
Jaargang 26, nummer 2

Juni 2010

Onzichtbare zzp’ers
Op het Krugerplein in Amsterdam

nieuw seV-prOgramma
Energiesprong gebouwde omgeving

wOOnkubussen 
Inpluggen in leegstaande kantoren

fo
to

: J
oo

st
 B

ro
uw

er
s



2 Het Experiment - 2/2010 Het Experiment - 2/2010 3 

  

■ seV-advies sociale koop
Advies aan minister van  
WWI positief
De SEV heeft onlangs een evaluatie uitgevoerd 
van de proeftuin Sociale Koop. RIGO Research en 
Advies heeft dit evaluatieonderzoek in opdracht 
van de SEV uitgevoerd. In de proeftuin verkochten 
drie corporaties circa 300 woningen met Sociale 
Koop. De resultaten van het onderzoek heeft de 
SEV gebruikt voor  een advies aan de minister van 
VROM/WWI. Op basis hiervan is de SEV positief 
over Sociale Koop. 

Huren en kopen
Voor lage- en middeninkomens in Nederland is  
het lastig om een woning te kopen. Het verschil 
tussen huurprijzen en hypotheeklasten is te 
groot. Dat is jammer want een deel van de  
huurders wil graag zijn eigen woning of een 
andere woning kopen. Dat is niet mogelijk  
zonder ondersteuning, concludeert de SEV.

SEV-advies
De SEV adviseert de minister dan ook om Sociale 
Koop vaker toe te passen in Nederland.
Lage- en middeninkomens kunnen hiermee  
wel een woning kopen; met de verkoop wordt 
corporatievermogen in beweging gebracht,  
en daarnaast draagt Sociale Koop door het  
flexibele karakter bij aan het oplossen van  
plaatselijke volkshuisvestelijke knelpunten.

Evaluatie
De SEV liet de eerste ervaringen met Sociale Koop 
door kopers, huurders, corporaties en financiers 
evalueren. De corporaties Dudok Wonen in 
Hilversum, Volkshuisvesting Arnhem en Sité 
Woondiensten in Doetinchem hebben op verschil-
lende manieren Sociale Koop toegepast.
Het evaluatieonderzoek van de proeftuin Sociale 
Koop en het SEV-advies vindt u op www.sev.nl

■ woningcorporaties en  
 wijkeconomie
Expertmeeting op 16 september
De SEV organiseert samen met Bureau 
Vannimwegen op 16 september een expert-
meeting over ‘woningcorporaties en wijkeconomie’. 
Leefbare wijken zijn vaak bedrijvige wijken, 
daarom investeren corporaties in wijkeconomie. 
Doen ze dat trefzeker? Spelen ze voldoende in  
op de veranderde economische situatie? 
Tussen werk, wonen en vrije tijd ontstaan nieuwe 
verdelingen. Wonen en werken komen op steeds 
meer plaatsen samen. Mensen werken thuis of 

beginnen een bedrijf aan huis; zie de opkomst 
van de zzp’er. Hoe kunnen corporaties het beste 
inspelen op deze ontwikkeling? En wat te doen 
met het bedrijfsontroerend goed van corporaties 
in de vorm van winkelstrips, bedrijfsgebouwen en 
bedrijfspanden in winkelstraten of verspreid door 
de wijk? Dit kapitaal wordt vaak nog heel con-
ventioneel en onvoldoende slim ingezet bij wijk-
verbetering. Tijdens de expertmeeting wordt 
onder meer het onderzoek gepresenteerd dat de 
SEV heeft laten uitvoeren door de Universiteit van 
Amsterdam naar een nieuwe invulling van de 
plinten van het Paul Krugerplein (Transvaalbuurt, 
Amsterdam). Zie het artikel op pagina 8/9. 
De SEV en Vannimwegen zijn nog op zoek naar 
aansprekende casuïstiek van plattelandscorporaties 
die investeren in ‘dorpseconomie’. 
Meer informatie en aanmelden  
bij Radboud Engbersen, engbersen@sev.nl of  
Gerard Brakkee, g.brakkee@vannimwegen.nl

■ succes bij energiebesparing 
Verenigingen van eigenaren
Integrale aanpak werkt
Verenigingen van Eigenaren hebben energie-
besparing doorgaans niet hoog op hun prioriteiten-
lijst staan. Dat is niet verbazend als je bedenkt 
hoe lastig het al is om het gewone onderhoud 
qua budget en uitvoering voor elkaar te krijgen.
Partijen die nodig zijn om energiebesparende 
maatregelen te treffen zoals installateurs, aan-
nemers en gemeente-instanties werken langs 
elkaar heen en soms zelfs tegen elkaar in. 
Daarnaast zijn er de juridische en financiële 
aspecten die de rompslomp compleet maken.

In 2008 startte de SEV het project EnergyBoost. 
In het project konden eigenaar-bewoners het 
gehele proces van de VvE over laten nemen. 
Bovendien konden zij de investering laten plegen 
zonder verhoging van de woonlasten.

Het idee voor dit experiment bestond uit drie 
componenten:
1.  De financiële belemmering wegnemen 
 door een financiële structuur te maken waar 
 de investering wordt gefinancierd uit de 
 toekomstige besparing in energielasten.
2.  Een totaalaanpak aanbieden waardoor de 
 drempel voor eigenaar-bewoners om tot 
 energiebesparende maatregelen over te gaan 
 zo laag mogelijk is.
3.  De implementatie (het gehele proces vanaf 
 de opstartfase t/m de uitvoeringsfase) van de 
 totaalaanpak bewaken.

Deze integrale aanpak bleek succesvol. Van de 
vijf benaderde VvE’s zijn er drie het proces inge-
gaan. Twee daarvan gingen door. Bij de ene VvE 
zijn ze bezig met de uitvoering en bij de andere 
zijn de werkzaamheden achter de rug. Een 
opmerkelijk resultaat, want dit appartementen-
complex in Amsterdam dateert van 1928. Juist bij 
oudere woningen valt veel energiewinst te 
behalen. De 103 particuliere eigenaren gingen 
unaniem akkoord met de ingrepen. Die bestonden 
uit het vervangen van het complete ketelhuis, het 
aanbrengen van dubbel glas en de isolatie van 
het dak. Projectleider Eric Verweij van Finatrium 
benadrukt dat wat hij noemt de woonlasten-
neutraliteit, een belangrijk argument is om  
bewoners over de streep te trekken. Vooral 
oudere bewoners lok je niet met een financiële 
winst op lange termijn.

Het experiment is inmiddels afgesloten, maar de 
SEV houdt zich weer uitgebreid bezig met energie-
besparing in de gebouwde omgeving. Met het 
nieuwe programma Energiesprong (zie pagina 
12-15) zetten we in op een aanzienlijke versnel-
ling bij het halen van besparingsdoelen.
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Ver kijken

Als dit stukje in druk verschijnt, zijn wij bij de SEV aan het opruimen, aan 
het inpakken, aan het uitpakken, of we kijken naar stapels dozen, ordners, 
publicaties en afgeschreven ergonomische muizen waar we wat mee 
moeten. Verhuizen dus. Nu is verhuizen een flinke klus, maar dit keer doen 
we het met plezier. Na bijna 20 jaar kantoren op het Kruisplein, kijken we 
weer verder. Niet om het verder kijken, maar we zijn tegenwoordig met 
minder SEV’ers. Die zijn minder vaak op kantoor, dus we kunnen met 
minder ruimte toe. Bovendien moeten we bezuinigen. Dat kleinere kantoor 
vonden we in het Groothandelsgebouw in Rotterdam op de zevende etage. 
En gelukkig is het kantoor niet alleen kleiner, maar ook nog lichter, 
ruimtelijker en mooier. Volgens sommige mensen is mooi een kwestie van 
smaak, maar hierover durf ik wel te twisten. In een oase van groen en hout 
kijken we straks uit over de stad richting Delft en Den Haag met het 
Centraal Station aan onze voeten. 
Verder kijken is altijd goed: het stimuleert de creativiteit, laat het bloed 
sneller stromen en geeft nieuwe energie. Met het nieuwe 
energieprogramma van de SEV: de Energiesprong gebouwde omgeving 
komt dat best van pas. Zie pagina 12-15.
Maar we kijken ook weer niet té ver. De SEV moet wel de SEV blijven, en te 
vinden zijn voor onze experimentpartners. Daarom ligt ons nieuwe kantoor 
nog geen 100 meter verderop. 

Gelukkig nam het verder kijken niet al onze tijd in beslag. We maakten na 
het jaarplan 2010 en het jaarverslag over 2009 eindelijk weer een normaal 
nummer van Het Experiment (maar dat had u al gezien) en we lanceerden 
vorige maand de nieuwe website. De website www.sev.nl is overzichtelijk en 
helder, en dat mocht ook wel. 
De programmamensen zijn zoals altijd met de inhoud bezig. Zij zijn onder 
meer te volgen op de weblog op www.sev.nl.

Karien van Dullemen
 Hoofdredacteur Het Experiment
 dullemen@sev.nl
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De conclusie is helder en die luidt dat het de hoogste tijd is dat de 
opstelling van de wijkveiligheid wijzigt. Het veiligheidsbeleid is al lang 
niet meer alleen het thema van politie en justitie. In voetbaltermen 
moet de burger meer opschuiven naar de spitspositie, wel op voor-
waarde dat andere partijen hun taken in het veld niet verzaken. Het 
Experiment in gesprek met Hans Boutellier, hoogleraar Veiligheid en 
Burgerschap en directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Boutellier 
pleit voor systematisering of rationalisering van het veiligheidsbeleid 
waarin corporaties een belangrijke rol spelen. “Idealiter zou elke cor-
poratie de veiligheidsscan moeten gaan gebruiken. Dan hebben ze een 
goede uitgangspositie.” 

“We kunnen constateren dat veiligheid voor corpo-
raties een belangrijk thema is geworden en dat het ook 
goed is dat corporaties zich dat aantrekken. Vervolgens 
ligt dan de vraag bij corporaties: hoe doe je dit dan?” 
twee jaar geleden ging het seV-experiment Veilige Wijken 
van start. Vier gemeenten en vijf lokale woningcorporaties 
werken onder meer samen met de seV, Group4securicor, 
het Fonds Leren en ontwikkelen Wooncorporaties (FLoW) 
en het Verwey-Jonker Instituut. 

Metafoor voetbalveld
om de visie achter het project Veilige Wijken te verhelderen, 
gebruikt Hans Boutellier de metafoor van een voetbal-
veld: “Justitie staat in de goal. De samenleving kijkt  
verwachtingsvol naar deze keeper. Verstandiger zou het 
zijn om te kijken naar de verdediging. Welke partijen heb 
je daar staan die veel beter en veel eerder de problemen 
kunnen oplossen? Want het strafrechtelijk systeem kan 
eigenlijk alleen straffen. Daar heb je niet zo veel aan.  
De verdediging bestaat uit instellingen zoals de politie  
en jeugdzorg, die zich direct bezig houden met veiligheid 
en risicosituaties. In het middenveld bevinden zich de 
maatschappelijke organisaties voor wie de veiligheids-
problematiek niet direct een doelstelling is, maar die wel 
een belangrijke rol spelen in het signaleren en corrigeren. 
Zij dragen bij aan normering van de samenleving. 
Bijvoorbeeld: de school, het bedrijfsleven, de horeca, de 
sportwereld, zorg en welzijn hebben allen een normatieve 
functie. De voorhoede bestaat uit de burgers en de 
sociale verbanden die zij aangaan, in wijk, verenigings-
leven en op het werk. Daar is het kernwoord vitaliteit  
van toepassing. als samenleving wil je dat hier het  
spel gespeeld wordt. Hier gaat het over creativiteit en  
het elan.” 

Ruggensteungedachte
“Het elftal functioneert alleen als iedereen doet wat hij 
moet doen. als de voorhoede of het middenveld het laat 
afweten, dan is het voor de politie en Justitie dweilen met 
de kraan open. Het idee erachter is dat elke partij zich 
gesteund voelt, de zogenaamde ruggensteungedachte.  
er wordt van achter naar voren gespeeld en iedereen 
geeft dan ruggensteun aan de partij voor zich. een appèl 
op burgers om hun verantwoordelijkheid te nemen inzake 
veiligheid is zinloos als er geen institutionele rugdekking 
is. Hetzelfde geldt voor de andere niveaus.” 

Het is ontzettend 
moeilijk om 
leefbaarheid te 
creëren als er 
geen veiligheid is

Corporaties in het middenveld
De corporaties zijn een middenveldpartij. Hun primaire 
doel is betaalbare huisvesting leveren. Maar in het veld 
kennen zij een bredere doelstelling, namelijk: leefbaar-
heid. en dat is weer onderdeel van het veiligheidsvraag-
stuk. “Het is ontzettend moeilijk om leefbaarheid te 
creëren als er geen veiligheid is. als er te veel overlast is, 
dan moet je daar een oplossing voor vinden. anders zul  
je altijd met die leefbaarheid in de knoop komen.” Hoe 
kun je dat nu op een goede manier doen? Boutellier pleit 
ervoor om het zo systematisch mogelijk aan te pakken.  
er zijn dan drie cruciale aspecten.

