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Verwey-

Jonker 

Instituut 

Samenvatting 
 
Van 2001 tot en met 2006 hebben de deelgemeente IJsselmonde en 
woningcorporatie Woonbron samen geïnvesteerd in de versterking 
van de sociale kwaliteit van Groenenhagen en Tuinenhoven. Deze 
investering was nodig vanwege de verschuivingen die zich vanaf 
halverwege de jaren negentig in de beide buurten aftekenden. Veel 
oorspronkelijke - inmiddels tot de ouderen te rekenen - bewoners 
verlieten de buurt vanwege gewijzigde woonwensen of omdat ze 
zich niet langer herkenden in de andere bewoners. Hun plaats werd 
ingenomen door nieuwe bewoners met veelal een niet-westerse 
achtergrond. Daardoor nam ook het aantal kinderen flink toe, zowel 
absoluut als verhoudingsgewijs. 
 Het voor de investering ontwikkelde plan van aanpak bestond uit 
vijf speerpunten met in totaal 26 projecten. De aandacht ging uit 
naar kinderen en jongeren, ouders van jonge en schoolgaande 
kinderen, ouderen, en bewoners met een laag inkomen, die 
belemmeringen ondervinden bij hun participatie op de arbeidsmarkt 
en in de maatschappij. 
 Dit rapport bevat de uitkomsten van een quickscan van de 
resultaten die de investering heeft opgeleverd en geeft de 
betekenis weer in de huidige sociale context. Met het oog op het 
laatste besloeg de quickscan tevens een analyse van de bevolkings-
samenstelling en de daarmee samenhangende ontwikkelingen op de 
woningmarkt van Groenenhagen en Tuinenhoven evenals een 
beoordeling van de leefkwaliteit van Groenenhagen en Tuinenhoven 
door bewoners en betrokken professionals. Daaruit komt naar voren 
dat de groei van het aandeel kinderen en jongeren zich in de af-
gelopen zes jaar onverminderd heeft voortgezet en nu 40 procent 
van de bevolking bedraagt. Het aandeel ouderen is verder af-
genomen. Een derde in het oog springende ontwikkeling is het 
passeren van de 50% grens als het gaat om het aandeel allochtonen. 
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Naast het bevorderen van de participatie van bewoners aan het 
buurtleven door het ontwikkelen en aanbieden van een reeks van 
activiteiten, richtte het plan van aanpak zich ook op het versterken 
van de sociale infrastructuur van de buurten. Dit betreft zowel de 
beschikbaarheid van voldoende accommodatie alsook de aanwezig-
heid van een professionele kracht. Dit was nodig omdat er tot dan 
geen structurele formatie beschikbaar was voor het kinder- en 
jongerenwerk. De behoefte hieraan nam door de groei van het 
aantal kinderen en jongeren toe. Die behoefte werd nog versterkt 
door de overlast die van jongeren ondervonden werd. Voor de ver-
sterking van de professionele kracht is verder geïnvesteerd in de 
samenwerking tussen betrokken instellingen en organisaties: Deel-
gemeente IJsselmonde, Woonbron, Perspect, Stichting Ouderenwerk 
IJsselmonde en de Vereniging van Bewoners Commissies (VBC). 
 
Van de 26 projecten zijn 19 projecten in uitvoering gebracht. De 
start van veel projecten liep vertraging op. Onder andere had dit als 
oorzaak de fusie van de IJsselmondse welzijninstellingen en 
vrijwilligersorganisatie in een nieuwe brede welzijnsinstelling. De 
fusie ging gepaard met een groot verloop onder de medewerkers 
waardoor vaak niet voldoende professionele capaciteit beschikbaar 
was. Sinds 2003 is er echter een inhaalslag gemaakt met de 
uitvoering van de projecten. Daarmee zijn de betrokken partijen 
goed op weg om de doelstellingen van de sociale investering te 
realiseren. Er is sprake van versterking van de sociale samenhang, 
de participatie van bewoners neemt toe en de buurten lijken 
langzaam weer te winnen aan aantrekkelijkheid. De sociale 
infrastructuur is eveneens versterkt met het kinder- en tienerwerk, 
het jongerenwerk en het ontstaan van verschillende vormen van 
zelforganisatie onder allochtone vrouwen. Onder andere rond de 
herinrichting van de buurttuinen zijn nieuwe groepen vrijwilligers 
ontstaan. Groenenhagen en Tuinenhoven herstellen zich van de 
inzinking die zich in de tweede helft van de jaren negentig 
voordeed. 
 De sociale investering heeft geleid tot afname van overlast door 
jongeren. Dit neemt niet weg dat er nog steeds sprake is van 
overlast, die bovendien een hardnekkig karakter heeft. De groepen 
die deze overlast veroorzaken zijn tamelijk ongrijpbaar, voor een 
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deel omdat het hier ook gaat om jongeren van buiten de buurt en 
de wijk. De ongrijpbaarheid ervan maakt ook dat er geen zicht kan 
ontstaan op wat deze jongeren bezig houdt en waarvoor zij te 
interesseren zijn. 
 
De sociale investering heeft geleid tot inzet en aanbod op het 
gebied van kinder- en tienerwerk en jongerenwerk. Er zijn 
kinderclubs ontstaan waaraan wekelijks door tientallen kinderen 
wordt deelgenomen; ook bestaat er een meideninloop en zijn er 
drie brassbands. Gezien het doel van dit onderdeel van de sociale 
investering – het bevorderen van de sociale en emotionele 
ontwikkeling van kinderen valt het te betreuren dat er weinig of 
geen projecten zijn ontwikkeld of tot uitvoering zijn gekomen 
waarin aandacht geschonken wordt aan de opvoeding. Jongeren zijn 
door de activiteiten en bijdragen daarin meer betrokken geraakt bij 
hun buurt. Daarmee is ook de relatie tussen jong en oud verbeterd. 
Opvallend zijn ook de nieuwe netwerken van vrijwilligers rond de 
brassband waarin jongeren en volwassenen nauw met elkaar 
samenwerken. 
 
In de vier jaar sociaal investeren in Groenenhagen en Tuinenhoven 
is, naast kinderen en jongeren, ook veel geïnvesteerd in ouderen. 
Dit betreft vooral het project Activeren van ouderen dat de ont-
wikkeling betrof van een aantrekkelijk programma voor ontmoeting 
en participatie voor alle 50-plussers. Dit programma voorzag 
duidelijk in een behoefte. Door het ontbreken van capaciteit bij 
Perspect - activering van ouderen is een deel van de kerntaken - is 
de uitvoering voor de looptijd van de sociale investering onderge-
bracht bij de Stichting Welzijn Ouderen IJsselmonde. Met het 
opraken van het budget voor deze activiteiten en de daarvoor 
benodigde formatie is de uitvoering door Welzijn Ouderen 
IJsselmonde eveneens beëindigd en weer overgedragen aan 
Perspect. 
 
Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van bewoners 
die in een achterstand verkeren heeft eveneens tot resultaten 
geleid. Er zijn verschillende zogeheten springplankgroepen van al-
lochtone vrouwen ontstaan. Daarmee is ook de participatie van 
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allochtone vrouwen versterkt. Het voortbestaan van deze groepen is 
echter twijfelachtig door het beëindigen van de ondersteunende 
formatie. 
 
