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In Memoriam Henk Brouwer
Op 20 juni jl. overleed VOGON-bestuurslid Dr. Henk Brouwer. Zijn dood heeft
de VOGON-gemeenschap en ook die daarbuiten diep geraakt. Het bekendworden van zijn ziekte en het snelle, onomkeerbare verloop daarvan, heeft ons overvallen en bedroefd. Maart dit jaar nam Henk op zijn welbekende inhoudelijke,
actieve en aimabele manier nog deel aan onze bestuursvergadering.
Onze herinneringen aan hem zullen nog wellangdurig door onze hoofden blijven spelen. Zoals blijkt uit de vele gevoelige reacties op Henk's overlijden en
de indrukwekkende In Memoriaros die ook anderen terecht over hem hebben
geschreven, was hij ook buiten de VOGON een man met een groot persoonlijk
draagvlak en gezag.
De VOGON heeft veel aan Henk te danken, zowel wat betreft de solide ontwikkeling van de vereniging, als de inhoudelijke, initiërende en informerende rol
die hij daarbij voortdurend heeft gespeeld. Henkis in oktober 1991 een van de
initiatiefnemers en oprichtende bestuurders van de VOGON geweest. Zonder
onderbreking is hij bijna 25 jaar lang een loyaal en prominent bestuurslid gebleven. De laatste jaren ook als zorgvuldig hoeder van onze gezonde, financiële
situatie.
Op ons symposium op n november as. zullen wij de 25ste verjaardag van de
VOGON vieren. Nog kort voor zijn overlijden heeft Henkaangegeven te hopen
dat hij dit jubileumsymposium, dat nu juist voor hem bijzondere betekenis zou
hebben gehad, nog zou kunnen meemaken. Het is hem helaas niet gegund geweest.
Henk, je blijft in onze gedachten als een fijn mens en een voortreffelijke collega.
Het bestuur van de VOGON

Thema 'de gebruiker centraal'
Onderzoek bij de Reai-Estate Managementand Development (REM D) groep,
TU Eindhoven

door Theo Arentze

nder dit thema zijn in dit nummer
van Real Estate Research Quarterly
drie bijdragen opgenomen, die samen een beeld geven van het onderzoek
van de REMD groep. Het multidisciplinaire
karakter van de groep komt tot uitdrukking
in de diversiteit van de drie bijdragen wat
betreft de keuze van onderwerp en methodologie van onderzoek. De rode draad door
de artikelen is echter de focus op het gedrag
van gebruikers van de gebouwde omgeving en bepaalde niches in de markt op het
schaalniveau van stad, buurt of gebouw.

0

Dit gedragsonderzoek richt zich op vragen
als wat zijn de behoeften van gebruikers, wat
zijn hun preferenties, welke consumentengroepen kunnen worden onderscheiden en
hoe hangen prestaties zoals productiviteit,
gezondheid en kwaliteit van leven af van
(fysieke) kenmerken van de omgeving. In
de afgelopen jaren hebben zich belangrijke
verschuivingen aan de vraagkant van vastgoed voorgedaan. Dit betreft veranderingen
in de bevolking door vergrijzing en immigratie (etnische samenstelling), maar ook
de introductie van nieuwe technologieën,

De focus ligt op het gedrag van gebruikers van de gebouwde omgeving en bepaalde niches in de markt op het schaalniveau van stad, buurt of gebouw.
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zoals domotica en on-line winkelen, evenals nieuwe concepten voor vormgeving van
woon- en werkomgevingen (bijv. full-service
en co-working kantoren). In consumentenvoorkeuren is beleving een steeds belangrijker rol gaan spelen vooral bij keuzes waar
men wil wonen, winkelen en recreëren.
Daarnaast is ook duurzaamheid een factor
van betekenis geworden. De cruciale vraag
voor onderzoek is hoe dit gedrag zich in
de toekomst verder zal ontwikkelen en hoe
vastgoedaanbieders daarop in kunnen spelen om aantrekkelijk, passend en duurzaam
vastgoed te realiseren. De bijdragen onder
dit thema zijn hiervan voorbeelden.

geving een bijdrage kunnen leveren aan het
voorkomen van sociaal isolement en gevoelens van eenzaamheid, waarvoor deze groep
kwetsbaar is. Zij maken gebruik van een bestaande schaal om eenzaamheid te meten
via een vragenlijst en passen regressieanalyse toe om effecten van de woonomgeving
op gemeten eenzaamheid te identificeren.
De survey is uitgevoerd onder de 6s-pluspopulatie in West-Brabant. De resultaten
geven inzicht in de mate waarin woning en
woonomgeving een rol spelen en hoe woonomgevingen ingericht kunnen worden voor
ouderen om sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan.

Poolse arbeidsmigranten op de woningmarkt

Gedrag van gebruikers kantoorgebouwen

In de eerste bijdrage beschrijven Smeets
en Leussink een onderzoek naar woonomstandigheden, woonvoorkeuren en belemmeringen van Poolse arbeidsmigranten
op de (Eindhovense) woningmarkt. Poolse
arbeidsmigrantenvormen een niche groep
waar relatief weinig over bekend is. Een
bijzondere moeilijkheid in onderzoek naar
deze groep is datde niet-geregistreerde immigranten, die een substantieel deel uitmaken van het totaal, moeilijk te bereiken zijn.
Door een combinatie van methoden toe te
passen zijn de auteurs erin geslaagd om
ook deze groep te betrekkenin hun survey.
Op basis van de data brengen zij de huidige
woonomstandigheden van de immigranten
in kaart en analyseren zij de kansen en belemmeringen die de groep ondervindt op de
woningmarkt. Tot slot bespreken de auteurs
de mogelijkheden voor het wegnemen van
de belemmeringen waarin woningcorporaties een sleutelrol spelen.
Invloed woonomgeving op eenzaamheid
ouderen

Het tweede artikel van Van den Berg, Kemperman, Uytdewillegen en Weijs-Perrée focust op
de groep van ouderen en gaat in op de vraag
welke kenmerken van woning en woonom-
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Het derde artikel, ten slotte, van AppelMeulenbroek, focust op gedrag van gebruikers van kantoorgebouwen. De vraag die
de auteur in deze studie onderzoekt is in
hoeverre de lay-out van het gebouw invloed
heeft op de mate en kwaliteit van kennisdelen tussen werknemers. Kennisdelen is
een gewenst fenomeen voor organisaties
die voor hun succes afhankelijk zijn van
innovatie. In eerder onderzoek is aangetoond dat gebouwkenmerken van invloed
zijn op de hoeveelheid toevallige ontmoetingen die tussen werknemers plaatsvindt
in het gebouw. Er is echter weinig bekend
in hoeverre kennisdelen bij die ontmoetingen plaatsvindt, om welke typen kennis
het gaat en welke invloed de lay-out van het
gebouw daarop heeft. Appel-Meuienbroek
analyseert deze effecten op basis van een
uitgebreide sociale-interactie- dagboekjes
dataverzameling bij een grote organisatie.
De resultaten geven bruikbaar inzicht in
welke kenmerken van werkruimtes en layout bevorderlijk zijn voor welke vormen van
kennisdelen. De studie is ook vanuit een
methodologisch oogpunt interessant; het
laat zien hoe op basis van gedetailleerde activiteitendataverzameling complexe vormen
van gebruikersgedrag zoals kennisdelen onderzocht kan worden.

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE EINDHOVENSE WONINGMARKT

Belemmeringen in de wooncarrière van
Poolse arbeidsmigranten
Migratie is een van de belangrijkste thema's van deze tijd. Dit proces gaat samen
met vestiging in een nieuwe regio en toetreding tot de woningmarkt aldaar. Internationale vestigers concurreren daarbij met andere toetreders tot de woningmarkt,
zoals starters, herstarters of vestigers uit andere delen van Nederland . Deze nationale vestigers hebben bovendien vaak meer informatie over de woningmarkt en
een beter netwerk.
Dit artikel gaat in op de wijze waarop Poolse arbeidsmigranten een plek vinden op
de Eindhovense woningmarkt na hun, al dan niet geregistreerde, vestiging in Eindhoven. Onderzocht wordt op welke wijze zij na een bepaalde tijd gehuisvest zijn.
Naast de woonduur krijgt daarbij ook de registratiegraad van de arbeidsmigranten
aandacht. Tevens wordt onderzocht wat de belemmeringen zijn bij het realiseren
van hun gewenste woonsituatie en de rol die woningcorporaties kunnen spelen bij
het wegnemen van deze belemmeringen.

door drs. ir. Marieke l.K. Leuss in k en dr. jos JAM . Smeets

A

ls gevolg van een toenemend proces
van economische, culturele en politieke integratie op Europees niveau, verplaatsen mensen zich steeds gemakkelijker.
Arbeidsmigranten zijn volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) personen
die zich in Nederland hebben gevestigd met
'werk' als motief. De Sociaal-Economische
Raad (SER) omschrijft een arbeidsmigrant
als een persoon die voor korte aflangere tijd
naar een ander land verhuist om daar te werken (SER, 2014- In: Cremers, 2014).

De migrantenpopulatie is qua samenstelling heterogeen. Naast hoogopgeleide
kenniswerkers, die werk vinden in de geavanceerde dienstensector, zijn er ook veel
arbeidsmigranten werkzaam in minder
kennisintensieve sectoren, zoals de agrarische sector, industrie, bouw en zorg.
Europese arbeidsmigranten zijn divers en
bestaan uit eerste-generatie-allochtonen
van 15-64 jaar, afkomstig uit de volgende
EU-landen: Bulgarije, Hongarije, Slovenië,
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Polen, Roemenië, Estland, Letland, Litouwen, voormalig Tsjecho-Slowakije (de zogenaamde 'MOE-landers', afkomstig uit Midden- en Oost-Europa) en Portugal, Spanje,
Italië en Griekenland (de 'ZE-landers', afkomstig uit Zuid-Europa).
In Eindhoven zijn onder de GBA-geregistreerde arbeidsmigranten uit Midden- en
Oost-Europa de Poolse arbeidsmigranten
verreweg in de meerderheid. Begin 2013 waren 850 mannen en 1057 vrouwen uit Polen
geregistreerd; 6o% van alle MOE-landers.
Naast de geregistreerde migranten zijn er
ook veel niet-geregistreerden. De exacte
omvang van deze groep is onduidelijk. De
schattingen variëren van 2o% tot 50% (Gemeente Eindhoven Sector CTRL.BIO, 2013;
van der Heijden, Cruyff en van Gils, 2011).
De komst van deze geregistreerde en nietgeregistreerde migranten krijgt in de lokale
pers veel aandacht, zowel positief als negatief. Positief is de opvatting dat ze onmisbaar zijn voor de regionale economie. Negatief is de berichtgeving over onderbetaling,
overlast en slechte huisvesting. Onderzoek
van de gemeente Eindhoven uit 2013 toont
aan dat ca. 9% van de arbeidsmigranten
problematisch gehuisvest is: overbezetting
in woongebouwen of oneigenlijke huisvesting in niet-woongebouwen, zoals bedrijven ofhoreca (Gemeente Eindhoven Sector
CTRL.BIO, 2013).
Onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten kent een lange traditie. In de
jaren '8o en '90 was dit onderzoek vooral
gericht op Turkse en Marokkaanse 'gastarbeiders' (zie o.a. Smit, Hendriks, Smeets en
Kalle, 1984; Smeets, 1992). Ook is er veel
onderzoek gedaan naar de locatiekeuze van
migranten (voor een overzicht zie o.a. Musterd, Teernstra, van Gent en Dukes, 2015).
Er is echter nog weinig bekend over de
nieuwe generatie arbeidsmigranten. Loeff
(2010) onderzocht als een van de eersten de
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huisvestingssituatie van Poolse arbeidsmigranten in Limburg. Met name onderzoek
onder niet-geregistreerde arbeidsmigranten
ontbreekt.
Dit onderzoek voorziet in deze leemte. Hierbij wordt uitgegaan van het constraints-perspectief (zie o.a. Rex en Moore, 1967; Dogge
en Smeets, 2007; Allen, 2oo8). Wat zijn de
belemmeringen tijdens de wooncarrière;
met name bij het realiseren van de gewenste woonsituatie?
Onderzoeksopzet en steekproef

Het onderzoek is uitgevoerd door de Stichting Interface, verbonden aan de Faculteit
Bouwkunde van de Technische Universiteit
Eindhoven, in opdracht van de gezamenlijke Eindhovense Corporaties en de gemeente Eindhoven. Uit kostenoverwegingen is
besloten om dit onderzoek te beperken tot
de huisvesting van de grootste groep Eindhovense arbeidsmigranten: de Polen.
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen
in de huidige en gewenste huisvestingssituatie van geregistreerde en niet-geregistreerde Poolse arbeidsmigranten in de stad Eindhoven. De onderzoeksvraag is tweeledig:
1. Hoe zijn geregistreerde en niet-geregistreerde Poolse arbeidsmigranten momenteel gehuisvest?
2. Wijkt de huidige woonsituatie af van hun
woonwensen, welke belemmeringen ondervinden ze en op welke wijze kunnen
deze belemmeringen weggenomen worden?
De respons onder de geregistreerde arbeidsmigranten is representatief; zowel naar geslacht en leeftijd, als naar eigendomsvorm,
woningtype, woonoppervlak en spreiding
over de stad. Over de niet-geregistreerde
arbeidsmigranten ontbreken deze cijfers uiteraard. De gemeente schatte het aantal in
2013 op 66o (Gemeente Eindhoven Sector
CTRL.BIO, 2013).
Het survey-onderzoek is uitgevoerd met
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behulp van een vragenlijst in de Poolse taal
(schriftelijk en online). Deze is zowel onder
G BA-geregistreerde Polen als onder niet
geregistreerde Poolse arbeidsmigranten
verspreid.
Belangrijke uitdaging was het benaderen
van de niet-geregistreerde arbeidsmigranten. Dit vroeg om een onorthodoxe werkwijze. Konden de geregistreerde Poolse
arbeidsmigranten met een papieren enquête per post benaderd worden (onder
specifieke voorwaarden werden de adressen
door de gemeente beschikbaar gesteld), de
niet-geregistreerde arbeidsmigranten zijn
langs diverse andere kanalen benaderd:
via de werkgever, de kerk (Poolse mis) , met
posters en flyers in diverse cafésjwinkels
en op auto's met Poolse nummerborden,
via de lokale (Echo Eindhoven) en Poolse
krant (poPolsku) of met tussenkomst van
het Migranten Informatie Punt (MIP). De
niet-geregistreerden ontvingen op die manier rechtstreeks een enquêteformulier of
een briefjflyer met een link naar de online
enquête.
Uiteindelijk zijn 332 bruikbare vragenlijsten

teruggekomen. Aan alle respondenten is
gevraagd op welke wijze zij de enquête hebben ontvangen. Zo'n 68% geeft aan de enquête via de post te hebben ontvangen; 13%
heeft de enquête ingevuld via het MIP en
bijna 5% heeft de enquête meegekregen in
een winkel. Zo'n 10% heeft de enquête via
media als de websites en facehookpagina's
of via de kranten poPolsku en Echo Eindhoven ontvangen.
De respons onder de geregistreerde arbeidsmigranten was circa 14%. Die onder de nietgeregistreerden is uiteraard onbekend.
In figuur 1 is de leeftijdsverdeling van de
respondenten afgezet tegen de Eindhovense beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar. Uit
de verdeling over de leeftijdsklassen blijkt
dat het vooral jongere arbeidsmigranten betreft. Zowel bij de geregistreerde als bij de
niet-geregistreerde Poolse arbeidsmigranten, bevinden de meeste respondenten zich
in de leeftijd tussen 25 en 39 jaar.
De verdeling mannen en vrouwen is verschillend. Van de geregistreerde Poolse arbeidsmigranten is 59% man en 41% vrouw,
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TABEL 1 ..,_ARBEIDSSITUATIE GEREGISTREERDE EN NIET-GEREGISTREERDE POOLSE
AR BEl DSM IG RANTEN.

Arbeidscontract voor
bepaalde tijd

61

27 ,9%

26

29,9%

87

28,4%

Arbeidscontract voor
onbepaalde tijd

85

38,8%

17

19,5%

102

33,3%

Zelfstandig
ondernemer

11

5,0%

5,7%

16

5,2%

X2(4)= 13 ,901, p=.008

terwijl bij de niet-geregistreerden 39% man
is en 61% vrouw.
Ten aanzien van de arbeidssituatie wordt
een significant verschil gevonden tussen geregistreerde en niet-geregistreerde arbeidsmigranten (zie tabel1.) . Van de geregistreerden werkt 18% met een uitzendcontract
en 39% heeft een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Van de niet-geregistreerden
werkt 33% met een uitzendcontract en heeft
20% een arbeidscontract voor onbepaalde
tijd. Het aandeel werklozen, werkenden
met een contract voor bepaalde tijd en zelfstandig ondernemers is nagenoeg gelijk in
beide groepen.
Het percentage werklozen van n% ligt iets
hoger dan onder autochtone werklozen
(7,s%), maar is lager dan onder allochtonen
(13%) (peildatum 1ste kwartaal2ms).
Resultaten

De resultaten van het onderzoek bieden
zowel inzicht in de huidige als de gewenste
situatie. Allereerst wordt ingegaan op de
relatie van de huidige woonsituatie met de
registratiegraad en de verblijfsduur. Vervolgens komen de eigendomsvormen en woningkenmerken ter sprake. Daarna worden
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de woonlasten en tevredenheid verkend. Tot
slot gaan we in op de verhuisgeneigdheid,
de gewenste situatie en de belemmeringen
om die te realiseren.