Focus: wijkscan
“als eerste is het idee dat je aan wijkveiligheid moet doen 
aan de hand van een goede diagnose, niet lukraak. Die 
diagnose leidt ertoe dat je focus kunt aanbrengen in je 
beleid. Dat is heel belangrijk. Dus, selecteer: Wat gaan  
we doen? Dat is van cruciaal belang. Het gaat immers om 
een goeie startpositie.” Die systematiek krijg je door het 
maken van een scan van de wijk of buurt. Wat is een 
wijkscan? Met deze scans kunnen corporaties nauwkeu-
rig en vooral snel de veiligheidssituatie in hun buurten 
diagnosticeren. Desgewenst tot op straat- of blokniveau. 
De scan geeft een goed inzicht in wat nu precies het  
probleem is, in welk domein het probleem speelt, de aard 
en achtergronden van de problematiek in de wijk (‘diag-
nose’). een actuele aanpak maakt zichtbaar wat er gemist 
wordt (wat is het probleem, wat zijn de bestaande maat-
regelen, tekortkomingen?). Wie zijn bij de problemen 
betrokken en wie zijn er nodig om ze op te lossen? 
stakeholders in een wijk worden geïnterviewd over de 
aard en oorzaken van onveiligheid en over mogelijke 
oplossingen hiervoor. Het gaat om bijvoorbeeld bewoners, 
wijkprofessionals, winkeliers, gemeente en politie. 
Boutellier: “We zoeken naar de achterliggende factoren 
van een probleem. Denk aan spijbelen. Zo hebben we 
meerdere risicofactoren in kaart gebracht op basis 
waarvan je wijkprofielen kunt maken. In de praktijk  
blijkt dat mensen het lastig vinden om in deze diagnose 
te investeren. Maar het instrument is ontwikkeld, de  
toepassing kost niet zo veel.” 

De partijen
Het tweede aspect bestaat eruit dat je rond de problema-
tiek partijen bij elkaar kunt brengen, die niet in termen 
van veiligheid denken. Denk aan het voetbalverhaal. 
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door Madelon Stoele, beeld Geneviève Ruocco

bewOners 
in De spits, 
cOrpOraties 
Op het 
miDDenVeLD

het iDee achter het seV-experiment ‘VeiLige wijken’
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Dat plaatje maakt duidelijk dat er soms andere betrokke-
nen zijn. “Zoals in het geval van spijbelen. Dan zijn er 
gesprekken nodig tussen leerplichtambtenaren en politie. 
Meer partijen voelen zich in zo’n geval aangesproken.  
Het gaat om de bereidheid een nieuwe rol te spelen, 
naast de rol die ze al spelen natuurlijk. Want rolvastheid 
is – dat wil ik benadrukken – heel belangrijk. Zeker ook 
van de corporaties.”

Interventies
een derde cruciale factor zijn de interventies. Wat gaan 
we doen om de risico’s te beheersen? Mogelijk is de inzet 
van particuliere beveiliging en straatcoaches. Denk ook 
aan bewustwordingstrainingen voor wijkbewoners en in 
de wijk werkzame professionals. ook kan je kijken naar 
de mogelijkheden tot het volgen van een opleiding tot 
beveiligingsmedewerker van Group4securicor met baan-
garantie.

Aan de slag
Hoe kunnen corporaties nu concreet met het onderwerp 
aan de slag? Boutellier: “Ze kunnen allereerst dus kiezen 
voor de diagnose. Die is behandelingsgericht. Het is mooi 
als corporaties investeren in de wijkveiligheid. Daarmee 
bevorder je systematisering van beleid. Idealiter zou 
vanuit mijn visie gezien elke corporatie dus kiezen voor 
een diagnose van de wijk middels de veiligheidsscan.” 

Dat instrument is volgens Boutellier goed uitontwikkeld. 
Het is elke keer de vraag hoe het uitwerkt in de praktijk, 
want iedere situatie is anders. kunnen we de juiste  
partijen bij elkaar brengen? Vervolgens gaat het voor  
corporaties om het inzetten van de juiste interventies, 
gekoppeld aan hun primaire taak: huisvesting. 
corporaties staan dus op het middenveld en werken als 
het ware als katalysator. Desgevraagd geeft Boutellier 
enkele concrete voorbeelden op het gebied van interventies 

voor corporaties. “Huismeesters hebben een verbindende 
rol omdat zij zich dagelijks inzetten om mensen met 
elkaar in contact te brengen, daarmee dragen ze bij aan 
de wijkveiligheid. Dat is al een enorm goede ontwikkeling. 
Daarnaast kun je denken aan portiekgesprekken en 
buurtbemiddeling.” als derde punt benadrukt Boutellier 
het zogenaamde transactiedenken. 

Transactiedenken
In het transactiedenken worden burgers aangesproken  
op hun burgerschap. Wederkerigheid is hierbij de kern. 
Handelingen zoals de sleuteloverdracht zijn nu ver-
bureaucratiseerd. Daar kun je opnieuw naar kijken. 
“Verwachtingen worden over en weer in een persoonlijk, 
serieus gesprek uitgesproken en expliciet gemaakt. 
Bijvoorbeeld een scherpe intake van nieuwe huurders 
waarbij gedragsvoorschriften zijn opgenomen. Wat biedt 
de corporatie, en wat verwacht de corporatie daarvoor 
terug? Via persoonlijk, activerend contact de verwachtingen 
die er bestaan, expliciteren. en dus juist de micro-interactie 
weer centraal stellen.”

Burgers
De burger moet volgens Boutellier – in voetbaltermen 
gesproken – meer opschuiven naar de spitspositie, met 
als voorwaarde dat andere partijen hun taken in het veld 
niet verzaken. De nieuwe opstelling vraagt een nieuwe 
aanpak bij het werken aan wijkveiligheid. Hoe krijgen  
we bewoners meer in de voorhoede? “Wie bewoners wil 
mobiliseren, zo heeft het experiment geleerd, dient hen 
indringend, individueel en persoonlijk te benaderen en 
hen het gevoel te geven dat hun inbreng onmisbaar is.  
Ik vind het belangrijk om van hen te horen hoe zij het 
beleven. Volgens het ideale plaatje bespreek je de resul-
taten van zo’n scan met de burgers. Hoe gaan we met 
elkaar verder? Wat ik belangrijk vind, is dat je een demo-
cratische dynamiek krijgt. Wanneer er serieuze problemen 

zijn, dan kun je daar op die manier ook consensus over 
krijgen. Het verenigt dus ook in die zin. neem de burgers 
mee in een wat breder denken. Veiligheid wordt in die zin 
ook weer de trigger voor sociaal beleid.” ■

meer informatie bij radboud engbersen, engbersen@sev.nl 
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kOers zetten
In Maart BeGInt mijn zeilseizoen. schip het water in, vervangen wat  
versleten is en iets toevoegen wat het leuker maakt. Dit jaar het plafond in 
het vooronder. Dan bedenken waar het dit jaar heen zal gaan. Dat is een 
combinatie van wanneer we hoeveel tijd hebben, met welk weer we dan 
kunnen rekenen en uit welke hoek de wind waait. In de praktijk gaat het 
meestal anders dan gepland, maar we komen op een ander tijdstip zeker in 
de buurt van de gekozen bestemming. koers zetten noemen we dat, maar 
eigenlijk is het ingrediënten verzamelen met een bestemming voor ogen en 
daar een koers uit laten ontstaan. Veel hangt af van de keuzes van schipper 
en bemanning.

De discussie over de woningmarkt heeft hier veel van weg. Het aantal  
verzamelde ingrediënten is spectaculair. De ser, de heroverwegingswerk-
groep, het cPB en de VroM-raad voegden recent weer een stapeltje toe aan 
wat er al lag toen de VroM-raad het in 2007 ‘tijd voor keuzes’ vond. Het 
kabinet vond dat overigens niet zoals u weet en schoof de discussie vooruit. 
een snelle analyse van de verkiezingsprogramma’s leert dat de politieke  
partijen relatief weinig met die overmaat aan ingrediënten hebben gedaan 
en een aantal mogelijke koersen niet gaan kiezen. er is een breed draagvlak 
voor de gedachte dat het zo niet kan blijven. er zijn mogelijke coalities 
rondom meer marktwerking in de huursector of verminderen van de staats-
steun op de koopwoningmarkt, liefst in combinatie met wat minder op de 
pof wonen. De mitsen en maren maken het nog wel knap lastig om er een 
helder verhaal van te maken. 

Genoeg gedoe over de koers, maar te weinig over de bestemming. Dan krijg 
je onderweg onherroepelijk gedoe met de bemanning. Met drie coördinaten 
bepaal je je positie; dat deden de zeelieden vroeger met de sextant en doen 
je tomtom op de weg en je GPs op zee nog zo. Daarom de drie coördinaten 
die de toekomstige bemanning van het ‘schip van staat’ moet bepalen:

1 Is wonen een individuele of een collectieve verantwoordelijkheid? Is goed 
wonen een individueel doel, dat elke individuele nederlander voor zichzelf 
realiseert of moet de overheid dat bevorderen? In het eerste geval kan de 
markt zijn gang gaan; in het tweede geval zijn hulpconstructies als prijs-
beleid, subsidies en woningcorporaties nodig. als de woningmarkt in de 
komende jaren landelijk in evenwicht komt, kan de overheid betogen dat 
ze haar grondwettelijke plicht te zorgen voor voldoende woningen is 
nagekomen. 

2 Is gelijke behandeling op de woningmarkt nodig? staan we toe dat de 
prijzen stijgen in amsterdam en dalen in Heerlen? Door de bestaande 
hulpconstructies op de woningmarkt, zijn de prijsverschillen tussen krimp- 
en overdrukgebieden relatief klein. als we die verschillen laten groeien, 
neemt ook de mobiliteit toe. 

3 Mag de woonquote nog stijgen? Huurders verwonen iets meer dan een 
derde van hun inkomen, kopers ongeveer een kwart. Vinden wij dat het 
relatieve inkomensaandeel dat aan wonen moet worden besteed, verder 
kan groeien, naast de aanslagen op de vrij besteedbare consumptie 
vanuit de zorg en het onderwijs?

nu nog een schipper kiezen en een bemanning samenstellen.

Lex De bOer
Directeur SEV

bewOners 
in De spits, 
cOrpOraties 
Op het 
miDDenVeLD

Aandacht voor veiligheid 
Voor nederlandse corporaties ligt er op het gebied 
van veiligheid een belangrijke uitdaging. Zij kunnen 
als vast ankerpunt in probleemwijken een belangrijke 
bijdrage leveren aan de systematisering van het veilig-
heidsbeleid, zoals Hans Boutellier bepleit. om deze 
wijken werkelijk een sprong voorwaarts te laten 
maken op het punt van veiligheid, is niet alleen een 
gedegen diagnosestelling nodig (die ontbreekt 
momenteel te vaak), maar ook een uitgekiend 
samenspel met andere middenveldpartijen. Het seV-
experiment legt bloot dat dit uitgekiende samenspel 
nu eerder uitzondering is dan regel. Voorts zouden 
corporaties meer resultaten kunnen behalen door niet 
alleen te investeren in de professionaliteit van hun 
huismeesters en andere frontlinieprofessionals, maar 
ook meer dan nu het geval is, hun huurders aan te 
spreken op eigen verantwoordelijkheden. Boutellier 
spreekt van transactiedenken. tegenover rechten 
staan plichten, bijvoorbeeld naleving van helder 
ge ëxpliciteerde gedragsvoorschriften. ook kan het 
potentieel van burgers benut worden voor alerte sig-
nalering en het aanspreken van medebuurtbewoners 
die regels aan hun laars lappen. op al deze punten is 
winst te boeken, maar daarvoor – ook dat maakte het 
experiment duidelijk – is ambitie, scherpte en vast-
houdendheid nodig. op halve kracht gaat het niet.
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antIcIPeren GeMeenten en corporaties voldoende op 
de groei van deze flexibele werkers? Hoe kun je deze 
wijkeconomie niet alleen beter ondersteunen, maar deze 
ook benutten als motor voor een vitale buurt? Hoe breng 
je de activiteiten van deze stedelingen in kaart en hoe 
kun je hierop inspelen met een juiste inrichting en voor-
zieningen op en rond het Paul krugerplein? Dat waren de 
vragen die onderzoekers van de universiteit van 
amsterdam zich stelden.