Uit de bewonersenquête komt naar voren dat zij overwegend 
tevreden zijn met de sociale kwaliteit van de directe woonomge-
ving; zeker als het gaat om de contacten met andere bewoners en 
vormen van burenhulp. Opmerkelijk is dat de meerderheid van de 
geïnterviewde bewoners, ondanks de investeringen, in hun buurt 
geen veranderingen waarneemt op de aspecten van het woon- en 
leefklimaat waar de investering op gericht is. Degenen die wel per 
onderwerp veranderingen zien zijn nagenoeg gelijk verdeeld in een 
deel dat verbeteringen constateert en een deel dat juist verslech-
teringen ziet. 
 Als het gaat om activiteiten voor kinderen, tieners, jongeren en 
ouderen geeft van degene die hierin veranderingen constateren in 
meerderheid aan dat het een verbetering betreft vergeleken met de 
situatie van vijf jaar geleden. In nog sterkere mate is dit het geval 
als het gaat om de kwaliteit van sport- en speelveldjes. Dit hangt 
ook samen met de plekken (buurten) waar ingrepen gepleegd zijn, 
zoals met de buurttuinen. 
 De integratie van nieuwe allochtone bewoners en het opvoe-
dingsklimaat krijgen van de meerderheid een onvoldoende. In beide 
buurten wordt de integratie van nieuwe bewoners matig tot slecht 
bevonden. In hun oordelen hierover gaan de bewoners van beide 
buurten min of meer gelijk op. Hetzelfde geldt het opvoedingskli-
maat. Wel komt het opvoedingsklimaat in Tuinenhoven iets vaker 
met een voldoende uit de bus dan in Groenenhagen het geval is. 
De geïnterviewde professionals constateren vrijwel unaniem wel 
vooruitgang in de kwaliteit van de woon- en leefsituatie. Maar of 
deze vooruitgang ook voornamelijk toe te schrijven is aan de gele-
verde inspanningen wordt door hen echter betwijfeld. 
 Met het oog op implementatie van de resultaten zijn ter 
overbrugging en voor het plegen van structurele inzetten de 
volgende aanbevelingen. 
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• Verken en benut de mogelijkheden van bestaande allochtone 
vrouwengroepen voor de omschakeling van de huidige intensieve 
vormen van ondersteuning naar begeleiding op afstand. 

 
• Verken de mogelijkheden voor fondsenwerving en sponsoring op 

het niveau van activiteiten. 
 
• Continueer de aandacht voor de relatie tussen jongeren en 

ouderen. 
 
• Werk als deelgemeente, woningcorporatie, politie en jongeren-

werk samen met jongeren aan realisatie van een jongerencen-
trum. 

 
• Zorg voor continuering van het kinder- en tienerwerk. 
 
• Continueer en verbreed het activiteitenaanbod voor ouderen 
 
• Schep mogelijkheden voor toerusting van zelforganisaties en 

andere vormen van vrijwilligerswerk voor het werven van nieu-
we vrijwilligers. 

 
• Werk verder aan het verbeteren van de onderlinge relaties van 

betrokken partijen in de driehoek deelgemeente, woningcorpo-
raties en uitvoerende organisaties. 

 
• Handhaaf en versterk de positie van Perspect als basisvoorzie-

ning voor ontmoeting, participatie en perspectief. 
 
• Reserveer middelen waarmee ingespeeld kan worden op nieuwe 

vragen en ontwikkelingen. 
 
• Onderzoek de noodzaak van het betrekken van nieuwe partners 

bij het samenwerkingsverband. 
 
• Ontwikkel een gezamenlijke wijkvisie en wijkactieplan. 
 
• Stel een netwerkcoördinator aan. 
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Verwey-

Jonker 

Instituut 

1 Versterking van Groenenhagen en 
Tuinenhoven 
 

1.1 Groenenhagen en Tuinenhoven 
 

1.1.1 Tuinstedelijke buurten aan het eind van de 20ste eeuw 
 
Gelegen aan de noordelijke randen van de Rotterdamse deelge-
meente IJsselmonde treffen we de buurten Groenenhagen en 
Tuinenhoven. Deze buurten zijn gebouwd in de jaren zestig als 
onderdeel van de uitbreidingswijk Groot-IJsselmonde. De buurten 
kenmerken zich door hun tuinstedelijke karakter met een ruime 
opzet, een rustig woonklimaat en veel groen. De belangrijkste 
groene blikvangers zijn de geluidswal langs de A16 met haaks 
daarop de groene promenade waar de beide buurten aan elkaar 
grenzen. Daarnaast beschikt zowel Groenenhagen als Tuinenhoven 
over een buurttuin. De woningenvoorraad bestaat uit relatief veel 
laagbouw in de vorm van eengezinswoningen en galerijwoningen. In 
de jaren negentig ontstond er onder bewoners steeds meer onvrede 
over het onderhoud en de bouwtechnische kwaliteit van de 
woningen. Dit betrof vooral de portiekflats en de duplexwoningen 
(tweelaagse ouderenwoningen). Voor veel bewoners was dit een 
reden om uit te zien naar andere woonruimte en de buurt te 
verlaten. 
 Om dit proces te keren heeft de deelgemeenteraad van 
IJsselmonde in het kader van de Integrale Toekomstvisie 2010 in 
1999 ingestemd met een forse herstructurering. Deze is in 2000 van 
start gegaan met de sloop van portiekflats, zorgcentrum de 
Haegenburgh en een aantal duplexwoningen. Daarvoor in de plaats 
is en wordt nieuwbouw gepleegd. Naast de herstructurering is er in 
de Integrale Toekomstvisie 2010 ook aandacht voor de sociale 
kwaliteit van de beide buurten. Het doel hiervan is in Groenenhagen 
en Tuinenhoven een vitaal en aantrekkelijk woonmilieu te 
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ontwikkelen waarin verschillende groepen bewoners zich thuis 
voelen: jong en oud, gezinnen met en zonder kinderen, maar ook 
voor alleenstaanden, mensen met lage en met middeninkomens. 
Bovendien moet het te creëren woonmilieu getuigen van duurzaam-
heid door flexibel in te kunnen springen op komende veranderingen. 
De aanleiding voor het versterken van de sociale kwaliteit is mede 
gelegen in een sociale analyse van de beide buurten (Vos, 1997). Uit 
de analyse kwamen een aantal demografische en daarmee 
samenhangende sociale veranderingen naar voren die om extra 
aandacht vroegen. 
 Een van de aandachtspunten is, dat bewoners zich in verschil-
lende groepen georganiseerd hebben, maar dat de organisaties 
vergrijzen en niet goed in staat zijn nieuwe bewoners aan te 
trekken. Verschillen in leefstijlen staan dit in de weg. Daardoor is 
het bereik van de bewonersgroepen beperkt. Bovendien vormen de 
groepen geen samenhangend netwerk met elkaar. Voor een deel 
heeft dit te maken met verschillen in maatschappelijke positie. 
Een volgend aandachtspunt heeft betrekking op de buurtnetwerken 
van bewoners. Geconcludeerd werd dat netwerken van buren 
betrekkelijk hecht in elkaar steken, maar veelal beperkt blijven tot 
de oudere bewoners. In de netwerken vinden ook vormen van 
burenhulp plaats. Hierover kwam naar voren dat nieuwe bewoners 
soms ook aan deze netwerken deelnemen. De verwachting was dat 
deze netwerken in toenemende mate onder druk zullen komen te 
staan en op den duur in deze vorm zouden verdwijnen. Als oorzaak 
wijst de onderzoeker op het vertrek van mensen omdat ze zich niet 
meer thuis voelen in de buurt of door het toewijzingsbeleid bij de 
verhuur van woningen. 
 Een derde kwestie betreft de relatie tussen oudere bewoners en 
jongeren. Overlast en vandalisme door jongeren nemen toe. 
Geconstateerd wordt het gebrek aan een plek in de samenleving. 
Jongeren willen er bij horen. Daarvoor is het nodig om jongeren een 
kans te bieden zich positief te profileren. 
 Gewezen wordt verder op de spanningen die voortvloeien uit de 
vestiging van nieuwe bewoners, veelal van allochtone herkomst. De 
spanningen hebben te maken met verschillen in leefstijlen en 
toenemende verpaupering en gebrek aan communicatie. 
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 De overige aandachtspunten hebben betrekking op het, als 
tamelijk veelzijdig en door bewoners en professionals als adequaat 
ervaren voorzieningenpeil en op de bebouwde omgeving, met als 
pluspunten het groen, de ruimte, de rust en de speelmogelijkheden. 
Als minpunten werden genoemd de saaie bebouwing, enkele als 
onveilig ervaren plekken en het onvoldoende in kunnen spelen op de 
veranderingen die zich in de buurten voltrekken. 
 