Registratiegraad en verblijfsduur
Van de geregistreerde Polen kwam 62% en
van niet-geregistreerden 49% vóór 2010
naar Nederland. Van de niet-geregistreerden kwam circa 30% in 2012 of 2013 voor
het eerst naar Nederland. Onder de kortwonenden zijn dan ook meer niet-geregistreerden dan onder de langwonenden. Verder is
er een verschil in de frequentie waarmee
men terugkeert naar Polen. Van de geregistreerden gaat 3S% regelmatig terug en is
SS% een enkele keer terug geweest. Slechts
n% is nog nooit terug geweest. Van de nietgeregistreerden gaat 4S% regelmatig terug,
36% is een enkele keer terug geweest en
20% nog nooit.
Opvallend is de lange woonduur van de geregistreerden: gemiddeld 68 maanden. Van
de niet-geregistreerden is de totale woonduur gemiddeld S3 maanden. Er lijkt dus
geen sprake te zijn van een tijdelijk verblijf.
Het overgrote deel van de geregistreerde en
de niet-geregistreerde arbeidsmigranten
geeft aan 'voorlopig' (46%) of de 'rest van
hun leven (28%) in Nederland te willen blij-

ven. Slechts 14% geeft aan Nederland zeker
te willen verlaten. Er is in dit opzicht geen
verschil tussen kort- en langwonenden.

Eigendomsvorm en woningkenmerken
De meerderheid (88%) woont in een eenof meergezinswoning of studio. Slechts 4%
woont in een pension, vakantiehuis of bedrijfsruimte. Dit percentage ligt onder de
niet-geregistreerde aanzienlijk hoger (10%) .
Opvallend is de grote groep die zegt 'anders'
te wonen (meestal op kamers). Deze groep
is onder de geregistreerden groter dan onder de niet-geregistreerden (respectievelijk
w% en 5%) . Dit percentage correspondeert
met het door de gemeente gesignaleerde
percentage (9%) probleemgevallen. Of dit
daadwerkelijk de gesignaleerde probleemgevallen zijn is uiteraard onbekend.
Ten aanzien van het wel of niet zelfstandig
wonen wordt er geen significant verschil gevonden tussen geregistreerden en niet-geregistreerden. Ruim 2/3de woont 'zelfstandig';
1/3de deelt de woning met andere personen
buiten het gezin. Voor de kort- en langwonenden zijn er echter wel significante
verschillen. Kortwonenden wonen ldeiner,
vaker in een bedrijfsruimte en vaker in onderhuur bij familie of vrienden. Vrijwel niemand van de langwonenden woont op een
vakantiepark, bedrijventerrein of het terrein
van de werkgever. Zo'n 94% van de respondenten, die wonen of werken in Eindhoven,
woont 'gewoon' in een woonwijk.
Wat betreft de eigendomsvorm woont ruim
1/3de van de geregistreerde Poolse arbeidsmigranten in een koopwoning. Van de
niet-geregistreerde arbeidsmigranten is dit
'slechts' 17%. Het overgrote deel van de nietgeregistreerde arbeidsmigranten woont in
een particuliere huurwoning. Slechts 9%
huurt via een corporatie. Van de geregistreerden huurt 22% bij een corporatie en
43% in de particuliere sector. Wanneer aan
de respondenten zelf gevraagd wordt of zij
huren of gekocht hebben, blijkt 79% te huren en 21% de woning gekocht te hebben.

Kortwonenden blijken echter meestal te
huren.
Wat betreft het type woning wordt er geen
significant verschil gevonden tussen geregistreerden en niet-geregistreerden in de
huidige woonsituatie. De verdeling van de
geregistreerde en niet-geregistreerde arbeidsmigranten over een- en meergezinswoningen is vergelijkbaar. Ten aanzien
van het woonoppervlak lijkt het er op dat
de geregistreerde arbeidsmigranten ruimer
wonen dan de niet-geregistreerde arbeidsmigranten. Hierbij dient echter opgemerkt
te worden dat de oppervlakten van de geregistreerde arbeidsmigranten afkomstig zijn
uit een gemeentelijk databestand, terwijl
de oppervlakten van de niet-geregistreerde
arbeidsmigranten door henzelf gerapporteerd zijn.

Woonlasten en tevredenheid.
Het grootste deel van de Poolse arbeidsmigranten die een woning huurt, ontvangt
geen huurtoeslag (86%). In hoeverre men
wel recht heeft op huurtoeslag (gezien het
(samengestelde) inkomen, vermogen etc.)
is onbekend, maar vermoedelijk is een deel
ook niet op de hoogte van de mogelijkheid
om huurtoeslag aan te vragen. Ook zou het
zo kunnen zijn dat men geen huurtoeslag
kan aanvragen omdat men minder zelfstandig woont dan veronderstelt. In dit onderzoek is gevraagd of men zelfstandig woont
of de woning deelt, maar om huurtoeslag
te ontvangen moet men zowel persoonlijk
als qua woonruimte aan een aantal eisen
voldoen die in dit onderzoek niet allemaal
gecontroleerd kunnen worden.
Het verschil in woonkosten tussen geregistreerde en niet-geregistreerde Poolse arbeidsmigranten is niet significant.
Tot slot is ook gevraagd in hoeverre men tevreden is over de huidige woonruimte. Zo'n
s8% is tevreden of zeer tevreden; echter
2o% is ontevreden of zeer ontevreden. Er
is geen significant verschil in tevredenheid
tussen geregistreerde en niet-geregistreerde
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TABEL 2 ~RELATIE TUSSEN VERHUISGENEIGDHEID EN TEVREDENHEID OVER DE
HUIDIGE WOONSITUATIE.

X2(2)=98,679, p=.OOO

arbeidsmigranten, maar wel tussen kortwonende en langwonende arbeidsmigranten.

Verhuisgeneigdheid en woonwensen
Uit tabel 2. blijkt dat SS% van de respondenten kan worden aangemerkt als verhuisgeneigd. De relatief hoge verhuisgeneigdheid
hangt waarschijnlijk samen met de levensfasen van de arbeidsmigranten. We zagen
in figuur 1. al dat er beduidend meer 'jonge'
Poolse arbeidsmigranten zijn. De hogere
verhuisgeneigdheid lijkt hier dan ook mee
samen te hangen. Er blijkt een relatie te zijn
tussen tevredenheid en verhuisgeneigdheid. Deze hoge verhuisgeneigdheid (s8%)
is opvallend aangezien een groot deel toch
aangeeft tevreden te zijn met de huidige
woning. Van de respondenten die tevreden
zijn is I/3de verhuisgeneigd en 2/3de nietverhuisgeneigd. Het blijkt dat 4S% tevreden
is en de huidige woning voorlopig niet wil
verlaten; 12% geeft aan wel te willen verhuizen maar hiertoe geen mogelijkheden
te zien. Van de respondenten die ontevreden zijn over de huidige woonsituatie is
94% verhuis geneigd. Binnen de verhuisgeneigde respondenten blijkt er een relatie
te zijn tussen woningtype en tevredenheid.
De verhuisgeneigde respondenten die ontevreden zijn wonen vaker in een studio of
op een kamer en beduidend minder vaak in
een eengezinswoning, etagewoning of appartement.
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De verhuisgeneigdheid is iets groter onder
niet-geregistreerde arbeidsmigranten. Ook
geven zij iets vaker aan dat zij geen mogelijkheden hebben om te verhuizen. Het vaakst
genoemde motief is dat men te weinig verdient om te kunnen verhuizen. Tussen korten langwonenden is er nauwelijks verschil.
Ten aanzien van de gewenste woonlocatie
wil 67% in de stad Eindhoven wonen en n%
in de omliggende dorpen. De overigen hebben geen voorkeur.
In tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt
blijken slechts enkele personen bewust voor
gedeelde woonruimte te kiezen. Maar liefst
96% wenst zelfstandige woonruimte. Van de
respondenten die zelfstandige woonruimte
wensen wil 2/3de in een eengezinswoning
wonen, ruim een kwart in een etagewoning/
appartement en 8% in een studio. Over het
algemeen is men niet bereid tot minder
privacy door voorzieningen te delen. Men
wil wel concessies doen ten aanzien van de
grootte van de woonruimte (kleiner wonen
dus) en de reisafstand tot het werk (een langere reisafstand) .
Ook ten aanzien van de eigendomssituatie
wordt er geen significant verschil gevonden
tussen geregistreerde en niet-geregistreerde
arbeidsmigranten. Ongeveer 2/3de wil huren
en 1/3de wil kopen.
Van de verhuisgeneigden wenst ruim 2/3de
de woning te huren van een woningcorporatie terwijl slechts 22% dat nu doet. Een mo-

gelijke verklaring hiervoor is dat men in deze
sector meer waar voor zijn geld verwacht.
De maximale huurprijs die men wenst is
gemiddeld 557 euro per maand. De prijs die
men reëel acht om te betalen voor een huurwoning ligt tussen de 500 en 6oo euro per
maand, gezien het inkomen lijkt dat een alleszins redelijke prijs.
Als blijkt dat de gewenste woonruimte te
duur is, is gevraagd of men bereid is meer
te betalen of dat men dan de wensen bijstelt.
54% is bereid om meer te betalen en 46%
geeft aan de wensen dan bij te stellen. Ook
hier is geen significant verschil tussen geregistreerde en niet-geregistreerde arbeidsmigranten.
Tot slot, het merendeel van de respondenten
verwacht geen verandering in de gezinssamenstelling of de werksituatie. Ten aanzien van het inkomen verwacht 62% een
normale ontwikkeling, 30% verwacht dat het
inkomen hoger wordt en 8% verwacht een
inkomensdaling.

Belemmeringen
Zoals al eerder ter sprake kwam, zouden veel
migranten liever in een sociale huurwoning
wonen. De vraag is of ze ook 'recht' hebben
op zo'n woning, d.w.z. of ze tot de doelgroep
behoren (Brusselnorm van €34-911 in 2015)
en zo ja, welke belemmeringen zij ondervinden.
De vraag in hoeverre de Poolse arbeidsmigrant tot de doelgroep van beleid kan worden gerekend, kan niet zonder meer bepaald
worden op basis van het onderliggende onderzoek. Er kunnen wel aanknopingspunten gevonden worden met behulp van een
berekening van de potentiële inschrijfduur
en de inkomenssituatie. De potentiële inschrijfduur kan worden berekend met behulp van de leeftijd en het jaar van aankomst
in Nederland (theoretisch had men zich bij
aankomst, mits men dan 18 jaar was, mogen
inschrijven bij een woningcorporatie) .
Er zijn in het onderzoek alleen netto-maandinkomens gevraagd en deze kunnen om

diverse redenen niet omgerekend worden
naar bruto-jaarinkomens. Er kan derhalve
dus niet bepaald worden welk aandeel van
de respondenten een inkomen heeft van
minder dan € 34-911 (in 2015 de grens om in
aanmerking te komen voor een sociale huurwoning). Wanneer we echter de aanname
doen dat men maximaal 2ooo euro bruto
per maand mag verdienen, zou 74% van de
respondenten tot de doelgroep van beleid
behoren. Hierbij dient echter opgemerkt te
worden dat 45% van de respondenten heeft
aangegeven dat de partner ook een inkomen
heeft. Het daadwerkelijke percentage dat
tot de doelgroep van beleid behoort, zal dus
beduidend lager liggen. Wanneer we de huidige passendheidstaets hierbij in aanmerking nemen, betekent dit dat een deel van de
respondenten aangewezen is op de particuliere huursector. Het inkomen is weliswaar
een noodzakelijke voorwaarde maar niet
voldoende. In een stad als Eindhoven is de
toegankelijkheid mede bepaald door de inschrijvingsduur. Een woningzoekende mag
zich inschrijven vanaf 18 jaar (verschillende
corporaties werken niet (meer) met inschrijvingsduur maar met loting.) Interessant is
de vraag of Poolse migranten voldoende inschrijfduur zouden hebben opgebouwd als
ze zich hadden ingeschreven.
De potentiële inschrijftijd kan enkel geschat
worden omdat de leeftijd is gevraagd en niet
de geboortedatum en omdat niet exact duidelijk is in welke maand men in Nederland
gearriveerd is, alleen in welk jaar.
Van alle respondenten zijn er slechts twee
die bij aankomst (in dit geval in 2010) jonger dan 18 jaar waren. Zij hebben daarmee
een potentiële inschrijftijd die niet berekend
kan worden op basis van het moment van
aankomst, maar vanaf het jaar waarin zij 18
werden (zijnde 2013, in tabel 3· aangegeven
met '''). Voor alle overige respondenten geldt
dat de potentiële inschrijfduur geschat kan
worden op basis van het jaar waarin men in
Nederland aangekomen is.
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TABEL 3 ~POTENTIËLE INSCHRIJFTIJD VAN POOLSE ARBEIDSMIGRANTEN IN
EINDHOVEN.
aankomst

in 2014

in 2012

in 2013

in 2011

in 2010

voor2010

minimale leeftijd
bij aankomst

20

19

21

19

1S

19

maximale leeftijd
bij aankomst

ss

S1

S4

S6

47

S8

N (totaa l
N=328)

12

38

31

27

28

192

-2-;,

+2;';
3,7%
potentiële
inschrijftijd

<1 jaa r

12,2%
l -2

Van alle Poolse arbeidsmigranten hebben er
12 een potentiële inschrijfduur van minder
dan één jaar (4%), 40 personen hebben een
inschrijfduur van één tot twee jaar (12%),
31 personen zouden twee tot drie jaar ingeschreven kunnen staan (10%), 27 personen
drie tot vier jaar (8%) , 26 personen hebben
een inschrijftijd van vier tot vijf jaar (8%) en
59% heeft een inschrijftijd van meer dan vijf
jaar (n=192).
In hoeverre men in werkelijkheid ingeschreven staat bij een woningcorporatie is niet
bekend, maar duidelijk is wel dat het merendeel een aanzienlijke inschrijfduur had kunnen opbouwen waarmee de toegankelijkheid
van deze sector veel groter zou zijn geweest.
Conclusie

De belangrijkste conclusie is dat de huisvestingssituatie van Poolse arbeidsmigranten
niet zo zeer beïnvloed wordt door de registratiegraad, maar door de woonduur en
de fase van het migratieproces. Registratiegraad en woonduur hangen met elkaar samen. Naarmate men langer in Nederland
verblijft, neemt de registratiegraad toe. Arbeidsmigranten met een korte woonduur,
wonen significant vaker in studio's, vakantiehuisjes etc. en minder vaak in eengezinswoningen of appartementen. Ook delen zij
deze woonruimte vaker met personen bui-
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9,S%
2-3

8,2%
3-4

7,9%
4-S

58,5%
>5jaar

ten het eigen gezin. Daarnaast hebben zij de
beschikking over minder ruimte en minder
kamers en wonen zij vaker gemeubileerd.
Vrijwel alle kortwonende arbeidsmigranten
huren een woning, terwijl van de langer wonende arbeidsmigranten 24% de woning in
eigendom heeft. Arbeidsmigranten met een
korte woonduur huren vaker via vrienden/
bekenden, de werkgeverjhet uitzendbureau
of makelaars/verhuurbedrijven en minder
vaak bij een corporatie. Eén op de tien arbeidsmigranten met een korte woonduur
huurt bij een corporatie. Terwijl van de arbeidsmigranten met een langere woonduur
één op de vier respondenten bij een corporatie huurt.
Ook blijken respondenten met een korte
woonduur vaker ontevreden te zijn over
de huidige woonsituatie en respondenten
met een lange woonduur juist vaker tevreden. Kortwonende respondenten zijn wel
goedkoper uit. Zij betalen gemiddeld 545
euro per maand aan huur (incl. gas, water
en elektra), terwijl respondenten met een
langere woonduur gemiddeld 67 4 euro per
maand betalen. Dit hangt hoogstwaarschijnlijk samen met het feit dat zij hiervoor ook
meer ruimte huren.
Tot slot zijn respondenten met een korte
woonduur niet verhuisgeneigder dan respondenten met een langere woonduur, ter-

FIGUUR 2 ..... FASEN IN DE WOONCARRIÈRE VAN POOLSE ARBEIDSMIGRANTEN IN
EINDHOVEN.

