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EFFECTENARENA: KANSRIJKE 

WIJKEN VOOR GEZINNEN 
 

Erik Snel, Jochum Deuten, Liesbeth Heering1 

 

 

Vooraf 

Het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam vroeg de Kenniswerkplaats Leefbare 

wijken een voorstel te doen om een maatschappelijke kosten-batenanalyse2 (MKBA) uit te voeren 

over het beleidsprogramma Kansrijke wijken. Wat dit programma behelst wordt hierna uitgelegd. 

Om dit beleidsprogramma nader te verkennen en om zicht te krijgen op mogelijke positieve en 

negatieve effecten van het beleid hebben we een Effectenarena georganiseerd. Dit instrument is 

een veel gebruikte eerste stap voor het opstellen van een van MKBA. De Effectenarena is een 

dialooginstrument waarbij betrokkenen bij een bepaald beleid vanuit verschillende perspectieven 

praten over wat het beleid precies behelst, wie daarvoor activiteiten moet ondernemen, wat 

mogelijke effecten van het beleid zijn en welke partijen voor- of nadeel van het beleid kunnen 

ondervinden. Op een bijeenkomst met ruim 20 deelnemers is aan drie verschillende tafels 

gesproken over de centrale pijlers van het beleidsprogramma: wonen, buitenruimte & spelen en 

onderwijs.  

 

Hieronder volgt een verslag op hoofdlijnen van deze sessies. Deze exercitie is het best te zien als 

een eerste verdieping en toets van het beleidsprogramma. Soms gaf het gesprek verheldering, op 

andere punten riep het vragen op, onder meer over onder welke voorwaarden de gewenste 

positieve uitkomsten van het beleid te verwachten zijn en of er ook negatieve gevolgen kunnen 

ontstaan. Deze vragen geven aangrijpingspunten om het programma te versterken. In ieder geval 

hopen wij dat dit verslag van de gesprekken meer inzicht geeft in welke positieve dan wel 

negatieve gevolgen van het beleid mogelijkerwijs kunnen optreden volgens diverse stakeholders of 

belanghouders. Deze ideeën kunnen worden meegenomen bij eventueel verder onderzoek over 

de effecten van het programma. 

 

Wij danken de deelnemers voor hun aanwezigheid en actieve bijdrage aan de Effectenarena. 

Verder danken wij Priscilla Ramjiawan en Wijnand Kerklaan (respectievelijk masterstudent en 

onderzoeker van de Afdeling Bestuurskunde/Sociologie van de EUR) voor hun hulp bij het 

organiseren van de bijeenkomst. 

 

                                                        
1 Jochum Deuten is zelfstandig onderzoeker en adviseur en gespecialiseerd in vraagstukken rond de 
effectiviteit van maatschappelijke inzet. Liesbeth Heering is als onderzoeker verbonden aan de afdeling 
Onderzoek en Business intelligence van de gemeente Rotterdam. Erik Snel is als onderzoeker bij de Afdeling 
Bestuurskunde/Sociologie van de EUR en is coördinator van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. 
2 Voor meer informatie zie: www.mkba-informatie.nl 
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1. Het beleidsprogramma Kansrijke wijken 

Rotterdam heeft “sterke schouders” nodig, aldus het gemeentebestuur. De stad wil “kansrijke 

groepen” aan zich binden, omdat die vanwege hun weerbaarheid en daadkracht bijdragen aan de 

economische en sociale groei van de stad. Het gaat om (voormalige) studenten, jonge 

professionals, gezinnen met hoogopgeleide ouders en zogenoemde empty nesters. Het 

beleidsprogramma Kansrijke wijken is één van de instrumenten om dit doel te realiseren. Dit 

beleidsprogramma richt zich op kansrijke gezinnen, d.w.z. gezinnen met minstens één kind, met 

hoogopgeleide (HBO of hoger), werkende of werkzoekende ouders, die geen bijstandsuitkering 

ontvangen en een duurdere huur- of koopwoning (willen) bewonen (WOZ-waarde vanaf 160.000 

euro). Het gemeentebestuur ziet al een ontwikkeling dat dit soort gezinnen zich graag in oudere 

stadswijken rond de binnenstad vestigt, zij het in mindere mate dan in steden als Amsterdam en 

Utrecht. Het programma Kansrijke wijken beoogt deze ontwikkeling te versnellen, mede door 

“versterking van initiatieven van partijen en bewoners uit de wijk, zodat de wijk aantrekkelijker 

wordt voor de doelgroep en het investerend vermogen in de wijk structureel versterkt”- aldus 

geformuleerde uitgangspunt van het beleid. 3 

 

Het programma richt zich op negen wijken rondom de Rotterdamse binnenstad: Middelland, 

Nieuwe Westen en Oud Noorden, Liskwartier, Nieuw-Crooswijk, Kralingen-West, Nieuwe 

Westen, Schiemond (daarbinnen: Lloydkwartier), Katendrecht en Kop van Zuid-Entrepot. Het 

accent van het beleid ligt in eerste instantie op de eerste drie wijken, waar de gewenste 

veranderingen al gestalte krijgen (vet omrand in onderstaande figuur). 

 

 
 

Het programma beoogt de genoemde wijken aantrekkelijker te maken voor kansrijke gezinnen. 

Concreet is het doel van het programma dat aan het einde van de huidige collegeperiode (in 

2018) in negen wijken rondom het centrum  het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen met 10,0% 

                                                        
3 Zie voor meer informatie over dit beleidsprogramma: 
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20ontwikkeling/Document%202015/programma
_kansrijkewijken_20%20maart.pdf  

http://www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20ontwikkeling/Document%202015/programma_kansrijkewijken_20%20maart.pdf
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20ontwikkeling/Document%202015/programma_kansrijkewijken_20%20maart.pdf
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gestegen is. In 2014 bedroeg het aandeel kansrijke gezinnen in de negen aangewezen wijken 9,4%. 

De onderzoeksafdeling van de gemeente berekende met behulp van de gegevens uit diverse 

registraties hoeveel kansrijke gezinnen in 2014 en 2015 in de drie wijken waar het hier om gaat, 

woonden. In 2014 woonden in deze drie wijken in totaal 1895 kansrijke gezinnen; dat is 8,6% van 

alle huishoudens in deze wijken. De inzet van het beleid is dat dit aandeel kansrijke gezinnen in 

2018 10% hoger ligt.  