 

1.1.2 Sociaal Investeringsplan 
 
De uitkomst van de analyse gaf reden voor een extra impuls in het 
sociale domein. Het deelgemeentebestuur verzocht het bureau 
Management Consult om hiervoor een Sociaal Investeringsplan op te 
stellen, gericht op het versterken van de sociale cohesie in de wijk 
en het bieden van kansen aan bewoners die hulp nodig hebben bij 
de vormgeving van hun bestaan. De herstructurering en de sociale 
investering hebben gezamenlijk als doel het toekomstbestendig 
maken van de wijk en het ontwikkelen van een daarbij behorende 
sociale infrastructuur, gelet op de demografische en sociale 
veranderingen zoals die zich sinds de jaren negentig voltrokken 
(Ten Boden, 2000). 
 Voor de begeleiding en advisering van de opstelling van het plan 
is onder voorzitterschap van de deelgemeente een werkgroep 
samengesteld. Deze bestaat naast de deelgemeente uit vertegen-
woordigers van direct betrokken partijen: woningcorporatie 
Woonbron, welzijnsorganisatie Perspect (toen nog SIJW – Stichting 
IJsselmonds Welzijnwerk geheten), Stichting Ouderenwerk 
IJsselmonde (SOIJ) en de Vereniging van Bewonerscommissies 
Woonbron (VBC). Na het gereed komen van het Sociaal Investerings-
plan verschoof de taak van de werkgroep naar het voeren van de 
regie over de uitvoering. Voor de dagelijkse coördinatie werd een 
projectcoördinator aangesteld. De benodigde budgettaire middelen 
werden ingebracht door de deelgemeente IJsselmonde, woningcor-
poratie Woonbron, het gemeentelijk fonds Ontwikkeling Wijk 
Aanpak (OWA) en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SoZaWe). Daarmee bedraagt het totaal aan beschikbare middelen 
2,5 miljoen euro. De deelgemeente IJsselmonde en woningcorpora-
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tie Woonbron zijn tevens de opdrachtgevers voor de sociale 
investering. 
 Het Sociaal Investeringsplan is in 2001 van start gegaan met een 
oorspronkelijke looptijd van 4 jaar. Uiteindelijk zijn de inspannin-
gen in 2006 beëindigd, dus met een uitloop van twee jaar. 
Gedurende deze twee jaar is door beide opdrachtgevers gezamen-
lijk nog eens een bedrag van 800.000 euro geïnvesteerd. Bij de 
opdrachtgevers is behoefte aan een terugblik op de resultaten van 
het investeringsprogramma, evenals op een blik vooruit naar de 
mogelijkheden voor continuering van noodzakelijke onderdelen in 
de toekomst. In het bijzonder betreft dit de toekomstige inzet van 
reguliere middelen voor samenlevingsopbouw en welzijnswerk. Met 
dit oogmerk hebben de opdrachtgevers het Verwey-Jonker Instituut 
verzocht om een quickscan te verrichten naar de resultaten en de 
betekenis hiervan voor de huidige sociaal-maatschappelijke 
context.  
 
 

1.2 Van investeren naar implementeren 
 
De quickscan beoogt de inspanningen en resultaten van Sociaal 
investeren in Groenenhagen en Tuinenhoven (i.v.v. kortweg SIGT) in 
kaart te brengen. Daarnaast dient op basis van de bevindingen een 
blik vooruit geworpen te worden: welke inzet is binnen de beschik-
bare budgettaire middelen in de toekomst mogelijk en nodig gezien 
de actuele sociaal-maatschappelijke context en leefsituatie in de 
wijk? Vervolgens moet worden bezien welke inspanningen daarvoor 
geleverd moeten worden en in hoeverre dit kan plaatsvinden met 
de reguliere middelen. Aldus dient de quickscan antwoord te geven 
op de volgende vraagstelling: 
 
Welke resultaten zijn in het kader van het Sociaal Investeringspro-
gramma Groenenhagen en Tuinenhoven behaald en op welke wijze 
is een effectieve inzet van beschikbare middelen in de huidige 
sociaal-maatschappelijke context mogelijk? 
Voor we de resultaten van het SIGT kunnen vermelden, zullen we 
allereerst een overzicht geven van de geleverde inspanningen, in-
clusief de beoogde doelen. De inspanningen en resultaten worden 
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bekeken op het niveau van de leefkwaliteit van de wijk. Hierbij 
besteden we aandacht aan zowel bedoelde als onbedoelde 
effecten.  
 
Een probleem bij het vaststellen van effecten van beleidsinspannin-
gen is het feit dat de werkelijkheid waarin die inspanningen 
geleverd worden aan verandering onderhevig is. Het kan bijvoor-
beeld zo zijn dat een beoogd effect van het sociaal investeringspro-
gramma wel wordt bereikt, maar dat dit in een veranderde situatie 
niet meer zo relevant is. Voor een goed beeld van de relevantie van 
geleverde inspanningen is daarom een beoordeling nodig van de 
actuele leefsituatie in Groenenhagen en Tuinenhoven. Maar een 
dergelijke beoordeling is ook nodig voor het laatste deel van de 
vraagstelling, namelijk het antwoord op de vraag waar verdere 
inzet in de huidige context een verschil kan maken. 
 
Met deze oogmerken is de centrale vraagstelling uiteengelegd in de 
volgende onderzoeksvragen: 
 
1. Welke inspanningen zijn - met welke doelstellingen - in het 

kader van het sociaal investeringsprogramma Groenenhagen - 
Tuinenhoven de afgelopen jaren geleverd? 

2. Welke bedoelde en onbedoelde resultaten zijn met deze 
inspanningen behaald? 

3. Hoe beoordelen bewoners de actuele leefsituatie in Groenenha-
gen - Tuinenhoven? 

4. Hoe beoordelen professionals van instellingen de actuele 
leefsituatie in Groenenhagen - Tuinenhoven? 

5. Welke demografische veranderingen hebben in de afgelopen zes 
jaar plaatsgevonden en wat zijn de verwachtingen voor de 
toekomst? 

6. Is het huidige aanbod aan projectmatige en structurele 
voorzieningen voldoende toegerust voor de toekomstige ontwik-
kelingen, in het bijzonder als het gaat om het bereiken van 
kwetsbare groepen? 

7. Op welke wijze is effectieve inzet van structureel beschikbare 
middelen in de huidige sociaal-maatschappelijke context moge-
lijk? 
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1.3 De quickscan 
 

1.3.1 Opzet en uitvoering 
 
Ter beantwoording van de deelvragen bestudeerden we schriftelijk 
materiaal, bestaande uit verslagen van stuur- en werkgroepbijeen-
komsten, memo’s, voortgangsrapportages en evaluaties. Voor de 
analyse van de actuele leefsituatie zijn ontwikkelingen in de 
bevolkingssamenstelling en de lokale woningmarkt geanalyseerd. 
Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld door en waar nodig verder 
ontleend aan de website van het Centrum voor Onderzoek en 
Statistiek (www.cos.rotterdam.nl). Voorts namen we elf interviews 
af met direct betrokken professionals. Dit zijn een voormalig bij het 
SIGT betrokken beleidsmedewerker van de deelgemeente, de 
voormalige projectcoördinator, de betrokken regisseur beheer van 
Woonbron, twee medewerkers van de welzijnsorganisatie Perspect, 
een ouderenwerkster en een voormalig ouderenwerkster van SOIJ, 
de directies van twee in Groenenhagen en Tuinenhoven gevestigde 
basisscholen, een medewerker van de OK-bank IJsselmonde en een 
vertegenwoordiger van VBC. 
 Om inzicht te krijgen in de beoordeling van de actuele woon- en 
leefsituatie hielden we met 41 bewoners een straatinterview. 
Daarbij streefden we niet naar representativiteit, maar naar een 
variatie in meningen. De interviews vonden plaats aan de hand van 
een gestructureerde vragenlijst, met als onderwerpen: omgang 
tussen bewoners, kwaliteiten en waardering van de woon- en 
leefomgeving, ondervonden overlast en veiligheid op straat, buurt - 
en wijkniveau en de bekendheid met en het gebruik van voorzienin-
gen. De interviews werden afgenomen op verschillende locaties in 
de wijk. Ter verdieping van enkele uitkomsten de we verkregen van 
allochtone bewoners werd een aanvullend groepsinterview 
gehouden met enkele moeders van leerlingen op een van de 
basisscholen. Hieraan namen vier vrouwen deel met een Antilliaan-
se, een Marokkaanse en een Turkse achtergrond. De vrouwen zijn 
echter geboren in Nederland. 
 