FASE 1

FASE 2

GEDWONGEN

wijl zij wel vaker ontevreden zijn, mogelijk
heeft dit te maken met het feit dat zij wel
goedkoper wonen.
Discussie en implicatie voor het beleid

De resultaten van dit onderzoek laten zien
dat de wooncarrière van Poolse arbeidsmigranten in Eindhoven in meerdere fasen
verloopt. Figuur 2. geeft dit schematisch
weer.
Arbeidsmigranten komen in de 1ste fase vaak
via familiejvriendenjkennissen of werkgevers/uitzendbureaus de stad Eindhoven binnen en zijn aanvankelijk vaak klein behuisd.
Het is met name deze fase die de beeldvorming rond de slechte huisvesting bepaalt.
Om deze knelpunten weg te nemen is door
de Eindhovense woningcorporaties het zogenaamde Jlexconcept ontwikkeld, snel toegankelijke, tijdelijke huisvesting bedoeld voor
woningzoekenden zonder woonduur of inschrijftijd, zoals arbeidsmigranten, starters
en gescheiden personen (Gemeente Eindhoven, 2015, blz. 53).
Dit concept is bij uitstek geschikt om in de
1ste fase van de wooncarrière passende woonruimte aan te bieden. Ook kan dit een positieve invloed hebben op de registratiegraad
van arbeidsmigranten. Van daaruit kan de
arbeidsmigrant- wanneer hij niet terugkeert

FASE 3

HUIDIGE

GEWENSTE

-op zoek naar een volgende meer permanente woonsituatie. Uit het onderzoek blijkt dat
migranten na een aantal jaren erin slagen,
in de 2 de fase, een meer reguliere woning te
vinden. De meeste arbeidsmigranten wonen
dan in een woning van een particuliere verhuurder. Deze sector heeft traditioneel een
buffer- en residufunctie. Ze functioneert als
buffer, omdat bij een grote vraagdruk de bezettingsgraad in de particuliere huursector
toeneemt. Ze heeft een residufunctie in die
zin dat ze onderdak biedt aan hen die geen
koopwoning kunnen betalen en (nog) geen
toegang hebben tot de sociale huursector.
Nadeel is dat de huur in de particuliere huursector in verhouding tot de geboden kwaliteit
relatiefhoog is. Daarom is voor veel verhuisgeneigde migranten een sociale huurwoning
met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding
een aanlokkelijk perspectief. Bij het realiseren van deze 3de fase ondervinden arbeidsmigranten echter belemmeringen, zoals het
hebben van een informatieachterstand, een
gebrek aan inschrijfduur en concurrentie
met overige (veelal nationale) toetreders in
het betaalbare deel van de voorraad. De eerste twee belemmeringen zijn weg te nemen
door betere informatie en ondersteuning bij
aankomst. De derde is slechts weg te nemen
door een verruiming van het aanbod, een
zaak van langere termijn.
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Woonomgeving speelt belangrijke rol in
eenzaamheid bij ouderen
Wereldwijd is er sprake van vergrijzing van de bevolking. Dit stelt de hedendaagse
maatschappij voor grote uitdagingen: hoe de kwaliteit van leven en welzijn van ouderen te waarborgen. De overheid stimuleert ouderen om langer zelfstandig thuis
te blijven wonen. Hoewel veel ouderen hier positief tegenover staan, kan dit voor
kwetsbare ouderen leiden tot sociale isolatie en eenzaamheid, vanwege een kleiner wordend sociaal netwerk én afnemende gezondheid en mobiliteit. Dit artikel
beschrijft een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op gevoelens van
eenzaamheid onder zelfstand ig wonende ouderen. Het toont aan dat de woonomgeving hierin een belangrijke rol speelt en bespreekt maatregelen die de eenzaamheid onder ouderen zouden kunnen beperken.

door Pauline van den Berg, Ast rid Kempe rm an, Kev in Uytdew ill egen en M inou Weijs -Perrée

oewel de toenemende levensverwachting een positief kenmerk
is van deze eeuw, brengt het ook
belangrijke uitdagingen met zich mee.
De vergrijzing zal namelijk resulteren
in een toenemend aantal ouderen met,
over het algemeen, meer gezondheidsproblemen en mobiliteitsbeperkingen.
De Nederlandse overheid benadrukt de
eigen verantwoordelijkheid van mensen
voor hun gezondheid en welzijn en stimuleert (kwetsbare) ouderen om langer
thuis te blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving (Van Dijk et al.,
2013). Zelfstandig thuis wonen bevordert
het welzijn, de onafhankelijkheid en sociale participatie van ouderen. Daarnaast
is zorg aan huis vaak goedkoper dan
het verhuizen naar een verzorgingshuis
(Sixsmith&Sixsmith, 2oo8). Zelfstandig

H

wonen brengt echter wel met zich mee dat
ouderen steeds meer zijn aangewezen op
hun eigen sociale netwerk.
Sociale netwerkstructuren zijn aan verandering onderhevig. Gezinnen worden
kleiner en steeds meer ouderen zijn alleenstaand en kinderloos (PBL, 2013).
Hierdoor zijn sociale netwerken steeds
minder familie-georiënteerd. Bovendien
zijn sociale netwerken tegenwoordig verspreid over grotere geografische afstanden
dan vroeger. Dit kan het voor ouderen
moeilijker maken om deze relaties te onderhouden; zeker voor ouderen met een
verminderde mobiliteit. Hierdoor worden
buren en buurtgenoten steeds belangrijker in het sociale netwerk van ouderen,
ook omdat ouderen een groot deel van hun
tijd doorbrengen in hun woonomgeving.
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Als de kwaliteit en kwantiteit van dit sociale netwerk minder is dan men zou willen, kan dit resulteren in eenzaamheid
(Perlman&Peplau, 1981). De woonomgeving van ouderen, en de mensen die daar
wonen, zouden daarom een belangrijke rol
kunnen spelen in het voorkomen van eenzaamheid. In onderzoek naar eenzaamheid
onder ouderen is de invloed van de woonomgeving echter nog onderbelicht gebleven. In dergelijk onderzoek is vooral gekeken naar de rol van socio-demografische
kenmerken. Hieruit komt bijvoorbeeld naar
voren dat mensen met een laag inkomen
of een lage opleiding vaker eenzaam zijn
(e.g. Pinquart&Sörensen, 2001; Demakakos
et al., 2006; Hawldey et al., 2oo8). Ouderen die met een partner samenwonen en
ouderen die kinderen hebben, blijken zich
minder eenzaam te voelen (Demakakos et
al., 2oo6; De Jong Gierveld & Van Tilburg,
2010). Verschillende studies laten ook zien
dat mensen met een betere gezondheid
minder eenzaam zijn (e.g. Hawldey et al.,
2oo8; Scharf& De Jong Gierveld, 2oo8; De
Jong Gierveld & Van Tilburg, 2010; WeijsPerrée et al., 2015). Daarnaast tonen studies
aan dat eenzaamheid gerelateerd is aan de
omvang van iemands sociale netwerk (Demakakos et al., 2oo6; Hawkley et al., 2oo8).
Er is nog maar in beperkte mate onderzoek
gedaan naar de invloed van andere kenmerken, zoals !CT-gebruik, mobiliteit en de
woonomgeving op eenzaamheid. Het gebruik van ICT kan ouderen helpen om hun
sociale contacten te onderhouden. Uit een
studie van Cotten et al. (2013) blijkt dat ouderen die vaker internet gebruiken minder
eenzaam zijn.
Onderzoek van Van den Berg et al. (2016)
laat zien dat mensen die meer mobiel zijn
(d.w.z. gebruik maken van auto, fiets en
openbaar vervoer) minder eenzaam zijn.
Ook uit het onderzoek van Weijs-Perrée et
al. (2015) komt naar voren dat mensen met
een auto meer tevreden zijn over hun soci-
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ale leven. Dit is te verklaren door het feit dat
mobiliteit de deelname aan (sociale) activiteiten mogelijk maakt.
Wat betreft de rol van de woonomgeving
vonden Scharfen De Jong Gierveld (2oo8)
dat mensen in sterk verstedelijkte gebieden
en in achterstandswijken eenzamer zijn.
Ook blijkt dat mensen die hun buurt positiever beoordelen minder eenzaam zijn
(Scharf& De Jong Gierveld, 2oo8; Van den
Berg et al., 2016). Weijs-Perrée et al. (2015)
vonden dat mensen die meer gehecht zijn
aan hun buurt minder eenzaam zijn. Uit
eerder onderzoek blijkt ook dat sociale cohesie in een buurt bijdraagt aan een hoger
sociaal welzijn van ouderen (Cramm & Nieboer, 2015). Een sterkere gemeenschapszin
(sense of community) hangt samen met een
verminderd gevoel van eenzaamheid (Prezza et al., 2001). Het is daarom te verwachten dat een sterkere sociale cohesie ook kan
bijdragen aan een verminderd gevoel van
eenzaamheid.
Uit deze korte literatuurstudie blijkt dat er
nog maar relatief weinig onderzoek gedaan
is naar de invloed van de woonomgeving op
gevoelens van eenzaamheid onder ouderen.
Het is echter aannemelijk dat de woonomgeving een belangrijke rol speelt in het sociale leven van ouderen en dat deze rol steeds
belangrijker wordt. Het doel van dit onderzoek is daarom om meer inzicht te krijgen
in de invloed van de woonomgeving op de
ervaring van eenzaamheid onder ouderen
(65+). Tegelijkertijd wordt ook de invloed
van persoons- en huishoudenskenmerken,
mobiliteit en !CT-gebruik op eenzaamheid
bekeken.
Methoden

Voor dit onderzoek zijn data verzameld door
middel van een vragenlijst. Voor het meten
van eenzaamheid is gebruik gemaakt van
onderstaande zes stellingen van de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld &

Van Tilburg (2oo6).
1. Ik ervaar leegte om me heen
2. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval
van narigheid kan terugvallen
3- Ik heb veel mensen die ik volledig kan
vertrouwen
4· Er zijn genoeg mensen die dicht bij mij
staan
5. Ik mis mensen om me heen
6. Ik voel me vaak in de steek gelaten
Respondenten konden deze vragen beantwoorden op een vijfpuntsschaal (antwoordopties: ja!; ja; min of meer, nee; nee!).
De antwoorden zijn gecodeerd van 1 tot 5
en opgeteld tot een totaalscore, waarbij de
antwoorden op stelling 1, 5 en 6 zijn omgedraaid. De totaalscore loopt van 6 tot 3o,
waarbij een hogere score betekent dat men
eenzamer is.
Wat betreft de woonomgeving zijn vragen
gesteld over type woning, eigendom vs.
huur, woonduur, tevredenheid met de woning en woonomgeving, en sociale cohesie.
Tevredenheid met de woning en woonomgeving zijn gemeten op een vijfpuntsschaal,
van zeer ontevreden tot zeer tevreden. Sociale cohesie is gemeten met behulp van
zeven stellingen die men op een vijfpuntsschaal kon beantwoorden {I=zeer mee oneens; 5=zeer mee eens) , bijvoorbeeld "Ik
ben gehecht aan mijn buurt" en "de bewoners in mijn buurt gaan op een prettige
manier met elkaar om" (Hendriks, 2009) .
De antwoorden op deze stellingen worden
opgeteld tot een totaalscore die loopt van 7
tot 35 , waarbij een hogere score betekent dat
men positiever is over de sociale cohesie in
de buurt.
Naast vragen over eenzaamheid en woonomgeving is er in de vragenlijst gevraagd
naar persoons- en huishoudenskenmerken
zoals leeftijd, geslacht, huishoudenssamenstelling, opleiding, inkomen en ingrijpende
gebeurtenissen het afgelopen jaar (b.v.

scheiding, het overlijden van partner of
ander familielid, achteruitgang van gezondheid, etc.).
Er is ook gevraagd naar de omvang en samenstelling van het sociaal netwerk. De
respondenten werd gevraagd om alle mensen te noteren van wie ze emotionele, instrumentele enjof sociale ondersteuning
krijgen. Personen die emotionele ondersteuning verlenen zijn gedefinieerd als
"mensen die met u praten over uw problemen, mensen die met u praten wanneer u
bijvoorbeeld depressief bent of mensen die
u belangrijk advies kunnen geven bij belangrijke levensgebeurtenissen zoals een
verhuizing of een scheiding" . Personen die
instrumentele ondersteuning verlenen zijn
gedefinieerd als "mensen die u helpen bij
een verhuizing, administratieve werkzaamheden, als u een paar dagen ziek bent, met
bankzaken of het pinnen van geld, of met
boodschappen". Personen die sociale ondersteuning bieden zijn "mensen die u bijstaan met een praatje, een wandeling, een
parkbezoek of een restaurantbezoek, etc.,
mensen die u komen opzoeken, een kop
koffie of thee bij u komen drinken of mensen die op afstand met u communiceren via
digitale en; of social media". De omvang van
het sociaal netwerk is het totale aantal mensen van wie men emotionele, instrumentele
enjof sociale ondersteuning krijgt.
De vragenlijst bevatte ook vragen over mobiliteit; voor verschillende vervoermiddelen
is gevraagd hoe vaak men deze gebruikt.
De antwoordmogelijkheden zijn "(bijna)
nooit" (1) , "minder dan IX per maand" (2),
"1x per maand" (3) ,"2 of 3 keer per maand"
(4) , " IX per week" (5) , 2 tot 5 keer per week"
(6) en "(bijna) iedere dag" (7). Ook is er gevraagd naar de mate van zelfredzaamheid.
Dit is gedaan aan de hand van de Groningen Activiteiten Restrictie Schaal (GARS)
(Suurmeijer et al, 1994) . Hierbij is voor 18
huishoudelijke en algemene dagelijkse levensverrichtingen (zoals aan- en uitkleden,
boodschappen doen, de trap op- en afgaan
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TABEL 1 ~ KENMERKEN VAN DE STEEKPROEF (N =l84)
Aantal

%

% West-Brabant

Leeftijd 6S-74

64

3S

S9

Leeftijd 7S-84

83

4S

31

Leefti jd 8S+

37

20

ll

Man

80

44

46

Vrouw

104

S6

S4

All eenstaa nd

11 0

60

(echt) paar

74

40

Lage op lei ding

73

40

Middel bare opleid ing

68

37

Hoge opleiding

43

23

Laag in ko men (<€1200 per
maand)

34

19

Gem iddeld tot hoog inkomen

lSO

81

Woo nt in mee rgezinswon ing

lOl

ss

Woo nt in een gezin swon ing

83

4S

Woo nt in (zee r) sterk verstedel ijkt
gebied

82

4S

Woo nt in middelmati g of we ini g
verstedelijkt gebied

37

20

Woo nt in landelijk gebied

6S

3S

en buitenshuis verplaatsen) gevraagd of
men de activiteit zelfstandig kan uitvoeren
en of dat veel, enige of geen moeite kost. De
scores op de antwoorden worden opgeteld,
waarbij de totaalscore kan variëren tussen
18 en 72. Een hogere GARS-score betekent
meer moeite/restrictie, dus minder zelfredzaam of mobiel. Alle geconstrueerde schalen zijn statistisch getest op betrouwbaarheid.
Ten slotte is er in de vragenlijst gevraagd of
en hoe vaak men gebruik maakt van informatie en communicatietechnologie (ICT),
zoals (mobiele) telefoon, smartphone,
computer, tablet en internet. Net als bij het
gebruik van vervoermiddelen varieerden
de mogelijke antwoorden tussen "(bijna)
nooit" (1) en "(bijna) iedere dag" (7).
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De data zijn verzameld in de periode
oktober-november 2015 in de regio WestBrabant. Respondenten zijn persoonlijk benaderd, door bij willekeurige huizen aan te
bellen en te vragen of de bewoners 65 jaar
of ouder zijn en of ze mee wilden werken
aan het onderzoek. Als ze hiertoe bereid waren, werd de vragenlij st afgegeven en later
weer opgehaald. Er is een selecte steekproef
gebruikt, in de zin dat tijdens de dataverzameling is gezorgd voor een spreiding van
de respondenten over verschillende typen
woonomgevingen (steden, dorpen en platteland) en verschillende typen woningen,
zodat deze in voldoende mate voorkwamen.
In totaal zijn er 216 vragenlijsten uitgedeeld
en daarvan zijn er 184 volledig ingevuld. In
tabel1 zijn de kenmerken van de steekproef

FIGUUR 1 .... VERDELING EENZAAMHEID
30

20

10

0

SCORE EENZAAMHEID

weergegeven. De leeftijd van de respondenten loopt uiteen van 6 5 tot 97, met een
gemiddelde van 78 jaar. Vergeleken met de
65+ populatie van West-Brabant bevat de
steekproef een groter percentage oudere ouderen. De steekproef bevat iets meer vrouwen dan mannen, maar wijkt qua verdeling
van geslacht niet veel af van de populatie.
Het grootste gedeelte van de respondenten,
6o%, is alleenstaand. Iets meer dan de helft
van de respondenten woont in een appartement (meergezinswoning) . 45% van de
steekproef woont in (zeer) sterk verstedelijkt gebied en 35% woont in landelijk (niet
verstedelijkt) gebied.
Figuur 1 laat de verdeling zien van de eenzaamheidsscore. De score varieert tussen 6
en 26 . De gemiddelde eenzaamheidsscore
is 14.44. Hoewel de variabele niet helemaal
normaal verdeeld is, is er gebruik gemaakt
van lineaire regressiemodellen om de data
te analyseren. In de regressiemodellen is
onderzocht welke factoren van invloed zijn
op de mate van eenzaamheid van ouderen.
Eerst is een model geschat met alleen de
persoons- en huishoudenskenmerken als
verklarende variabelen (inclusief omvang

van het sociaal netwerk) . Vervolgens zijn
daar mobiliteit en !CT-gebruik aan toegevoegd in model 2. Ten slotte zijn in model
3 de kenmerken van de woonomgeving toegevoegd. De variabelen die niet significant
waren (p>o,w), zijn stapsgewijs verwijderd
uit de modellen.
Resultaten

In tabel 2 zijn de resultaten te zien van de
regressiemodellen. Het eerste model heeft
een adjusted R2 van o,o8. Dit betekent dat
slechts 8% van de totale variantie in eenzaamheid verklaard kan worden door de
persoons- en huishoudenskenmerken in
het model. Het tweede model, waarbij mobiliteit en !CT-gebruik zijn toegevoegd, heeft
een adjusted R van 0,22. De verklaarde variantie is hier dus 22%. Het laatste model,
met ook de kenmerken van de woonomgeving, heeft een adjusted R van 0.42. Dit betekent dat het toevoegen van de kenmerken
van de woonomgeving zorgt voor een extra
verklaarde variantie van 20%. We moeten
hierbij wel opmerken dat tevredenheid met
de woning en woonomgeving niet een strikt
exogene variabele is in deze analyse (endogeniteit) . Echter de toename in fit laat zien
2

