaat met andere woorden niet - zoals bij
monitoring het geval is - om het in kaart brengen van de veranderingen die zich op
de beleidsterreinen afspelen (het bruto-effect), maar om het vaststellen van de mate
waarin de uitkomst is toe te rekenen aan de beleidsinterventie die het onderwerp van
onderzoek is (het netto-effect).
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De bepaling van het netto-effect kent een aantal voetangels en klemmen. Deze
hangen voor een deel samen met de verschillende soorten variabelen die bij de
beleidsuitvoering een rol spelen. Het is daarom nuttig de uiteenlopende variabelen
naar hun aard te onderscheiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in evaluatieonderzoek gebruikelijke categorisering in beleidsvariabelen (variabelen waar beleidmakers een gecontroleerde invloed op kunnen uitoefenen), contextvariabelen (variabelen die wèl invloed hebben op de uitvoering van het beleid, maar zich onttrekken
aan de controle van de beleidmakers) en uitkomstvariabelen (variabelen die hun
waarde aannemen onder invloed van de beleids- en contextvariabelen). De uitkomstvariabelen - de eigenlijke beleidseffecten - kunnen weer worden onderscheiden in beoogde effecten en neveneffecten.
Om te beginnen vertonen de verschillende variabelen - de beleids-, de uitkomst- en
de contextvariabelen - een bepaalde mate van onderlinge samenhang. In het
algemeen is het daardoor vrijwel onmogelijk uit een groot aantal variabelen één
bepaalde oorzaak-gevolgrelatie te isoleren. Dit verschijnsel doet zich ook voor in het
geval van het grote-stedenbeleid. Om de beoogde effecten van het beleid te kunnen
verklaren, moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen de verklarende bijdrage
van de beleidsvariabelen en die van de contextvariabelen. Een eventuele daling van
de werkloosheid hoeft immers niet volledig te worden verklaard uit de effectiviteit
van het 40.000-banenplan. Factoren als de algemene economische ontwikkeling of de
samenstelling van de beroepsbevolking zijn contextvariabelen die tevens van invloed
zijn op dergelijke beleidseffecten.
Verder is er sprake van een onontwarbare kluwen van feedbackmechanismen, niet
alleen binnen een beleidsterrein, maar ook tussen de verschillende beleidsterreinen.
Zo zijn bijvoorbeeld allerlei relaties denkbaar tussen de leefbaarheid en veiligheid
van een wijk en de omvang van de economische activiteit.
Een andere complicerende factor is dat de inzet van verschillende beleidsinstrumenten tegelijkertijd van invloed is (geweest) op het, al dan niet beoogde, effect. Bij de
causale toerekening van het netto-effect moet daarom onderscheid worden gemaakt
tussen beschouwd en niet-beschouwd overheidsbeleid. Bij evaluatie van het grotestedenbeleid speelt deze complicerende factor in belangrijke mate, aangezien het
beleid aangrijpt op terreinen met een lange beleidsgeschiedenis. Behalve van de
introductie van nieuw beleid, is er sprake van voortgang van oud beleid, intensivering van bestaand beleid, enzovoort. Het grote-stedenbeleid richt zich bijvoorbeeld
grotendeels op dezelfde terreinen als het sociale-vernieuwingsbeleid, dat het Rijk
inmiddels heeft overgedragen aan de gemeenten. Daarnaast zijn er ook effecten van
het achterstandsgebiedenbeleid, het probleemcumulatiegebiedenbeleid en het minderhedenbeleid te bespeuren.
Aangezien het bij evaluatieonderzoek in het algemeen onmogelijk is de volledige
causale keten tussen afhankelijke en onafhankelijke onderzoeksvariabelen te onderzoeken, wordt er (ook) bij deze vorm van onderzoek veelal naar gestreefd in de onderzoeksopzet te controleren op exogene, los van het beleid optredende, invloeden.