 

 Totaal aantal 

huishoudens 

Aantal kansrijke 

gezinnen 

Percentage 

kansrijke gezinnen 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Nieuwe Westen 8263 8305 804 796 9,7% 9,6% 

Middelland 5359 5363 590 624 11,0% 11,6% 

Oude Noorden 8469 8417 501 497 5,9% 5,9% 

Totaal 3 wijken 22091 22085 1895 1917 8,6% 8,7% 

Bron: afdeling Onderzoek en Business intelligence (OBI), gemeente Rotterdam. 

 

Overigens blijkt uit de eerste cijfers (per 1-1-2015) dat het aandeel kansrijke gezinnen in deze drie 

wijken in het eerste jaar van het beleid slechts licht is gestegen. In één wijk (Nieuwe Westen) is 

het absolute aantal kansrijke gezinnen zelfs iets gedaald. 

 
 
2. De drie pijlers van het beleid: doelen en middelen 

Om meer kansrijke gezinnen in deze wijken te krijgen, dan wel hen voor de wijk te behouden, wil 

het programma op drie punten actie ondernemen: (1) wonen, (2) buitenruimte en spelen, (3) 

onderwijs. Dit zijn de drie pijlers van het beleidsprogramma. Hieronder staat per pijler kort 

aangegeven wat het doel van het beleid is en welke beleidsinstrumenten men hierbij voor ogen 

heeft.4 De gemeente Rotterdam heeft voor de collegeperiode 2014-2018 een bedrag van 7,5 

miljoen euro uitgetrokken om de ontwikkelingen in de kansrijke wijken aan te jaren en te 

versnellen.5 

 

(1) Pijler wonen 

Doel van het beleid op het vlak van wonen is om voldoende aantrekkelijke koop- en 

huurwoningen voor kansrijke gezinnen in de betreffende wijken te realiseren door nieuwbouw, 

verkoop en eventueel vergroten van bestaande huurwoningen, zelfbouw en kluswoningen te 

stimuleren en door te investeren in (onderhoud van) de bestaande woningvoorraad. Niet bekend 

is hoeveel nieuwe gezinswoningen nodig zijn in deze wijken om de doelstelling “10% meer 

kansrijke gezinnen” te realiseren. Dit is mede afhankelijk van in hoeverre bestaande woningen 

geschikt zijn voor kansrijke gezinnen en ook van schommelingen in het aantal andere 

huishoudens in de wijken, zoals jongeren of alleenstaanden. 

 

                                                        
4 Het onderstaande is grotendeels ontleend aan de notitie Ontwikkelingsagenda kansrijke wijken, voortgang 2015 van de 
gemeente Rotterdam 
5 Mededeling van de gemeente Rotterdam.  
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Activiteiten tot dusver en plannen: Tot juni 2015 zijn in de betreffende wijken 147 

nieuwbouwwoningen opgeleverd, eind 2015 zou gestart zijn met de bouw van nog eens 59 

gezinswoningen. In de hele periode (2014-2018) wil men in totaal 550 nieuwbouwwoningen voor 

gezinnen realiseren in de 9 wijken. Daarnaast wil men door verkoop en eventueel vergroten van 

huurwoningen (bijvoorbeeld samenvoegen van een beneden- en bovenwoning tot één grotere 

woning) nog eens 250 woningen voor gezinnen realiseren en wil men enkele bestaande panden 

van de gemeente “transformeren” (mede door zelfbouw) dat ook hier grotere gezinswoningen 

ontstaan. Tot slot wil men de woningvoorraad van de negen wijken verbeteren door grootschalig 

onderhoud (voornamelijk aan funderingen) aan te pakken. 

 

(2) Pijler buitenruimte & spelen 

Doel van het beleid op dit vlak is om voldoende, aantrekkelijke buitenruimte voor gezinnen en 

kinderen te realiseren om prettig buiten te spelen en te verblijven. Als middelen om dit te 

realiseren worden de volgende zaken genoemd: vergroening van buitenruimte, zelfbeheer van 

buitenruimte, groenere schoolpleinen, “droomstraten”6, zwerfvuil verminderen, gymzalen van 

scholen gebruiken voor binnenspeelruimte en door meer speel- en ontmoetingsruimte te creëren 

op trottoirs (mede door inpandige fietsenstallingen te stimuleren). Overigens kan men zich 

afvragen hoe belangrijk groen en recreatiemogelijkheden in de buurt zijn voor kansrijke gezinnen 

die zich hier willen vestigen. Uit eerder onderzoek onder vertrekkers uit Rotterdam bleek dat 

veiligheid en drukte in de buurt eerder motieven waren uit de stad te vertrekken dan 

onvoldoende groen of speel- en recreatiemogelijkheden in de buurt.7 

 

Activiteiten tot dusver: met verschillende scholen worden afspraken gemaakt over vergroening 

en openstellen van schoolpleinen voor de buurt. In diverse wijken zijn samen met bewoners en 

ondernemers plannen ontwikkeld voor vergroening van de buitenruimte (bijv. groen op pleinen 

en in straten, geveltuinen, bloembakken, hanging baskets, etc.). Er zijn enkele initiatieven genomen 

om meer speelmogelijkheden met toezicht te creëren (bijv. diverse speeltuinen, een 

duimdropcontainer en een “kinderspeelhuis”). Dit betreft deels bestaande projecten met 

zelfbeheer van bewoners. 

 
(3) Pijler Onderwijs  

Doel in deze pijler is om een beter aansluitend onderwijsaanbod in de wijk te realiseren voor 

kinderen van kansrijke gezinnen om te voorkomen dat ouders hun kinderen buiten de wijk naar 

andere  scholen sturen. Het streven is dat in elke wijk één of twee bestaande basisscholen het 

predicaat “excellent” krijgen en dat er in de omgeving van de wijken excellente middelbare 

scholen zijn. Geconstateerd wordt dat zulke doelstellingen een langere adem vergen. Inmiddels 

heeft men gesprekken met schoolbesturen geopend om dit te realiseren. 