Aantrekkingskracht
‘Wijkeconomie is belangrijk!’; ‘Zorg dat je de detailhandel 
in stand houdt!’ zijn veelgehoorde uitspraken. Winkels in 
de plinten van een gebouw hebben verschillende functies: 
het bieden van diensten en werkgelegenheid, het zijn 
ontmoetingsplekken en ze dragen bij aan de reuring op 
straat. al met al voldoende redenen om als gemeente en 
corporatie deze winkels te willen behouden. Bovendien 
heeft het multiculturele karakter van detailhandel in de 
stad zoals goedkope en goede turkse groentewinkels en 
Marokkaanse bakkerijen, vaak een aantrekkingskracht op 
studenten, creatievelingen en hoger opgeleiden. Maar 
wat als deze winkels het hoofd niet boven water houden? 
Wat als er alleen maar belwinkels voor in de plaats 
komen? of erger nog: leegstand. Betekent dat het einde 
van de vitale wijkeconomie?

Onzichtbare bedrijvigheid
onzichtbare bedrijvigheid, waarvan zzp’ers deel uitmaken, 
wordt steeds belangrijker in de wijkeconomie. Louter 
afgaan op het straatbeeld van de klassieke detailhandel 
geeft een te beperkt beeld hiervan. achter de voordeuren 
en boven de plinten blijkt meer bedrijvigheid en werkge-
legenheid te zijn dan het straatbeeld suggereert. Juist de 
combinatie van zichtbare en onzichtbare bedrijvigheid 
biedt kansen voor de levendigheid van een wijk. 

Toename zzp’ers
In de amsterdamse transvaalbuurt (stadsdeel oost) is  
69 procent van de ondernemers zzp’er; dat was tien jaar 
geleden nog 55 procent. In deze buurt bestaat 84 procent 
van de zakelijke dienstverlening uit zzp’ers; in de culturele 
dienstverlening is dat 76 procent. Zij zijn bijvoorbeeld 
adviseur, ict’er, mediaproducent, ontwerper of theatermaker. 
Het aantal zzp’ers neemt ook landelijk toe. Het aantal 
zelfstandigen zonder personeel groeide van 6 procent van 
de totale, werkende bevolking in 1996 naar 9 procent in 
2008. nederland telt ruim 640 duizend zzp’ers (cBs, 
2009). De zzp’er speelt een steeds grotere rol in onze 
economie en zorgt voor een nieuwe dynamiek van  
bedrijvigheid. 

Het belang van de fysieke plek
Zzp’ers in de culturele en zakelijke dienstverlening zien  
de stad als hun biotoop om te netwerken, ideeën uit de 
wisselen en nieuwe trends te zien. ook is deze groep  
digitaal goed op de hoogte en de virtuele contacten zijn 
belangrijk: Facebook, twitter en Linkedin. Dit betekent 

niet dat fysieke ontmoetingsplekken er niet meer toe 
doen. Integendeel. In de moderne kenniseconomie blijken 
face-to-face contacten en de fysieke plek juist belangrijker 
dan ooit te voren. Zo is er vraag naar flexibele werkplekken, 
formeel en informeel, om het patroon van thuiswerken  
te doorbreken: professionele werkplekken gefaciliteerd 
door particuliere bedrijven, broedplaatsen waar serieus 
gewerkt en vergaderd kan worden en informele werk-
plekken met koffie en wifi.

Third spaces: kansen voor de wijk 
In de dagelijkse activiteiten van een zzp’er zien we een 
verschuiving van first spaces (thuis) en second spaces (het 
werk) naar third spaces (semi-publieke ruimten). De third 
places in de wijk worden steeds belangrijker om ontmoe-
tingen te faciliteren. Deze groep zelfstandigen doorbreekt 
de klassieke negen-tot-vijfcultuur en ziet de scheidslijn 
tussen het zakelijke en het privé-domein niet zo scherp. 
Wat zijn de kansen voor de wijk, gezien de toename van 
deze zelfstandigen? De éénpitters zijn vaak meer wijk-
georiënteerd dan bewoners met een baan buiten de deur. 
een zzp’er werkt veel vanuit huis. De dagelijkse activiteiten 
van de zzp’er spelen zich daarom ook meer af in de buurt. 
’s ochtends de kinderen naar school brengen, (net-)
werken in een koffiebar, even boodschappen doen,  
een rondje joggen en ’s avonds weer tot laat achter de 
computer een nieuwe offerte schrijven. of – voor de  
succesvolle zzp’er in deze moeilijke tijden – ’s avonds uit 
eten met een klant in een restaurant aan de overkant van 
de straat. als de wijk in staat is goed in te spelen op de 
behoeften van deze stedelingen en goede voorzieningen 
aanbiedt, wordt de wijk steeds belangrijker in het dage-
lijks leven van deze stedelingen. 

Populaire Transvaalbuurt 
De transvaalbuurt in amsterdam heeft kansen genoeg.  
er wonen veel (jonge) stedelingen en studenten en een 
grote groep wil er graag wonen. een groot deel van deze 
jonge stedelingen is zelfstandig ondernemer of freelancer 
in de culturele of zakelijke kennisindustrie. Zij hebben 
behoefte aan een omgeving met voorzieningen die aan-
sluiten op hun werkpatroon en thuisgeoriënteerde basis. 
In deze tijd is het hard werken als zzp’er om voldoende 
brood op de plank te hebben. Juist zij hebben behoefte 
aan een betaalbare woning in een binnenstedelijke 
omgeving en mijden bijvoorbeeld de (te) dure Pijp. 

Potentie publieke ruimte 
Bij de inrichting van winkelplinten in de straat en de 
publieke ruimte moet slim worden ingespeeld op de 
levensstijl, behoeftes en werkpatronen van deze groei-
ende groep. nieuwe functies op het plein en in de plinten 
moeten goed op elkaar aansluiten en vooral zichtbaar 
zijn. Laat zien wat er gebeurt! Wie maakt er gebruik van? 
Dit geeft de bewoners en gebruikers van de wijk de 
ge legenheid om elkaars activiteiten te zien, elkaar te 
leren kennen en elkaar beter te begrijpen. Vul de ruimte 
en plinten vooraf niet allemaal in, maar laat ruimte voor 

organische en spontane ontwikkeling. en experimenteer  
– als voorloper in amsterdam – met gratis wifi op het 
krugerplein.

Het krugerplein kan uitgroeien tot een buurtoverstijgende 
gemeenschappelijke plek, een‘We-space’, met zowel 
flexibele werkplekken, ontmoetingsplekken en recreatie-
plekken. Bij een ‘We-space’ gaat het om een plek die alle 
drie de domeinen (first, second en third spaces) in zich 
heeft. Het moet een verlengstuk zijn van de huiskamer en 
een goede setting zijn voor ontspanning en recreatie, en 
tegelijkertijd ruimte bieden voor zowel zakelijke afspraken 
als werkplekken. Dit komt niet alleen ten goede aan de 
sociale reuring in de publieke ruimte, maar kan ook werken 
als vliegwiel voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid. 

We-space
De centrale openbare Bibliotheek van amsterdam (oBa) 
is een goed voorbeeld van een We-space. De populariteit 
van de oBa laat zien dat er behoefte is aan dergelijke 
plekken met ruimte voor zowel formele als informele  
ontmoetingen. Het succes van deze werkplek heeft ook 
zijn effect op de publieke ruimte. Het terras is gezellig, 
maar ook de trappen en de stoepen zitten vol mensen  
die de krant lezen, muziek luisteren of praten. De oBa 
zorgt voor reuring en creëert een creatieve hotspot. 
In tegenstelling tot de oBa zit de kracht van een 
We-space op het krugerplein in verspreide voorzieningen 
in de plinten en op het plein in plaats van in één gebouw. 
Gestuurde transformatie van het krugerplein kan op deze 
basis voortbouwen en een We-space creëren waar 
mensen niet alleen snel langskomen voor een latte, roti, 
turkse pizza, een ontmoeting of werkplek, maar juist om 
de combinatie van dit alles. kortom: een plek die leeft! ■

meer informatie bij hanneke schreuders, schreuders@sev.nl
het rapport De zzp’er zichtbaar gemaakt is gratis te downloaden 
op www.sev.nl

Latte VOOr Onzichtbare zzp’ers

De inauguratiespeech van president Obama werd geschreven in de 
Starbucks in Washington. In Berlijn worden cafés gebruikt als alterna-
tieve kantoorplek of creatieve hub. En in Londen leidt de ‘Freelancers 
map of London’ de thuiswerker langs flexibele werkplekken waar 
soortgenoten achter hun laptop zitten en latte drinken. Er is een 
opmars van de digitale bohème, oftewel zzp’ers, freelancers, thuis-
werkers en creatieven. In veel koffiebars schieten deze zelfstandi-
gen met laptops als paddenstoelen uit de grond. Op andere plekken, 
zoals in de Amsterdamse Transvaalbuurt op het Krugerplein, zijn zij 
ondanks hun aanwezigheid onzichtbaar in het straatbeeld. 
door Hanneke Schreuders en Maaike Poppegaai, fotografie Erik-Jan Ouwerkerk / Hollandse Hoogte

SEV-experiment Publieke ruimte 
Het onderzoek is gehouden in het kader van het seV-
experiment Publieke ruimte. De seV stimuleert met dit 
driejarige programma vernieuwing in de publieke 
ruimte. De centrale vraag in dit experiment is ‘hoe kun 
je vanuit de bestaande situatie via programmering, 
beheer en (lichte) fysieke aanpassingen het gebruik 
laten toenemen en de kwaliteit van publieke ruimte 
verhogen? Drie jaar lang volgt de seV met een multi-
disciplinair team negen ‘publieke ruimten’ in het land. 
Daarnaast lopen er enkele onderzoeken, zoals dit 
onderzoek naar de potentie van wijkeconomische  
activiteiten in de plinten van het krugerplein. Het 
onderzoek is in opdracht van Ymere en stadsdeel oost 
uitgevoerd door robbert kloosterman en Maaike 
Poppegaai van de universiteit van amsterdam. De seV 
begeleidde dit onderzoek. 



10 Het Experiment - 2/2010 Het Experiment - 2/2010 11 

vooruit en één achteruit.” Peter naber: 
“Maar zoals bekend: als je iets echt graag 
wilt, dan lukt het ook. We zijn een klein, 
maar heel vitaal dorp.” uniek aan het 
project is dat een beeldbepalend gebouw 
behouden kon blijven en een nieuw doel 
heeft gekregen waardoor het nog heel 
lang gebruikt kan worden. De unieke 
samenwerking tussen zoveel verschillende 
partijen werkte ook door in de financiële 
constructie van het project. als gevolg 
hiervan zijn de exploitatiekosten voor de 
dorpsbewoners ook in de toekomst op te 
brengen. 

Sporthal de Harnehal 
Het tweede voorbeeld komt uit 
tzummarum, een dorp gelegen in een 
agrarisch gebied, op steenworp van de 
Waddenzee in het noordwesten van 
Friesland. tzummarum heeft ongeveer 
1600 inwoners. Meer dan 30 verenigingen 
op het gebied van sport, spel, toneel, 
muziek zijn er actief. Het naburige dorpje, 
Firdgum, met 100 inwoners, is op 
tzummarum georiënteerd. Voorzitter van 
het Dorpsbelang tzummarum, Willem 
spoelhof: “Het Dorpsbelang bestaat uit 
een groepje van zeven enthousiaste  
vrijwilligers die zich inzetten voor de leef-

baarheid van de twee dorpen. Zij hebben 
een gemeenschappelijke deler gevonden, 
gericht op toekomst. We zijn een  
gemêleerde groep: jong en oud en met 
verschillende achtergronden.” 

na een gemeentelijke herindeling wilde  
de gemeente de sporthal van het dorp 
(met daarbij een zwembad en camping) 
met zowel een plaatselijke als regionale 
betekenis opdoeken. Het bleek een 
belangrijk onderwerp voor het 
Dorpsbelang dat hiervoor in actie kwam 
vanaf 2001. Willem spoelhof: “We zijn 
naar Woningbouwcorporatie nWFriesland 
gestapt die wel oren hadden naar het 
thema ‘behoud van de leefbaarheid op het 
platteland’. Hun visie sloot hierbij precies 
aan.” Willem seepma, leefbaarheidcoördi-
nator bij deze corporatie: “Het was ons 
eerste grote project in maatschappelijk 
vastgoed waar we intensief met bewoners 
hebben samengewerkt. naast de kwaliteit 
van de woonomgeving, werd het steeds 
belangrijker om ook in voorzieningen te 
investeren. uiteindelijk hebben wij de 
sporthal overgenomen. Het project draait 
inmiddels al een tijdje en loopt goed. De 
sporthal heeft zijn functie behouden en 
uitgebreid, er worden nu ook evenementen 

georganiseerd. Vorig jaar is er een leef-
baarheidonderzoek uitgevoerd. uit de 
resultaten kwam naar voren dat de waar-
dering van de bewoners voor hun leef-
omgeving gestegen was. uiteindelijk gaat 
het er met zo’n project natuurlijk om dat 
we prettig en leuk samenleven en dat de 
gemeenschapszin weer een beetje terug 
komt.” 