Deze werkwijze levert een voorlopig beeld op van welke inzet in de 
huidige situatie effectief lijkt. De uitkomsten van de eerste vijf 
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onderzoeksvragen hebben we vervolgens voorgelegd aan een panel 
van betrokkenen. Die stap levert de beantwoording van de laatste 
twee onderzoeksvragen. 
 
 

1.3.2 Rapportage 
 
De rapportage is als volgt opgebouwd. Tegen de achtergrond van 
een beknopte kenschets van de wijk naar bevolkingssamenstelling, 
het wonen en verhuisbewegingen, staan we in het volgende hoofd-
stuk eerst stil bij de doelstelling van het SIGT en de uitkomst 
daarvan in vijf speerpunten. Per speerpunt geven we een globale 
beschrijving naar doel, inhoud, organisatie en resultaten. Dit geeft 
het gevraagde overzicht op van de geleverde inspanningen. 
 Vervolgens doen we in hoofdstuk drie verslag van de consultatie-
ronde. Op grond van de gesprekken die we voerden met de 
professionals staan we stil bij hun oordeel over de geleverde 
inspanningen en de bereikte resultaten tot nu toe. Aan de orde 
komen effecten en neveneffecten die mensen toeschrijven aan het 
SIGT en procesfactoren die van invloed zijn geweest op de 
resultaten van het SIGT. 
 In hoofdstuk vier staan we stil bij de waardering van de actuele 
leefsituatie in de Groenenhagen en Tuinenhoven, zoals verwoord 
door de bewoners die we spraken tijdens onze straatinterviews 
alsook de betrokken professionals. 
 Hoofdstuk vijf bevat onze bevindingen over de contextuele 
ontwikkelingen in de wijk en over de resultaten en effecten zoals 
die uit de quickscan naar voren komen.  
De opsomming van de bevindingen hebben we tevens benut als 
input voor de panelbijeenkomst. De uitkomsten hiervan staan 
beschreven in het zesde hoofdstuk, waarna we in hoofdstuk zeven 
afsluiten met onze eindconclusies en aanbevelingen. 
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2 Achtergronden, opzet en uitvoering van de 
sociale investering 
 
 

2.1 Groenenhagen en Tuinenhoven in vogelvlucht 
 
Het Sociaal Investeringsprogramma Groenenhagen en Tuinenhoven 
bestaat uit de concretisering van de sociale component van de 
Integrale Toekomstvisie 2010 met betrekking tot Groenenhagen en 
Tuienhoven. Het SIGT is mede gebaseerd op ontwikkelingen in de 
bevolkingssamenstelling. Voordat we nader ingaan op het SIGT 
geven we daarom eerst een korte kenschets van de wijk naar in- 
woners, de benutting van de woningvoorraad en de verhuisbewegin-
gen. Daarbij kijken we naar de ontwikkelingen die zich sinds 1991 
hebben voorgedaan. Ook schenken we aandacht aan de sociale 
infrastructuur van Groenenhagen en Tuinenhoven. 
 
 

2.1.1 Bevolkingssamenstelling  
 
Groenenhagen en Tuinenhoven zijn twee buurten van de in de jaren 
zestig gebouwde wijk Groot-IJsselmonde, een van de toenmalige 
uitbreidingswijken van Rotterdam. De bevolkingsgroei en de stads-
vernieuwing in Rotterdam vereisten alternatieve woonlocaties. In 
Rotterdam-Zuid konden de bewoners uit stadsvernieuwingsgebieden 
naar Groenenhagen en Tuinenhoven als zij kozen voor een nieuw-
bouwwoning. Sinds de eerste bewoners hun nieuwe woningen 
betrokken groeiden de buurten samen in gestaag tempo door naar 
5.667 inwoners in 1994. Vanaf dat jaar neemt het aantal inwoners 
geleidelijk af naar 4817 inwoners in 1999. 
 Deze afname wordt veroorzaakt doordat het aantal bewoners 
dat de buurten verliet het aantal vestigers overtreft. Deze ont-
wikkeling doet zich het sterkst voor onder de oudere bewoners. 
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Tussen 1994 en 1999 is deze groep met 548 personen afgenomen 
wat vooral toe te schrijven is aan het vertrek van bewoners in de 
leeftijdsgroep 50 – 64 jaar. Hiervoor zijn verschillende, deels met 
elkaar samenhangende oorzaken aan te wijzen (Vos, 1998). Een 
eerste oorzaak bestaat uit de veranderingen in de gezinssituatie. Dit 
betreft vooral de oudere bewoners - veelal mensen die zich in de 
jaren zestig als gezin met jonge kinderen in de buurten gevestigd 
hebben of daar een gezin gingen vormen waarvan de kinderen 
inmiddels de deur uit zijn. Hierdoor ontstond er een andere woon-
behoefte, die niet of nauwelijks vervuld kon worden in de eigen 
buurt. Hierbij speelde ook mee de toenemende vraag onder deze 
bewoners naar koopwoningen. Aan deze vraag kon evenmin voldaan 
worden, wat voor verschillende bewoners eveneens een reden was 
om elders naar een koopwoning om te zien. Een derde reden ligt in 
het verlengde hiervan en houdt in dat oudere bewoners zich steeds 
minder herkenden in de andere bewoners van beide buurten. De 
plaats van de vertrekkende bewoners wordt veelal ingenomen door 
bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond die zich vanuit 
andere wijken vestigen in Groenenhagen of Tuinenhoven. 
 Eind 2006 is het aantal inwoners ten opzichte van 1999 licht 
gestegen tot het huidige aantal van 4849 bewoners. Het aantal 
50+ers is sinds 1999 echter nog verder gedaald naar 1381 personen 
in 2007 en vormt daarmee een aandeel van 28% op de totale 
bevolking. Hier staat, evenals in de periode 1994 – 1999, een forse 
toename van het aantal kinderen (jonger dan 16 jaar) tegenover. 
Hun aantal bedraagt nu 1176 kinderen. Daarmee vormen zij een 
aandeel van 24% van de bevolking. Tevens is het aantal jongeren 
(de leeftijdscategorie 16 tot 25 jaar) sinds 1999 buitenproportioneel 
toegenomen van 572 in 1999 naar 801 nu, wat gelijk staat aan 17% 
van het totale aantal bewoners. Deze stijging is opmerkelijk gezien 
de relatieve stabilisatie van het aantal jongeren in de periode 1994 
– 1999. In totaal is 41% van de bevolking van Groenenhagen en 
Tuinenhoven jonger dan 25 jaar, waarmee de bevolking van 
Groenenhagen en Tuinenhoven zowel relatief gezien als in absolute 
zin jong te noemen is. Ter vergelijking: van de totale bevolking van 
IJsselmonde is een kwart jonger dan 25 jaar en 29% ouder dan 55 
jaar. 
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Per 1 januari 2007 telden Groenenhagen en Tuinenhoven samen 
1870 huishoudens. Verhoudingsgewijs bestaat het grootste deel uit 
alleenstaanden. Dit betreft 874 personen (47%). Een klein deel 
hiervan is woningdeler, zij delen de woning met een of meerdere 
andere alleenstaanden of zijn inwonend. Daarnaast gaat het om 350 
(19%) (echt)paren zonder kinderen, 417 (22%) (echt)paren met 
kinderen en 403 (22%) eenoudergezinnen. Het aantal eenouderge-
zinnen is na een aanvankelijke toename tot 434 gezinnen in 1999, 
afgenomen naar 403 gezinnen nu en neemt daarmee een even groot 
aandeel in als de groep (echt)paren met kinderen. De laatste nam 
sinds 1999 toe met 73 huishoudens. Eveneens afgenomen is het 
aantal alleenstaanden, namelijk met 159 personen. 
 