 

                                                        
6 In een “droomstraat” krijgen bewoners gedurende enkele maanden de mogelijkheid om hun straat anders in te 
richten, bijv. door parkeerruimte voor auto’s tijdelijk te vervangen door ruimte voor spelen en ontmoeten. Het idee 
is dat hierdoor zichtbaar wordt hoe de straat meer leefbaar gemaakt kan worden. 
7 M. Dujardin en W. van der Zanden, Komen en gaan 2013. Rotterdam: OBI, p. 37 
http://www.rotterdam.nl/Clusters/RSO/Document%202014/OBI/Publicaties/13_A_0204%20Definitief%20rapp
ort%20Komen%20en%20Gaan%202013.pdf  

http://www.rotterdam.nl/Clusters/RSO/Document%202014/OBI/Publicaties/13_A_0204%20Definitief%20rapport%20Komen%20en%20Gaan%202013.pdf
http://www.rotterdam.nl/Clusters/RSO/Document%202014/OBI/Publicaties/13_A_0204%20Definitief%20rapport%20Komen%20en%20Gaan%202013.pdf
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Activiteiten tot dusver: op diverse scholen in de drie wijken zijn nieuwe onderwijsinitiatieven 

genomen, zoals naschoolse educatie op basisschool De Fontein in Oude Noorden, meer 

mogelijkheden voor kinderen om hun eigen tempo, niveau, en leerstijl te ontwikkelen op 

basisschool De Vierambacht (i.s.m. ouders) in Nieuwe Westen en de opening van de Vrije School 

Rotterdam-West in Middelland.  

 

 
3. Over de Effectenarena 

Om meer inzicht te krijgen in het programma en op de mogelijke effecten daarvan is een 

werksessie rond de Effectenarena8 georganiseerd. Een Effectenarena is een dialooginstrument 

waarbij betrokkenen bij een bepaald beleid vanuit verschillende perspectieven praten over de 

volgende vier kerningrediënten: 

 de activiteiten: welke activiteiten worden ondernomen? 

 de investeerders: welke partijen leveren de bijdragen die nodig zijn voor deze activiteiten? 

 de maatschappelijke effecten: welke opbrengsten of kosten zijn er voor de wijk en voor 

de individuele bewoners/cliënten/deelnemers? 

 de incasseerders: welke partijen hebben voordeel (of eventueel nadeel) van deze effecten?  

 

Om deze vragen te bespreken, is er per pijler van het kansrijke wijkenbeleid een effectenarena 

georganiseerd. Dit resulteerde in een discussieavond waarin in drie groepen de onderdelen van 

het programma onder de loep zijn genomen. In het totaal waren 20 personen aanwezig (zie 

bijlage 1). Om een zo rijk mogelijk beeld te krijgen is gezocht naar een zo gevarieerd mogelijke 

vertegenwoordiging van belanghouders: medewerkers van de gemeente en woningcorporaties, 

bewoners, externe deskundigen, etc. De uitkomsten van deze gesprekken staan hieronder 

vermeld.  

 

De Effectenarena registreert de verwachtingen van de deelnemers. Dat levert een eerste toets van 

het beleid. Ook geeft het een peiling van het draagvlak van het beleid. Dit betekent echter niet 

dat het beleid feitelijk ook tot deze verwachte (of gevreesde) uitkomsten zal leiden. Dit vergt 

nader vervolgonderzoek, zoals bijvoorbeeld een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). 

Een MKBA biedt de mogelijkheid om de beleidstheorie nader te onderbouwen en toetsen. Ook 

wordt daarin gezocht een naar een goede monetaire waardering van de diverse effecten. De 

Effectenarena geeft hiervoor duidelijke richtingaanwijzers, bijvoorbeeld over de terreinen waarop 

het beleid positieve of negatieve gevolgen zou kunnen hebben en die dus in het 

vervolgonderzoek moeten worden “meegenomen”. 

 

 

 

                                                        
8 Meer informatie: http://watwerktstudio.nl/effectenarena 

http://watwerktstudio.nl/effectenarena
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4. Effectenarena Wonen 

(1) Voorgestelde interventies/beleidsactiviteiten  

Binnen het thema ‘wonen’ zijn twee interventies aangewezen die de meeste impact zullen hebben, 

te weten het toevoegen van woningen en de verkoop van huurwoningen.  

Toevoegingen aan de bestaande woningvoorraad zullen voornamelijk tot stand komen door 

nieuwbouw 550 woningen tot 2018 in de 9 geselecteerde wijken). Kluswoningen, 

zelfbouwinitiatieven, en transformaties van leegstaande panden (mede door collectief particulier 

opdrachtgeverschap) dragen hier ook aan bij. Daarnaast zullen in deze wijken 40 à 50 

huurwoningen verkocht worden in 2015/2016, waarvan er een aantal als kluswoning aangeboden 

wordt. Aangezien deze twee interventies tot het reeds bestaande beleid van gemeente en 

woningcorporaties behoren, wordt verwacht dat deze ingrepen relatief snel veranderingen teweeg 

kunnen brengen.  

Dit in tegenstelling tot het samenvoegen van kleinere woningen tot een grotere gezinswoning. 

De ‘business case’ hiervan is lastig rond te krijgen. Bovendien kent de woningmarkt een 

tegengestelde beweging naar juist kleinere units.  

Het aanpakken van de funderingsproblematiek wordt genoemd als fysieke voorwaarde. Meer 

aandacht voor gebrekkige funderingen kan toekomstige bewoners echter ook afschrikken om een 

huis in deze gebieden te kopen. Het geven van goede voorbeelden na renovatie kan dit 

tegengaan.  

 

Bij elkaar kunnen deze interventies aanleiding geven om cruciale beslissingen over aanstaande 

investeringen en aanpassingen in de wijken net een ‘kansrijke’ kant op te sturen. Door dit 

momentum kan het beleidsprogramma mogelijk meer invloed uitoefenen dan aan de hand van de 

relatief bescheiden interventies te verwachten is. 

 
(2) Wie zijn de investeerders? 

Zonder de inzet van investeerders komen deze projecten niet van de grond. Vooral de gemeente 

Rotterdam, de betrokken woningcorporaties, en lokale bewoners zijn hierbij onmisbaar, 

hoewel kleine bouwbedrijven en particuliere investeerders ook bijdragen leveren.  