Voor een effectmeting in de klassieke zin is een (semi-)experimenteel onderzoeksont-
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werp, waarbij een controlegroep in het onderzoek wordt betrokken, daarom het
meest geëigend; zij leidt tot de 'hardste' conclusies. 3
Afgezien van dit (semi-)experimentele ontwerp, is er een aantal andere methoden
waaraan een indicatie van de effectiviteit van een beleid kan worden ontleend. Zo is
het bijvoorbeeld denkbaar de trendmatige ontwikkeling van een uitkomstvariabele
voor en na de beleidsinterventie te vergelijken. 4 Indien er op (of kort na) het tijdstip
van de beleidsinterventie sprake is van een trendbreuk, wordt bij deze methode geconcludeerd dat het beleid effect heeft.
Een andere variatie op het 'klassieke' thema is de vorm waarbij de doelgroep in
gedeelten onder de werking van het beleid wordt gebracht. Bij deze gefaseerde
invoering vormt de subgroep die (nog) niet onder het beleid valt in feite de controlegroep voor de subgroep op wie het beleid al wel van toepassing is. Bij geen van
deze varianten is in strikte zin sprake van een (semi-)experimentele opzet: het volgtijdelijke karakter impliceert dat zich allerlei wijzigingen kunnen voordoen in de
beleidscontext, die van invloed kunnen zijn op de uitkomstvariabelen.
De conclusie van deze paragraaf is dat de kracht van een monitor vooral moet
worden gezocht in zijn functie als signaleringssysteem. Een monitor geeft een
beschrijving van de situatie op een bepaald terrein, waarbij door herhaalde metingen
tevens ontwikkelingen en trends zichtbaar kunnen worden gemaakt. Voor een
vaststelling van de effectiviteit van het gevoerde beleid en een verklaring van de
geconstateerde ontwikkelingen is een monitor echter niet geschikt. Daarvoor is nader
onderzoek noodzakelijk dat inzicht geeft in de factoren die aan de geconstateerde
ontwikkelingen ten grondslag liggen. 5
De monitor grote-stedenbeleid
Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, maakt de instelling van een monitor deel
uit van de afspraken die in de beide convenanten zijn vastgelegd. Deze monitor zal
vooralsnog betrekking hebben op een negental steden: naast de G-4 (Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht), zijn vijf steden van de G-15 geselecteerd (Arnhem, Enschede, Groningen, Nijmegen en Tilburg) .
In Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Nijmegen gaat de monitor verder dan het
schetsen van een beeld voor de stad als geheel (de stad schaal) ; in deze steden
worden bovendien één of twee (achterstands)wijken gevolgd (de wijkschaal) .

Zie bijvoorbeeld arünwald-Schindl en Kraan-Jetten, 1987; en Verschuren, 1991, 13 .
4
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Bedoeld wordt hier het zogenoemde regressie-discontinuïteitsdesign. Zie voor een nadere beschrijving : arünwald-Schindl en Kraan-Jetten, 1987 .
Een goed voorbeeld van een onderzoek waarin deze structuur is terug te vinden, is het
monitoringsysteem voor het gecoördineerde minderhedenbeleid; het rapportagesysteem
toegankelijkheid en evenredigheid. In het kader van dit project worden sinds 1986 zowel
descriptieve studies uitgebracht waarin de positie van minderheden in Nederland wordt
beschreven, als achtergrond- of sectorstudies die een analyserend karakter dragen. Hierin
wordt naar een verklaring gezocht van de geconstateerde verschillen in de positie van minderheden en autochtone Nederlanders.

Deze monitor wordt een tweeledige taak toegedacht. Ten eerste dient hij jaarlijks een
beeld te verschaffen van de situatie op de beleidsterreinen van het grote-stedenbeleid
in de negen steden; ten tweede wordt aan het einde van de onderzoeksperiode een
meer beschouwende rapportage over het grote-stedenbeleid en haar resultaten
verwacht.