Evenals vrijwel alle andere wijken in Rotterdam raken ook de wijk 
Groot-IJsselmonde en de buurten Groenenhagen en Tuinenhoven in 
toenemende mate bewoond door bewoners met een andere etni-
sche herkomst. Over heel IJsselmonde gerekend kwam hun aandeel 
eind 2006 uit op 39% en voor de wijk Groot-IJsselmonde op 35%. In 
de jaren na 1999 heeft zich in Groenenhagen en Tuinenhoven een 
omslag voltrokken in het aandeel allochtonen op de totale be-
volking. Op 1 januari 2007 kwam hun aandeel uit op 52%. Deze 
omslag komt vooral voor rekening van Groenenhagen waar 
allochtonen momenteel 65% van de bewoners uitmaken. Binnen de 
groep allochtonen, welke bestaat uit een grote diversiteit van 
groepen, doen zich eveneens enkele in het oog springende ont-
wikkelingen voor. Zo is het aandeel Antillianen en Arubanen sinds 
1999 verdubbeld, namelijk van 4% naar 9% nu. In absolute aantallen 
gaat het om een toename van 117 personen. De grootste groep 
bestaat nog steeds uit Surinamers, waarvan het aantal toenam van 
529 in 1999 naar 673 personen aanvang 2007. Van een forse 
toename is eveneens sprake onder de Turken en Marokkanen. Het 
gaat hier om respectievelijk een toename van 114 naar 278 en van 
123 naar 213 personen. 
 Van alle bewoners van Groenenhagen en Tuinenhoven behoort 
60% (2901 in aantal) tot de potentiële beroepsbevolking, ofwel de 
bewoners tussen 15 en 65 jaar. Hiervan zijn naar schatting 500 
bewoners - jongeren in de leeftijd tussen 15 en 18 jaar en 
studerende jongeren ouder dan 18 jaar die studiefinanciering 
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ontvangen - niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt vanwege het 
volgen van een opleiding. Daarnaast zijn er bewoners - de zo-
geheten niet-uitkeringsgerechtigden, voornamelijk bestaande uit 
vrouwen - waarvan de partner in het huishoudelijk inkomen voorziet 
en zelf geen baan ambiëren. De omvang van deze groep is echter 
niet bekend. Het resterende deel heeft een inkomen uit werk of 
een uitkering. Nadere analyse van deze groep laat zien dat in totaal 
602 personen hun inkomen uit werk verwerven. Niet duidelijk is de 
mate waarin het daarbij gaat om volledige, dan wel deeltijdaanstel-
lingen. Daarnaast staan bijna 400 personen, ofwel 14% van de 
potentiële beroepsbevolking ouder dan 19 jaar ingeschreven als 
werkloos/werkzoekend en ontvangen ruim 400 personen, eveneens 
14% van de potentiële beroepsbevolking ouder dan 19 jaar een 
uitkering krachtens de WWB. Ter vergelijking: in heel IJsselmonde is 
8% van de potentiële beroepsbevolking werkloos en ontvangt 9% een 
WWB-uitkering. Per buurt afzonderlijk bezien is in Groenenhagen 
17% van de beroepsbevolking ouder dan 19 jaar werkloos / werk-
zoekend en moet een even groot aandeel rondkomen van een WWB-
uitkering. In Tuinenhoven bedragen de percentages respectievelijk 
15% en eveneens 17%. Verder heeft het merendeel, namelijk 70% 
van de bijstandontvangers een allochtone achtergrond. Hoe dit 
percentage zich verhoudt tot het totale aantal allochtonen dat 
behoort tot de beroepsbevolking, is niet nauwkeurig te bepalen. 
Naar schatting komt dit uit op ongeveer 20%. 
 
 

2.1.2 Wonen en migratie 
 
Op 1 januari 2006 bestond de woningvoorraad van Groenenhagen en 
Tuinenhoven uit 2000 woningen, waarvan 15%, ofwel 291 uit koop-
woningen. Van de 1700 huurwoningen is het overgrote deel in 
eigendom van de woningcorporatie Woonbron. Van de huidige 
woningvoorraad zijn iets meer dan 1600 woningen gebouwd in de 
jaren tussen 1956 en 1968. Hiernaast bestaat de woningvoorraad zo-
wel uit oudere woningen als uit woningen gebouwd na 1967. Naar 
type gerekend bestaat iets meer dan de helft uit eengezinswonin-
gen. Eveneens in januari 2006 registreerde het COS een leegstand 
van 7%, terwijl 70% van de woningen bewoond werd met een 
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passende bezetting en 21% onderbezet bleek. Deze percentages 
wijken iets af van die welke gelden voor heel IJsselmonde. Over alle 
wijken in de deelgemeente gerekend registreerde het COS een 
leegstand van 5%. Van alle woningen wordt 76% bewoond met een 
passende bezetting en is 18% onderbezet. 
 Om tegemoet te kunnen komen aan de vraag naar koopwoningen 
en zo leegloop tegen te gaan is Woonbron in 1999 begonnen met de 
uitvoering van het plan Te Woon. Van dit plan kunnen ook de 
huurders in Groenenhagen en Tuinenhoven gebruik maken. Huurders 
van hun woningen wordt daarmee de mogelijkheid geboden om de 
woning te kopen. Woningen van huurders die hier geen gebruik van 
maken worden na vertrek van die huurders eveneens te koop aan-
geboden. Sinds 2003 zijn in Groenenhagen en Tuinenhoven 37 
woningen verkocht, waarvan het merendeel in het eerste jaar na de 
invoering van Te Woon. Daarnaast voorziet het plan in aantrekkelij-
ke voorwaarden voor het huren van een woning. Dit systeem heeft 
veel weg van de rentevaste perioden bij hypotheken. Huurders 
spreken met de corporatie tegen aantrekkelijke voorwaarden een 
bepaalde huurprijs af die gedurende een eveneens vastgelegde 
periode niet verandert.  
 In 2006 zijn in het kader van de herstructurering 65 middeldure 
koopwoningen opgeleverd. Dit betreft het complex De Zwaluwen in 
Groenenhagen met 43 eengezinswoningen en het complex De Merel 
in Tuinenhoven met 22 eengezinswoningen. Daarmee is het aantal 
koopwoningen sinds aanvang 2006 gestegen naar 360 woningen. In 
ontwikkeling zijn nog verschillende andere projecten. Die betreffen 
de bouw van 100 huurappartementen boven de Ooievaar en twee 
projecten met koopwoningen. Verwacht wordt dat in 2008 met de 
bouw van beide projecten kan worden gestart, zodat de oplevering 
in 2010 kan plaatsvinden. Daarnaast zijn er nog twee projecten in 
ontwikkeling. Hierbij gaat het om de bouw van een appartementen-
complex met twaalf appartementen voor mensen met lichamelijke 
beperkingen en een complex met elf appartementen voor mensen 
met verstandelijke beperkingen. Volgens planning komen deze 
appartementen gereed in 2008. 
 De toename van het aantal inwoners in het algemeen en het 
aandeel kinderen en jongeren in het bijzonder kan worden 
toegeschreven aan geboorte en aan vestiging van gezinnen met 
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jonge kinderen. Een belangrijke factor is ook het, vergeleken met 
de voorgaande jaren, aanmerkelijk geringere aantal bewoners dat 
in 2005 de buurten verliet, terwijl zich in dat jaar tegelijk meer 
bewoners van buiten in Groenenhagen of Tuinenhoven vestigden. In 
dat jaar vestigden zich 93 bewoners minder dan dat er vertrokken. 
In 2004 bedroeg het vestigingstekort nog 337 bewoners. In 2005 is 
het merendeel van de vestigers afkomstig uit andere wijken van 
Rotterdam, waarvan het grootste deel uit Groot-IJsselmonde en 
Beverwaard. Iets minder dan een kwart is afkomstig uit een andere 
gemeente. Van de in dat jaar vertrokken bewoners is ruim een 
derde naar een andere gemeente verhuisd. Kijken we naar de 
woonduur dan zien we dat 16% van alle inwoners korter dan 1 jaar 
in Groenenhagen of Tuinenhoven woonachtig is, terwijl een kwart 
tussen vijf en tien jaar en een derde langer dan 10 jaar in deze 
buurten woont. 
 