Verschillende afdelingen binnen de gemeente dragen vastgoed, begeleiding, en buitenruimte aan. 

Daarnaast stellen woningcorporaties financiën, organisatiekracht, en woningen uit hun 

portefeuille beschikbaar. De bijdrage van bewoners, zowel nieuwe als oude, maken deze 

investeringen in zekere zin af. Via de tijd/energie en geld die zij in de woningen en hun 

leefomgeving en hun nabij wijkeconomie investeren, krijgen de inspanningen een bredere impact.  

 

(3) Verwachte effecten: wie incasseert en zijn er ook verliezers? 

Om te beginnen wordt verwacht dat de interventies leiden tot een beter straatbeeld en (bij 

voldoende ‘dosis’) tot een betere uitstraling van de buurt. Doordat het programma aanstuurt 

op het vullen van lege plekken met zelfbouw en het tegengaan van leegstand in grotere panden, 

waar voorheen kleine kantoren of scholen waren gehuisvest, krijgen de gevels en plinten een 

kwaliteitsimpuls. Hierdoor kan de woontevredenheid bij buurtbewoners groeien, waardoor 

wellicht hun verhuisgeneigdheid vermindert. Daarnaast kan dit leiden tot meer 

betrokkenheid bij de buurt, wat zich kan vertalen naar meer participatie en zelfinitiatieven 

onder bewoners.  
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Deze veranderingen kunnen echter ook tot spanningen tussen bewonersgroepen leiden, 

vooral tussen zittende en nieuwe bewoners. Niet iedereen beleeft de interventies op dezelfde 

manier. Zittende bewoners kunnen deze veranderingen als een verlies ervaren; kenmerken van 

‘hun’ wijk verdwijnen en worden ingeruild voor nieuwe kenmerken, voor de nieuwkomers. 

Bijvoorbeeld als ‘het vertrouwde café’ verruild wordt voor een ‘hip koffietentje’. Huurders 

kunnen zich achtergesteld voelen door veranderingen in dezelfde straat of binnen hetzelfde blok 

ten behoeve van (nieuwe) kopers. Investeringen in bepaalde delen van de wijk kunnen bij 

sommigen gevoelens van ‘relatieve deprivatie’ opwekken, ook al investeert het programma in de 

hele wijk. Daarnaast kunnen sociale verschillen uitvergroot worden wanneer contacten tussen 

nieuwkomers/kopers en huidige bewoners/huurders uitblijven of door botsende belangen en 

ideeën over wat goed of slecht voor de buurt is. Bovendien kunnen ‘kansrijke’ bewoners 

mondiger zijn en de weg naar de relevante organisaties beter vinden, waardoor het van belang is 

evenwichtig signalen op te vangen uit de wijk.  

 

Op wijkniveau kan het toevoegen van woningen en het verkopen van huurwoningen meer 

aantrekkelijke woningen voor de doelgroep kansrijke gezinnen opleveren. Deze ingrepen 

kunnen ook een verdunningseffect op de wijk hebben, doordat de bevolkingsdichtheid daalt. 

Zeker wanneer de gemeente een huisvestingsverordening met nul-quotum instelt, zodat er geen 

kleinere wooneenheden meer gevormd mogen worden, kan het samenvoegen van kleinere 

woningen tot gezinswoningen hieraan bijdragen. Deze verdunning kan een positief effect hebben 

op de ervaren leefbaarheid in de wijk, maar ook een negatief effect op de aanwezige 

voorzieningen uitoefenen, omdat het draagvlak daarvoor verdwijnt. De vraag is echter of ‘de 

dosis’ of omvang van de interventie hiervoor voldoende is. 

 

Op stedelijk niveau kan het grotere aanbod van aantrekkelijke woningen voor ‘kansrijke’ 

gezinnen de wooncarrière van deze groep in Rotterdam verlengen. Veel gezinnen willen immers 

wel in de stad blijven, mits de voorwaarden hiervoor aanwezig zijn. Het vasthouden van deze 

groep vergroot het aantal hoogopgeleiden, waardoor het voor bedrijven aantrekkelijker kan 

worden om zich in de omgeving te vestigen (waardoor het voor hoger opgeleiden weer 

aantrekkelijker wordt, enz.). De stad zou hier sociaal en economisch weerbaarder van worden. 

Maar wat gebeurt er met de wijken en woningen die deze nieuwkomers achterlaten? Wanneer 

verhuizingen binnen Rotterdam plaatsvinden, kan zich een omgekeerd waterbedeffect voordoen. 

Wanneer bijvoorbeeld kansrijke gezinnen vanuit de buitenwijken van Rotterdam naar de 

“kansrijke” wijken verhuizen, is het de vraag wie de achtergelaten woningen betrekt en wat dit 

betekent voor de verhuisketen binnen de stad. Het zou ertoe kunnen leiden dat meer marginale 

bevolkingscategorieën meer geconcentreerd wonen aan de randen van de stad. Dit vraagt nader 

onderzoek. Tevens kan de sociale woningvoorraad in de stad afnemen als gevolg van stijgingen in 

de lokale vastgoedwaarde. Woningcorporaties krijgen door deze stijging te kampen met hogere 

kosten én hogere inkomsten, zodat het onduidelijk blijft welke effecten op zullen treden. Ook is 

het nog onduidelijk hoe ‘kansrijke’ gezinnen met een andere etnische achtergrond over deze 

projecten denken. Is de leefstijl van deze groep wezenlijk anders dan die van andere kansrijke 

gezinnen? En heeft dit invloed op hun wooncarrière? Al deze vragen zijn interessant om mee te 

nemen in het onderzoek. 
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5. Effectenarena Buiten en spelen 

 

(1) Voorgestelde interventies/beleidsactiviteiten  

De deelnemers missen een aantal belangrijke interventies in de door de gemeente voorgestelde 

beleidsactiviteiten in de buitenruimte. De belangrijkste activiteit is volgens de deelnemers 

verkeersveiligheid, gevolgd door creatieve speelplekken met pedagogisch toezicht, 

stoepen benutten voor ontmoeten en spelen en ten slotte meer inzet vergroening 

buitenruimte. Verkeersveiligheid en pedagogisch toezicht zijn geen onderdelen van het 

programma.  