Dorpsbelangen
Is de manier van samenwerken met bewo-
ners anders dan vroeger? Willem spoelhof: 
“De vorm van de organisatie van het 
Dorpsbelang is bekend. Mijn grootvader 
was er ook voorzitter van.” Willem 
seepma: “Die rol was vroeger echter meer 
symbolisch. Het draait nu meer om belan-
genbehartiging. Voorheen was het de 
gemeente die wikte en weegde. nu zie je 
dat de bewoners zelf mondig zijn, waar-
door de gemeente en ook wij op een 
andere manier moeten communiceren. 
Vroeger leverden wij slechts huurwonin-
gen. Men mocht blij zijn met een woning. 
nu stellen we de vraag: wat willen de 
bewoners? We betrekken hen vanaf het 
begin af aan bij het proces. Wat dat betreft 
kunnen we spreken van een cultuur-
omslag.” 

Realisme
Gerrit teunis, directeur Beter Wonen 
Vechtdal levert een derde invalshoek:  
“Wij als corporatie hebben aan deze 
omslag bijgedragen. De laatste jaren  
proberen we dichter bij de bewoners te 
komen en echt te luisteren. Mijn mobiele 
nummer wordt bijvoorbeeld al jaren op  
de website vermeld. Wat blijkt? Mensen 
bellen alleen als het echt nodig is. Wel 
maakt het de afstand tussen corporatie en 
bewoner kleiner waardoor de omgekeerde 
beweging ook weer plaatsvindt. Bewoners 
weten ons steeds makkelijker te vinden. 
Belangrijk is wel om realistisch te blijven. 
niet elk project kan uitgevoerd worden.  
Is hetgeen bewoners willen realiseren wel 
haalbaar en welke partijen zijn er dan bij 
betrokken? Bewoners zullen zelf de initia-
tieven moeten ontwikkelen en daarbij  
creatief zijn, zelf de handen uit de 
mouwen steken, geldstromen aanboren en 
een breed samenwerkingsverband moeten 
zoeken.” ■

meer informatie 
radboud enbersen, engbersen@sev.nl

Actueel is de vraag hoe we dorpen 
vitaal houden en er tegelijk voor 
zorgen dat mensen zich blijven 
inzetten voor de gemeenschap. 
Corporaties worden uitgedaagd 
om hun maatschappelijke activi-
teiten te verbreden en aansluiting 
te zoeken bij lokale dorpsgemeen-
schappen. Hoe werken corpora-
ties samen met bewoners om de 
sociale vitaliteit op het platteland 
te waarborgen? 

 Dichter bij 
Door socIaLe ProBLeMen op het platte-
land zoals vergrijzing, bevolkingskrimp en 
het wegvallen van sociale voorzieningen, 
verdwijnt de economische bedrijvigheid uit 
de dorpen. aan de andere kant hebben 
fusieprocessen de woningcorporaties naar 
een regionale aanpak geleid. Het gevaar 
van vervreemding ligt dan op de loer. 
Willen corporaties effectief opereren in de 
dorpen, dan moeten zij de dorpen ook van 
binnenuit kennen en samenwerken met 
het plaatselijke belang. twee voorbeelden 
hoe corporaties met bewoners samen-
werken rondom maatschappelijk vastgoed. 

Dorpshuis Zuidermeer
In Zuidermeer, een dorp in de gemeente 
koggenland, provincie noord-Holland, 
werd dit voorjaar het nieuwe dorpshuis 
officieel geopend. een typisch voorbeeld 
van een klein dorp (500 inwoners) waar 
groot werd gedacht. In het project werkten 
het Bisdom Haarlem, de parochie, de 
gemeente, de woningbouwvereniging, een 
particuliere woningstichting, de provincie 
en de dorpsbewoners samen. een unieke 
samenwerking en een schoolvoorbeeld 
van burgerparticipatie. We blikken terug 
met enkele betrokkenen: wethouder  
Jan Vriend, Peter naber, voorzitter van 

stichting Dorpshuis Zuidermeer, en direc-
teur vastgoed bij IntermarisHoeksteen,  
Jos Lambregts.

Wethouder Jan Vriend over het allereerste 
begin: “tijdens de bespreking van het leef-
baarheidplan van het dorp in 2001 in het 
plaatselijke café kwam er een duveltje uit 
een doosje. Bekend werd dat ook de café-
eigenaar wilde stoppen. De kerk was, 
zeker met het oog op de toekomst, veel te 
groot. De lasten konden niet meer opge-
bracht worden.” Peter naber vervolgt:  
“er hing al een gordijn dat de kerk in 
tweeën deelde, onder meer voor de energie-
besparing. In de achterzijde van de kerk 
werden vanaf toen de activiteiten uit het 
café, ofwel dorpshuis, georganiseerd. In de 
voorkant van de kerk vonden de kerk-
diensten plaats. Vanuit deze situatie werd 
het idee geboren om een multifunctionele 
ruimte te creëren en dit met een verbou-
wing gestalte te gaan geven.” 

Het project omvatte de transformatie van 
de kerk tot een gemeenschapshuis voor 
het dorp en de bouw van een nieuwe 
kerkje. Daartoe moest wel het overbodige 
deel van de kerk, het koorgedeelte, 
gesloopt worden. Inmiddels bevindt zich in 

het voormalige middenschip van de kerk 
een ruimte voor uiteenlopende activiteiten: 
ontmoeting, toneel, repetitie, bibliotheek, 
internetcafé, fitness en bewegingsonder-
wijs. Peter naber: “alles wat je in een café 
of ontmoetingsruimte hebt, komt samen.” 
Het project kreeg de eerste prijs erfgoed 
op eigen Benen. ook kreeg het project een 
dorpsvernieuwingprijs van de Landelijke 
Vereniging voor kleine kernen. 

samen met de 
inwoners van het dorp 
brachten we zo’n 
300.000 euro in aan 
zelfwerkzaamheid

Burgerparticipatie
Bewoners speelden in dit project een  
centrale rol. Jan Vriend: “Het dorpshuis-
bestuur bestaat uit een stichting van vrij-
willigers. Zij hebben van meet af aan mee 
om de tafel gezeten, zowel in het proces 
naar de besluitvorming toe als binnen het 
bouwproces. Vitaliteit en draagvlak in het 
dorp was het uitgangspunt.” Peter naber: 
“We wilden het met elkaar voor elkaar 
krijgen en hielden, ook bij tegenslagen, 
steeds het einddoel voor ogen. Wil je 
dingen gedaan krijgen, dan moet je zelf 

als inwoner de handen uit de mouwen 
steken.” Jos Lambregts: “samen met de 
inwoners van het dorp brachten we zo’n 
300.000 euro in aan zelfwerkzaamheid. 
als bewoners zelf werk uitvoeren, of via 
lokaal werk laten uitvoeren voor een veel 
lagere prijs, dan kun je veel besparen.” 

Gedurende het project is de samenwerking 
tussen de diverse partijen ontstaan. Is dat 
bevallen? Jos Lambregts: “Het eindresul-
taat is goed en sluit aan bij de wensen van 
de gebruikers. op het gebied van commu-
nicatie hebben we veel opgestoken. Hoe 
werk je samen met minder professionele 
partners in een professioneel proces? Wie 
heeft welke rol? Dat was verrassend, ook 
omdat in de praktijk gedurende het proces 
nogal eens wat veranderde.” 
Vraag is of er sprake is van een nieuw type 
relatie of samenwerking. Jos Lambregts: 
“nou nee. Het opkomen voor je dorp zit er 
van oudsher in. niet praten maar doen. 
aan de ene kant heb je een basis nodig en 
aan de andere kant een visie. Het gaat 
erom mensen met verschillende belangen 
te koppelen, om verschillen te overbrug-
gen. er is wat dat betreft altijd sprake van 
maatwerk. Het was niet het meest makke-
lijke project. Het ging met twee stappen 

door Madelon Stoele, beeld IntermarisHoeksteen hOe De kerk en De spOrthaL behOuDen bLeVen
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oM De PuZZeL te leggen is meer bewustwording nodig, 
meer beweging in de markt, meer samenwerking en  
kennisdeling, meer gevoel van urgentie en geloof in eigen 
kunnen. Daar gaat de seV in opdracht van het ministerie 
van VroM/WWI in de komende drie jaar iets aan doen. 
onder de noemer ‘energiesprong gebouwde omgeving’ 
voert de seV een nieuw programma uit met als doel 
drempels weg te nemen en de ontwikkeling van een 
autonoom groeiende markt te versnellen. 

Nederland loopt achter
nederland loopt achter. Zowel bij de energietransitie die 
zich in de wereld en in europa voltrekt, als bij de ambities 
die het kabinet al in 2007 in het Werkprogramma schoon 
en Zuinig heeft bepaald. terwijl het klimaatvraagstuk en 
de onzekerheid over de levering van fossiele brandstoffen 
steeds nadrukkelijker om een totale systeemverandering 
van de energiehuishouding vragen, denken we in 
nederland nog steeds dat we eindeloos op onze aardgas-
bel kunnen teren. niets is minder waar. als we op de 
huidige voet doorgaan, komt de levering van energie al 
binnen enkele decennia in gevaar. In ieder geval veel 
eerder dan wanneer de meeste gebouwen aan het eind 
van hun levensduur zullen zijn. We zien het niet of we 
willen het niet zien, want in de bouw gaan de innovaties 
met de snelheid van een slak. over korte tijd is onze 
gebouwde omgeving – in ieder geval energetisch –  
volledig verouderd. 

Geen uitstel meer
koplopers in de bouw, kennisinstellingen en andere 
betrokken partijen hebben in het kader van het Platform 
energietransitie Gebouwde omgeving (PeGo) de piket-
paaltjes duidelijk geplaatst: energieneutrale nieuwbouw 
in 2020, een halvering van het energiegebruik in de 
bestaande bouw in 2030 en een co2-reductie van 80 
procent in de gehele gebouwde omgeving in 2050.  

Je kunt huizen 
bouwen die energie-
neutraal zijn en op 
langere termijn zelfs 
huizen die energie 
produceren, in plaats 
van gebruiken

Het is allemaal haalbaar. ‘Je kunt huizen bouwen die 
energieneutraal zijn en op langere termijn zelfs huizen  
die energie produceren, in plaats van gebruiken’, zei  
platformvoorzitter Jan terlouw uitdagend. Het ministerie 
van VroM/WWI heeft de ideeën vertaald naar de 

Innovatieagenda energie Gebouwde omgeving en wil nu 
dat de daad bij het woord wordt gevoegd. Het kan, het 
moet, dus geen uitstel meer. Het ministerie heeft aan  
de seV opdracht gegeven de agenda in een driejarig  
programma uit te voeren. De beweging die de bouw-
sector hier en daar al laat zien, moet worden opgepakt, 
versterkt en verbreed. 

Opschalen, denken en doen
De seV is van mening dat de innovatie in de bouwsector 
gericht op ecologische en economische waardegroei  
het best kan worden gestimuleerd door de bestaande  
initiatieven te bewegen in de richting van een bredere  
en snellere toepassing. Vooral opschaling, kwalitatief en 
kwantitatief, verdient aandacht vanwege de huidige kloof 
tussen ambitie en realiteit. er zijn veel initiatieven, maar 
er is te weinig kracht en overtuiging om die initiatieven 
ook werkelijk tot een dominante praktijk te brengen. 
opschalen, denken en doen. Dat is in drie woorden de 
methode die in het programma wordt gevolgd. De sleutel 
wordt niet gezocht bij spectaculaire bouwkundige hoog-
standjes of technische snufjes; als de bouwwereld een 
onderscheidende rol naar zich toe wil trekken, dan moet 
er iets meer fundamenteels in beweging komen. Dat is 
lastig in een markt waar regelgeving, vooringenomen-
heid, wantrouwen, traditionele technologie en troebele 
samenwerkingsvormen de overhand hebben. 