2
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dat eenzaamheid sterk samenhangt met
kenmerken van de woonomgeving.
Wat de persoons- en huishoudenskenmerken betreft, laten de resultaten zien
dat mensen met een laag inkomen relatief
meer eenzaam zijn. Dit resultaat komt overeen met bevindingen uit eerder onderzoek
(e.g. Pinquart&Sörensen, 2001; Demakakos
et al., 2oo6; Hawkley et al., 2008).
Ook is in tabel 2 te zien dat mensen met een
groter sociaal netwerk over het algemeen en
relatief minder eenzaam zijn. Deze samenhang was te verwachten en bevestigt eerder
onderzoek (Demakakos et al., 2oo6; Hawkley et al., 2oo8). Toch betekent een groot
sociaal netwerk niet automatisch dat men
hier ook tevreden mee is en zich niet eenzaam voelt. Zoals te verwachten, blijkt uit
de analyse ook dat ouderen wiens partner
afgelopen jaar overleden is, zich eenzamer
voelen.
In het tweede model zijn kenmerken van de
mobiliteit en !CT-gebruik toegevoegd. Wat
mobiliteit betreft kwam in bivariate analyses
naar voren dat meer mobiele ouderen minder eenzaam zijn. Spearman rangcorrelaties laten zien dat ouderen die vaker autorijden ( P=-0,248; p<o,OI), fietsen ( P=-0,147;
p<o,os) en lopen ( p =-0,232; p<o,OI) minder eenzaam zijn. Dit is overeenkomstig
met bevindingen uit eerder onderzoek (Van
den Berg et al., 2016). Deze variabelen vallen echter weg uit het regressiemodel wanneer de GARS-score wordt toegevoegd.
Dit komt doordat de GARS-score ook een
bepaalde mate van mobiliteit (bijv. buitenshuis lopen) meet. Tabel 2 laat zien dat een
hogereGARS-score samenhangt met meer
eenzaamheid. Dit betekent dat mensen die
meer beperkt zijn in hun dagelijkse activiteiten, zich vaker eenzaam voelen.
Wat betreft !CT-gebruik laten de resultaten
zien dat mensen die minstens maandelijks
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gebruik maken van een tablet, minder eenzaam zijn. Ook voor andere !CT-middelen
was gevraagd hoe vaak men deze gebruikt.
Spearman rangcorrelaties laten zien dat de
frequenties van internetgebruik ( P=-0,252;
p<o,OI), vaker telefoneren ( p =-o,218;
p<o,OI), tabletgebruik ( P=-0,263; p<o,OI),
computer flaptop
gebruik
( p =-0,207;
p<o,OI), emailen ( p =-0,296; p<o,OI) en
social media gebruik ( p =-0,224; p<o,OI) allemaal samenhangen met verminderde gevoelens van eenzaamheid. Er is echter ook
een sterke samenhang tussen de frequenties van gebruik van de verschillende !CTmiddelen onderling. Hierdoor blijft maar
één van de variabelen met betrekking tot
ICT gebruik over in het regressiemodeL namelijk het gebruik van een tablet minstens
maandelijks. Het gebruik van informatie
en communicatietechnologie kan ervoor
zorgen dat ouderen op de hoogte blijven
en in contact kunnen blijven met mensen.
Digitale sociale contacten kunnen hierdoor
bijdragen aan een verminderd gevoel van
eenzaamheid.
Ten slotte zijn de kenmerken van de woonomgeving toegevoegd. Vier variabelen zijn
van invloed op eenzaamheid. Ouderen die
in een meergezinswoning wonen zijn minder eenzaam. Dit zou verklaard kunnen
worden door de aanwezigheid van andere
bewoners in het gebouw, waarmee men
contact kan hebben. Aan de andere kant
laten de resultaten zien dat ouderen die in
landelijk gebied wonen ook minder eenzaam zijn. Dit kan wellicht verklaard worden door het feit dat in landelijke gebieden
nog sterkere lokale sociale structuren bestaan (Fischer, 1982). Er is geen significant
verschil tussen mensen die in matig of weinig verstedelijkt gebied wonen en mensen
die in (zeer) sterk verstedelijkt gebied wonen wat betreft hun ervaren eenzaamheid.
Ouderen die zeer tevreden zijn over hun
woning, voelen zich minder eenzaam. Ook
het oordeel over sociale cohesie in de buurt

TABEL 2 .... RESULTATEN LINEAIRE REGRESSIE EENZAAMHEID (N=l84)

Oordeel sociale co hes ie

-0,34

-0,3 4

0,00

(7-35)
Verklaarde variantie (adjusted
R2)

0,08

is van invloed op eenzaamheid: een positiever oordeel over de sociale cohesie hangt
samen met een lagere eenzaamheidscore.
Deze relatie was te verwachten op basis van
eerdere onderzoeken naar de relatie tussen
sociale cohesie en sociaal welzijn van ouderen (Cramm & Nieboer, 2015) en de relatie
tussen gemeenschapszin en eenzaamheid
(Prezza et al., 2001). Een buurt met hechtere contacten kan de eenzaamheid van ouderen wellicht verminderen.
Conclusie

Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken welke factoren, en met name welke
kenmerken van de woonomgeving, van in-

0,22

0,42

vloed zijn op eenzaamheid onder zelfstandig wonende ouderen. De resultaten van de
lineaire regressiemodellen laten zien dat
ruim 40% van de variantie in eenzaamheid
verklaard kan worden door de onafhankelijke variabelen. Hiervan kan 20% verklaard
worden door de kenmerken van de woonomgeving. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de woonomgeving een belangrijke
rol speelt in het verklaren van eenzaamheid.
Ouderen die in meergezinswoningen wonen, blijken bijvoorbeeld minder eenzaam
te zijn. Dit kan te maken hebben met het
feit dat ouderen in meergezinswoningen gemakkelijk contacten kunnen onderhouden
met hun buren, omdat deze in hetzelfde
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gebouw wonen. Gezamenlijke voorzieningen in een appartementencomplex zouden
hier wellicht aan bij kunnen dragen. De resultaten laten ook zien dat ouderen in landelijke gebieden minder eenzaam zijn. In
deze gebieden zijn vaak nog sterke lokale
sociale structuren aanwezig (Fischer, 1982).
Mensen kennen elkaar en groeten elkaar
op straat. Dit hangt wellicht samen met de
bevinding dat een positief oordeel over sociale cohesie in de buurt gerelateerd is aan
minder eenzaamheid. De sociale structuren
in de buurt blijken erg belangrijk voor het
sociale welzijn van ouderen.
Deze resultaten zijn relevant voor beleidsmakers, planners en aanbieders van
woonvastgoed die de kwaliteit van leven
van zelfstandig wonende ouderen willen
bevorderen. Hoewel de causaliteit van de
relaties niet onderzocht is, blijkt eenzaamheid samen te hangen met het oordeel over
de woonomgeving. De sociale tevredenheid
van ouderen en hun sociale participatie kunnen daarom wellicht bevorderd worden door
woonomgevingen zo in te richten dat deze
aansluiten bij de wensen van ouderen en
een sterke sociale gehechtheid bevorderen.
Sociale cohesie in een buurt kan bijvoorbeeld bevorderd worden door het creëren
van ontmoetingsplaatsen voor ouderen.
Hierbij kan gedacht worden aan buurthuizen, groenvoorzieningen, bankjes, etc. Ook
het faciliteren, ondersteunen en organiseren van activiteiten waarbij bewoners elkaar
ontmoeten, is van belang voor sociale cohesie in de buurt. Er moet rekening gehouden
worden met ouderen met een verminderde
mobiliteit. Ook voor deze groep moet sociale
participatie mogelijk blijven. Voorzieningen
en ontmoetingsplaatsen in de directe woonomgeving kunnen hieraan bijdragen.
Daarnaast blijkt ook dat communicatietechnologie een belangrijke rol kan spelen in het
verminderen van eenzaamheid. Ouderen
blijven nog achter wat betreft het gebruik
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van ICT. Door middel van cursussen kan het
gebruik van ICT door ouderen gestimuleerd
worden. De ouderen van de toekomst zullen
steeds meer bekend zijn met communicatietechnologie, wat hen kan helpen bij het
onderhouden van sociale contacten. Als ICT
geïntegreerd wordt in het dagelijks leven van
ouderen kan dit eenzaamheid verminderen.
Woningen die voorzien zijn van domotica
gericht op communicatie en sociale participatie, kunnen daarom ook bevorderlijk zijn
voor de kwaliteit van leven van ouderen.
Hoewel dit onderzoek bruikbare resultaten
oplevert, kent het enkele beperkingen. Ten
eerste was de dataverzameling beperkt tot
de regio West-Brabant en betrof het een
relatief kleine groep zelfstandig wonende
ouderen. Het zou daarom goed zijn om een
grootschaliger onderzoek te doen in verschillende regio's naar de relatie tussen de
woonomgeving en eenzaamheid van ouderen. Voor vervolgonderzoek is het ook aan te
bevelen om een controlegroep toe te voegen
van respondenten onder de 65. De dataverzameling van dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het najaar. Dit zou een effect
kunnen hebben op de resultaten aangezien
de tijd van het jaar (het weer) van invloed
kan zijn op het humeur van mensen en dus
op gevoelens van eenzaamheid. Daarnaast
moeten we voorzichtig zijn met het interpreteren van de gevonden relatie tussen
eenzaamheid en lage woontevredenheid.
We vinden een significante samenhang,
maar de causaliteit is niet bewezen. Het is
bijvoorbeeld goed mogelijk dat eenzaamheid zorgt voor een minder positieve perceptie van de woonomgeving in plaats van
andersom. Door middel van longitudinaal
onderzoek zou deze samenhang verder onderzocht kunnen worden. Hoewel er meer
onderzoek nodig is, laat dit onderzoek zien
dat gevoelens van eenzaamheid onder ouderen voor een belangrijk deel beïnvloed
worden door kenmerken van hun woonomgeving.
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Kennisdeelgedrag van medewerkers:
De rol van gebouwindeling
Kennisdelen tussen medewerkers tijdens ongeplande face-to-face ontmoetingen,
is voor innovatieve organisaties een belangrijk activiteit om te stimuleren. Eerder
onderzoek toonde al aan dat het aantal ontmoetingen dat medewerkers op kantoor
hebben, de indeling van kantoorgebouwen beïnvloedt. Onderzoek naar het gedrag
tijdens dergelijke ontmoetingen is echter nog schaars. Dit artikel laat zien hoe layoutvariabelen gerelateerd zijn aan het gedrag van medewerkers tijdens (veelal)
korte ontmoetingen. Met behulp van dagboeken van 138 deelnemers uit één grote
organisatie, is data over 918 kennisdeelontmoetingen verzameld . Ruimtelijke analyses van de gebouw-lay-out laten zien dat gedrag vooral significant anders is bij
duo's die zeer dicht bij elkaar in het gebouw zijn gelokaliseerd. X2 tests tonen aan
dat een beperkte afstand tussen elkaars werkplekken de sterkste associatie heeft
met waar kennis wordt gedeeld, terwijl het delen van een kamer en elkaar kunnen
horen significant gerelateerd zijn aan hoe kennis wordt gedeeld.

doo r Ri ann e Appei-M eul enb ro ek, Bauke de Vries & Mathie u Weggeman

rganisaties waar innovatie hoge
prioriteit heeft, doen er goed aan
om korte, informele interacties tussen hun medewerkers te stimuleren (Heerwagen et al. , 2004). Er wordt dan namelijk
meer kennis gedeeld (Allen & Henn, 2007;
Nenonen, 2005) en dat verhoogt zowel het
innovatievermogen als de performance van
een bedrijf (Wang en Wang, 2012). Ook de
corporate real estate (CRE)/ facility manager kan daarbij een belangrijke rol vervullen (Toker & Gray, 2oo8; Wineman, Kabo
& Davis, 2009) . Hiervoor is echter wel inzicht nodig in hoe het gebouw en de werkplekken nu precies kennisdeelgedrag beïnvloeden.
Uit eerdere studies bleek al dat de layout

0

het aantal interacties tussen medewerkers
beïnvloedt. Meer onderlinge zichtbaarheid
in het gebouw leidt bijvoorbeeld tot meer
interacties tussen verschillende afdelingen
(Coradi, Heinzen & Boutellier, 2015). Kortere loopafstanden zorgen dat er meer gezamenlijke projectaanvragen worden gedaan
(Kabo, Hwang, Levenstein & Owen-Smith,
2015). Of en hoe er tijdens deze interacties
kennis is gedeeld, wordt echter vaak niet
bekeken (e.g. , Sailer & Penn, 2009; Spiliopoulou & Penn, 1999), waardoor alleen
maar inzicht in verhoogde frequenties beschikbaar is. Daarnaast ligt de focus van
onderzoek vaak op het individu en niet op
het gezamenlijke gedrag van verschillende
duo's medewerkers (Kabo et al, 2015).
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We weten wel allang dat er bij een loopafstand van meer dan 24-30 meter, nauwelijks meer toevallige ontmoetingen tussen
duo's medewerkers plaatsvinden (Allen,
1977) De invloed van het gebouw moet dus
vooral heel lokaal worden gezocht. Deze
studie kijkt daarom in detail naar de lokale
lay-out-indeling en relateert deze ontwerpvariabelen aan meer gedetailleerd gedrag
tijdens toevallige ontmoetingen op kantoor.
Zocht iemand bewust zijnjhaar collega op?
Welke kennisdeelactiviteiten vonden plaats?
Waar in het gebouw vond de ontmoeting
plaats en betrof het hier een individueel of
gedeeld probleem? En wat is de relatie met
de lay-out?
Kennisdeelgedrag en gebouwindeling

De overdracht van kennis is niet zo eenvoudig als vorige eeuw nog werd aangenomen.
Sinds het begin van deze eeuw is binnen
het onderzoek naar kennis een groeiende
stroom onderzoekers ontstaan, die benadrukt dat kennis ligt ingebed in menselijke
activiteiten (Berends et al., 2011). Alleen
expliciete informatie kan eenvoudig opgeschreven en doorgegeven worden, maar de
zogeheten 'tacit' kennis niet. Daarin liggen
iemands ervaring en persoonlijke waarden
en normen besloten (Polanyi, 1966; Nonaka & Takeuchi, 1995). Tacit kennis kan
het beste face-to-face worden overgedragen,
ondersteund door bewegingen en gebaren
(Coradi et al., 2015). Het blijkt dat het delen van expliciete kennis vooral effect heeft
op innovatiesnelheid en het delen van tacit kennis op innovatiekwaliteit (Wang en
Wang, 2012). Beide zijn dus belangrijk,
maar bestaand onderzoek naar aantal ontmoetingen gaat voorbij aan dit onderscheid.
Er blijken in organisaties vooral ongeplande
face-to-face ontmoetingen plaats te vinden
(Toker & Gray, 2oo8). En juist deze ontmoetingen kunnen met de fysieke werkomgeving gestuurd worden (Peponis et al.,
2007; Toker & Gray, 2008). Er kunnen 2
verschillende soorten ongeplande ontmoe-
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tingen worden onderscheiden, te weten een
'bewuste, ongeplande ontmoeting' (je loopt
even bij iemand binnen) of een 'toevallige
ontmoeting' (Brown, 2oo8).
Berends (2003) identificeerde met zijn promotie-onderzoek 5 categorieën kennisdeelactiviteiten:
beschrijven (o.a. vertellen over kennis,
problemen, bevindingen, eigen activiteiten of die van iemand anders);
uitvoeren (o.a. demonstreren, ter plekke berekenen, een observatie benoemen);
vragen;
voorstellen (o.a. hypotheses opstellen,
oplossingen aandragen, waarschuwen,
doorverwijzen naar literatuur);
evalueren (o.a. argumenten aandragen,
instemmen, afwijzen, concluderen).
Later vult hij aan dat naast activiteiten, ook
gekeken moet worden waarover gesproken
wordt (Berends, 2005): Was het een gezamenlijk probleem, hielp de een de ander
ergens bij of ging het helemaal niet om een
bestaand probleem? Daarnaast is inzicht in
de locatie van een ontmoeting relevant voor
ontwerpers.
Uit de literatuur zijn vijf concrete variabelen
gehaald, die gebruikt zijn om hypotheses
over de lokalisering van een duo in een gebouw en hun kennisdeelgedrag weer te geven. De eerste drie zijn lokaal (samenzijn)
en de andere twee meer globaal (positie in
het gebouw).
Samenzijn

Studies van het menselijk brein laten zien
dat mensen die samen in een kamerfruimte werken elkaar gaan imiteren (Goleman &
Boyatzis, 2oo8). De theorie over de meester-gezel relatie (ontwikkeld door Collins,
Brown en Newman, 1989) sluit daar goed
bij aan. Het delen van een kamer maakt het
naar verwachting makkelijker om vragen te

stellen, samen uit te voeren en bij herhaling
dingen voor te stellen en te evalueren.

H1: Duo's die een kamer delen (co-locatie)
vertonen ander kennisdeelgedrag dan andere
duo's.
In de grote open ruimtes in moderne kantoren, is het niet meer vanzelfsprekend dat
je elkaar ook kunt horen of zien wanneer
je een ruimte deelt. Over elkaar kunnen horen is weinig onderzocht, omdat de nadruk
in studies dan meestal op overlast ligt en
niet op het voordeel ervan. Uit onderzoek is
wel gebleken, dat mensen die elkaar kunnen zien vanaf hun werkplek, makkelijker
samenwerken, taken en ideeën delen en elkaar helpen (Jassawalla & Sashittal, 1998).
Ze zijn zich eerder bewust dat de ander
hulp nodig heeft.(Nonaka & Konno, 1998;
Sailer et al. , 2007) .

H2 : Duo's die elkaar kunnen zien vanaf hun
werkplek (zichtbaarheid) , vertonen ander kennisdeelgedrag dan andere duo's.
Hy Duo's die elkaar kunnen horen op hun
werkplek (hoorbaarheid) , vertonen ander kennisdeelgedrag dan andere duo's.
Positie in het gebouw

De meeste organisaties zijn te groot om al
hun medewerkers in één ruimte bij elkaar
te zetten. Maar onderzoek naar afstanden
tussen kamers laat ook een effect op interacties zien (Allen, 1977; Wineman et al. ,
2009). Bij een kleinere afstand is de kans
groter om elkaar toevallig tegen te komen
als je even van je werkplek af bent. Andere
aangetoonde effecten zijn het vaker samen
behalen van doelen en delen van een visie
(Kahnen en McDonough, 1997).