1. Verkeersveiligheid. Rotterdam kent veel grote wegen die woonbuurten doorkruisen. Hier 

wordt vaak (te) hard gereden. Daarnaast is er veel hufterig rijgedrag, vooral om en nabij 

coffeeshops. Ook (drie)dubbel parkeren komt hier vaak voor. Tenslotte is er vervuiling omdat 

automobilisten asbakken en ander afval op straat kieperen. Men constateert een tegenstelling 

tussen oude bewoners van deze stadswijken die vaak een auto hebben en nieuwe middenklasse 

gezinnen die veel op de fiets doen. Mogelijke oplossingen: vermindering autoverkeer, minder 

parkeerplekken in de buurt, veilige fietsroutes (vooral van en naar scholen), bredere en veilige 

trottoirs, veilige oversteekplaatsen (vooral bij scholen), veel strengere handhaving: tegengaan 

huftergedrag op straat.  

2. Meer inzet vergroening buitenruimte. Over de inzet van bewoners hierbij verschillen de 

meningen: volgens sommigen gebeurt dit al, volgens anderen komt het niet van de grond. Inzet 

van bewoners is cruciaal. Inzet van gemeente werkt alleen als bewoners zich verantwoordelijk 

voelen voor groen in de buurt. Als gemeente zelf iets doen zonder de bewoners wordt groen al 

snel verwaarloosd of zelfs vernietigd. Ook wordt geopperd groen op schoolpleinen open te 

stellen voor de buurt en om groen in de buurt te vergroten ten koste van parkeren (al zal dit weer 

genoemde tegenstelling tussen oude bewoners met auto’s en nieuwkomers met fietsen oproepen). 

3. Creatieve speelplekken met pedagogisch toezicht. Dit is cruciaal in de buurt (niet alleen 

gymzalen van scholen gebruiken als binnenspeelruimte in de buurt). Meer, betere en vooral 

veilige speelruimte voor kinderen maakt de wijk aantrekkelijk voor middenklasse gezinnen. 

Pedagogisch toezicht is nodig om conflicten te voorkomen van kinderen van oude 

buurtbewoners en kinderen van de nieuwe middenklassengezinnen. Zonder begeleiding is er kans 

dat de nieuwkomers en hun kinderen zich afkeren van de buurt en eigen speelvoorzieningen 

creëren (“hek om het schoolplein” ) en kinderen van zittende bewoners buitensluiten. 

4. Stoepen benutten voor ontmoeten en spelen (door minder fiets parkeren). Wordt ook 

belangrijk gevonden, met de kanttekening dat stoepen wel veilig moeten zijn. Stoepen kunnen 

ook verbreed worden door minder parkeermogelijkheden voor auto’s. 

 

Van de overige in het beleidsplan genoemde beleidsactiviteiten wordt gezegd dat: a) verminderen 

zwerfvuil geen aparte interventie is, maar een basisvoorziening voor alle Rotterdamse wijken en 

dat b) activiteiten zoals droomstraten en opzoomer-activiteiten incidenteel zijn en geen 

structurele ingrepen die een buurt meer “kansrijk” maken. Tot slot stelt één van de deelnemers 

gesteld dat middenklassengezinnen niet zozeer behoefte hebben aan publieke buitenruimte in de 

wijk, maar aan private tuinen. Hiervoor is echter weinig plek in de betreffende wijken. Wel wordt 

opgemerkt dat bestaande binnenruimten tussen woningen soms beter gebruikt kunnen worden 

als gedeelde buitenruimte voor bewoners. 
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Het sluiten van coffeeshops in woonwijken en veiliger routes naar en bij scholen (ook ouders te 

verbieden kind met auto naar school te brengen) worden genoemd als randvoorwaarden om 

bovengenoemde zaken te realiseren. 

 
(2) Wie zijn de investeerders? 

Belangrijkste “investeerder” is ook hier de gemeente volgens de deelnemers aan deze arena. 

Daarna volgen woningbouwcorporaties, bewoners, particulier initiatief en schoolbesturen. 

1. Gemeente Rotterdam. Interventies 1 t/m 4, en ook de genoemde randvoorwaarden om het 

beleid te laten slagen, vergen vooral inzet van de gemeente. De gemeente kan echter alleen 

effectief dingen realiseren in deze wijken als bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor de 

te realiseren voorzieningen (althans bij activiteiten 2, 3 en 4) 

2. Woningcorporaties. Deze kunnen inzetten (financieel, menskracht van buurtconciërges) op 

verbetering van de buitenruimte in de wijken, zij het dat corporaties anders dan voorheen 

gedwongen zijn zich bij hun kerntaken te houden: woningen voor lagere inkomensgroepen en 

niet meer mogen investeren in allerlei voorzieningen in de buurt. 

3. Bewoners. Bewoners worden genoemd als belangrijke partij bij (2) vergroening buitenruimte 

en (3) creatieve speelplekken in de buurt. Zonder dat bewoners verantwoordelijkheid nemen 

voor beheer van voorzieningen lukt het niet, wordt steeds gesteld. 

4. Particulier initiatief. Vooral wat betreft (2) vergroening buitenruimte als (3) creatieve 

speelplekken wordt erop gewezen dat er binnen de buurten al allerlei soorten particuliere 

initiatieven (buurtcomités, speeltuinverenigingen) actief zijn die betrokken moeten worden. 

5. Schoolbesturen. Scholen moeten worden betrokken vanwege openstellen schoolpleinen voor 

de buurt dan wel openstellen gymzalen als binnenspeelruimte. 

 
(3) Verwachte effecten 

Er worden diverse verwachte positieve dan wel negatieve effecten van genoemde ingrepen 

genoemd: 

1. Aantrekkelijk en veilig leefklimaat. Dit is het belangrijkste effect van genoemde 

interventies. Dit heeft allerlei voordelen voor zittende en nieuwe bewoners: meer veiligheid en 

veiligheidsgevoel van bewoners, meer groen en speelplekken in de buurt, daardoor meer 

woongenot, meer gezondheid (buitenspelen van kinderen, minder verkeersongelukken), meer 

mogelijkheden tot wateropvang (door meer groen in de buurt). 