 

2.1.3 Sociale infrastructuur 
 
Groenenhagen en Tuinenhoven beschikken samen over een 
bescheiden eigen sociale infrastructuur van sociale voorzieningen. 
Deze bestaat uit twee basisscholen (een openbare en een 
protestants-christelijke), een buurtcentrum, een Sportshop en een 
dienstencentrum met daarin een Centrum. Buurtcentrum het 
Trefpunt is een ontmoetingsplek voor bewoners met een gevarieerd 
aanbod aan creatieve en educatieve activiteiten. In de Sportshop, 
gevestigd achter het Trefpunt, kunnen jongeren tafeltennissen, 
tafelvoetballen, poolbiljarten, gamen, dammen, kaarten en 
voetballen. Zowel het Trefpunt als de Sportshop zijn gevestigd in de 
Tuinenhoven. Het dienstencentrum, dat overigens open staat voor 
alle inwoners van de wijk Groot-IJsselmonde, bevindt zich net 
buiten de buurten. 
 Verder tellen we drie peuterspeelzalen, een kinderdagverblijf, 
verschillende mogelijkheden (locaties) voor buitenschoolse opvang 
en enkele sport- en speelveldjes. De twee basisscholen geven al een 
aantal jaren vorm aan de Bredeschool met een breed activiteiten-
aanbod aan leerlingen en ouders. Daarbij werken ze nauw samen 
met nog twee andere scholen in Groot-IJsselmonde (Middengebied-
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noord) en met de welzijnsorganisatie Perspect. Het doel van de 
Brede School is het versterken van de sociaal-emotionele en 
culturele ontwikkeling van leerlingen en het vergroten van de 
betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen. De 
beide scholen zijn nu nog gevestigd op verschillende plekken in de 
wijk, maar zullen in de nabije toekomst gezamenlijk een nieuw te 
bouwen locatie betrekken. 
 Zoals al aangegeven is de inrichting van de sociale infrastructuur 
een belangrijk onderdeel van het SIGT. Enerzijds gaat het hierbij 
om de ontwikkeling van een nieuwe buurtaccommodatie. Anderzijds 
om de beschikbare professionele formatie. Daarin speelt de 
welzijnsorganisatie Perspect een centrale rol. Deze organisatie 
heeft als kernfunctie het bieden van activiteiten voor ontmoeting, 
participatie en perspectiefontwikkeling en het ondersteunen van 
bewonersgroepen. Daartoe beschikt Perspect over opbouwwerkers, 
kinder- en tienerwerkers en jongerenwerkers. Hieronder gaan we 
nader in op de sociale infrastructuur en de gesignaleerde tekorten 
daarin, zoals beschreven in het Sociaal Investeringsplan. Daarbij 
moet wel bedacht worden dat de bewoners van Groenenhagen en 
Tuinenhoven voor een aantal voorzieningen aangewezen zijn en 
blijven op het centrumgebied van IJsselmonde of stedelijke 
voorzieningen. 
 
Accommodaties 
In het SIGT wordt aangegeven dat de beschikbare accommodaties 
onvoldoende mogelijkheden bieden om te voorzien in de behoeften 
en wensen van de bewoners. Daarom is in het kader van het SIGT 
budget een bedrag beschikbaar gesteld voor de planontwikkeling 
voor een nieuwe multifunctionele accommodatie, waarin verschil-
lende voorzieningen onderdak kunnen vinden. In afwachting van de 
bouw en oplevering van de nieuwe accommodatie wordt in het 
investeringplan gesteld dat binnen de bestaande mogelijkheden 
ruimte gevonden moet worden voor een tijdelijke accommodatie. 
Daarbij wordt nadrukkelijk vermeld dat deze ruimte in de namiddag 
en avond ook toegankelijk moet zijn voor jongeren. Aanvankelijk 
werd ruimte gevonden in een door Woonbron beschikbaar gestelde 
woning. Naast klachten van de buren over overlast, bleek de woning 
slecht te voldoen aan de eisen voor een ruimte voor activiteiten. 
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Uiteindelijk kon een pand betrokken worden aan de Hollands Tuin 
aan rand van Tuinenhoven, het huidige Trefpunt. 
 Door de sloop van zorgcentrum Haegenburgh zijn ook de 
informatievoorziening en andere diensten voor ouderen onder druk 
komen te staan. Zij dreigden daardoor verstoken te raken van 
afname-mogelijkheden van diensten in de eigen omgeving. Het SIGT 
pleit voor de inrichting van een goed bereikbaar en toegankelijk 
Servicepunt, waaraan door verschillende organisaties wordt 
meegewerkt. Het Servicepunt moet volgens planning onderdak 
vinden in de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie. 
 
Professionele kracht 
Groenenhagen en Tuinenhoven hadden in 2001 te kampen met te 
weinig professionele krachten, zowel in kwantitatieve als in 
kwalitatieve zin. Zo lezen we in het SIGT dat er geen formatie voor 
kinder- en tienerwerk of voor jongerenwerk beschikbaar was. 
Tegelijk stelde de veranderende bevolkingssamenstelling andere 
eisen aan de kennis en deskundigheid van professionals. Behalve 
een tekort aan professionals was er dus ook sprake van een tekort 
aan adequate kennis en methodische vaardigheden. Bovendien was 
er sprake van een groot verloop onder de beroepskrachten - vooral 
van opbouwwerkers en jongerenwerkers - waardoor de continuïteit 
van de beschikbare kennis onder druk kwam te staan. Om deze 
ontwikkeling te keren voorziet het SIGT in een tijdelijke ophoging 
van de formatie en in deskundigheidsbevordering. 
 Tot het versterken van de professionele kwaliteit rekent het 
SIGT ook het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen de 
betrokken instellingen. Gesteld wordt dat er nog te veel op eigen 
eilandjes gewerkt werd, waarbij de samenwerking zich beperkte tot 
werkcontacten. Samenwerking is nodig om de gewenste integrale 
aanpakken en producten te kunnen ontwikkelen en aan te bieden. 
Het opzetten van een daarop gerichte projectorganisatie Sociaal 
Investeren zou daarvoor kansen bieden. Om dit te realiseren was 
het versterken van de samenwerking een belangrijke opdracht aan 
de projectleider Sociaal Investeren. 
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2.2 Van toekomstvisie naar aanpak en uitvoering 
 
 

2.2.1 Naar een integrale wijkaanpak 
 

De in het eerste hoofdstuk gememoreerde Integrale Toekomstvisie 
2010 is, wat Groenenhagen Tuinenhoven betreft, gericht op een 
opwaardering van de buurten via een aanpak op drie fronten: 
 
• verbetering van de openbare ruimte; 
• ontwikkeling van een samenhangende aanpak van volkshuisves-

ting en woonomgeving; 
• versterking van de lokale samenleving. 
 
De toekomstvisie werd in 1999 goedgekeurd door de deelgemeente-
raad en vervolgens vertaald in een vier deelaanpakken: het 
Ruimtelijk plan, het Beheerplan, het Sociaal plan Herstructurering 
en het Sociaal Investeringsplan. Daarin zijn de drie invalshoeken van 
de toekomstvisie verder uitgewerkt in drie clusters voor aanpak: 
‘Wonen’, ‘Buitenruimte’ en ‘Samenlevingsopbouw’. Het laatste 
cluster betreft het Sociaal Investeringsplan Groenenhagen en 
Tuinenhoven. 
 