Voor de eerste taak is een monitor, zoals in de vorige paragraaf werd geargumenteerd, het instrument bij uitstek: de herhaalde metingen geven informatie over de
situatie op het moment van meting , de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan
ten opzichte van de voorafgaande meting én over het al dan niet realiseren van de
(gekwantificeerde) doelen die de convenantspartners zichzelf hebben opgelegd (het
aspect van doelbereiking).
Op de tweede taak - de kwalitatieve uitwerking en verklaring van de kwantitatieve
gegevens - is een monitor niet toegesneden. De verklarende waarde van een beleidsmonitor is immers in principe beperkt; er kunnen bepaalde trends worden
aangegeven op de onderscheiden beleidsterreinen, maar op basis van alleen de
monitor kunnen geen uitspraken worden gedaan over de oorzaken van deze trends .
Daarvoor is een ander onderzoeksinstrument nodig.
Aangezien een semi-experimenteel onderzoeksontwerp niet tot de mogelijkheden
behoorde en een volledige specificatie van de causale verbanden tussen de be leidsen uitkomstvariabelen evenmin een realistische optie is , is er voor een andere aanpak
gekozen. Het benodigde interpretatiekader waarbinnen de kwalitatieve uitwerking en
nadere duiding van de monitorgegevens kan plaatsvinden, wordt gevormd door een
beperkte ordening van de (belangrijkste) causale verbanden. De beperking wordt in
twee stappen tot stand gebracht. Om te beginnen worden per beleidsterrein één of
enkele kemindicatoren geselecteerd die maatgevend zijn bij de beoordeling van het
succes van het grote-stedenbeleid (waarbij 'succes ' betrekking heeft op de mate
waarin de in het beleid geformuleerde beleidsdoelen worden gerealiseerd) . Dit leidt
tot een selectie van een negental kemindicatoren: (1) werkloosheid; (2) werkgelegenheid; (3) leerprestaties in het basisonderwijs; (4) slaagpercentages in het voortgezet
onderwijs; (5) ongediplomeerde uitstroom in het voortgezet onderwijs; (6) het aandeel schoolverlaters dat binnen een jaar een baan heeft; (7) objectieve veiligheid;
(8) subjectieve veiligheid , ofwel veiligheidsbeleving; (9) een nog te ontwikkelen
indicator voor leefbaarheid.
Voor deze beperkte set van kemindicatoren wordt vervolgens nagegaan wat de
belangrijkste contextvariabelen zijn. Over deze contextvariabelen zal in de monitor
informatie worden verzameld. Hoewel niet gepretendeerd wordt hierdoor tot een
volledige verklaring van de effectiviteit van het grote-stedenbeleid in staat te zijn (er
is immers noch sprake van een semi-experimenteel onderzoeksontwerp, noch van
een volledige explicitering van de oorzakelijke verbanden) , menen we op deze wijze
wel in staat te zijn tot een kwalitatieve duiding van de belangrijkste uitkomsten.
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De genoemde kernindicatoren maken slechts een (beperkt) deel uit van het onderzoeksinstrument: de volledige monitor bestaat uit bijna zestig indicatoren. 6 Het
instrument kent drie soorten indicatoren, waarbij de categorisering direct aansluit bij
de indeling van variabelen die al eerder in dit artikel aangehaald zijn (beleids-,
uitkomst- en contextvariabelen). Bij de keuze van de indicatoren hebben verschillende overwegingen een rol gespeeld.
Om te beginnen moet worden beseft dat de monitor grote-stedenbeleid een beleids~
monitor pur sang is; hij is ingesteld met het oogmerk beleidsinformatie te genereren.