2. Beter imago van de wijk. De vestiging in de wijk wordt aantrekkelijker voor nieuwe 

bewoners en nieuwe bedrijven. Woningzoekenden bijvoorbeeld, rijden door de buurt om een 

woning te bekijken en zien groen, speelplaatsen, spelende kinderen op straat, brede trottoirs en 

veilige fietsroutes. 

3. Hogere woningprijzen. Deze ontstaan doordat de wijken als aantrekkelijk bekend komen te 

staan. Overigens is dit niet louter positief. Hogere woningprijzen maken het ook minder 

aantrekkelijk voor gezinnen met een smallere beurs om zich te vestigen. 

4. Beperking mobiliteit en parkeermogelijkheden. Een negatief gevolg van voorgestelde 

maatregelen is dat zij ten koste gaan van mogelijkheden voor autoverkeer en van 

parkeermogelijkheden voor zowel auto’s als fietsen. Men stelt dat dit vooral een nadeel is voor 

zittende bewoners die veelal een auto hebben. Nieuwkomers zouden meer gebruik maken van de 

fiets. Meer algemeen moet de stad een keuze maken: wil men alle ruimte beschikbaar stellen voor 
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autoverkeer (veel grote wegen door de stad) of juist voor veilig voetgangers- en fietsverkeer 

(brede trottoirs, veilige doorgaande fietsroutes, enz.). Sommige deelnemers twijfelen of 

Rotterdam dit laatste zou willen, want: “Rotterdam is een autostad” 

5. Spanningen en conflicten rond speel- en groenvoorzieningen. Men constateert mogelijke 

spanningen en conflicten tussen ‘oude’ buurtkinderen en de kinderen van nieuwe 

middenklassengezinnen, wat ertoe zou kunnen leiden dat nieuwkomers afgesloten voorzieningen 

voor hun eigen kinderen opeisen. ‘Oude’ buurtkinderen worden buitengesloten. Meer algemeen 

wordt gewaarschuwd dat oude bewoners en nieuwkomers in de nieuwe, gemengde wijken 

gescheiden werelden worden en dat er spanningen tussen beide groepen kunnen ontstaan. 

6. Meer sociale cohesie. Als dergelijke spanningen worden opgelost door goede pedagogische 

begeleiding van speel- en groenvoorzieningen en door ouders (van beide groepen!) te betrekken, 

kan het negatieve (spanningen, conflicten) worden omgebogen in nieuwe samenhang in de wijk. 

 
(4) “Incasseerders” en verliezers? 

1. Oude en nieuwe bewoners. De voorzieningen en maatregelen komen niet alleen ten goede 

aan nieuwkomers (middenklassengezinnen), maar ook aan oude bewoners en hun kinderen. Er 

wordt wel gewezen op spanningen en conflicten tussen beide bewonersgroepen, maar die zouden 

door goede begeleiding oplosbaar zijn. Voorkomen moet worden dat beide groepen gescheiden 

werelden gaan vormen in de buurt, met ieder hun eigen plek en eigen voorzieningen. Dus ook 

oude bewoners zijn incasseerders en geen verliezers. De kans dat nieuwkomers de oude, 

doorgaans armere bewoners uit de buurt verdringen wordt vooralsnog zeer gering geacht (ook 

omdat de gemeente het aandeel kansrijke gezinnen beperkt wil verhogen). 

2. Gemeente Rotterdam. De gemeente is incasseerder doordat meer middengroepen in de stad 

wonen. Tevens wil de gemeente segregatie van arme groepen vermijden en meer gemengde 

wijken creëren. Dit lukt als dit beleid slaagt, maar niet doorslaat. 

3. Woningcorporaties en private woningeigenaren. Deze zijn incasseerders als hun 

woningbezit in de wijken meer waard wordt.  

4. Scholen kunnen voordelen hebben, althans als de nieuwkomers hun kinderen in de buurt op 

school doen. Hierdoor ontstaan meer gemengde scholen (maar dit veronderstelt dat 

nieuwkomers de buurtschool goed genoeg vinden voor hun kinderen). 

5. Andere Rotterdammers kunnen verliezers zijn omdat voorgestelde maatregelen de ruimte 

voor autoverkeer in de betreffende wijken verminderen (minder doorgaande routes). 

 

 

6. Effectenarena: onderwijs 

 

(1) Voorgestelde interventies/beleidsactiviteiten 

De deelnemers hebben zich gedurende de effectenarena onderwijs geconcentreerd op excellente 

scholen en het stimuleren van ouderinitiatieven. 

1. In iedere wijk twee excellente basisscholen. De wijken worden aantrekkelijker voor 

kansrijke gezinnen als er goede onderwijsvoorzieningen voor kinderen zijn. Daarom streeft de 

gemeente naar scholen met het predicaat ‘excellent’ in deze wijken. De gemeente maakt in deze 

echter niet het beleid; dat doet het Ministerie van onderwijs. De gemeente kan alleen de scholen 

en schoolbesturen aanmoedigen zich te profileren en te voldoen aan de door het Ministerie 
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opgelegde eisen. Gezinnen in Oude Noorden kunnen op dit moment hun kind niet naar een 

excellente school in de wijk te sturen, omdat die er niet is. Ouders gaan dan op zoek naar 

alternatieven in naburige wijken, of zij kiezen er voor om in een andere wijk met een goede 

school te gaan wonen. In de wijken Middelland en het Nieuwe Westen zijn wel excellente 

scholen. Het is vooral belangrijk dat scholen een profiel hebben dat aanspreekt. Voor het 

realiseren van excellente basisscholen moeten schoolbesturen kansen pakken of creëren. 

Wanneer scholen zich willen profileren op het gebied van bijvoorbeeld muziek of naschoolse 

opvang, kan met andere partijen worden samengewerkt, bijvoorbeeld met de Stichting 

Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), of een naschoolse opvang in de buurt. Volgens 

deelnemers is de mate waarin de aanwezigheid van twee excellente scholen in de wijken zal 

bijdragen aan de toename van Kansrijke gezinnen is moeilijk in te schatten. Een school kan de 

benaming excellent hebben, maar niet aansluiten bij wat kansrijke gezinnen zoeken op het gebied 

van onderwijs.  