H+ Duo's met een kleinere loopafstand tussen
hun kamers (nabijheid) , vertonen ander kennisdeelgedrag dan andere duo's.
Mensen die op verschillende verdiepingen

in hetzelfde gebouw werken, ontmoeten
elkaar minder dan degenen op dezelfde
verdieping (Spiliopoulou & Penn, 1999) ,
al geven de onderzoekers aan dat dit effect
veel kleiner is dan in H4. Bij grotere verdiepingen wordt het effect bovendien nog
geringer (Grajewski, 1992). Alleen mensen
met een sterke inhoudelijke relatie zoeken
elkaar op een andere verdieping op.
Hs: Duo's op dezelfde verdieping vertonen ander kennisdeelgedrag dan andere duo's.
Onderzoeksaanpak

Studies naar werkomgevingen bestuderen medewerkers over het algemeen in
hun eigen kantoor, omdat mensen ook
tijd nodig hebben om aan het gebouw te
wennen. Om de hypotheses te testen, zijn
in dit geval data verzameld bij een grote
aanbieder van printers en document management in Nederland. Het gebouw dat is
gekozen huisvest bijna alle research & development medewerkers. Het heeft zowel
éénpersoonskamers als open ruimtes met
tot 29 werkplekken (zie figuur 1) verspreid
over twee verdiepingen. Aan de gangen zijn
kleine laboratoria gehuisvest met een kantoorachtige omgeving. Gedurende een week
heeft 51% van de gebouwpopulatie aan het
onderzoek mee gedaan (138 medewerkers)
door een logboek bij te houden over hun
kennisdeelgedrag tijdens werk gerelateerde
gesprekken met collega's uit het gebouw.
Deze steekproef was met 9 6% mannen
tussen de 19 en 6o jaar oud (M=41, SD=10)
representatief voor deze organisatie. Ze waren over het hele gebouw verspreid en af.
komstig uit alle verschillende projecten en
afdelingen binnen de organisatie. Externe
validiteit is in dit type onderzoek moeilijk
te garanderen. De context is in elke organisatie heel anders en heeft ook een grote invloed op kennisdeelgedrag (bijv. manier van
leidinggeven, cultuur). De resultaten zullen
vooral relevant zijn voor R & D-afdelingen
van technische bedrijven (die ook een gro-
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FIGUUR 1 ..,_ LAYOUT BEGANE GROND

tendeels mannelijk werknemersbestand
hebben).
Om tijdsbesteding te minimaliseren, zijn
alle kennisdeelvragen meerkeuze. Het logboek is vervolgens in een pilot met medewerkers van één kantoorverdieping in een
universiteitsgebouw getest, waarbij geen
invulproblemen naar voren kwamen. Er
is voor een logboek gekozen omdat het de
tijd tussen de gebeurtenis en het invullen
vermindert ten opzichte van een enquête
(Bolger et al, 2003). Omdat ongeplande
ontmoetingen vaak kort zijn, worden ze
anders snel over het hoofd gezien. Doordat de respondenten de datum, tijd, duur
en gesprekspartner invulden, konden de
antwoorden van gespreksdeelnemers bovendien met elkaar vergeleken worden op
consistentie. Ook konden zo gesprekken
die door één van de partners waren vergeten, toch aan deze persoon gekoppeld worden. Omdat in ongeveer 40% van de ontmoetingen men het niet precies eens was
over welke kennisdeelactiviteiten hadden
plaatsgevonden, zijn voor alle interacties de
antwoorden van beide gesprekspartners als
aparte regels in de database opgenomen.
Om H1 (co-locatie), H2 (zichtbaarheid) en
H5 (op dezelfde vloer of niet) te testen, zijn
de duo's eenvoudig in twee groepen te delen o.b.v. kamernummer en een blik op de
plattegrond. Maar omdat uit 138 deelnemers
9453 verschillende duo's gemaakt kunnen
worden, zou het te omslachtig zijn om de
precieze afstand tussen duo's handmatig

I
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vast te stellen voor H3 (hoorbaarheid) en
H4 (nabijheid). Voor een realistische weergave van nabijheid moet bovendien met de
routing in het gebouw en mogelijke obstakels rekening worden gehouden. Daarom
zijn de afstanden met speciale software
(Depthmap, versie 7-12) berekend, die op zogeheten 'graphmetricgeometry' gebaseerd
is. Dat is het meten van de kortste afstand
tussen twee punten via een orthogonaal
pad dat binnen de muren van een vorm
getrokken wordt; in dit geval in de AutoCAD tekening van het gebouw (zie Hua
et al, 2010 voor meer uitleg). Wetenschappers stellen dat dit de beste benadering van
circulatieroutes in gebouwen is (Hua et al,
2010). Eerst wordt een grid over de lay-out
geplaatst; in dit geval van 0.50 x 0.50 meter.
Elk gridvakje krijgt een nummer dat kan
worden gebruikt om de werkplekken van
deelnemers te identificeren. Met een zogeheten Visual Graph Analyse (VGA) wordt
vervolgens voor elk gridvakje gekeken welke
andere vakjes zichtbaar zijn. Bij zichtbaarheid kan tussen het centrum van de twee
vakjes een verbindingslijn worden getrokken. Dat betekent namelijk dat je zonder
obstakel van de één naar de ander kunt
lopen. Vervolgens kan dan de afstand tussen twee werkplek-gridvakjes worden berekend, via de kortste weg over de getrokken
verbindingslijnen (dus muren en meubilair
ontwijkend). Door het dichte grid wordt zo
een zeer accurate benadering van de daadwerkelijke loopafstand verkregen.

TABEL 1 ..,_ CORRELATIE TUSSEN DE LAYOUTVARIABELEN

Spearman's
correlatie
Co-locatie
Zichtbaarheid

Co-locatie

Zichtbaarheid

Hoorbaarheid

Nabijheid

N= 9453

N= 9453

N= 570

N= 8883

1

.953(""'')
1

Hoorbaarheid
Nabijheid
Zelfde verdieping

Zelfde
verdieping
N= 9453

.242(''"'')
-. 259(''"'')

.230(""'')

1
1

-.368(''"'')
1

~"~ Correlatie is sign ificant op 0.01 niveau (2-tailed) .

Voor H4 (nabijheid) zijn de duo's opgedeeld
in twee groepen (weljniet) met de grens
op 3o meter zoals in eerder onderzoek is
gesteld (e.g., Allen, 1977; Sailer & Penn,
2009). Voor H3 (hoorbaarheid) is voor het
opdelen van de speechtransmisison index
(STI) uitgegaan, ontwikkeld door Houtgast
en Steeneken bij TNO (Steeneken, 1998).
Op een schaal van o tot 1wordt bij een score
van o.6 of hoger over een goede verstaanbaarheid gesproken. Over het algemeen
wordt gesteld dat een STI van o.6 wordt bereikt tussen 5-10 meter (Keränen, Virjonen
& Hongisto, 2oo8) . Op basis van de data is
besloten de grens op 7 meter te leggen, omdat dit de mediaan bleek te zijn en zo dus
twee gelijke groepen ontstonden.
Omdat alle ruimtelijke variabelen dichotoom waren en de kennisdeelgedragvariabelen meerkeuze, konden de hypotheses
met X2 testen onderzocht worden. Om ook
de relatieve kracht van het effect van de verschillende variabelen te kunnen laten zien,
is Cramer's V berekend. Volgens Cohen's
vuistregel is een ldein effect .10, medium
.30 en groot .50 (Thompson, 2008).
Resultaten

Gemiddeld waren de deelnemers 45 minuten per dag met ongeplande interacties

bezig. Meestal waren deze ontmoetingen
korter dan 15 minuten en 78% vond plaats
bij de werkplek. In 72% van de interacties
had men elkaar bewust opgezocht of kon
men vanaf de eigen werkplek direct met elkaar praten. In 45% van de gevallen betrof
de interactie een gedeeld probleem, maar
er vonden ook niet probleem-georiënteerde
ontmoetingen plaats (n%) . Tijdens 73% van
de interacties vond maar één kennisdeelactiviteit plaats. Er werd het meest kennis
gedeeld door vragen (5 6%) en de andere
kennisdeelactiviteiten vonden tijdens ongeveer 20% van de interaties plaats (vaak in
combinatie met 'vragen').
Van de 9453 duo's deelde 6% een ruimte,
waarvan 91% elkaar ook kon zien. De verdeling van de hoorafstand is zichtbaar in
figuur 2. Qua nabijheid, bevond n% van de
duo's zich binnen de gestelde 30 meter (zie
figuur 3) en 48% werkte op dezelfde verdieping. Alvorens de hypotheses te testen
is de onderlinge correlatie van de ruimtelijke variabelen onderzocht met Spearman's
correlatie (ze waren namelijk niet allemaal
normaal verdeeld). Tabeli laat zien dat alle
variabelen significante correlaties hadden
met elkaar, maar niet allemaal heel sterk.
Co-locatie en zichtbaarheid waren wel bijna
identiek (r(9453)=-953)- Daarom is H2 al-
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FIGUUR 2 ~VERDELING HOORBAARHEID AFSTAND TUSSEN DUO'S IN DEZELFDE
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FIGUUR 3 ~VERDELING NABIJHEID AFSTAND TUSSEN DUO'S
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leen voor duo's die in dezelfde ruimte werkten getest; net als hoorbaarheid waarmee
het dan nog maar licht correleerde (r(570 )=.259). Hoorbaarheid en nabijheid correleerden echter zo sterk voor duo's in dezelfde
ruimte (r(570)=.998), dat nabijheid alleen
getest is voor duo's die geen ruimte deelden
(n=8883) . Nabijheid correleerde zoals ver-
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wacht ook met werken op dezelfde verdieping (-.368) en co-locatie(.242), maar niet
heel sterk. Zo konden alle vijf de hypotheses
getest worden.
Er waren 855 ontmoetingen met twee
deelnemers, 55 met drie deelnemers
en 8 met vier deelnemers, dus in

TABEL 2 .... GEOBSERVEERDE FREQUENTIES VAN HET KENNISDEELGEDRAG
TIJDENS DE INTERACTIES~'

Pro bl eem va n
1 persoon

580

28 1

565

15

45 0

130

179

102

843

Pro bl eem va n
beide
pe rsonen

685

143

667

18

~ 3 f,

149

78

65

82 1

Niet
probl eem
georiëntee rd

147

63

143

4

) I~

) I

30

33

204

18

6

,., Alleen bij de di k gedrukte fre quenties kwa m significant ve rschil naa r voren uit de x2-testen

toaal(855x2+55X3+8X4=) 1907 cases in de
database. Het kennisdeelgedrag tijdens de
interacties bleek significant te verschillen,
waardoor drie hypotheses konden worden
bevestigd (zie Tabel 2 voor de frequenties
van de kennisdeelgedragvariabelen). H2
is verworpen, omdat zichtbaarheid nauwelijks verschillen in gedrag liet zien. Het
enige significante verschil (kennisdeellocatie) was door drie cellen met een te lage
verwachte waarde (<5) geen betrouwbaar

resultaat. H 5 is ook verworpen, omdat
slechts 16 interacties plaatsvonden tussen
duo's van verschillende verdiepingen en
dus geen betrouwbare X2 test uitgevoerd
kon worden.
H1 is wel aangenomen al blijkt het effect
niet zo groot. Duo's die niet in dezelfde
ruimte werkten, deelden vaker kennis
via vragen en minder vaak via voorstellen
of evalueren, al was het effect maar klein
(X2(4, N=2578) = 11.12, p= .03, Cramer'sV=
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FIGUUR 4 .... VERSCHIL IN PROBLEEMORIËNTATIE GESPLITST NAAR CO-LOCATIE
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.07). Deze duo's deelden ook relatief vaker
kennis in de gang, bij de koffieautomaat en
in de laboratoria (X2(4, N=1902) = 27.58, p<
.oo1, Cramer'sV= .12). Duo's die wel in dezelfde ruimte werkten, deelden vaker kennis over gezamenlijke problemen, terwijl
de andere duo's juist vaker anderen hielpen
bij hun probleem (X2(2, N=1899) = 64-61,
p< .oo1, Cramer'sV= .17; zie Figuur 4).
Ook H 3 is aangenomen, wederom met
kleine effecten. Duo's die elkaar niet konden verstaan (dus met hun werkplekken
buiten een cirkel van 7 meter) deelden significant vaker kennis via vragen en minder
via beschrijven (X2(4, N=2578) = 29.84,
p< .001, Cramer'sV= .n; zie Figuur 5) . Zij
deelden ook vaker kennis bij de koffieautomaat (X2(4, N=1412) = qo7 , p= .oo2, Cra-
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mer'sV= .n). Intentie van de ontmoeting
en de probleemgeoriënteerdbeid waren
niet significant verschillend .
H4 is aangenomen met de grootste effecten, die bijna de grens van een medium ef.
fect halen. Duo's die geen kamer deelden,
maar wel in nabijheid werkten (< 30 meter) deelden significant meer kennis op de
werkplek (X2(4, N=490) = 41.50, p< .001,
Cramer'sV= .29). Degenen op grotere
loopafstand deelden juist relatief vaker in
de laboratoria en gangen (zie Figuur 6).
Met behulp van de odds ratio kon ook berekend worden, dat duo's in nabijheid 2x
zoveel kans hebben om elkaar bewust op
te zoeken. Qua activiteiten en probleemgeoriënteerdbeid werd geen significant verschil gevonden.

FIGUUR 6 .,._VERSCHIL IN KENNISDEEL-

LOCATIE GESPLITST NAAR NABIJHEID
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Conclusie

Kennisdeelgedrag blijkt vooral zeer lokaal
binnen het gebouw door de lay-out beïnvloed te worden. Het lijkt erop dat daar
een zeker bewustzijn van elkaar ontstaat,
waardoor collega's elkaar sneller iets beschrijven, voorstellen of evalueren. Op
grotere afstanden is het vaker nodig om
via vragen duidelijkheid te krijgen in zaken die anders wellicht vanzelfsprekend
zouden zijn. In eerder onderzoek (Berends, 2003) bleek dat voorstellen en evalueren specifiek nieuwe kennis creëren,
terwijl de andere kennisdeelactiviteiten
vooral bestaande kennis overdragen. Deze
activiteiten zouden dus wel eens cruciaal
kunnen zijn voor de innovatiekracht van
een organisatie.

Opvallend resultaat is dat duo's die in dezelfde ruimte werken niet vaker toevallige
kennisdeel ontmoetingen hebben, maar
elkaar net zo bewust opzoeken. De veronderstelling dat je tijdens al die momenten
dat je elkaar toevallig tegen het lijf loopt
ook kennis deelt, lijkt dus voorbarig. Duo's
wiens kamer niet in nabijheid is, zoeken
elkaar zelfs minder vaak bewust op. Er is
nog verder onderzoek nodig om te achterhalen of er dan wellicht anders kennis
gedeeld wordt ter compensatie (email, telefoon). Desondanks, zal het met die middelen altijd lastig zijn om de zo belangrijke
tacit kennis te delen. Organisaties moeten
dus goed nadenken wie ze in elkaars nabijheid zouden moeten laten werken, wat
projectafhankelijk in de tijd zou kunnen
variëren.
De gevonden effecten zijn niet zo groot,
maar dat valt ook niet van een ondersteunende resource als de werkomgeving te
verwachten. Ruimtelijke effecten zijn niet
deterministisch en universeel, maar vinden onder contextuele voorwaarden wel
plaats. Het behoort tot de taak van CRE
managers en ontwerpers om deze voorwaarden te scheppen. Als deze studie herhaald zou worden in meer organisaties,
uit verschillende sectoren en met meer
verschillende afdelingen, kan meer inzicht
in het ondersteunen van kennisdeelgedrag
verkregen worden. Vanwege de groeiende
hoeveelheid grote open ruimtes in moderne kantoren, verdienen hoorbaarheid en
zichtbaarheid zeker nog verder onderzoek.
Vooral aangezien de visuele en auditieve
prikkels van alle activiteiten in zo'n ruimte
ook een cognitieve overbelasting kunnen
veroorzaken, wat de innovatiekracht juist
vermindert. De paradox van communicatie op kantoor is dus nog verre van opgelost.
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De duurzame private gebiedsontwikkelaar
Nederlandse projectontwikkelaars zien bij een terugtredende overheid hun rol en
verantwoordelijkheid in gebiedsontwikkeling, langzaam aan belang winnen. Het is
tot nu toe vrijwel onbekend hoe private gebiedsentwikkelaars zich kunnen committeren aan duurzame gebiedsentwikkel ing. Deze duurzame gebeidsentwikkeling
vormt een nieuwe majeure toekomstige opgave voor steden en een uitdaging voor
ontwikkelende partijen. Dit artikel laat zien dat Nederlandse projectontwikkelaars
zich nog onvoldoende bewust zijn van de veelzijdige kenmerken van duurzame gebiedsontwikkeling. Daarnaast leert een internationale voorbeeldcase, King's Cross
in Londen, dat een duurzame private gebiedsentwikkelaar duurzaamheid in de
breedste zin van het woord proactief implementeert in bedrijfscultuur en ontwikkelstrategie en zich hieraan committeert in vastgoed- en gebiedsontwikkelingen.