Het energiegebruik in woningen en gebouwen kan gemakkelijk met de 
helft omlaag. Op termijn is zelfs een volledig energieneutraal gebouw-
de omgeving geen utopie. Technisch en financieel is het in principe 
geen groot raadsel meer. En iedereen weet ook dat het voordeel van een 
fors lagere energierekening jaar na jaar groter wordt. Maar waar-
om gebeurt het dan zo weinig? Waarom zijn woningen, kantoren en 
gebouwen nog steeds zo slordig met energie? Vooral in de renovatie 
van bestaande gebouwen blijven echte doorbraken achterwege, terwijl 
daar de grootste winst te behalen valt. Het ontbreekt aan integrale concep-
ten en systemen, ook al zijn de afzonderlijke stukjes van de energie-
besparingspuzzel van goede kwaliteit. door Henk Bouwmeester, beeld Absoluut Design

nieuw seV-prOgramma: energiesprOng gebOuwDe OmgeVing

seV geeft sLinger aan 
energie-innOVatie in 
De gebOuwDe OmgeVing 
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De vraag is wanneer 
de regimespelers 
hun weerstand laten 
gaan. Dat is het 
moment waarop een 
doorbraak ontstaat 
en innovatie geen 
innovatie meer is 

Verbindingen aanjagen
op grote schaal energiezuinig bouwen en renoveren 
krijgt pas kansen als bestaande innovaties worden  
verbonden tot een integrale agenda voor duurzaamheid. 
De seV wil daarom verbindingen aanjagen. Wanneer 
innovaties op het niveau van systemen plaatsvinden,  
ontstaat een positieve spiraalwerking. en die systeem-
innovaties ontstaan wanneer twee of meer bedrijven, 
organisaties en individuen de handen ineen slaan. 
Bestaande systemen moeten daarvoor op de helling.  
tot nu toe houdt een aantal hardnekkige weerstanden  
de bouwwereld echter in hun greep. Dat zijn weerstanden 
die breed leven bij alle actoren in de bouwwereld: kan 
niet, mag niet, is te duur, doen we nooit, niemand vraagt 

erom,... koplopers die het anders willen, moeten die 
weerstanden zien te weerstaan. De vraag is wanneer  
de regimespelers hun weerstand laten gaan. Dat is het 
moment waarop een doorbraak ontstaat en innovatie 
geen innovatie meer is. Het centrale doel van het  
seV-programma is om dat keerpunt te vervroegen. 

Ingebouwde zonnecellen
De belangrijkste weerstanden zitten hem niet in individuele 
technologische innovaties. Daar is de laatste jaren vol-
doende dynamiek gecreëerd. ook de kennis is geen groot 
struikelblok. De belangrijkste weerstanden hebben te 
maken met de dominantie van verouderde bouwpraktijken, 
het ontbreken van goede netwerken van bouwbedrijven 
en toeleverende industrieën en het ontbreken van een 
echte markt. In andere woorden: de klant vraagt er niet 
om, dus wij bouwpartijen zien geen reden om het anders 
te doen dan we altijd gewend waren. kom er als klant 
maar eens om: ‘Heeft u voor mij een dakkapel met inge-
bouwde zonnecellen?’ De aannemer zal het de klant op 
z’n minst sterk afraden: te duur, staat nog in de kinder-
schoenen, geen ervaring, geen garantie,…niet echt 
enthousiasmerend voor een klant die eens iets meer  
wil dan alleen het laaghangende fruit. 

Integrale energieconcepten
De kern van het seV-programma ‘energiesprong 
gebouwde omgeving’ is om de toepasbaarheid van 
bestaande technologie te vergroten door deze te vatten 

binnen nieuwe integrale energieconcepten en vervolgens 
die concepten op te schalen tot mainstream. Dat heeft 
een sterke relatie met de proceskant van de bouwkolom 
en dat is de reden om daar vanuit dit programma extra 
aandacht aan te besteden. Het programma is verder 
opgebouwd langs vier programmalijnen die op verschil-
lende manieren inspelen op het wegnemen van belemme-
ringen die innovaties of opschaling daarvan in de weg 
staan. 

Innovatie brengen waar de energie verdwijnt
De meeste aandacht gaat uit naar segmenten in de 
gebouwde omgeving die qua volume en co2-uitstoot de 
meeste zoden aan de dijk zetten. Hiervoor worden in 
samenwerking met marktpartijen oplossingen en concep-
ten ontwikkeld en aan de markt aangeboden. Het gaat 
om betaalbare concepten die niet alleen goed scoren op 
energieprestatie, maar ook op binnenmilieu, veiligheid, 
comfort en onderhoud. Met een tender worden maximaal 
drie binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten 
gestimuleerd. Deze initiatieven kunnen elders worden 
gebruikt. Voor belemmeringen die de gekozen oplossingen 
in de weg kunnen staan, worden oplossingen gezocht. 
Projecten die al zijn gestart in het kader van de unieke 
kansenregeling worden voortgezet en gevolgd. 

Verbeteren van de ketensamenwerking
Het gefragmenteerde karakter van de bouwketen biedt 
weinig ruimte voor innovaties die bijdragen aan een duur-

zame gebouwde omgeving. Door procesondersteuning 
(ook financieel), het analyseren van bestaande initiatieven, 
ondersteuning van experimenten en het ontwikkelen van 
een plan van aanpak voor ketenintegratie, wil de seV 
duurzame ketens in de bouwkolom stimuleren. Doel is  
om een bruikbare methodologie te ontwikkelen die waar-
devol is voor de klant en de aanbieder. Voor knelpunten 
die samenwerking in de weg staan, bijvoorbeeld ook  
voor aanbestedingsregels, worden oplossingen gezocht. 
als partijen beter en langduriger met elkaar samen-
werken, kunnen zij kennis en ervaring opbouwen en daar-
door steeds beter werk leveren. De focus moet daarbij  
uiteraard liggen bij het creëren van waarde voor alle  
partijen in de bouwkolom tot en met de klant en de eind-
gebruiker. Dat vraagt naast de behoefte aan andere  
competenties ook om een forse gedragsverandering 
binnen de gehele bouwkolom.

kennis is nooit 
verlies voor de 
gever maar 
altijd winst voor 
de ontvanger

Aanbodgerichte kennisontwikkeling en 
kennisdeling
Binnen de bouwsector is veel kennis aanwezig. Die wordt 
alleen onvoldoende benut om betekenisvolle innovaties 
tot stand te brengen. Volgens de seV kan een experiment 
nooit mislukken, ook al leidt het niet tot het gehoopte 
resultaat. Daarvoor is het een experiment. In de bouw is 
die houding niet aanwezig. Dat houdt de bloei van echte 
innovaties tegen. Daarnaast moet er een open houding 
zijn waarin partijen bereid zijn hun kennis te delen. ook 
dat is in de bouw schaars. kennis is nooit verlies voor de 
gever maar altijd winst voor de ontvanger. kennis is op 
zichzelf geen kwaliteit van een bedrijf. kennis wordt pas 
een kwaliteit als een bedrijf ook in staat is die kennis te 
accumuleren, te transformeren en toe te passen bij de 
ontwikkeling van producten voor de markt. Binnen het 
programma energiesprong gaat de seV een kennisinfra-
structuur opzetten waarbinnen op alle niveaus kennis 
gehaald kan worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
informatie die beschikbaar is in het kennishuis van 
agentschapnL.

Verleiden van gebouweigenaren en 
eindgebruikers
Woningcorporaties, huurders en particuliere woning-
eigenaren bepalen of de markt in beweging komt. Zolang 
klanten er niet om vragen, blijft innovatie beperkt tot 
goede bedoelingen. om de ‘circle of blame’ te doorbreken 
is het essentieel om ook de vraagzijde van de markt te 

prikkelen. De seV richt zich daarbij op verschillende  
doelgroepen en per doelgroep wordt bepaald welke 
instrumenten daarvoor kunnen worden ingezet. 
Informatievoorziening en glasheldere communicatie over 
wat kan en welke voordelen dat oplevert, vormen de  
spil van deze programmalijn. Doel van dit programmadeel 
is om een mix van instrumenten te maken waarmee  
specifieke doelgroepen enthousiast kunnen worden 
gemaakt om meer te vragen dan wat al normaal is.

De trein rijdt al
Het ministerie van VroM/WWI heeft een budget van  
€ 30 miljoen uitgetrokken om het programma 
energiesprong in de periode tot en met 2012 uit te 
voeren. nog voor de zomer wordt het uitvoeringsteam 
voorgesteld en actoren in de bouwwereld uitgenodigd  
om aan programma-activiteiten deel te nemen. Partijen 
die eens een stap extra willen zetten, worden van harte 
uitgenodigd om in te stappen. De trein rijdt al. ■

meer informatie energiesprong@sev.nl
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resterende woningen worden (waar nodig) gerenoveerd, 
de gesloopte woningen maken plaats voor groen, 
publieke ruimte of parkeergelegenheid en daarvan 
kunnen de zittende bewoners weer profiteren. Leegstand 
wordt zo voorkomen en het overige vastgoed behoudt 
zijn marktwaarde. In de praktijk blijkt dit echter lastig.  
De seV is betrokken bij de opzet en uitvoering van diverse 
krimpexperimenten, onder meer in oost-Groningen, Zuid-
Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en het noorden van Friesland. 
Het blijkt dat er veel tijd nodig is voordat alle partijen 
beseffen dat het tijdperk van groei achter de rug is. 

Bewustwording
Voortbouwend op het model van rouwverwerking van 
kübler-ross, onderscheiden we in het bewustwordings-
proces van krimp vijf fasen die de partijen, niet tegelijker-
tijd, doorlopen. In de eerste fase ontkent iedereen de 
krimp: ‘nee, dat speelt niet in ons dorp, maar wel bij de 
buren.’ In de tweede fase negeren bewoners en bestuur-
ders het fenomeen: ‘als iedereen boodschappen doet bij 
de lokale supermarkt, dan heeft hij nog jaren bestaans-
recht’. In de derde fase probeert men koste wat kost de 
krimp te stoppen. ook al wijzen alle prognoses uit dat het 
aantal kinderen te klein is om twee basisscholen in het 
dorp open te houden, toch wordt er in beide scholen geld 
gestoken voor onderhoud. In de vierde fase gaan dorpen 
en wijken onderling concurreren door toch extra wonin-
gen, winkels, voorzieningen of bedrijven te bouwen. De 
Blauwe stad in Groningen is daar een voorbeeld van. Pas 
in de laatste fase accepteert men het probleem en gaat 
aan de slag om te voorkomen dat de leefbaarheid verder 
achteruit gaat, zoals bewust ontbouwen of het gericht 
aanpakken van kwetsbare delen van de woningvoorraad. 

Niet te lang wachten
In veel door de seV ondersteunde experimenten hebben 
overheden en corporaties de meeste fasen inmiddels 
doorlopen. De bewoners zijn meestal nog in de eerste of 
tweede fase, zie het voorbeeld in Ganzedijk. Pas toen het 
probleem ook bij de bewoners doordrong, ontstond er 
draagvlak voor ingrijpen. Vergelijkbaar hiermee is de 
Bomenbuurt in Winschoten, een tweede seV-experiment 
in oost-Groningen. In 2009 lieten de gemeente en de 
corporatie een onderzoek uitvoeren onder de bewoners 
van deze naoorlogse wijk met kleine, sociale huur- en 
goedkope koopwoningen. Zowel huurders als eigenaar-
bewoners bleken nauwelijks te beseffen dat de woning-
markt aan het inzakken was. De huurwoningen zijn 
weliswaar nog in trek, maar in het koopsegment is stag-
natie merkbaar. Het is belangrijk om in de Bomenbuurt  
nú te anticiperen op de naderende krimp, ook al zijn de 
bewoners daar nog niet aan toe.

Fasen in Vrieheide
De wijk Vrieheide in Parkstad Limburg, met circa 900 
koopwoningen uit de vroege jaren zestig, laat zien 
waarom. sinds de jaren tachtig is er sprake van achter-
stallig onderhoud: de technische staat van veel woningen 
is slecht. Door de geringe vraag zijn de woningprijzen fors 
gedaald: sommige drive-inwoningen staan in Vrieheide te 
koop voor € 65.000,-. toch is de doorstroom minimaal en 

is de verwachting dat de leegstand nog verder zal toenemen. 
tegelijkertijd wordt in het centrum van het stadsdeel 
Heerlerheide, waarvan Vrieheide deel uitmaakt, op dit 
moment geïnvesteerd in de bouw van een nieuw, hoog-
waardig winkelcentrum. 
 