2. Stimuleren ouder-initiatieven op/rond school (bottom-up up) De inzet en bijdrage van 

ouders is belangrijk. Zij kunnen zelf initiatief nemen om een school, of een dependance van een 

school te stichten (de vrije school in het Nieuwe Westen is daar een voorbeeld van). 

 

(2) Wie zijn de investeerders? 

Belangrijkste “investeerder” is wederom de gemeente volgens de deelnemers aan deze arena. 

Daarna volgen bewoners en schoolbesturen.  

1. De gemeente Rotterdam zou behalve aanmoedigen ook moeten faciliteren dat scholen hun 

profiel bekend maken en te laten zien waarin zij zich onderscheiden van andere scholen. Excellent 

zijn is slechts één van de manieren om dat te doen. 

2. Bewoners en toekomstige bewoners kunnen zelf een school stichten in de wijk waarin zij 

wonen of willen wonen.  

3.  Schoolbesturen zouden net als bewoners nieuwe scholen kunnen stichten in de betreffende 

wijken.  

 

(3) Verwachte effecten 

Er worden diverse verwachte positieve en negatieve effecten van de interventies genoemd: 

1. Menging ‘Kansarm’ en ‘Kansrijk’. Als er excellente scholen in de wijken komen, zullen meer 

ouders van zowel kansarme als kansrijke gezinnen de voorkeur geven aan deze scholen. Het 

contact tussen kansarme en kansrijke kinderen zal voor beide partijen verrijkend zijn. Genoemde 

vervolgeffecten zijn: verbetering van omgangsvormen, opvoedklimaat en sociale controle in de 

wijk.  

2. Betere aansluiting vraag en aanbod. Het soort onderwijs, het imago van de school en de 

samenwerking met andere partijen geven gezicht en profiel aan een school. Ook de 

ouderinitiatieven kunnen daar aan bijdragen. Wanneer dit profiel aansluit bij de wensen van 

kansrijke gezinnen zal hun tevredenheid over de wijk ook toenemen, met als gevolg meer mond 

tot mond reclame en een verdere toename van leerlingen op deze scholen.  

3. Leegloop van andere scholen. De toename van leerlingen op excellente scholen zou ertoe 

kunnen bijdragen dat andere scholen in de wijk leeg lopen.  

4. Meer gewilde woningen. Indien de beleidsinterventies een positief effect hebben en 

doelrealisatie bereikt wordt, zal het aandeel kansrijke gezinnen toenemen. Hiervan wordt een 

impuls verwacht voor de woningmarkt (verhuur, verkoop en waarde van woningen).  
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(4)  “Incasseerders” en verliezers? 

1. Gemeente Rotterdam. De gemeente kan als grootste incasseerder aangewezen worden als zij 

haar doel van een stijging van het aantal kansrijke gezinnen in die wijken realiseert door de 

bijdrage van het andere onderwijsaanbod en als gevolg daarvan meer inkomsten genereert (welke 

zijn niet expliciet gemaakt).  

2. Bewoners. Tevredenheid over een goed en breed onderwijsaanbod is goed voor de ouders 

van kinderen en zal bijdragen aan een beter imago van de wijk en is daarom ook goed voor 

anderen in de wijk.  

3. Woningcorporaties/woningeigenaren. De beleidsinterventies zullen op lange termijn van 

invloed zijn op de verdiensten van Rotterdamse woningcorporaties en voor particuliere eigenaren 

van woningen, door een toename van de vraag naar en waarde van woonruimte.  

4. Schoolbesturen/scholen. In deze groep zijn er winnaars en verliezers. Als sommige scholen 

het predicaat ‘excellent’ krijgen, zal dat verlies betekenen voor andere scholen in de wijk.  

 
 
7. Conclusies en aanbevelingen 

De Effectenarena sessie was een leerzame exercitie, vooral omdat het beleidsprogramma vanuit 

verschillende posities en perspectieven (beleidsambtenaren, “street level bureaucrats” die in de wijken 

zelf werken, vertegenwoordigers van woningcorporaties en bewoners) werd bezien. De 

hoofdlijnen van het programma werden door aanwezigen duidelijk herkend. Ook werd de 

samenhang tussen de onderdelen benoemd. Deze staan schematisch verbeeld in de figuur op de 

volgende pagina. 

 
Tegelijkertijd werden diverse vragen gesteld die volgens de aanwezigen in het huidige beleid nog niet 

duidelijk waren, zoals: 

 Uit de beschikbare stukken van de gemeente blijkt nergens om hoeveel extra kansrijke gezinnen 

het gaat per wijk, waardoor het niet duidelijk is hoe realistisch deze doelstelling is.  

 Hoeveel nieuwe gezinswoningen in de betreffende wijken zijn nodig om deze nieuwe 

kansrijke gezinnen te huisvesten? Welke investeringen zijn daarmee gemoeid en wie draagt deze 

kosten? 

 Welke andere interventies zijn nodig c.q. worden gedaan om het gewenste aantal nieuwe 

kansrijke gezinnen in de wijken aan te trekken (dan wel te behouden, als ze er al wonen)? 

 Wij hebben gedurende de avond, en ook in voorbereidende gesprekken daarover, geen 

compleet beeld kunnen krijgen van welke ingrepen men wil en/of gaat doen om de 

gestelde doelen te bereiken. Het zou goed zijn een compleet register of overzicht te maken 

van alle interventies (groot en klein) die onder het programma vallen.9 Dit is ook essentieel als 

men voor een (eventuele) MKBA de te verwachten kosten van het beleid in beeld wil 

brengen. 

 

Naast zulke informatieve vragen spelen ook enkele meer analytische vragen rondom de beoordeling 

van het beleidsprogramma. 

                                                        
9 Zie bijvoorbeeld www.watwerktindewijk.nl 

http://www.watwerktindewijk.nl/
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 Een eerste vraag betreft de samenhang tussen diverse onderdelen van het programma. 

Effectiviteit is in eerste instantie het best scherp te krijgen door afzonderlijke onderdelen van 

een programma onder de loep te nemen. Maar er is een duidelijke samenhang beoogd tussen 

de onderdelen. Met elkaar leveren de onderdelen een bijdrage aan kansrijke wijken. Het totale 

effect is meer dan som van de onderdelen. Het is belangrijk de bestaande inzet en 

veronderstelde relaties binnen het programma te expliciteren. De gemeente moet duidelijk 

communiceren dat de onderdelen niet geïsoleerd beoordeeld kunnen worden.  