door Bob Buskens en Erwin Heurkens

uurzame
gebiedsontwild<eling
(DGO) is door de grote verscheidenheid aan definities binnen de
vakliteratuur moeilijk te omschrijven; het
is een containerbegrip dat uit verschillende
aspecten bestaat. Op hoofdlijnen maken
economische-, sociaal-maatschappelijke- en
ecologische aspecten, evenals ruimtelijke
kwaliteit, onderdeel uit van duurzame gebiedsontwikkeling (Puylaert& Werksma,
2011). Wat een gebiedsontwikl<eling duurzaam maakt, is dat deze verschillende aspecten integraal worden meegenomen in
een ontwikkelproces en resulteren in sociaal-verantwoordelijke, economisch levensvatbare en milieuvriendelijke gebieden of
plekken (Adams &Tiesdell, 2013; Carmona,
2009; Heurkens, 2016). Hoewel duurzaamheid steeds vaker onderwerp van gesprek is,
blijkt uit recentelijk onderzoek (Heurkens,

D
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de beperkte afgifte van EREAAM
gebiedscertificeringen in Nederland en interviews met ontwikkelaars en gemeenten
in gebiedsantwikkeling (Buskens, 2015),
dat de expliciete focus op duurzaamheid
binnen gebiedsontwikkeling, nog in de
kinderschoenen staat. Met name bij private
projectontwikkelaars.
2016),

Desondanks worden private gebiedsantwikkelaars in de nieuwe realiteit van vastgoeden gebiedsantwikkeling in toenemende
mate geacht rekening te houden met de
publieke impact van projecten op de langere termijn. Dit omdat ze door een terugtredende overheid een veel bepalendere rol
krijgen in stedelijke gebiedsontwikl<eling
(Heurkens, 2012; Peek & Van Remmen,
2012). Hiermee gaan ze ook meer verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit,

leefbaarheid en dus ook voor de duurzaamheid van gebiedsontwikkelingen. Adams
&Tiesdell (2013) stellen echter dat voor een
duurzame succesvolle gebiedsontwikkeling, doorzettingsvermogen, vastberadenheid en commitment nodig is bij partijen,
waarbij lange termijn perspectieven prevaleren boven korte termijn opportunisme.
Hiervoor is met andere .woorden een (ontwikkel)cultuur nodig waarbij private (en
publieke) partijen leiderschap tonen en
expliciet sturen op de realisatie van duurzame gebiedsontwikkeling. Zo'n cultuur van
duurzame gebiedsantwikkeling staat echter
op gespannen voet met de huidige praktijk
van (private) vastgoedontwikkeling, waar
korte termijn financiële opbrengsten vaak
belangrijker zijn in besluitvorming en uitvoering dan lange termijn commitment en
financieel rendement.
De volgende hoofdvraag staat daarom centraal binnen het onderzoek:

Welke verklaringen kunnen er worden gegeven
voor het al dan niet committeren van Nederlandse ontwikkelaars aan duurzame gebiedsantwikkeling en hoe kan dit commitment worden versterkt?
Onderzoeksmethode

In dit onderzoek ligt de focus op expliciete
sturing van ontwikkelaars op duurzame gebiedsontwikkelingen. Vanwege deze focus
wordt in dit onderzoek gebruikt gemaakt
van de bedrijfskundige systeemleertheorie
van De Leeuw (2002). In deze theorie zijn
contextuele, organisatorische, sturings-,
procesaspecten met elkaar in relatie gebracht. Figuur 1 illustreert de focus van dit
onderzoek en de bijbehorende 'systemen',
welke onderzocht worden bij het proces van
duurzame private gebiedsontwikkeling. De
figuur laat zien dat organisatorisch commitment op DGO niet los te zien is van de
institutionele context (omstandigheden, gedragingen, regelgeving van instituties, etc.),

welke echter moeilijk te beïnvloeden is.
In dit onderzoek wordt daarom binnen de
gegeven context gefocust op het 'organiserende systeem' (rol van ontwikkelaar en relatie met partijen) en het 'proces systeem'
(gebiedsontwikkelingsproces).
Volgens
Straub (2012) draait het hierbij om de beantwoording van drie cruciale vragen waarbij in
dit geval ontwikkelaars centraal staan bij de
expliciete sturing op duurzame gebiedsontwikkeling: de 'waarom' vraag (motieven en
doelen om te sturen op DGO), de 'wat' j'wie'
vraag (taken en verantwoordelijkheden van
actoren) , en de 'hoe' vraag (methoden van
uitvoering). Deze drie vragen hebben centraal gestaan in het empirische deel van het
onderzoek.
Omdat er slechts beperkte wetenschappelijke informatie te vinden is over duurzame
private gebiedsantwikkeling en er weinig
Nederlandse voorbeelden van best practice
cases te identificeren zijn, is gedurende het
onderzoek eerst de situatie van de Nederlandse praktijk in kaart gebracht. Hierbij
is gezocht is naar verklaringen en belemmeringen voor het al dan niet committeren
van ontwikkelaars aan duurzame gebiedsantwikkeling in de Nederlandse praktijk.
Dit exploratieve onderzoek is uitgevoerd
door middel van een enquête onder vijftien
Master City Developer leden (geselecteerd
vanwege hun academische achtergrond
gecombineerd met hun praktijkervaring
bij ontwikkelaars). Daarnaast is door middel van interviews met zeven private en publieke praktijkexperts dieper ingegaan op de
onderliggende problematiek om (algemeen
geldende) belemmeringen voor de gecommitteerde duurzame gebiedsantwikkelaar
te formuleren. Aangezien het hier gaat om
een relatief kleine 'sample' van ervaringen
van Nederlandse professionals, is de generaliseerbaarheid van resultaten voor de
DGO praktijk gering, en geven beide onderzoeksmethoden vooral een indicatie van
aanwezige belemmeringen.
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FIGUUR 1 ~FOCUS ONDERZOEK (BUSKENS, 2015)
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Om vervolgens te zoeken naar mogelijke
oplossingen voor de in Nederland gevonden belemmeringen m.b.t. de expliciete
sturing op en commitment van ontwikkelaars aan duurzame gebiedsontwikkeling,
is een internationale in-depth case studie
naar de rol van private ontwikkelaar Argent
bij de King's Cross gebiedsantwikkeling in
Londen uitgevoerd. In de literatuur wordt
King's Cross in Londen vaak naar voren
geschoven als best practice van duurzame
gebiedsontwikkeling: "King's Cross heeft in
ons land naam gemaakt om een andere reden:
als hét voorbeeld van 'gebiedsontwikkeling 3.0',
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met integratie van planvorming, ontwikkeling,
bouw, beheer en exploitatie van vastgoed, openbare ruimte en energievoorziening, waarbij de
ontwikkeling 'vanuit beheer en gebruik gestalte
krijgt" (De Zeeuw, 2013). De gebruikte onderzoekstechnieken bij deze methode zijn
het uitvoeren van documentenanalyses, interviews met betrokken publieke en private
actoren en het bezoeken van de locatie van
King's Cross en het volgen van rondleidingen daar in oktober 2015. Uit deze case studie zijn mogelijke oplossingen in de vorm
van lessen geformuleerd voor gevonden
belemmeringen in de Nederlandse praktijk.

Aangezien het hier om een buitenlandse
single case studie gaat, zijn de resultaten
slechts beperkt te transfereren naar de Nederlandse praktijk, en dienen ze vooral als
mogelijke inspiratie voor de rol van private
gebiedsantwikkelaars bij DGO.
Duurzame gebiedsantwikkeling in de Nederlandse praktijk
Uit de afgenomen enquête is een staafdiagram geconstrueerd (figuur 2), die de door
de respondenten genoemde aspecten van
duurzame gebiedsantwikkeling toont en
tevens de perceptie van DGO bij actoren
illustreert. Aan de hand van de enquêteresultaten en diepte-interviews zijn enkele
verklaringen naar voren gekomen, waarom
duurzame private gebiedsantwikkeling in
Nederland nog niet optimaal plaats lijkt te
vinden. Deze belemmeringen gaan in op
de onderzoeksvariabelen: de context en de
hoe?, wie?, wat? & waarom? vragen.

Duurzaamheid wordt voornamelijk vanuit
de overheid gestuurd.

Deze beperkte scope is deels te wijten aan
de sturing van de overheid. Hoewel er in de
literatuur wordt gesuggereerd dat de verantwoordelijkheid steeds meer bij private
partijen komt te liggen, blijkt uit de enquête
dat de verantwoordelijkheid en het initiatief
m.b.t. duurzaamheid veelal bij de overheid
ligt. De wet- en regelgeving blijkt nog veelal
leidend voor ontwikl<elaars. Deze eisen hebben echter voornamelijk betrekking op het
gebruik van duurzame energiebronnen en
energiezuinig vastgoed (bijvoorbeeld de
Energie Prestatie Coëfficiënt van woningen). Hierdoor lijken private partijen, ondanks dat het sociale aspect onderschreven
wordt door gemeenten, bij duurzame gebiedsontwikkeling vooral getoetst te worden
op ecologische duurzaamheid.
Waarom?- Motieven en doelen

Context
Duurzaamheid lijkt te worden platgeslagen
tot energiezuinigheid (van vastgoed).

Hoewel de respondenten bewust zijn
van de (theoretische) brede definitie van
duurzaamheid, wordt er in de praktische
discussies voornamelijk ingegaan op het
'groene' verhaal van duurzaamheid; energiezuinigheid en het gebruik van duurzame bronnen binnen het vastgoed. Ook
is ruimtelijke kwaliteit een veel genoemd
aspect van een onderscheidend product en
komt de eindgebruiker (bijv. door middel
van co-creatie) steeds centraler te staan in
het proces. Deze 'zachte' aspecten worden
echter niet zonder meer onder het begrip
duurzaamheid geschaard, en doordat het
niet meetbaar is worden deze aspecten als
moeilijk stuurbaar gezien. De discussie
over duurzaamheid binnen gebiedsantwikkeling lijkt daarmee in de Nederlandse
praktijk te worden platgeslagen tot de (ecologische) energiezuinigheid van vastgoed,
terwijl DGO in theorie gaat om meerdere
aspecten.

De echte prikkel om te committeren aan
duurzame gebiedsantwikkeling ontbreekt.

Het besef dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel uitmaakt van toekomstige
gebiedsantwikkelingen is aanwezig bij private partijen. De prikkel om een stap verder
te gaan en zich actief te committeren aan
duurzame gebiedsantwikkeling ontbreekt
echter (nog). Deze terughoudendheid lijkt
te wijten aan het feit dat duurzaamheid
nog vaak wordt gezien als kostenpost en dat
onduidelijkheid blijft bestaan over wat echt
(toegevoegde) waarde kan opleveren voor de
ontwikkelaar.
Wie en wat?- Verantwoordelijkheden en taken
De focus op duurzaamheid staat relatief gezien in de kinderschoenen.

Het is niet alleen een kwestie van willen.
Zowel private als publieke partijen zoeken
nog naar een goede rolinvulling binnen de
nieuwe realiteit. Zo geldt voor ontwikkelaars dat ze onderzoeken hoe commitment
aan duurzame gebiedsantwikkeling kan
worden vormgegeven. Het huidige bedrijfs-
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FIGUUR 2 ~ DE DOOR RESPONDENTEN GENOEMDE ASPECTEN VAN DUURZAME
GEBIEDSONTWIKKELING (BUSKENS, 2015)
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model van de projectontwikkelaar, geënt
op winstmaximalisatie op het moment van
projectoplevering, lijkt ten principale ook
in strijd met het aangaan van lange termijn
commitrnent aan gebieden. Niettemin is
het besef van de waarde van duurzaamheid in toenemende mate aanwezig en verschuift de aandacht en nadruk meer naar
een duurzame aanpak van gebieden. De
zoektocht naar hoe dit optimaal kan worden
bewerkstelligd, is echter nog in volle gang.
Hoe?- Methoden en uitvoering
Aanpak duurzame gebiedsantwikkeling veelal reactief.
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Het expliciet en integraal sturen op duurzaamheid in het ontwikkeltraject is vaak
nog niet het geval. Doordat duurzaamheid
als niet meetbaar wordt beschouwd (ondanks de beschikbaarheid van het BREEAM
instrument) en het soms niet mogelijk is
om vooraf prestaties af te dwingen, lijken
partijen het vaak als resultaat te zien van
ontwikkelingen. Hoewel de definitie dus
suggereert dat duurzaamheid integraal en
pro-actief moet worden meegenomen in het
ontwikkeltraject, blijkt er vaak sprake te zijn
van een reactieve en toetsende aanpak.
De bovenstaande belemmeringen bieden
een beperkt aantal mogelijke verklaringen

FIGUUR 3 .... DUURZAME PRIVATE GEBIEDSONTWIKKELING KING'S CROSS IN LONDEN (URBAN LAND INSTITUTE, 2014)

voor de geringe commitment van Nederlandse ontwikkelaars aan duurzame gebiedsontwikkeling. Niettemin vormen ze
een aanknopingspunt voor het verkennen
van best practice praktijken van DGO in het
buitenland. Om de commitment aan DGO
in Nederland te kunnen versterken en mogelijke oplossing te vinden voor de hiervoor
beschreven belemmeringen, is de King's
Cross case en meer specifiek de rol van Argent in dit proces nader onderzocht.
Duurzame private gebiedsentwikkeling
King's Cross Londen

King's Cross is een mixed-use binnenstedelijk herstructureringsproject in het centrum
van Londen. De wiojk ligt nabij het internationale treinstation St. Pancras Station
en metrostation King's Cross (Figuur 3). In
het voormalige industriële spoorweggebied,
vindt een 27 ha. grote gebiedsherstructurering plaats, waarin de herontwikkeling van

historische monumenten en de ontwikkeling van nieuw vastgoed centraal staan.
Inmiddels is een (deel van het) gebied getransformeerd tot een nieuwe stadsbuurt
met veel ontmoetingsplekken, een sterke
identiteit en verschillende publiektrekkende
voorzieningen. Met name de integratie van
ecologische, economische en sociale duurzaamheid, en de leidende rol van ontwikkelend belegger Argent, maken King's Cross
tot een duurzame private gebiedsontwikkeling. De case studie resultaten naar de rol
en commitment van de ontwikkelaar zijn
hier vertaald naar een aantal inspirerende
lessen, die een mogelijk antwoord vormen
op Nederlandse belemmeringen bij DGO.
Context
Les 1: Ambitieuze gemeente en sturing op
duurzaamheid in de breedste zin van het
woord.

Ondanks dat er in de Engeland meer sprake
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is van privaat-gestuurde gebiedsantwikkeling speelt de gemeente een cruciale rol in
het King's Cross project. Vanaf de start van
het project heeft de deelgemeente Camden
London de ambitie uitgesproken om de
gebiedsantwikkeling duurzaam te realiseren. Hierbij ligt in tegenstelling tot de Nederlandse praktijk, niet alleen de nadruk
op energiezuinigheid van vastgoed, maar
ook op zachte (sociale) aspecten. Publieke
duurzaamheidsdoelen worden middels een
'planning brief' aan private partijen gesteld,
om vervolgens via publiek-private onderhandeling verder te worden gedetailleerd,
leidend tot een bouwvergunning. Daarbij
vergt het vertrouwen en durf om taken die
in Nederland voornamelijk bij publieke partijen liggen over te dragen aan private partijen, zoals de ontwikkeling en beheer van
openbare ruimte en energievoorziening.

Wie? 6( Wat?- Verantwoordelijkheden en taken
Les 3: Commitment vergt zowel sturing van
de top als initiatieven vanuit de organisatie.

De integratie van duurzaamheid binnen het
King's Cross project heeft plaatsgevonden
door het vooraf in het proces te integreren
in de gebiedsvisie en ontwikkelstrategie. Dit
heeft binnen King's Cross vorm gekregen
door het opstellen van het (werk)document
'Principles of a Human City' door Argent
(Madelin et al., 2001). Niettemin is dit een
standaard werkwijze bij projecten van Argent en gaat het niet zozeer om het toewijzen van specifieke taken binnen projecten,
maar juist om de integratie binnen de bedrijfscultuur en het stimuleren van initiatieven vanuit de organisatie. Dit commitment
op organisatieniveau lijkt een voorwaarde
te zijn voor het integraal meenemen van
duurzaamheid in het ontwikkeltraject van
het project.

Waarom?- Motieven en doelen
Les 2: Neem maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet duurzaamheid in als marketing voor het bedrijf.

De oorspronkelijke focus van Argent op
het gebied van duurzaamheid is volgens
Dutton (sustainability manager Argent)
afkomstig vanuit de basisprincipes van de
oprichters en huidige directie van het bedrijf. Directieleden delen de visie dat duurzame succesvolle gebiedsantwikkeling een
maatschappelijk verantwoorde manier van
ondernemen betreft, die tegemoet komt
aan de eisen en wensen van toekomstige
gebruikers. Het zetten van een stap extra,
en niet alleen het voldoen aan wet- en regelgeving, wordt als vanzelfsprekendheid
gezien binnen de bedrijfscultuur. Argent
stelt bovendien dat deze focus er mede voor
heeft gezorgd dat het bedrijf is aangesteld
als ontwikkelaar van het King's Cross project. Het profileren als duurzame ontwikkelaar vergroot het vertrouwen bij andere
stakeholders en dit soort projecten fungeren daarbij als de beste reclame voor het
bedrijf.
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Hoe?- Methoden en uitvoering
Les 4: Creëer een overkoepelende visie en
committeer aan deze visie.