Dilemma
Deze voorbeelden maken het probleem in veel krimp-
gebieden duidelijk. Het individuele belang van eigenaar-
bewoners en huurders staat op gespannen voet met het 
algemeen belang: de ruimtelijke kwaliteit en de sociale 
vitaliteit van buurten en dorpen. Bewoners zijn in een 
krimpende markt niet geneigd te investeren in onderhoud 
van hun woning, want de kans dat die investering ooit 
wordt terugverdiend, is klein. overheden en woning-
corporaties zijn in veel gevallen eveneens terughoudend 
om in te grijpen. Door de krimp staat hun verdiencapaciteit 
onder druk: gemeenten zien zonder nieuwbouw hun 
inkomsten uit het gemeentefonds teruglopen en corporaties 
moeten op grote schaal afschrijven op hun portefeuille. 
Bovendien willen ze – zeker na de commotie in Ganzedijk 
– niet voor de troepen uitlopen met ingrijpende plannen 
voor sloop of renovatie, tegen de wil van bewoners. 

als zowel overheid, 
corporaties als 
particulieren wachten 
met investeren, 
wordt de weg naar 
herstel langer

Als alle partijen afwachten
als zowel overheid, corporaties als particulieren wachten 
met investeren, neemt de verloedering toe en wordt de 
weg naar herstel langer. Met als schrikbeeld de spook-
dorpen uit Frankrijk en spanje. toch is dit niet ondenk-
baar, want ingrijpen kost veel geld en de kans op 
kwaliteitsverhoging en terugverdienen is niet overal van-
zelfsprekend. De partijen in Vrieheide en de Winschotense 
Bomenbuurt zijn nog in het beginstadium van bewust-
wording. Bewoners ontkennen en wachten af, de overheid 
zoekt naar een juiste strategie. Intussen investeert bijna 
niemand, dalen de woningprijzen, wordt het draagvlak 
voor voorzieningen kleiner en vermindert de leefbaarheid. 
In het noord-Friese dorp Holwerd leken alle partijen ach-
terover te leunen. toen de seV een experiment startte om 
het krimpprobleem in beeld te brengen met onder meer 
een maatschappelijke kosten-batenanalyse, zagen ook 
bewoners de financiële problemen. De gemeente, corpo-
ratie en provincie zagen in dat zij in actie moesten komen 
en zijn nu van plan een krimpregisseur in te zetten.

Meeliften met de ander
als slechts één van beide partijen ingrijpt, lift de ander 
mee. als alleen particulieren zich inspannen, leidt dit tot 
kleinschalige, incidentele verbeteringen: sommige wonin-
gen worden opgeknapt, een dorpshuis kan openblijven 

omdat vrijwilligers zich inzetten voor schilderwerk of bar-
diensten, maar de borging op langere termijn is kwets-
baar. als de investeringen van overheden en corporaties 
komen en bewonersdraagvlak ontbreekt, leidt dit tot 
weerstand en conflicten. In Friesland werd door private 
partijen het waterrijke recreatiepark esonstad gebouwd, 
waarvan nabijgelegen dorpen als oostmahorn en anjum 
profiteren. In het Groningse nieuweschans ontwikkelde 
een ondernemer een wellness-centrum, dat veel dagjes-
mensen trekt. Hierop investeerde de overheid beperkt in 
de buitenruimte. 
Volgens het zogenoemde prisoner’s dilemma is gezamen-
lijke actie noodzakelijk voor het beste rendement. 
Wanneer beide partijen zich committeren aan een plan, 
levert dit niet alleen woningverbetering op, maar ook 
wijk- of dorpsverbetering in brede zin: de woonomgeving 
krijgt een impuls, werkgelegenheid kan behouden worden 
en het voorzieningenniveau blijft goeddeels intact. 

De krachten bundelen
De seV ondersteunt met haar experimentenprogramma 
kansrijke pilots, waarin zowel de overheid als particulieren 
gevraagd worden zich te committeren om bij te dragen 
aan passende oplossingen. De Bomenbuurt, Vrieheide, 
Holwerd, Ganzedijk – ze hebben allemaal potentie om 
aan het prisoner’s dilemma te ontsnappen. De ervaring 
wijst wel uit dat bewoners meer tijd nodig hebben dan 
andere partijen om de realiteit van krimp onder ogen te 
zien, en dat ze wantrouwend kunnen zijn over nieuwe 
plannen en visies. overheden (gemeenten en provincies) 
en woningcorporaties moeten bewoners dan ook infor-
meren en bewust maken met participatietrajecten. De 
provincie Zeeland startte bijvoorbeeld de bewustwor-
dingscampagne ‘onverkende paden’. 

Bewoners informeren
Bewonersparticipatie staat in krimpgebieden echter nog 
in de kinderschoenen. De ontwikkelingen in Ganzedijk 
waren aanvankelijk zorgwekkend, maar de ervaring in 
Holwerd bijvoorbeeld, stemt hoopvol. De kunst is om de 
afwachtende houding van bewoners te veranderen. 
Daarbij kan geleerd worden van de stadsvernieuwing en 
de herstructurering, maar de bestaande instrumenten 
moeten geschikt worden gemaakt voor de toepassing in 
krimpgebieden. Hoe vertel je een eigenaar-bewoner dat 
zijn huis over een paar jaar misschien gesloopt moet 
worden omdat er dan te veel leegstand is en dat er geen 
terugkeergarantie is? een bewoner is doorgaans niet 
geïnteresseerd in complexe gebiedsvisies en beleids-
processen, maar wil simpelweg weten of zijn woning opge-
knapt kan worden, wat dat kost en of er alternatieven zijn. 

Echte oplossingen
nu het actieplan Bevolkingsdaling is vastgesteld door het 
rijk, gaan de regio’s van start met lokale experimenten. 
Het is belangrijk dat partijen inzien dat ze bij krimp 
moeten samenwerken. De overheid moet daarbij het initi-
atief nemen. om tot echte oplossingen te komen, moeten 
echter ook andere partijen meedoen, zoals banken,  
verzekeraars, sloopbedrijven, makelaars en ondernemers. 
uiteindelijk hebben ze er allemaal belang bij. ■

WIe DraaIt er oP voor de kosten van krimp? Zijn dat 
overheden (lokaal, provinciaal of landelijk), of zijn het 
woningcorporaties en huiseigenaren omdat hun woningen 
onverkoopbaar worden? De studie Het geld geteld, die de 

seV liet uitvoeren naar de kosten van krimp in oost-
Groningen, laat zien dat publieke en private partijen bij 
krimp verschillende belangen hebben. Gemeenten zijn 
gebaat bij woningbouw, dat spekt immers de gemeente-

kas. Woningcorporaties, maar ook eigenaren van (goed-
kope) koopwoningen zijn hiervan de dupe, omdat dat de 
concurrentie in de koopsector vergroot. Grootschalig 
investeren in nieuwbouw brengt op termijn zelfs alle 
partijen in financiële problemen. effectiever is het om te 
zoeken naar andere strategieën, zoals het renoveren en 
verduurzamen van woningen, opkopen van goedkope 
koopwoningen en slopen van slechte woningen.

Bewoners in Ganzedijk
Voor bewoners is krimp altijd een bedreiging. sociale 
huurders zijn afhankelijk van het beleid van hun woning-
corporatie. Dat kan betekenen dat hun woning gesloopt 
wordt. Het oost-Groningse dorp Ganzedijk liet zien hoe 
dat kan lopen. Het dorp met nog geen 60 huur- en koop-
woningen haalde in 2008 de landelijke pers omdat 
bewoners zich keerden tegen de plannen van gemeente 
en woningcorporatie om woningen te slopen. In de 
plannen van de gemeente werd het platteland gerevitali-
seerd en werden de dorpslinten versterkt door de  
‘aangroeisels’ te slopen. Dat viel verkeerd bij de dorps-
bewoners. Het conflict escaleerde en de verantwoorde-
lijke wethouder moest het veld ruimen. na maanden van 
overleg, kozen partijen voor een gezamenlijke aanpak. 
De corporatie knapt woningen op, de gemeente inves-
teert in de publieke ruimte en de bewoners werken mee 
aan beperkte sloop, aan versterking van de dorpslinten 
en zijn bereid te verhuizen als dat nodig is. De crisis is 
achter de rug, maar de klus is nog niet geklaard, mede 
doordat veel bewoners een hypotheekschuld hebben die 
hoger ligt dan de WoZ-waarde. als de gemeente bereid 
c.q. in staat is om woningen boven de WoZ-waarde aan 
te kopen, als de corporatie een bruikbaar alternatief kan 
bieden en als bewoners bereid zijn een deel van het verlies 
te nemen, gaat Ganzedijk wellicht een betere toekomst 
tegemoet. De seV volgt de ontwikkelingen in Ganzedijk.

Problemen van eigenaar-bewoners
ook eigenaar-bewoners zijn – vooral in het goedkopere 
segment – niet te benijden. Veel bewoners kochten de 
afgelopen decennia hun huurwoning van de corporatie 
en sloten een tophypotheek af in de veronderstelling de 
woning later met overwaarde te kunnen verkopen. 
Inmiddels is de te verwachten opbrengst bij verkoop in 
veel gevallen lager dan de hypotheekschuld. Voor deze 
bewoners zit er weinig anders op dan in de woning te 
blijven. Intussen wordt er nauwelijks geïnvesteerd in het 
onderhoud van de woning. Immers, dat betaalt zich niet 
terug als de woning onverkoopbaar is. Dit leidt tot ver-
loedering. op het moment dat de kopers noodgedwongen 
naar een zorgwoning verhuizen, blijven zij zitten met een 
onverkoopbaar pand of een restschuld. 

Aanpak van krimp
In het verlengde van de vraag wiens financiële probleem 
krimp is, ligt de vraag wie oplossingen moet zoeken en 
uitvoeren. Het actieplan Bevolkingsdaling geeft aan dat 
krimp kansen biedt om de woon- en leefkwaliteit te ver-
beteren. op papier is het eenvoudig: door het slopen van 
woningen die bouw- en markttechnisch incourant zijn, 
kan de kwaliteit van buurten en wijken verbeteren. De 

bewOnersparticipatie in krimpgebieDen

partijen hebben 
eLkaar nODig
Aan de randen van Nederland neemt zowel 
het bevolkingsaantal als het aantal huis-
houdens af. Het gevolg daarvan is dat op 
sommige plaatsen woningen leeg staan. Na 
jaren van economische groei, vraagt krimp 
een andere aanpak. In dit artikel laten we 
het perspectief zien van twee belangrijke 
partijen: bewoners en overheid. 
door Anne-Jo Visser, Matthijs Uyterlinde en Karien van Dullemen 
fotografie Rob Huibers / Hollandse Hoogte
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Multifunctionele accommodaties
alle proeftuinen hebben multifunctionele accommodaties 
(mfa’s) in beheer (Leeuwarden, Middelburg, Hoogeveen, 
Breda), in aanbouw (Dronten, Helden) of plannen in ont-
wikkeling (Hengelo, De Bilt, Breda). In een mfa zijn veelal 
zorg en welzijn voor de wijk ondergebracht: informatie, 
spreekuren coördinatie, activiteiten en ontmoeting. soms 
is er ook eerstelijns gezondheidszorg, maar steeds vaker 
zijn er daarnaast ook kinder opvang, basisonderwijs en 
sport, cultuur en educatie aanwezig.
De exploitatie van deze accommodaties is moeilijk.  
Vooral welzijnsfuncties en restaurants blijken moeilijk te 
exploiteren. ook is er bij informatiefuncties niet altijd  
voldoende aanloop om in elke wijk een loket geopend te 
hebben.
In sommige proeftuinen is een soort tweedeling ontstaan: 
een mfa voor de algemene wijkbevolking – inclusief vitale 
ouderen – en een kleinere mfa voor de meer kwetsbare 
doelgroepen: vitale ouderen willen niet gezien worden in 
een gebouw dat lijkt op een ’bejaardencentrum’.
tijdens de startbijeenkomst bleek er nog een probleem te 
zijn: het aanbod van een mfa wordt nog steeds geassoci-
eerd met de klassieke buurthuizen van het welzijnswerk. 
ouderen van nu hebben meer affiniteit met de eigen  
verenigingen, de commerciële vrijetijdsbranche of andere 
nieuwe ervaringen.

De zeven deelnemende proeftuinen hebben uiteindelijk 
ingetekend op twee ontwikkelmodules:
■ nieuwe leefstijlgebonden concepten voor ontwerp en 

programmering van mfa’s (onder leiding van Marc van 
Leent);

■ exploitatiemodellen waarin oplossingen worden 
gezocht voor de economisch zwakke, maar maatschap-
pelijk belangrijke functies van mfa’s (onder leiding van 
Lucas Delfgauw).

onderdeel van 
een woon service-
gebied is dat er 
diensten worden 
aangeboden: 
klussendiensten, 
tuinonderhoud, 
en dergelijke

Wijkdienstenteams
onderdeel van een woonservicegebied is dat er diensten 
worden aangeboden: klussendiensten, tuinonderhoud, 
boodschappendiensten, hulp in de huishouding en derge-
lijke. om deze betaalbaar en betrouwbaar te kunnen  
aanbieden, is een goed georganiseerd wijkdienstenteam 
nodig. Hierin zitten naast vrijwilligers steeds vaker  
alternatieve arbeidskrachten uit de re-integratie en dag-
besteding. Dat betekent dat er ook een professioneel 
management nodig is. 
Gezien de beperkte vraag naar betaalde diensten, is het 
draagvlak op wijkniveau daarvoor meestal te klein. De 
proeftuinen signaleren een versnipperd en projectmatig 
aanbod dat na enige tijd vaak weer verdwijnt of wegzakt. 
De seV introduceerde op de startbijeenkomst vier moge-
lijke concepten:
■ stichting Lekker Leven: een landelijk werkende 

diensten centrale die contracten afsluit met betrouw-
bare, plaatselijke bedrijven of particulieren.