Om die reden zijn de convenanten als uitgangspunt genomen bij de vormgeving van
het instrument. Immers, in de convenanten is een groot aantal afspraken gemaakt ten
aanzien van de resultaten die moeten worden behaald en is tevens de inzet van een
aantal beleidsmaatregelen overeengekomen. Deze zogenoemde beoogde resultaten en
ijkpunten hebben direct tot de benoeming van een omvangrijk aantal respectievelijk
uitkomst- en beleidsindicatoren geleid. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd dat de slaagpercentages in het reguliere onderwijs in vier jaar tijd met 25 % verbeterd dienen te
worden, hetgeen de opname van slaagpercentages als uitkomstindicator in de monitor
verklaart. De derde categorie bestaat uit de zogenoemde contextindicatoren, die
nodig zijn voor de duiding van de onderzoeksresultaten.
Verder zijn (uiteraard) de eisen in aanmerking genomen ten aanzien van een geldige
operationalisering van begrippen in de sociale wetenschappen. Dit houdt in dat er
een continue toets op de inhoudsvaliditeit van de indicator dient plaats te vinden.
Voorts hebben de specifieke eisen die voor een bruikbare monitor van toepassing
zijn een rol gespeeld. In het laatste geval gaat het voornamelijk om de eis dat betrouwbare gegevens periodiek Uaarlijks) beschikbaar zijn.
Dit betekent dat de monitor is vormgegeven op grond van de volgende punten:
a) De inhoudsvaliditeit van de indicator.
b) De meetbare, beoogde resultaten van het grote-stedenbeleid zoals geformuleerd in
het convenant.
c) De meetbare, geplande beleidsmaatregelen in het kader van het grote-stedenbeleid
zoals geformuleerd in het convenant.
d) Aspecten in de context van het grote-stedenbeleid, die mede van invloed (kunnen)
zijn op de effecten van het beleid.
e) De periodieke beschikbaarheid van gegevens.
Aan de hand van deze criteria bleek het goed mogelijk een instrument te ontwerpen
waarmee de gewenste beleidsinformatie kan worden verzameld voor het merendeel
van de beleidsterreinen van het grote-stedenbeleid. Alleen op het beleidsveld
leefbaarheid doet zich een probleem voor. De moeilijkheid is hier met name terug te
voeren op het ongevormde karakter van het - momenteel populaire - begrip
leefbaarheid.

6
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Het voert te ver een volledig overzicht van het instrument te geven . Geïnteresseerden verwijzen
we naar het rapport over de instrumentontwikkeling (Verweij, Goezinne en Dijkstra, 1995).

Een korte rondgang door de literatuur leert dat de definiëring van het leefbaarheidsbegrip zich nog in een nog pril stadium bevindt. Wel zijn er aanzetten tot begripsdefiniëring waar te nemen, waarbij verschillende invalshoeken kunnen worden
onderscheiden. Zo is er een benadering waarin leefbaarheid vooral als metabegrip
wordt opgevat (social well-being, quality of life), zijn er aanzetten waarin de nadruk
ligt op de fysieke kwaliteit van de woonomgeving, de sociale kwaliteit van de
woonomgeving, de mate van (on)veiligheid van de woonomgeving, volksgezondheidsaspecten, het voorzieningenniveau, enzovoort. Waar het de meer empirische
uitwerkingen van leefbaarheid betreft, gaat het doorgaans om onderzoek waarin de
leefbaarheid van buurten en wijken wordt vastgesteld aan de hand van indicatoren
waarop het beleid een min of meer directe invloed uitoefent. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het onderhoud van straten en wegen, parkeeroverlast of de
kwaliteit van de straatverlichting . Deze onderzoeken ontberen doorgaans een
validering van het onderzoeksinstrument: zelden wordt nagegaan in hoeverre deze
indicatoren leefbaarheid daadwerkelijk indiceren.
Deze problemen zijn er ongetwijfeld mede debet aan dat het centrale ijkpunt
waarvan in het convenant sprake is en waaraan de voortgang van het beleid zou
moeten worden getoetst, bij de instelling van de monitor nog ontbrak. Deze situatie
leidde ertoe dat het niet goed mogelijk was leefbaarheid op een geldige wijze te
operationaliseren.