DoordatArgent haar duurzaamheid waarden en visie vanafhet begin af aan uitdraagt
en bespreektmet andere actoren zoals de
lokale gemeenschap en publiek partijen,
wordendeze uiteindelijk aangevuld en overgenomen door partijen en wordthetrichtinggevend bij het maken van (gedeelde)
beslissingen en geïmplementeerd. Argent
stelt in haar 'sustainability policy' dat besluiten omtrent DGO ook uiteindelijk geformaliseerd worden in contracten. Op deze
manier is de kans veel groter dat ze realiteit
worden dan wanneer ze worden geschouwd
als 'nice-to-haves' ideeën die gedurende het
proces vervagen.
Les

s: Stel 'enabling partnerships' op.

Het creëren van sociaal-maatschappelijke
en politieke commitment aan de visie kan
versterkt worden door het aangaan van zogenoemde 'enabling partnerships' (zie ook
Heurkens & Hobma, 2014). Hierbij sluit

de ontwikkelaar (informele) samenwerkingsverbanden met zowel publieke als
private partijen. Door het organiseren van
verschillende workshops en online fora zijn
belangen en meningen van verschillende
stakeholders verkend en samengevoegd, en
is draagvlak gecreëerd onder vele betrokken
partijen. Bijkomend voordeel hiervan is dat
suggesties van stakeholders hebben geleid
tot het verbeteren en 'finetunen' van het
masterplan en dat de oppositie tegen plannen gereduceerd is.
Les 6: Stel de openbare ruimte centraal
{placemaking)

Ondanks dat het gebied nog in ontwikkeling is heeft het al een grote aantrekkingskracht op bezoekers, gebruikers en investeerders. Argent heeft dit gerealiseerd door
niet het vastgoed, maar de openbare ruimte
centraal te stellen in de ontwikkelstrategie.
Nog voor het ontwikkelen van het vastgoed
is er een investering gedaan in de openbare
ruimte en zijn er vele tijdelijke functies gecreëerd om mensen naar het gebied te trekken, waardoor aan place making gedaan is.
Argent stelt hierover dat het diverse gebruik
uiteindelijk bepaalt of een gebied duurzaam is, en niet de energieprestatie van het
energiezuinige vastgoed. Het gaat om het
creëren van een kwalitatief hoogwaardige
plek, waar zowel bezoekers als vastgoedgebruikers waarde aan kunnen ontlenen.
Daarnaast zijn co-investeerders in King's
Cross, naast de waardevastheid van BREEAM -certificeringen in het vastgoed, ook geïnteresseerd in indirecte waardestijging van
het vastgoed als gevolg van investeringen in
de (openbare) ruimtelijke kwaliteit.
Conclusie

Bij vergelijking van de resultaten van de Nederlandse enquête-interviews en de Engelse
casus, valt op dat de scope binnen de Nederlandse vastgoedsector (zowel publiek als
privaat) op duurzame gebiedsentwikkeling
nog in relatief (te) grote mate is gericht op

het ecologische milieuvriendelijke aspect
van vastgoed. De prikkel om een stap extra
te zetten en duurzame gebiedsentwikkeling
breder te benaderen, ontbreekt vaak nog
bij ontwild<elaars en wordt ook niet gestimuleerd door Nederlandse gemeenten. Zo
wordt participatie door stakeholders in het
ontwikkelingsproces in beperkte mate als
onderdeel van het realiseren van sociaalduurzame gebiedsentwikkeling gezien.
Ook is een echte financieel-economische
waardetoekenning aan duurzaamheid in
termen van kosten-opbrengsten verhouding of rendement lastig en lijkt specifieke
sturing daarop vooralsnog uit te blijven.
Duurzaamheid lijkt door private partijen te
worden benaderd als resultaat en niet als integraal onderdeel van het ontwikkelproces.
Duurzaam ontwikkelen is niet zoals bij Argent geïntegreerd in het bedrijfsmodel en
werkwijze. Om dit te veranderen dient de
'mindset' en ontwikkelcultuur van de vastgoedsector te veranderen, waarvoor naar
verwachting een langere transitie nodig is.
Enige vorm van incentives voor ontwikkelaars om zich te committeren aan duurzame gebiedsontwild<eling, lijkt daarom
vooralsnog te moeten komen vanuit de
juridisch-financiële hoek, waarbij de rol van
gemeenten niet onderschat mag worden.
Een mogelijke oplossing om te komen tot
duurzame gebiedsentwikkeling is te werken met concrete duurzaamheidsdoelen
in privaatrechtelijke aanbestedingsprocedures, en dus niet alleen via publiekrechtelijke wet- en regelgeving. Echter, voorbeelden zoals de openbare aanbesteding van
het Rijnhaven gebied in Rotterdam, laten
zien dat gemeenten in tenders de markt
ook kunnen 'overvragen', wanneer er naast
ecologisch-uitdagende oplossingen ook
vergaande sociaal-maatschappelijke eisen
worden gesteld aan gebiedsontwikkeling.
Niettemin mag best wat verwacht worden
van de Nederlandse vastgoedontwikkelaars
zelf in termen van innovatie (zie ook Haak
& Heurkens, 2015). Als Nederlandse ont-
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wikkelaars daadwerkelijk een leidende rol
willen (blijven) spelen in gebiedsentwikkelingen zullen aanpassingen in het bedrijfsmodel en de bedrijfscultuur noodzakelijker
blijken dan velen nu beseffen. Een duurzame private gebiedsentwikkelaar word je
niet zomaar.
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Waardedaling van woningen door
aardbevingen in Groningen: een
doorrekening op 4 positie postcode
•
n1veau.
De ruimtelijke spreiding in de impact van door gaswinning geïnduceerde
aardbevingen in de provincie Groningen, vertoont op het niveau van 4 positie
postcodegebieden grote verschillen. Wat betekent dit voor de spreiding van het
waardeverlies, wanneer we rekening houden met het aantal en de waarde van de
woningen in die gebieden? Wat zijn de consequenties van de uitkomsten voor
(nader) onderzoek en beleid?

door George de Kam

e door gaswinning veroorzaakte
aardbevingen raken veel inwoners
van de provincie Groningen in
een essentieel onderdeel van hun bestaan
en bestaanszekerheid: hun woning. Voor
veel eigenaar-bewoners gaat het daarbij om
schade, maar ook wie geen schade heeft,
leeft met onzekerheid over de veiligheid,
het risico van nieuwe aardbevingen, en met
zorgen over de verkoopbaarheid. De algemene verwachting is dat hierdoor de waarde van huizen in het gebied daalt, en dat dit
in lagere prijzen tot uitdrukking zal komen'.
Daarom is het van groot maatschappelijk
belang dat goed wordt onderzocht wat de effecten van aardbevingen op woningprijzen
zijn. Dat is tegelijk een wetenschappelijke
uitdaging omdat het binnen de Nederlandse context om een unieke situatie gaat. Hoe
moeten de vele facetten van de impact van
aardbevingen op de woningmarkt conceptueel worden begrepen en in verklarende
modellen worden geoperationaliseerd?

D

Alle tot nu toe verrichte onderzoeken vertonen wat dit betreft tekortkomingen en
geven daarom onvoldoende inzicht. Het
merendeel bestaat uit hedonische prijsanalyses, waarin een risicogebied of woningen
in een risicogebied worden vergeleken met
referentiegebieden of -woningen. Koster
en van Ommeren (2015) hebben een andere benadering uitgewerkt door voor alle
transacties binnen de provincie Groningen
de daadwerkelijke impact van aardbevingen
over een langere periode als verklarende
variabele te gebruiken. Deze impact is in
eerste instantie geoperationaliseerd als het
aantal voelbare aardbevingen op de locatie,
en later ook aan de hand van het percentage
woningen met een of meer geaccepteerde
schademeldingen (Koster 2016).
Hoewel ook de methode van Koster nog verder verbeterd kan worden, maakt deze het
in zijn bestaande vorm mogelijk om een
schatting te maken van de omvang van het
waardeverlies op een relatief laag schaal2
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niveau (4 cijfer postcode gebied: 4 pc). In
dit artikel laat ik zien hoe dat gedaan kan
worden en wat de uitkomsten en conclusies zijn (zie ook de Kam (2o16b)). De orde
van grootte van de uitkomsten wordt in het
veld herkend, maar de gevolgde aanpak
heeft ook kritiek gekregen van collega onderzoekers. In dit artikel beschrijf ik eerst
hoe ik het model van Koster heb gebruikt
bij de berekening van het waardeverlies per
postcodegebied. Vervolgens laat ik zien wat
de uitkomsten van die doorrekening zijn
en welke conclusies ik daar aan verbonden heb. Als laatste een discussieparagraaf
waarin ik in ga op de kritiek op dit onderzoek, en enkele aanbevelingen formuleer
om het onderzoek naar de effecten van
aardbevingen op woningprijzen verder te
verfijnen.
Waardedaling op basis van het model van
Koster

Koster (2016) stelde vast dat er een statistisch verband is tussen het percentage
schademeldingen in een 4 pc gebied en de
prijzen van verkochte woningen in dat gebied3. De centrale uitkomst is dat een toename van het percentage schademeldingen
met 1 procent, leidt tot 0,2 % lagere prijzen. In eerste instantie heb ik op basis van
deze uitkomst voor ieder gebied een totale
waardedaling berekend door het schademeldingspercentage te vermenigvuldigen
met o,oo2 ~·,de totale woningwaarde in het
gebied. De relatie tussen het percentage
schademeldingen en de prijsdaling bleek bij
nadere analyse van de gegevens van Koster
niet lineair te zijn: in gebieden waar al veel
meldingen zijn is de invloed van additionele meldingen wat kleiner dan in gebieden
waar nog weinig meldingen zijn. Daarom
is de eerder gevonden totale waardedaling
(gebaseerd op de aanname van lineariteit)
opnieuw verdeeld over de postcodegebieden. Daarvoor zijn op Kosters aanvullende
analyse gebaseerde factoren gebruikt die
in het lage schademeldingsspectrum wat
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hoger zijn dan 0,2%, en in het hoge spectrum wat lager dan o,2%4. Dit resulteert in
een factor voor de waardedaling die varieert
van o% in gebieden zonder geaccepteerde
schademeldingen tot 13,8% in het zwaarst
getroffen postcodegebied.
Selectie van 4 pc gebieden, woningvoorraad
en waarde van de voorraad

De doorrekening is alleen gemaakt voor de
postcodegebieden waar schade is gemeld.
Uitgangspunt voor deze selectie was een bestand met 4 pc gebieden waar tussen augustus 2012 (de zware aardbeving in Huizinge)
en augustus 2013 een of meerdere schades
zijn gemeld. Daardoor zijn gebieden waar
in de bedoelde periode nog nooit schades
waren gemeld buiten het overzicht gebleven. Hierdoor kan een onderschatting van
het effect zijn ontstaan.
Voor deze gebieden is de woningvoorraad
per 4 pc gebied en de verdeling naar koopen huurwoningens ontleend aan de woningmarktmonitor van ABF (uitgave 2012),
soms aangevuld met gegevens van CBS
Statline wijk en buurtregister. Dat betekent
dat het om enigszins gedateerde gegevens
over de woningvoorraad gaat en dat (bijvoorbeeld) aansluiting met de Basisadministraties Adressen en Gebouwen (BAG) niet
goed mogelijk is.
De waarde van de voorraad is berekend op
basis van de gemiddelde WOZ-waardé per
buurt 2012 (CBS Statline). Dit peiljaar is gekozen (met peildatum in 2011) om te kunnen rekenen met een waarde die nog min of
meer vrij is van het effect van aardbevingen.
Sommige gemeenten hebben sindsdien
hun WOZ-waardering generiek of selectief
naar beneden bijgesteld om met deze ef.
feeten rekening te houden. Dit gemiddelde
voor de WOZ-waarde betreft alle koop- en
huurwoningen in het gebied. Zoals bekend
valt een deel van de CBS-buurten niet samen met 4 positie postcodegebieden. Waar
grote afwijkingen werden gevonden, zijn de
gemiddelde WOZ-waarden geschat aan de

hand van CBS Statline buurtgegevens. De
waarde van de totale woningvoorraad per 4
pc gebied is vervolgens berekend door het
aantal woningen te vermenigvuldigen met
de gemiddelde WOZ-waarde in het gebied.
Aandeel schademeldingen

Het schademeldingspercentage (aantal woningen met een of meer door NAM erkende
schademeldingen ten opzichte van aantal
woningen) is ontleend aan het OTB onderzoek (Van der Heijden, 2015)7. Omdat deze
gegevens alleen voor de negen gemeenten
in het OTB onderzoek zijn vermeld, en tot
nu toe niet voor alle andere postcodes openbaar zijn gemaakt, is voor de overige postcodes een schatting gemaakt op basis van
een door de provincie Groningen gemaakte
kaart. Deze geeft voor een vergelijkbare peildatum (medio 2015), maar met een andere
grondslag (totaal aantal schades gedeeld
door het aantal verblijfsobjecten) een overzicht voor de gehele provincie Groningen.
Voor de gebieden waarvoor het schademeldingspercentage uit beide genoemde bronnen bekend is, blijkt er (met uitzondering
van de gemeente Slochteren waar dit verband met 0,57 slechts matig sterk is) een
sterke correlatie (0,91 tot 0,97) te bestaan
tussen beide variabelen. Daarom is voor de
gebieden waar het percentage schademeldingen niet aan het OTB onderzoek kon
worden ontleend met een reductiefactor
(ongeveer 1,25) de door de Provincie gepubliceerde variabele omgerekend naar een
schatting voor de 'OTB variabele' zoals door
Koster is gehanteerd8 •
Uitkomsten

De uitkomsten van deze doorrekening vanuit 4 pc niveau geaggregeerd naar totalen en gewogen gemiddelden voor alle
postcodegebieden per gemeente waar
schade is gemeld- staan in tabel1.
Opmerkingen bij tabel1: a) het aantal woningen dat per gemeente vermeld staat,
betreft alleen het aantal woningen in post-

codegebieden waar schade is gemeld. Het
totaal aantal woningen in een gemeente
kan dus hoger zijn. b) ook het percentage
waardeverlies en het waardeverlies per
woning zijn per gemeente bepaald op basis van de woningaantallen in de postcode
gebieden waar schade is gemeld. c) de
waarde van de woningvoorraad is bepaald
op basis van WOZ waarden met peildatum in 2011, en niet geïndexeerd.
Het totale waardeverlies treft ruim
18o.ooo woningen en zou bij de gehanteerde uitgangspunten minimaal 954
miljoen euro bedragen. Gegeven die uitgangspunten is dit bedrag als een ondergrens te beschouwen, omdat het verlies
is afgeleid van de prij zen van verkochte
woningen; het effect van woningen die
niet verkocht (kunnen) worden is nog niet
meegerekend.
Opvallend is dat ook in gemeenten die
buiten de bestaande indelingen in risicogebieden, contouren en regelingen vallen,
een aanzienlijk waardeverlies optreedt: zo
gaat het in Groningen om m miljoen euro,
en in Hoogezand-Sappemeer (pas onlangs
toegevoegd aan de lijst met 'erkende' aardbevingsgemeenten) om 90 miljoen euro
waardeverlies.
Op gemeenteniveau varieert het waardeverlies in de 'erkende' aardbevingsgemeenten tussen n8 miljoen euro in Slochteren en 29 miljoen euro in De Marne. Het
gemiddelde waardeverlies per gemeente
ligt tussen 10,9% in Loppersum en 4% in
De Marne, uitgedrukt in een percentage
van de waarde van de woningvoorraad in
de gebieden waar schade is gemeld.
De gemiddelde waardedaling per woning
over het gehele gebied is 5.ooo euro, dat is
3% van de woningwaarde. Maar de waardedaling varieert sterk per gebied, met als
hoogste bedrag op gemeenteniveau bijna
2o.ooo euro in Ten Boer. In enkele kleine
kernen zoals Toornwerd, Sint Annen en
Thesinge loopt het op tot rond 26.ooo
euro per woning.
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TABEL 1 .... WAARDEVERLIES ALS GEVOLG VAN AARDBEVINGEN , PER GEMEENTE

aantal
woningen

schade
meldings
percentage
OTB 2015

waarde voorraad
per 4 pc gebied I
gemeente

App ingedam

5524

31%

Bed um

432 1

De Marne

46 11

Gemeente

percentage
waardeverlies per
woning per 4 pc
gebied 1gemeente

gemiddeld
waardeverlies
per woning

€ 808.540.000

6,8%

€ 9.880

45%

€ 800.034.000

9,0%

€ 16.7 11

18%

€ 724.057 .000

4,0%

€ 6.277

11842

30%

€ 1.697 .364.000

6,2%

€ 8.843

Eemsmond

7210

47%

€ 1.124.079.000

9,3%

€ 14.525

Gron in gen

85 198

4%

€ 14.408.943 .000

0,8%

€ 1.306

Delfzijl

637

1%

€ 125.489.000

0,2%

€ 422

7322

2%

€ 1.912.288.000

0,3%

€ 768

15104

17%

€ 2.376.106.000

3,8%

€ 6.002

Grootegast
Haren
HoogezandSappemeer

238

4%

€ 32.606.000

0,9%

€ 1.173

Loppersum

4466

60%

€ 73 5.425.000

10,9%

€ 17.892

Menterwo lde

528 5

12%

€ 895.760.000

2,6%

€ 4.390

10056

3%

€ 1.506.779.000

0,8%

€ 1. 139

Ko llumerland

Oldambt
Pekela

3449

0%

€ 472. 513.000

0, 1%

€ 73

Slochteren

6551

50%

€ 1.229.672 .000

9,6%

€ 18.088

Ten Boer

2945

58%

€ 542.567 .000

10,8%

€ 19.867

Vee ndam

2597

2%

€ 377.258.000

0,4%

€ 622

Wi nsum

5838

39%

€ 1.026. 507.000

8,0%

€ 14.098

Zuid horn

4792

3%

€ 957. 572.000

0,5%

€ 1.088

187986

15%

€ 31.753 .559.000

3,0%

€ 5.076

Eindtotaal

Bron : De Kam (2016b, p. g)

Conclusies uit de doorrekening

Het is de eerste keer dat een zo gedetailleerd
beeld van de omvang, de reikwijdte en de
ruimtelijke spreiding van de waardedaling
door aardbevingen getoond kan worden.
Het berekende bedrag is substantieel, maar
zeker niet exorbitant te noemen.9 Daarnaast
vormt de ruimtelijke spreiding in waarde van
de onafhankelijke variabele- het schademeldingspercentage - een belangrijk argument
om hier meer dan tot nu toe in onderzoek en
beleid rekening mee te houden
De uitkomsten laten zien hoe belangrijk het
10

•
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is dat de NAM en andere betrokken partijen de gedetailleerde gegevens beschikbaar
stellen die nodig zijn om dit soort analyses
voort te zetten en verder te verfijnen. Een
belangrijk voordeel van de methode die in
dit onderzoek is gevolgd is daarnaast dat
deze - in overeenstemming met één van de
aanbevelingen uit het OTB onderzoek - een
objectieve grondslag kan bieden voor een
regeling om de waardedaling van woningen
te compenseren, zonder dat het nodig is om
een vergelijking te maken met referentiewoningen of- gebieden.