■ Buurtdiensten nederland: de WMo-poot van Buurtzorg 
nederland. Deze levert primair hulp in de huishouding 
maar ook hulp in het dagelijks leven met zelfsturende 
teams.

■ cambio Buurtbeheer: levert in Deventer beheerdien-
sten in de woonomgeving maar ook klussendiensten 
aan bewoners en exploiteert een buurtrestaurant; 

werkt vooral met alternatieve arbeid.
■ Wonen, Zorg en service in de Wijk: zorgt in acht 

gemeenten in Midden-Brabant voor matching van 
vraag en aanbod met dienstencheques.

Middelburg heeft gekozen voor het concept Lekker Leven 
en een contract afgesloten voor een stedelijke diensten-
centrale voor alle negen woonservicegebieden in de 
gemeente. De Bilt wil aan de slag met een combinatie van 
wijkzorgteams en wijkdienstenteams. De overige proef-
tuinen bezinnen zich nog op de keuze van een concept of 
een combinatie daarvan.

De aanpak van particulier woningbezit
Het schiet niet erg op met het levensloopbestendig 
maken van het eigen woningbezit, waar de meerderheid 
van de ouderen woont. corporaties hebben opplus-
programma’s; in de particuliere sector zijn we nog in het 
stadium van bewustwording. 
De seV liet de ervaringen hiermee in vijf vooroplopende 
gemeenten (niet de proeftuinen) onderzoeken. Het resul-
taat werd op de startbijeenkomst aan de proeftuinen 
gepresenteerd. Het aantal woningen dat daadwerkelijk 
(en dan nog op kleine schaal) werd opgeplust, bleek 
beperkt tot enkele tientallen, ondanks gemeentelijke 
oppluspremies en campagnes waarmee honderden 
oudere eigenaar-bewoners werden bereikt.

uit enquêtes blijkt 
dat de meeste 
ouderen zo lang 
mogelijk in hun 
huidige woning 
willen blijven wonen

als obstakels werden genoemd: jongere ouderen willen 
nog niet nadenken over de ouderdom en niets horen over 
opplussen; oudere ouderen willen niet meer investeren in 
hun woning en zien op tegen verbouwingen. toch blijkt 
uit enquêtes dat de meeste ouderen zo lang mogelijk in 
hun huidige woning willen blijven wonen. 

twee strategieën kwamen uit de bijeenkomst naar voren:
■ Voor de oudere ouderen zou de huidige voorlichting 

aangevuld moeten worden met een ontzorging naar 
Duits voorbeeld: daar zijn non-profit regionale woon-
adviesbureaus die niet alleen adviseren, maar ook de 
bouw en financiering verzorgen.

■ Voor de jongere ouderen moeten we meer inzetten op 
gemak, comfort en design, zodat de verbouwingen in 
de woning voor de derde levensfase (kinderen het huis 

uit, pensionering, meer vrije tijd) worden gecombineerd 
met maatregelen voor de vierde levensfase (valpreventie, 
toegankelijkheid).

De seV gaat beide strategieën samen met de vijf proef-
tuinen uitwerken tot pilots.

Overige ontwikkelmodules
In mei en juni gaan nog drie ontwikkelmodules van start. 
ten eerste wonen zonder beperkingen: een nieuwe 
methode om op wijkniveau de bouw-en opplusopgave te 
bepalen op basis van de kenmerken van de wijkbevolking 
en de woningvoorraad. Deze module wordt samen ont-
wikkeld met aedes. De tweede ontwikkelmodule gaat 
over integrale wijkzorgteams: hoe kan een maximale 
doelmatigheid en kwaliteit van wijkzorg worden bereikt 
door een aWBZ- en WMo-brede samenwerking? tot slot 
is er de facilitering van de mantelzorg: hoe kan met inzet 
van sociale en fysieke middelen op wijk- of dorpsniveau 
de potentieel aanwezige mantelzorg zo goed mogelijk 
worden ondersteund?
op een later moment wordt verslag gedaan van deze drie 
startbijeenkomsten met de proeftuinen. ■

meer informatie: jeroen singelenberg, singelenberg@sev.nl

nieuwe cOncepten VOOr
wOOnserVicegebieDen

In het driejarige proeftuinenproject ’Wijken en dorpen voor toekomstige 
generaties’ helpt de SEV tien geavanceerde woonservicegebieden, 
de proeftuinen, zich verder te ontwikkelen. De woonservicegebieden 
kunnen kiezen uit zes ontwikkelmodules. Hierin werken ze nieuwe 
concepten uit tot concrete pilots voor een onderdeel van de organi-
satie. Na twee jaar wisselen de proeftuinen hun ervaringen uit en 
worden – voorlopige – conclusies getrokken. Drie van deze ontwikkel-
modules gingen onlangs van start.

door Jeroen Singelenberg, fotografie Charlotte Bogaert / Hollandse Hoogte



20 Het Experiment - 2/2010 Het Experiment - 2/2010 21 

Voor VeeL WonInGcorPoratIes is maatschappelijk 
ondernemen geen punt van discussie meer. Binnen de 
sector lijkt de gedachte breed aanvaard dat corporaties 
zich inzetten voor de samenleving. 
Dat is niet altijd zo geweest. nog niet zo heel lang 
geleden hielden corporaties zich nauwelijks bezig met het 
bredere welzijn van hun huurders. ook de leefbaarheid in 
de wijk werd eerder gezien als een zaak voor de overheid. 
corporaties beperkten zich liever tot hun ‘ware’ kerntaken: 
het verhuren van woningen en het beheren en onderhouden 
van hun vastgoed. 
De opvatting dat corporaties zich niet alleen voor een 
betere wijk moeten inzetten, maar daarbij ook voordeel 
kunnen behalen, wint meer en meer terrein. toch blijkt 
het niet altijd zo eenvoudig om aan te geven wat dat 
voordeel inhoudt en wie dat voordeel incasseert. Iedereen 
heeft wel een idee bij begrippen als leefbaarheid en 
sociale cohesie. Maar wat is de zin van maatschappelijk 
ondernemen als we niet goed weten wat het ons oplevert? 

Aantoonbare opbrengsten
In 2005 is de seV een offensief gestart met de naam ‘het 
maatschappelijke harder’(HMH). Deze naam verwijst naar 
het streven om de opbrengsten van maatschappelijke 
investeringen ‘harder’, ofwel beter meetbaar en stuurbaar 
te maken. Waar economische opbrengsten, zoals het 
huizen bezit en de waarde daarvan, duidelijk te meten zijn, 
is dat minder makkelijk als het gaat om maatschappelijk 

rendement. Wat is precies het effect van een huismeester 
op de leefbaarheid van een wijk? Wat is het nut van een 
buurtbarbecue?  
aantoonbaar waardevolle opbrengsten, die soms uit te 
drukken zijn in euro’s, kunnen een stimulans zijn voor  
corporaties om hun beleid maatschappelijker te maken en 
te houden. In het offensief van HMH heeft de seV een 
inventarisatie gemaakt van methodieken en instrumenten 
en die in een aantal experimenten verder ontwikkeld voor 
de praktijk van woningcorporaties. 

In het karakter van de corporatie besloten
Paul Doevendans, destijds programmaregisseur bij de  
seV, kan zich nog precies herinneren hoe hij enkele jaren 
eerder met het onderwerp in aanraking kwam. als 
manager van een woningcorporatie woonde hij een  
vergadering bij waarin een voorstel werd besproken om 
meer huismeesters aan te stellen. Die zouden een posi-
tieve bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in de 
wijk. “een heel plausibele gedachte,” zegt Doevendans, 
“maar omdat we dat niet met feitelijke onderbouwing 
hard konden maken, ging de discussie al snel alleen nog 
maar over de vraag wat zo’n huismeester ons zou kosten 
en hoe we dat konden doorberekenen naar de huurders. 
er werd nauwelijks meer gesproken over de maatschap-
pelijke functie van de huismeester en wat hij zou kunnen 
opleveren voor de buurt en de bewoners. Het enige wat 
er toe leek te doen, waren de kosten en de dekking. De 

euro’s wonnen het van de maatschappelijke opbrengsten. 
Het denken in kosten won het van het denken in maat-
schappelijk investeren.” 
Dat zou anders moeten, dacht hij. Waren woningcorpora-
ties immers niet ooit opgericht met een maatschappelijk 
doel? Hadden ze niet al meer dan een eeuw lang gezorgd 
voor betaalbare huisvesting voor grote groepen in de 
samenleving? Lag daarin niet al het karakter van de cor-
poraties besloten? en zou een brede maatschappelijke 
taakopvatting niet gepaard moeten gaan met beter 
sturen op maatschappelijk rendement?

Verkeerde timing
sinds het verschijnen van de nota Heerma (1989) die 
leidde tot verzelfstandiging van de sector, hebben 
woningcorporaties een grote ontwikkeling doorgemaakt. 
De intrede van het marktdenken en de grotere vrijheid die 
corporaties door de deregulering kregen bij het bepalen 
van hun beleid, leidden tot een professionalisering van de 
organisaties. Bedrijfsmatig en resultaatgericht werken en 
het financiële rendement stonden voorop. Daarbij bleef 
de blik vooral gericht op de vastgoedkant en het interne 
bedrijf van de corporatie. Belangstelling voor maatschap-
pelijke zaken was er in die tijd weinig, merkte 
Doevendans bij zijn eerste pogingen om het onderwerp 
op de agenda te krijgen. “Het was in het midden van de 
jaren negentig absoluut de verkeerde timing om met iets 
als maatschappelijk rendement aan te komen zetten.”

maatschappeLijk renDement

Vijf jaar geleden startte de SEV een programma met de naam ‘Het 
maatschappelijke harder’. Deze naam verwijst naar het streven om 
de opbrengsten van maatschappelijke investeringen ‘harder’, ofwel 
maatschappelijke effecten beter meetbaar en stuurbaar te maken.  
In september organiseert de SEV een congres, waarbij het programma 
wordt afgesloten en overgedragen aan de maatschappelijke praktijk. 
Deelnemers kunnen op een interactieve manier kennisnemen van de 
ontwikkelde methoden en instrumenten en leren hoe deze toe te pas-
sen. Tijdens het congres worden ook het Effectenboekje en de bijbe-
horende Effecten Toolkit gepresenteerd. Daarin worden de methoden 
en instrumenten nogmaals helder op een rij gezet.
door Ricci Scheldwacht, beeld Absoluut Design

opbrengsten
maatschappelijke
investeringen

meten met De effecten tOOLkit
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Maatschappelijk én zakelijk kijken
Dat is nu wel anders. als gevolg van veranderingen in de 
samenleving zijn corporaties genoodzaakt zich meer te 
gaan bezighouden met maatschappelijke zaken als leef-
baarheid, veiligheid en zorgverlening. “Bij de een ging 
dat sneller dan bij de ander, maar het belangrijkste is dat 
corporaties inzagen dat ze zich meer op de bewoners en 
de wijk moesten gaan toeleggen. Daar lag hun toege-
voegde waarde!” 
toch bleef het binnen de corporatiewereld lange tijd 
ongebruikelijk om maatschappelijk en economisch rende-
ment met elkaar in verband te brengen, zegt Doevendans. 
“Je had de mensen die met geld, dus met het vastgoed, 
bezig waren en je had de mensen die met wonen en leef-
baarheid bezig waren. Dat waren twee gescheiden werel-
den. terwijl de vastgoedkant traditioneel nog altijd werd 
gezien als dat deel van de organisatie waar het geld  
binnenkwam, stond maatschappelijk rendement gelijk 
aan geld uitgeven. Die disbalans wilden we in evenwicht 
brengen, zodat er op een maatschappelijke en zakelijke 
manier naar maatschappelijke projecten zou worden 
gekeken.”

Behoefte aan eenvoudige instrumenten
De praktijk van alledag laat zien dat corporaties, gemeen-
ten, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties niet altijd 
een helder beeld hebben van de maatschappelijke effec-
ten die ze met hun investeringen en interventies willen 
bereiken. “Veel woningcorporaties zitten wat dat betreft 
nog volop in het leerproces,” zegt Jochum Deuten, experi-
mentenbegeleider bij de seV. “Daar zegt men: ‘We willen 
best investeren in maatschappelijke projecten, maar we 
kunnen niet goed aan onze raad van toezicht en onze 
huurders uitleggen wat het oplevert.’” 
samen met George de kam, hoogleraar Maatschappelijk 
ondernemen aan de radboud universiteit van nijmegen, 
kreeg Deuten de opdracht om een inhoudelijke verken-
ning te verrichten naar maatschappelijk rendement. De 
publicatie ‘Weten van renderen’ (2005) was daarvan het 
resultaat en vormde de basis van veel experimenten 
waarin methoden konden worden getoetst en geschikt 
gemaakt voor de praktijk van de woningcorporaties. 
Binnen de corporaties bleek de behoefte aan eenvoudige 
instrumenten om maatschappelijke effecten te benoemen 
groot. “Daarnaast ontbrak er ook een eenduidig begrip-
penkader,” zegt Deuten. “Iedereen heeft wel een idee 

wat maatschappelijk rendement inhoudt en het begrip 
kwam ook regelmatig voor in artikelen en jaarverslagen, 
maar een heldere definitie ontbrak.” 