 

2.2.2 Doel en programma van sociaal investeren 
 
Het Sociaal Investeringsprogramma Groenenhagen en Tuinenhoven 
heeft als hoofddoel het verbeteren van het sociale woon- en 
leefklimaat in de wijk.  
 
Dit doel is in het SIGT uitgewerkt in vijf speerpunten:  
1. Servicestad; 
2. Waardig en zelfstandig oud worden; 
3. Rond- en vooruitkomen; 
4. Kansen voor kinderen; 
5. Geef jongeren een eigen gezicht in de buurten. 
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De aanpak van deze speerpunten is verbonden aan een aantal 
uitgangspunten, welke verwoord zijn in het Beleidskader Sociaal 
Investeren. De uitgangspunten hebben betrekking op: 
• de mate waarin het sociaal beleid anticipeert op de veranderen-

de bevolkingssamenstelling; 
• de kwaliteit van de sociale samenhang en het met elkaar 

verbinden van de verschillende bevolkingsgroepen; 
• de vitaliteit en uitstraling van de buurten;  
• de mogelijkheden voor ontmoeting in de openbare ruimte; 
• de stimulansen voor eigen initiatief onder bewoners en de 

participatiemogelijkheden van bewoners bij beleidsontwikkeling 
en de communicatie tussen betrokken partijen: deelgemeente, 
woonbron en in het gebied werkzame instellingen. 

De speerpunten zijn in het SIGT uitgewerkt in 26 projectvoorstellen. 
We lopen de speerpunten zoals verwoord in het SIGT hieronder op 
hoofdlijnen na. De hierbij beschreven aanleidingen en achter-
gronden hebben betrekking op de situaties zoals die zich bij de 
opstelling van het SIGT voordeden. 
 
Servicestad 
Het speerpunt Servicestad is gericht op het versterken van de 
sociale infrastructuur. Het gaat daarbij om zowel de kwaliteit en 
deskundigheid van betrokken professies, als om de fysieke aspecten 
ervan. Professionele kwaliteit betreft het bevorderen van de 
deskundigheid van professionals. Meer concreet gaat om het 
stimuleren van de samenwerking in het kader van een projectorga-
nisatie, het vergroten van het inzicht in sociale processen en om 
methodiekontwikkeling. 
 Tot de fysieke aspecten behoren het versterken van de 
groenvoorzieningen, de bouw van een nieuwe buurtaccommodatie 
in de vorm van een multifunctioneel centrum, het in afwachting van 
de oplevering hiervan op andere wijze voorzien in voldoende 
alternatieve ruimte voor activiteiten en de inrichting van een 
servicepunt, eveneens in afwachting van de nieuw te bouwen 
accommodatie. Zoals al vermeld is hierin voorzien met een pand 
aan de Hollandse Tuin. In juli 2007 verscheen van bureau Septool de 
notitie “De Ooievaar; de ruimteclaims en de organisatie”. Deze 
notitie behelst een uitwerking van een aantal kernpunten inzake de 
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inrichting en exploitatie van het beoogde centrum. De exploitatie 
wordt geconcentreerd in drie clusters. Samengevat gaat het om het 
cluster Perspect buurt- en jongerenwerk, het cluster Zorg, dat 
bestaat uit een dagactiviteitencentrum, een budgetrestaurant, een 
zorgpost voor woonzorgservice en een gezondheidscentrum en 
apotheek. Daarnaast heeft de exploitatie betrekking op het gebruik 
van gezamenlijke ruimten. Dit zijn een centrale ontmoetingsruimte 
– het Atrium – en een beperkt WMO-loket als aanvulling op het 
bestaande Vraagwijzerloket van de Stichting Ouderenwerk 
IJsselmonde. 
 Voorts heeft Servicestad binnen het fysieke kader betrekking op 
sociaal beheer, zoals het schoon, heel en veilig houden van de 
buurten. Dit behoeft gedurende het ruimtelijke proces – de 
herstructurering van Groenenhagen en Tuinenhoven – extra 
aandacht. Onderdeel hiervan is ook het bevorderen van de 
bewonersparticipatie bij het sociaal beheer. Meer concreet gaat het 
om de bewonersparticipatie bij het ontwerpen en beheer van de 
buurttuinen en om de oprichting en ondersteuning van Wijkactivi-
teitencommissies. 
 
Waardig en zelfstandig oud worden 
Hiervoor hebben we laten zien dat het aandeel ouderen in 
Groenenhagen en Tuinenhoven gestaag verder afneemt. Het SIGT 
stelt hierover dat zij desondanks nog steeds een groep van enige 
omvang vormen. Aanvang 2007 is een ruim kwart van de bevolking 
ouder dan 50 jaar, terwijl het aandeel 65+ers 16% van alle bewoners 
omvat. Beide percentages liggen onder het gemiddelde van de hele 
deelgemeente. Zoals blijkt uit het SIGT zijn de betrokken partijen 
van mening dat ouderen in staat gesteld moeten worden om zo lang 
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en op een waardige 
manier oud kunnen worden. Dit houdt in dat zij, onder andere 
binnen het kader van Servicestad, in de buurten op een hen 
passende wijze kunnen (blijven) wonen en gebruik kunnen maken 
van een uitgebreid aanbod van activiteiten, diensten en zorg. 
Daarbij wordt onderscheid gemakt tussen de groep vitale ouderen 
tussen 50 en 79 jaar en de groep ouderen van 80 jaar en ouder. 
 De eerste groep stelt het SIGT vast dat er behoefte is aan een 
aantrekkelijk pakket van mogelijkheden voor ontspanning en 
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ontwikkeling. Het zijn ook de bewoners die zich vaak betrokken be-
tonen bij hun buurt en zich daar voor in (willen) zetten. Een valkuil 
is dat deze groep tevens actief is op de woningmarkt en daar op 
zoek is naar hen meer passende woonruimte in een even passende 
woonomgeving; niet alleen voor nu, maar ook voor later wanneer de 
zorgbehoefte toeneemt. Daarin kan, aldus het SIGT, de woningvoor-
raad in Groenenhagen en Tuinenhoven nog onvoldoende voorzien. 
Dit vergroot de kans op vertrek uit Groenenhagen of Tuinenhoven, 
niettegenstaande hun wens om in de buurt te blijven wonen.  
 De groep 80+ers wil eveneens graag zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen in de vertrouwde buurt. Ouderen in deze groep hebben 
hierbij vaak in toenemende mate hulp en ondersteuning nodig. 
Daarvoor worden als voorwaarden genoemd het in stand (kunnen) 
houden van een sociaal netwerk, het beschikken over gedifferenti-
eerd dienstenaanbod en een gevarieerd pakket van zinvolle 
tijdsbesteding en mogelijkheden voor contactlegging. Deze 
voorwaarden staan door de veranderingen onder druk. Inmiddels 
zijn door de sloop van de Haegenburgh relatief veel van deze 
ouderen vertrokken. Op 1 januari 2007 bestond het aantal 80+ers 
uit 128 personen. 
 