Discussie over uitkomsten en methode

Hoewel het verband dat Koster vond al sinds
januari 2016 bekend is, is de kritiek op deze
methode pas losgekomen na de publicatie
van de uitkomsten van de doorrekening medio maart 2016. Kennelijk maken uitkomsten in euro's meer los dan prijseffecten
in procenten. Hoe het ook zij , de kritiek is
dat in De Kam (2016b) sprake zou zijn van
overschatting van het waardeverlies, omdat
Koster in zijn analyse de hele woningmarkt
van de provincie betrekt, inclusief de stad
Groningen. En daarmee (dus) onvoldoende
rekening zou houden met de invloed van
de niet aan aardbevingen gerelateerde verschillen" tussen deze deelmarkten op de
gevonden prijseffecten. In een artikel in
Economisch Statistische Berichten (ESB)
betogen Bosker et al.(2016b) op basis van
hun (gedeeltelijke) reproductie van de modellen van Koster dat het gevonden effect
daarom niet of slechts voor een zeer klein
deel aan aardbevingen zou kunnen worden
toegeschreven. Daarmee zou ook de grond
onder mijn doorrekening wegvallen. Eigen
onderzoek van Bosker et al. (beperkt tot acht
gemeenten12 ) wijst op een negatief prijseffect van - 2%, terwijl mijn doorrekening
voor diezelfde gemeenten op 8,5% waardeverlies uitkomt.
Hoewel deze kritiek een bijdrage levert aan
voortschrijdend inzicht in de relatie tussen
aardbevingen en woningprijzen, is de conclusie niet correct, zoals ik laat zien in de
Kam (2016a). Om dit te illustreren zijn in
tabel 2 de gemiddelde uitkomsten op gemeenteniveau van alle hierna te bespreken
modellen en modelvarianten van Bosker et
al. (2o16a) - kortheidshalve aangeduid als
'Atlas'- en Koster respectievelijk Koster en
van Ommeren (2016) onder elkaar gezet, geschat met de methode uit de Kam (2o16b),
en met aanvullende informatie ontleend
aan Bosker et al.(2o16a). Zo kunnen deze
goed vergeleken worden met de uitkomsten
die in dit artikel zijn gepresenteerd.
De effecten van het al dan niet opnemen

van de stad Groningen in de analyse vragen
inderdaad (meer) aandacht. Maar wanneer
de stad Groningen uit de analyse verwijderd
wordt, blijft de vraag onbeantwoord of (en
in welke mate) er ook een prijseffect is in
de stad. Evenmin wordt dan duidelijk wat
de uitkomsten zouden zijn in een model dat
wel de stad meeneemt, maar op een andere
manier dan Koster en Van Ommeren (2016)
rekening houdt met verschillen in kenmerken van deelmarkten binnen de provincie.
Bij herberekening door Koster en Van Ommeren (2016) - op basis van de long differences specificatie - voor transacties in de
provincie exclusief de stad, daalt de oorspronkelijk door hen berekende coëfficiënt
per voelbare aardbeving van 1.6% naar 1,3%
. Ook bij een analoge herberekening voor
het percentage schademeldingen in de provincie (exclusief de stad) daalt de coëfficiënt
voor deze variabele van 0,2% (gebruikt in
De Kam, 2016b) naar 0 ,094%. In beide
gevallen spreken we nog steeds over een
substantieel effect, dat vertaald kan worden
naar gemiddeld respectievelijk 3,7% en 4,0
% waardeverlies in de 8 gemeenten (zie
tabel 2) . Nader verkennend onderzoek zal
kunnen uitwijzen welke (mogelijk onderschatte) factoren in de analyse van Koster
en van Ommeren (2016) er de oorzaak van
zijn dat het effect aanzienlijk terugloopt bij
uitsluiting van de stad.
Omdat Bosker et al. hun kritiek op de overschatting van het waardeverlies mede baseren op het eigen onderzoek (Bosker, et al.
2016a) , is het relevant om enkele elementen
uit dat onderzoek in de discussie te betrekken (zie voor uitgebreid commentaar: de
Kam, 2o16a). De kern van de methode van
Bosker et al. is het werken met referentiewoningen. De uitkomsten blijken nogal
gevoelig te zijn voor de manier waarop deze
worden geselecteerd. In hun voorkeursmodel dat resulteert in een gemiddeld negatief
prijseffect van 2%, zijn referentielocaties
geselecteerd die voor een deel ook in gebieden met aardbevingsschade liggen en
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TABEL 2

nr

~

WAARDE EFFECTEN BIJ VERSCHILLENDE VARIANTEN VOOR
MODELBEREKENING EN .

Gemeente

Lopper·
sum

Ten
Boer

Appinge
dam

Eems·
mond

Bedum

Slochte·
ren

Winsum

Delfzijl

totaaiS
gem.

1

Woningwaarde ,., €
1.000 cf de Kam
(2016)

735.425

542.567

808.540

1.124.079

800.034

1.229.672

1.026.507

1.697.364

7.964.188

2

Atlas ligging -2% +
voel baar (%)

-7,0%

-4,0%

-3,9%

-3,9%

-3,5%

-2,8%

-2,5%

-2,2%

-3,4%

3

Atlas alternatief
ligging -5,2% plus
voelbaar (%)

-10,2%

-7,2%

-7,1%

-7,1%

-6,7%

-6,0%

-5,7%

-5,4%

-6,6%

4

Atlas effect
schadebudget
(0,005) bij model 2
(-2% ligging) (%)

2,5%

2,4%

1,5%

2,1%

2,0%

2,1%

1,8%

1,4%

1,9%

5

Atlas effect
schadebudget
(0,004) bij alternatief
(5,2% ligging) (%)

2,0%

1,9%

1,2%

1,7%

1,6%

1,7%

1,4%

1,1%

1,5%

6

Atlas saldo model 2:
ligging -2%,
voelbaar,
schadebudget (%)

-4,5%

-1,6%

-2,4%

-1 ,8%

-1,5%

-0,6%

-0,7%

-0,8%

-1 ,5%

7

Atlas effect
alternatief: ligging
5,2%, voelbaar,
schadebudget (%)

-8,2%

-5,3%

-5,9%

-5,4%

-5,1 %

-4,2%

-4,3%

-4,2%

-5,1%

8

De Kam (2016)
effect meldingen
-0,2% (%)

-10,9%

-10,8%

-6,8%

-9,3%

-9,0%

-9,6%

-8,0%

-6,2%

-8,5%

9

Koster & van 0.
(2016) effect
voelbaar -1 ,6% (%)

-16,0%

-6,4%

-6,1%

-5,9%

-4,8%

-2,4%

-1,6%

-0,5%

-4,5%

10

Koster & van 0.
(20 16) excl stad
Groningen voelbaar
-1.3 (%)

-13,0%

-5,2%

-4,9%

-4,8%

-3,9%

-2,0%

-1,3%

-0,4%

-3,7%

11

Koster & van 0.
(20 16) ex cl stad Gr.
Effect meldingen 0,094% (%)

-5,2%

-5, 1%

-3,2%

-4,4%

-4,2%

-4,5%

-3,8%

-2,9%

-4,0%

Opmerking: Met Atlas wordt gedoeld op de Bosker et al (2016a).
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mogelijk ook nog om andere redenen last
kunnen hebben van het negatieve imago effect van aardbevingen. Wanneer referentiewoningen in de provincie Groningen worden uitgesloten, stijgt volgens de auteurs
het negatief prijseffect van de factor ligging
van -2% naar - 5,2%, mogelijk zelfs naar
-6,5%. In dat geval komt de uitkomst van
hun model een stuk dichter te liggen bij de
door mij gevonden uitkomsten (zie tabel2).
Het is opvallend dat de onderzoekers deze
bandbreedte niet concreet noemen in de
hoofdtekst van hun rapport, en evenmin
in hun conclusies inzake 'overschatting' in
ESB (Bosker, 2o16c) .
Een tweede opvallend punt in het onderzoek van Bosker et al.(2016a) is het aanzienlijke positieve effect van de toekenning van
een schadebudget. Bij een woning met het
gemiddelde toegekende schadebudget van
7-6oo euro zou de prijs 4,5% hoger zijn
dan van een vergelijkbare woning zonder
schade. Voor een substantieel aantal woningen zou dit het berekende negatieve effect van ligging en voelbare aardbevingen
compenseren of zelfs overtreffen. Zelfs bij
1.000 euro schadebudget zou een woning
al 3.5% meer opbrengen dan een woning
zonder schade. Opvallend is dat dit effect
bij uitsluiting van referentiewoningen in
de provincie Groningen juist wat kleiner
wordt. De onderzoekers schrijven dit effect toe aan het herstel (Marlet, et al. 2016),
maar houden geen rekening met de mogelijkheid dat eigenaren tegelijk met het door
de NAM betaalde herstel ook zelf middelen
hebben geïnvesteerd in aanvullend onderhoud of verbetering. Per saldo is het nadeel
voor eigenaren dan groter dan de som van
het negatieve liggingseffect en het positieve
effect van een schade budget.
Vergelijking van regel8 (de uitkomsten van
De Kam:2o16b) in tabel 2 met de uitkomsten van de andere modellen en varianten,
laat zien dat dit inderdaad de hoogste uitkomst is en dat deze (zie regeln) gevoelig

is voor het al dan niet opnemen van de stad
Groningen in het model van Koster. Dit
vraagt om nader onderzoek. Anderzijds
blijkt uit vergelijking van regel 6 en 7 dat
een aanzienlijke marge in het model van
Bosker et al.(2o16a) (ook) samenhangt met
de manier waarop referentiewoningen worden gekozen, waardoor het negatief prijseffect hoger wordt. Het effect van de keuze
voor de ene of de andere variant binnen
het model van Bosker et al voor het waardeverlies in de acht gemeenten, is ruim 250
miljoen euro. Bovendien hebben Bosker et
al.(2016a) ook nog niet aangetoond wat het
effect zou zijn als schademeldingen volledig
in het eigen model worden opgenomen.
De uitkomsten in tabel 2 vertonen een zekere convergentie, en de verschillen vallen
deels binnen de marges van statistische onzekerheid. Daarmee is echter nog niet gezegd dat de waarheid wel in het midden zou
liggen, want de gehanteerde methodes zijn
nog onvoldoende uitgewerkt. Zo is het op
basis van tabel 2 aannemelijk dat modellen
(deels Koster en Atlas ) die alleen voelbare
aardbevingen als verklaring van verschillen
tussen gebieden hanteren, die verschillen
waarschijnlijk onderschatten. Het meest
duidelijk wordt dit uit regel 9 en 10 (Koster en Van Ommeren) - zie bijvoorbeeld de
uitkomsten voor de gemeente Slochteren - ,
maar dit speelt ook mee in de regels 2 (Atlas) en in mindere mate 3 (Atlas). Dat zou
impliceren dat in modellen die voelbare
aardbevingen centraal stellen, ook een liggingsindicator moet worden opgenomen
om het imago effect te simuleren. De vraag
is dan wel waar zo'n liggingsindicator op gebaseerd zou moeten worden Er zijn in ieder
geval betere alternatieven dan ligging binnen of buiten het zogenaamde risicogebied
met 8 (of n) gemeenten.
Aanbevelingen voor nader onderzoek

Het is van groot belang verder onderzoek
te doen naar het effect van aardbevingen in
het gehele gebied waar sprake is van impact,
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met schade als belangrijke indicator. Mogelijk kan een model voor de hele provincie
Groningen- inclusief de stad- worden ontwikkeld, dat twee elementen combineert.
Een module waarin op een laag ruimtelijk
schaalniveau prijsverschillen tussen gebieden worden geschat op basis van 'aardbevingsvrije' omgevingskenmerken. Daar
overheen zou een tweede module gelegd
kunnen worden die de aardbevingsimpact
representeert. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit een aantal aparte indicatoren
moet zijn, of mogelijk één latente variabele,
en op welke manier veranderingen in de
tijd moeten worden meegewogen. Een indicator die een relatie legt met schademeldingen, zou een goede kandidaat zijn om een
liggingsindicator (zoals nu bij Bosker et al.
2016 en Posthumus et al., 2016) te vervangen, bij voorkeur in combinatie met andere
factoren die relevant zijn voor verschillen in
de impact van aardbevingen. Daarvoor komen bijvoorbeeld in aanmerking de mate
waarin lichte niet voelbare aardbevingen
voorkomen, de samenstelling van de bovenste grondlagen, en bodemdaling.
Zo wordt het mogelijk om voor ieder adres
in de provincie een door aardbevingen veroorzaakte waardedrukkende factor te schatten, die voor alle betrokkenen eenvoudig
inzichtelijk is te maken en voor naast elkaar
gelegen woningen ook dezelfde waarde
heeft. Voor het zover is, moeten ook nog enkele andere methodische problemen worden opgelost'3, bijvoorbeeld hoe rekening

te houden met ruimtelijke en temporele interactie'4, en de vraag of de waardering van
de onderhoudsteestand van woningen (die
een groot prijseffect heeft) in dezelfde mate
doorwerkt bij woningen met en zonder
schade, en wat het effect is van selectiviteit
in de NVM-transacties waarop alle modellen zich baseren.
Op die manier zou wellicht het maximale
wat mogelijk is met de gangbare macromodellen gerealiseerd kunnen worden.
Aanvullend onderzoek zou zich kunnen
richten op micromodellen, repeated sales
modellen die mede met microdata worden
gevuld, conjunct meten, enquêtes om gedetailleerd inzicht te krijgen in het verloop
van verkoopprocessen, en het samenstellen
en volgen van een panelbestand Groningse
huizen. Dit vraagt om vrije beschikbaarheid
van alle relevante data, een constructieve
dialoog tussen onderzoekers en mogelijk
een NWO-achtige structuur voor een optimale allocatie van onderzoeksmiddelen.
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VOETNOTEN
1 Zie onder andere de verschillende artikelen in Real Estate Research Quarterly juni 2016, jrg 15 nr 2.
2 Een deel van die tekortkomingen wordt beschreven in jan se n en Boelhouwer (2016).
3

Koster benoemt dit als immateriële schade, in tegenstelling tot materiele schade. Materiele schade wordt in het algemeen herste ld en
vergoed op kosten van de NAM . Ik gebruik liever de term waardeverlies, omdat er ook immateriële schade is die niet in woningprijzen tot uitdrukking komt (denk aan kosten van gezondheidsverlies door st ress).

4 Een volledig overzicht per postcode 4 gebied is te vinden in de bijlage va n De Kam (2016b) .
5 Met de onderverdeling naar koop- en huurwoningen is in dit onderzoek nog geen rekening gehouden. De doorrekening is gemaakt
onder de veronderstelling dat het voor het aandeel schademeldingen niet uitmaakt of het om huur dan wel koopwoningen gaat. En
dat het waardeverlies zich afhankelijk van de WOZ-waarde van de huurwoningen ook in dat marktsegment in dezelfde mate zal
manifesteren als bij de koopwoningen.
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Het is bekend dat de WOZ-waarde niet hetzelfde is als de marktwaarde, maar het is de enige indicator voor de wo ningwaarde die
voor alle 4 pc postcodegebieden in Nederland uit openbare statistieken af te leiden is. Voor zover er sprake is va n systematische
verschillen tussen WOZ-waarde en marktwaarde mag worden aangenomen dat deze zich in alle gebieden binne n de provincie
Groningen in gelijke mate voordoen.
Zie Van der Heijden (2015) bijlage A, p. 43·
Koster had via OTB wel de beschikking gekregen over het schademeldingsbestand voor de gehele provincie, maa r heeft geen toestemming om dit breder te verspreiden.
Wanneer we het (bijvoorbeeld) vergelijken met de uitkomsten van onderzoek van Atlas voor gemeenten naar de prijseffecten van
overstromingen en overstromingsrisico. (Bosker et al, 2014).
10 Daarom is het voor betrokkenen een stap vooruit dat de NAM per 1 april 2016 de bestaande waardedalingsrege ling (waarop gedupeerden een beroep kunnen doen die kun huis met verlies hebben moeten verkopen) heeft uitgebreid van 8 naar
11

11

gemeenten.

Zoals de verschillen in aantrekkelijkheid van stad en ommeland die bijdragen aan groei dan wel krimp van deelgebieden.

12 Zie Bosker, M. , et al. (2016a) en Marlet et al. (2016).
13 Zie ook: Jansen en Boelhouwer (2016).
14 Zoals voorgesteld door Elhorst en Duran (zie Jansen, S., et al . (2016) .
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