In samenspraak met de opdrachtgever is daarom besloten extra tijd in te ruimen voor
een onderzoek naar een valide operationalisering van indicatoren voor leefbaarheid.
In dit flankerende onderzoek dat in opdracht van de ministeries van Binnenlandse
Zaken (BiZa) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
wordt uitgevoerd, wordt aan de hand van een korte literatuurstudie en uitkomsten
van recentelijk uitgevoerd onderzoek7 een vragenlijst ontwikkeld. Hiermee kan
leefbaarheid in de vorm van een bevolkingsonderzoek op een valide wijze worden
vastgesteld. Nadat deze vragenlijst op kleine schaal in een pilotstudie in de praktijk
is getoetst op haar bruikbaarheid, zullen de steden die in de grote-stedenmonitor
worden gevolgd, haar gaan toepassen in periodiek uit te voeren bevolkingsonderzoek.
Op deze wijze is een instrument ontstaan waarmee het mogelijk is de voortgang van
het grote-stedenbeleid in de komende jaren op alle terreinen van dit beleid op een
betrouwbare wijze in kaart te brengen en een beperkte kwalitatieve uitwerking en
verklaring van de kwantitatieve gegevens te geven. Bovendien is er sprake van een
belangrijke aanzet tot een valide operationalisering van het leefbaarheidsbegrip en
een zekere mate van standaardisering van leefbaarheidsonderzoek in de grote steden
in Nederland. Dat is niet alleen beleidsmatig, maar ook vanuit wetenschappelijk
oogpunt een interessante ontwikkeling.

7

Bij dit onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van de uitkomsten van de studie die door
het RIGO is uitgevoerd (zie de bijdrage van K. Leijdelmeijer in deze bundel), en van de
inzichten die de OTB-studie Kijk op de wijk heeft opgeleverd.
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De belangstelling voor de woonkwaliteit, de leefbaarheid en de sociale
veiligheid op wijkniveau neemt toe. Woningcorporaties worden, als
het aan staatssecretaris Tommei ligt, verplicht om concrete bijdragen
te leveren aan de bevordering van de leefbaarheid op buurt- en
wijkniveau. Veel gemeenten hebben wijkveiligheidsplannen gemaakt.
In het grote-stedenbeleid van staatssecretaris Kohnstamm spelen
veiligheid en leefbaarheid van buurt en wijk een grote rol.
In het convenant inzake datzelfde grote-stedenbeleid wordt vermeld
dat het signaleren en monitoren van ontwikkelingen in de w ijk van
groot belang is. Bewoners, gemeenten, woningcorporaties en tal van
andere maatschappelijke organisaties moeten weten wat gaande is
om de juiste diagnose te stellen als basis voor het te voeren beleid. En
als eenmaal maatregelen worden genomen ter bevordering van de
leefbaarheid, sociale veiligheid en volkshuisvesting, moet kunnen
worden geconstateerd en gemeten of de beoogde verbeteringen ook
werkelijk optreden. Met het oog op deze behoefte aan signalering en
monitoring van wijkontwikkelingen heeft het CTB in opdracht van het
ministerie van VROM een instrument ontwikkeld dat kan fungeren als
een soort barometer. Dit onderzoek is verschenen in Kijk op de wijk:
instrument om ontwikkelingen in de woonomgeving te signaleren
(Voorraadbeheer en woningmarktonderzoek 17).
Naar aanleiding van dat onderzoek heeft het CTB op 1 november 1995
de studiedag 'Kijk op de wijk, signalering en monitoring van
wijkontwikkeling ter ondersteuning van volkshuisvestingsbeleid,
wijkveiligheid en leefbaarheidsbevordering' georganiseerd om een
overzicht van de aanpak en ervaringen te geven. De lezingen van deze
studiedag zijn gebundeld in dit boek.
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