 Een ander punt is de rol van bewoners. Bij alle gesprekken werd benadrukt dat actieve 

betrokkenheid van bewoners essentieel is om delen van het programma te realiseren en 

succesvol te zijn. Zonder actieve betrokkenheid van bewoners lukt het niet. Tegelijkertijd 

maken zulke bewonersinitiatieven een programma tot op zekere hoogte onvoorspelbaar: het 

is niet op voorhand duidelijk welke prioriteiten bewoners stellen en met welke intensiteit zij 

activiteiten gaan ontplooien.  

 Een ander punt betreft de variaties tussen schaalniveaus en in de tijd in het programma. 

De ene interventie heeft werking op straatniveau, de andere op buurtniveau of zelfs 

stadsniveau. Hetzelfde geldt voor variaties in de tijd. Er is sprake van korte-termijneffecten, 

maar ook op gevolgen op langere termijn. Zo werd bijvoorbeeld opgemerkt dat publieke 

speelplekken voor kinderen in de wijk wellicht op korte termijn tot wrijving tussen (kinderen 

van) verschillende bevolkingsgroepen leidt, maar op langere termijn wellicht tot meer sociale 

cohesie – althans als men er in slaagt de aanvankelijke spanningen gezamenlijk op te lossen. 

In een (eventuele) MKBA kunnen zulke variaties tussen schaalniveaus en in de tijd scherper 

neergezet kunnen worden. 
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Voor een goede MKBA is het ook belangrijk eventuele negatieve effecten van beleid in beeld 

te brengen. In de gesprekken werden diverse mogelijke negatieve effecten genoemd (onderzoek zal 

moeten vaststellen of zulke effecten daadwerkelijk optreden): 

 Niet duidelijk is of de gewenste komst van kansrijke gezinnen in de betreffende wijken ten 

koste zal gaan van de mogelijkheden van lagere-inkomensgroepen om hier te wonen (de 

vraag naar verdringing). Dit hangt mede af van in hoeverre gezinswoningen nieuw gebouwd 

worden in de wijk, of dat ze in de plaats komen van bestaande woningen. Wel wordt gesteld 

dat niet verwacht mag worden dat lage-inkomensgroepen volledig uit de wijken verdrongen 

worden. Desondanks is het raadzaam te monitoren in welke mate zittende bewoners van de 

wijken er blijven wonen dan wel elders terechtkomen.  

 Omgekeerd komen de kansrijke gezinnen uit andere delen van de stad. Wat betekent hun 

vertrek voor de wijken die zij achterlaten?  

 Meer algemeen benoemden aanwezigen de kans op wrijving en spanningen tussen 

bewonersgroepen in de wijk (nieuw vs. oud, kansrijk vs. kansarm). Groepen bewoners 

hanteren soms andere normen aan ‘goed wonen’ en stellen andere eisen aan wat voor hen een 

‘leefbare’ wijk is. Ook is er vaak meningsverschil over gewenste voorzieningen in de wijk 

(parkeermogelijkheden vs. ruim baan voor voetgangers en fietsers). Er zijn nu al aanwijzingen 

voor spanningen tussen groepen bewoners. Samen leven gaat niet vanzelf; daarvoor zijn soms 

aanvullende maatregelen en begeleiding voor nodig. Deze staan momenteel niet expliciet 

benoemd in het programma. 

 excellente scholen kunnen ten koste gaan van andere, minder excellente scholen in de wijk. 

 Het is belangrijk mogelijke negatieve bijeffecten van het beleid helder te benoemen en 

te monitoren. Ook moet men samen met belanghouders tegenmaatregelen formuleren en 

ten uitvoer brengen. 

 Een klassieke kwestie in ieder evaluatieonderzoek (en dus bij een eventuele MKBA over het 

kansrijke-wijkenbeleid) is de causaliteitsvraag. Kunnen waargenomen positieve en negatieve 

effecten in de betreffende wijken worden toegeschreven aan het beleid? Een MKBA kan hier 

meer licht op werpen door het schetsen van een nul-alternatief: hoe zouden de wijken zich 

ontwikkelen zonder het beleid. 
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Bijlage: Deelnemers aan de Effectenarena 
 

“Tafel wonen”  

Alien van der Haar Gebiedscoördinator woningcorporatie Woonbron 

Gerben in 't Hout Gebiedsmanager woningcorporatie Woonstad 

Yvette Prinsen Zorgvrijstaat Rotterdam West 

Paul de Graaf Onderzoeker, Gemeente Rotterdam (OBI) 

Gideon Bolt Onderzoeker, Universiteit Utrecht 

Jeannette de Waard Beleidsadviseur Wonen, gemeente Rotterdam 

Sandra Sijbers Programmacoordinator Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam 

Tim de Haan Gebiedscommissie Delfshaven (D66) 

  

“Tafel spelen & buitenruimte”  

Ruud Schurmann Bewoner Middelland 

Theo Coskun Gebiedscommissie Oude Noorden 

Haika Nanninga Gebiedsnetwerker Oude Noorden, gemeente Rotterdam 

Philip Karré Onderzoeker, Hogeschool Inholland (lectoraat Dynamiek van de Stad) 

Esther Sprangers Projectleider Kansrijke Wijken, gemeente Rotterdam 

Jikke Vergragt Projectleider wijken, woningcorporatie Woonstad 

Lot Mertens Gebiedsmanager Middelland & Nieuwe Westen, gemeente Rotterdam 

  

“Tafel scholen”  

Roy Geurs Programma 'Sterke Schouders', gemeente Rotterdam 

Chris van Meurs Programma Scholen, gemeente Rotterdam 

Annemarie Roode Onderzoeker, gemeente Rotterdam (OBI) 

Mark van de Velde Adviseur woningcorporatie Havensteder 

Dewi Viergever Adviseur/secretaris Programma Kansrijke Wijken, gemeente Rotterdam 

Terry Vrijenhoek Bewoner Oude Noorden 

 
 