Inzicht in maatschappelijk 
rendement begint 
altijd met inzicht in hoe 
een interventie werkt

Input-output-outcome
tijdens hun verkenning stuitten de onderzoekers op het 
begrip veranderingstheorie en het logische model van 
input – output – outcome. Die vormen samen de basis 
voor het merendeel van de instrumenten. 
“Inzicht in maatschappelijk rendement begint altijd met 
inzicht in hoe een interventie werkt, zegt Deuten. “Het is 
belangrijk om dat goed in beeld te krijgen. al leert de 
ervaring dat het misschien ook wel het moeilijkste aspect 
van maatschappelijk ondernemen is. We merkten dat 
mensen moeite hebben om te benoemen wat ze verwachten 
met een maatregel te bewerkstelligen, laat staan dat ze 
dat in het gesprek naar voren kunnen brengen. en als je 
niet precies weet wat je wilt bereiken voor bewoners en 
de wijk, dan weet je ook niet wat je moet meten.” 

Maatschappelijke effecten
De afgelopen vijf jaar heeft de seV samen met een aantal 
corporaties in verschillende experimenten methoden uit-
geprobeerd om maatschappelijk rendement te kunnen 
vastleggen. De eerste resultaten daarvan werden gepre-
senteerd in het Praktijkboek Maatschappelijk rendement 
(2007), waarin een zestal instrumenten wordt behandeld. 
Het jaar daarop werd de effectenarena (2008) gepresen-
teerd. Dit door de seV ontwikkelde instrument is een 
visueel hulpmiddel waarmee een maatschappelijke inter-
ventie kan worden blootgelegd. 
Wie inzicht wil krijgen in het maatschappelijk rendement 
van een maatregel zal stap voor stap te werk moeten 
gaan en zich de volgende vragen moeten stellen: Welke 
maatregel (activiteit) wordt genomen? Welke investeringen 
zijn daarvoor nodig (input)? Wat is het tastbare resultaat 
van die activiteit (output)? en tot welke verwachte maat-
schappelijke effecten (outcome) leidt dat ten slotte?

De meeste instrumenten die in het effectenboekje worden 
besproken, zijn grotendeels terug te voeren op dit principe. 
alfabetisch gerangschikt zijn dat:  

 1. effectenarena 
 2. effectencalculator 
 3. effectenkaart 
 4. Maatschappelijke audit 
 5. Maatschappelijke kosten Baten analyse 
 6. Maatschappelijk jaarverslag 
 7. rendement van Maatschappelijk Dividend 
 8. slim meten 
 9. social return on Investment 
 10. sturen op Maatschappelijk rendement 
 11. Verhalen 
 12. Waardenzeef

Verantwoorden naar de samenleving
Met de lancering van het effectenboekje en de effecten 
toolkit wil de seV woningcorporaties een aantal gereed-
schappen meegeven voor hun onderbouwing bij maat-
schappelijke investeringen. Waarom juist die bepaalde 
interventie? en wat is daarbij het beoogde doel? als cor-
poraties op deze vragen een duidelijk antwoord hebben, 
kunnen ze zich goed verantwoorden naar de samenleving 
en zal dat tot meer efficiency en betere resultaten leiden.

Gereedschappendatabank
Met het presenteren van het effectenboekje en de 
effecten toolkit geeft de seV het stokje over aan de  
maatschappelijke praktijk. Daar zou verdere ontwikkeling 
vorm kunnen krijgen door de toolkit uit te bouwen tot 
een gemeenschappelijke gereedschappendatabank, die 
nog meer inzicht verschaft in de relatie tussen interventie 
en effect. Dat het seV-offensief in de praktijk zijn weer-
slag heeft gevonden, blijkt niet alleen uit de enthousiaste 
reacties van de corporaties die al deelnamen aan het  
programma, maar ook uit de groeiende belangstelling van 
andere betrokken partijen. Dit congres is daar hopelijk 
opnieuw het bewijs van. ■ 

het effectenboekje verschijnt in september 2010.

meer informatie: frieda crooy, crooy@sev.nl
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De SEV is met een aantal marktpartijen op zoek naar mogelijkheden 
om nieuwe vormen van huisvesting te ontwikkelen voor arbeids-
migranten, studenten, uitgezette onderhuurders, pas gescheiden 
mensen en andere urgent woningzoekenden die niet snel genoeg aan 
de bak komen.

wOOnkubussen inpLuggen
in LeegstaanDe kantOren

eén Van De innovatieve mogelijkheden 
die we zien, is het inbouwen van sanitaire 
units in leegstaande gebouwen, vooral 
kantoorgebouwen. De seV heeft een 
onderzoekje laten doen door rien 
Worobiej naar twee nieuwe producten: 
smartcube en cubi 1.0. Daarnaast brach-
ten we met het seV-netwerk Wonen 
urgent een bezoek aan een door studen-
tenhuisvester sLs verbouwd schoolge-
bouw in Leiden.
De volgende stap is het starten van een of 
meer proefprojecten in tijdelijk leeg-
staande kantoren. Hierover is de seV in 
gesprek met leegstandbeheerder camelot, 
de gemeente amsterdam en de Woonbond.

Een slimme kubus
De smartcube van Holland composites is 
een ‘meubel’ dat bestaat uit een sanitaire 
unit plus een keukenblok, waar bovenop 
een bed kan worden gemaakt. De 
smartcube wordt als bouwpakket aange-
voerd en binnen een dag gemonteerd en 
geïnstalleerd door aansluiting op het 
bestaande leidingsysteem in het gebouw 
via één klein gat in de vloer.
Door de smartcube in een bestaande kan-
toorkamer of ziekenhuiskamer te plaat-
sen, ontstaat een woon-slaapkamer voor 
een of twee personen. De smartcube is in 
2007 geplaatst in een voormalig kantoor-
gebouw in Middelburg met 140 wooneen-
heden en een voormalig ziekenhuis in 
Leiden met 200 wooneenheden. In beide 
gevallen gaat het om studentenhuisvesting.

Slim en trendy
De cubi 1.0 is primair ontwikkeld voor de 
hotelbranche en is te zien in het Qbic 
hotel in het Wtc-gebouw in amsterdam-
Zuid, waar een deel van de kantoorruimte 
tijdelijk is omgezet in hotelkamers. In de 

hotelversie gaat het om een kubus die 
bestaat uit een ‘hemelbed’ met een sani-
taire unit en een werkblad met tv en inter-
net. er zijn ook versies in ontwikkeling 
voor corporaties met een keukenblok en 
met een stapelbed in plaats van hemelbed.
De cubi heeft een wat meer trendy uit-
straling en is in de hotelversie ook wat 
duurder dan de smartcube. In de versie als 
tijdelijke woonunit kosten beide producten 
ongeveer € 5500 exclusief installatie. Voor 
dit najaar zijn 250 cubi’s gepland in een 
voormalig kantoorgebouw in eindhoven.

Leegstandsbeheer
De toepassing van woonkubussen roept 
visioenen op van een geheel nieuwe vorm 
van leegstandsbeheer. Zowel tijdelijk 
wonen (maximaal 5 jaar op basis van de 
Leegstandswet) als short stay (maximaal  
1 jaar) is denkbaar. De investeringen zijn 
relatief gering, de units zijn demontabel 
en kunnen worden gerecycled naar een 
ander gebouw. De leegstaande kantoor-
ruimten hoeven alleen wind- en water-
dicht te zijn, verwarming te hebben en in 
bruikbare staat te zijn achtergelaten of 
opgeknapt. In plaats van een of twee 
kraakwachten, passen nu wel honderd of 
tweehonderd tijdelijke bewoners in een 
kantoorgebouw. Verschillende verhuur-

formules zijn mogelijk, variërend van basic 
voor de arbeidsmigranten (2-4 bewoners 
per kubus) via individual voor studenten 
en jongeren tot een gemeubileerde short-
stay studio voor personeel van internatio-
nale bedrijven en gescheiden mensen.

Benodigdheden
natuurlijk moet er nog wel het nodige 
worden uitgezocht voor het zover is. De 
eerste voorwaarde is dat er kantoorge-
bouwen worden aangeboden die naar 
verwachting vijf tot tien jaar leegstand 
tegemoet gaan. De gemeente zou aan  
tijdelijke functiewijziging moeten mee-
werken. Het gebouw zou een geschikte 
interne structuur moeten hebben (kamer-
tjes), voldoende capaciteit moeten hebben 
in de aanwezige leidingenstructuur en 
voldoende vluchtwegen moeten bieden in 
verband met de brandveiligheid.

Kinderziekten
Dan nog kunnen er technische en kosten-
verhogende problemen optreden zoals bij 
het door sLs met smartcubes ingerichte 
voormalige ziekenhuis aan de Hooigracht 
in Leiden. er waren problemen met de 
aansluitingen van de smartcubes op de 
bestaande leidingen en installaties in het 
gebouw. Dat had vooral te maken met het 

gegeven dat er niet één verantwoordelijk 
bouwbedrijf was dat de smartcubes goed 
integreerde in de verbouwing. een ander 
probleem was de capaciteit van de lucht-
verversingsinstallatie. Bij een volgend 
project, de verbouwing van een monu-
mentaal schoolgebouw tot huisvesting 
voor internationale studenten, heeft sLs 
gebruik gemaakt van een ander type 
prefab sanitaire units van Franse makelij; 
maar hier ging het om een permanente 
transformatie met een hoger gewenst 
kwaliteitsniveau.
De kinderziekten bij de installatie van 
smartcubes in het project Hooigracht zijn 
voor sLs geen reden om niet opnieuw met 
dit product te werken als de mogelijkheid 
zich voordoet. 

Experimenten gezocht
er is in het land dus nog geen ervaring 
met tijdelijke transformatie van kantoor-
gebouwen in woon- of shortstay gebouwen 
met sanitaire kubussen. De rekensommen 
voor de exploitatie moeten nog worden 
gemaakt, de vergunningen verleend.
onlangs werd in de kamer de Motie 
Linhard aangenomen, die de mogelijkheid 
schept binnen de Wet ruimtelijke 
ordening leegstaande kantoren niet  
voor vijf, maar voor tien jaar tijdelijk te 
bestemmen voor ‘maatschappelijk 
gewenste functies’ waaronder wonen.  
Dit vergroot de kans op een rendabele 
exploitatie van leegstaande kantoor-
ruimte, zodat gebouw eigenaren eerder 
zullen kiezen voor deze bron van inkom-
sten. De seV wil graag experimenten 
starten in één of meer steden. ■

meer informatie jeroen singelenberg, 
singelenberg@sev.nl

door Jeroen Singelenberg, beeld Smartcube, Cubi

Maatschappelijk rendeMent
Meten Met de effecten toolkit



De seV gaat verhuizen op 
1 juli 2010.

het nieuwe bezoekadres is:
groothandelsgebouw
stationsplein 45, unit a7.194
3013 ak rotterdam

het postadres blijft hetzelfde.

Op 1 en 2 juli is de seV 
telefonisch niet bereikbaar.

Colofon
Het Experiment is een kwartaaluitgave van de SEV, Postbus 1878, 3000 BW
Rotterdam. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting is er om innovatieve 
antwoorden te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied 
van wonen. Dat doen we door op zoek te gaan naar vernieuwende, grens-
verleggende en oplossingsgerichte ideeën. Deze ideeën werken we uit in  
praktijkexperimenten. 

Een abonnement op Het Experiment is kosteloos en aan te vragen via 
www.sev.nl. Adreswijzigingen kunt u schriftelijk doorgeven. Gebruik daarvoor 
de achterkant van de adresdrager. Overname van artikelen is mogelijk na 
toestemming van de hoofdredacteur.

Hoofdredactie: Karien van Dullemen
Stagiaire: Luca de Boer
Teksten: Lex de Boer, Henk Bouwmeester, Maaike Poppegaai, Ricci Scheldwacht, 
Hanneke Schreuders, Jeroen Singelenberg, Madelon Stoele, Matthijs Uyterlinde 
en Anne-Jo Visser 
Beeldmateriaal: Absoluut Design, Joost Brouwers, Hollandse Hoogte, 
IntermarisHoeksteen, Len Munnik, Geneviève Ruocco en Smartcube/Cubi
Concept en vormgeving: www.absoluutdesign.nl
Lithografie en druk: NPN drukkers
Alle SEV-publicaties kunt u downloaden op www.sev.nl

SEV@ctueel is onze maandelijkse digitale nieuwsbrief. 
U kunt zich gratis abonneren via www.sev.nl