Rondkomen en vooruitkomen 
Van de bewoners die zich in tussen 1994 en 1999 in Groenenhagen 
en Tuinenhoven gevestigd hebben moet, aldus het SIGT, een 
substantieel deel rondkomen van een laag inkomen. Dit geldt ook 
voor een deel van de al langer in deze buurten woonachtige 
bewoners, zoals 65+ers met geen of weinig pensioen. Verder wordt 
gesteld dat de vestigers onder hen voor het merendeel bestaan uit 
niet-Nederlanders. Bovendien gaat het hier relatief vaak om 
eenoudergezinnen. Veel nieuwkomers hebben een laag opleidingsni-
veau, beheersen onvoldoende de Nederlandse taal en hebben 
(daardoor) moeite met het vinden van de weg in de Nederlandse 
samenleving en de arbeidsmarkt. 
 Een bijzondere categorie vormt de groep vluchtelingen. 
Vluchtelingen en hun gezinnen zijn vaak lange tijd ontwricht 
geweest. Als gezin moeten zij hier weer een nieuw bestaan 
opbouwen. Daarbij speelt mee dat veel vluchtelingen traumatische 
ervaringen hebben opgedaan in het land van herkomst. Niettegen-



31 

staande het feit dat veel van hen hoger opgeleid zijn hebben 
vluchtelingen het vaak extra moeilijk om op een bij hen passend 
niveau aan de slag te komen. 
 Een andere specifieke aandachtsgroep binnen dit speerpunt is de 
groep vrouwen onder de nieuwkomers. De reden hiervoor is dat 
vrouwen sleutelposities innemen in de gezinnen. In combinatie met 
het aantal eenoudergezinnen pleit dit ervoor om met het ontwikke-
len van activiteiten te beginnen bij deze vrouwen. Het moet gaan 
om het bieden van verschillende vormen van professionele 
ondersteuning, aansluitend bij de emotionele en morele ondersteu-
ning vanuit het eigen netwerk. 
 
Kansen voor kinderen 
Zoals al aangegeven is het aantal kinderen in Groenenhagen en 
Tuinenhoven fors gegroeid. Deze groei vloeit voornamelijk voort uit 
de instroom van nieuwe gezinnen met jonge kinderen uit etnische 
groepen. Tegelijk zijn de buurten niet toegesneden op de aan-
wezigheid van dergelijke aantallen kinderen. Dit uit zich in het 
tekort aan goede speelplekken, het voller raken van de schoolloka-
len en het ontbreken van een passend aanbod kinderwerk vanuit het 
sociaalcultureelwerk, evenals in een tekort aan opvangmogelijkhe-
den en aan naschoolse- en vakantieactiviteiten. Voor deze kinderen 
is er, aldus het SIGT, mede gezien de soms specifieke behoeften van 
deze kinderen door opgelopen sociaalcognitieve (taal) achterstan-
den en achterstand op sociaal-emotioneel gebied behoefte aan 
aanbod waarin ook aandacht besteed wordt aan het wegnemen van 
deze achterstanden. Naast voorzieningen en activiteiten gericht op 
de kinderen zelf om zo hun cognitieve en sociaal emotionele 
ontwikkeling te bevorderen, voorziet het speerpunt Kansen voor 
kinderen ook in het ontwikkelen van aanbod gericht op de ouders 
van deze kinderen. 
 
Geef jongeren een eigen gezicht in de buurten  
Na aanvankelijke stabilisatie is het aantal jongeren in de leeftijd 
van 15 tot 25 jaar in de afgelopen jaren fors toegenomen. Die 
toename is verbonden aan de toename van bewoners van niet-
Nederlandse herkomst. Over jongeren stelt het SIGT dat zij 
weliswaar een belangrijk deel van hun tijd doorbrengen in hun 
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buurt, maar ook dat zij zich verbinden aan sociale verbanden die op 
de schaal van de deelgemeente of nog breder opereren. Dit 
betekent ook dat Groenenhagen en Tuinenhoven aantrekkingskracht 
uitoefenen op jongeren van buiten deze buurten. 
 Het SIGT wijst verder op het ontbreken van voorzieningen voor 
jongeren in deze buurten en bovendien, dat zij in deze buurten 
geen identiteit hebben en door oudere buurtbewoners onvoldoende 
geaccepteerd en getolereerd worden. Door het gebrek aan 
voorzieningen brengen zij veel tijd op straat door, wat veel 
bewoners ervaren als overlast. Dit leidt tot spanningen tussen 
oudere buurtbewoners en de jongeren. 
 Jongeren in Groenenhagen en Tuinenhoven zijn, volgens het 
SIGT, over het algemeen laag opgeleid wanneer ze het onderwijs 
verlaten. Het gaat om lager vervolgonderwijs zoals VMBO en MAVO . 
Daarnaast stroomt een deel door naar het HAVO. Doorstroming naar 
regulier werk is voor veel jongeren moeilijk; reden waarom ze 
veelal werken voor uitzendbureaus. Aanvang 2007 ontvingen 23 
jongeren in de leeftijd van 20 – 25 jaar een uitkering. Dit komt neer 
op 6% van alle jongeren in die leeftijdscategorie en woonachtig in 
Groenenhagen en Tuinenhoven. 
 Jongeren willen ruimte voor zichzelf, waar ze elkaar kunnen 
ontmoeten, grenzen verkennen en zo zichzelf kunnen ontwikkelen. 
Van de Sportshop maken ze graag gebruik, maar deze voorziening is 
in zijn huidige capaciteit (1999) te klein. Het SIGT pleit voor het 
opnemen van een ruimte voor jongeren, inclusief de Sportshop, in 
de nieuw te bouwen buurtaccommodatie. 
 
 

2.2.3 Organisatie en uitvoering 
 
Organisatiestructuur 
Voor de uitvoering van het SIGT is in 2001 een werkgroep in het 
leven geroepen; de werkgroep Sociaal Investeren. Hieraan namen 
deel een beleidsmedewerker van de deelgemeente, tevens voorzit-
ter, de regisseur beheer van Woonbron, de directeur van Perspect, 
een ouderenwerkster van Stichting Ouderenwerk IJsselmonde, een 
vertegenwoordiger van de VBC en de voor het SIGT aangestelde 
projectcoördinator. De werkgroep was al betrokken bij de opstelling 
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van het SIGT een kreeg daarna als taak zorg te dragen voor de 
uitvoering van het SIGT. Concreet betekende dit de aansturing van 
de bij de uitvoering van de diverse programmaonderdelen 
betrokken werkorganisaties. In dit verband besprak de werkgroep 
de voortgang in de uitvoering en de daaruit voortvloeiende 
resultaten. De werkgroep nam op grond daarvan besluiten over de 
verdere uitvoering van de programmaonderdelen. 
 
Ontwikkelingen in de organisatiestructuur 
In de werkgroep hebben zich in de loop van de tijd verschillende 
personele wisselingen voorgedaan. De belangrijkste hiervan is wel 
het vertrek van de projectcoördinator in 2003. Hij werd voor de 
resterende tijd vervangen door een medewerker van de dienst S+V 
(Stedebouw en Volkshuisvesting).  
 De vertegenwoordigingen in persoon van participerende 
organisaties wordt eveneens gekenmerkt door wisselingen. Soms is 
hier sprake van vervanging door verhindering van de feitelijke 
vertegen-woordiger bij een bepaalde bijeenkomst van de werk-
groep. Maar er is ook sprake van wisseling in de feitelijke vertegen-
woordiging. Die betreft vooral de vertegenwoordiging vanuit 
Perspect. Dit laatste heeft onder andere te maken met de fusie van 
de IJsselmondse welzijnsorganisaties en het daarmee samenhangen-
de verloop in personeel bij Perspect. Daarnaast is er sprake van 
wisseling in de ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de deelge-
meente. 
 
Uitvoering 
Bij de uitvoering van het SIGT zijn verschillende organisaties 
betrokken geweest. Voor de meeste programmaonderdelen was de 
uitvoering in handen van Perspect. Voor Groenenhagen en 
Tuinenhoven was aanvankelijk geen formatie beschikbaar op het 
gebied van het kinder- en jongerenwerk. Hiervoor zijn middelen 
vrijgemaakt binnen het budget van het SIGT. Zo kon een kinder-
werkster en een jongerenwerker aangetrokken worden. Daarnaast 
werden middelen beschikbaar gesteld voor extra formatie 
opbouwwerk. 
 Perspect is ook belast met het sociaal-cultureel werk voor 
ouderen, ofwel activering van ouderen. Mede door de fusie kon de 
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organisatie hierin niet voorzien. Voor de uitvoering van het SIGT 
zijn de hierop betrekking hebbende projecten opgedragen aan de 
Stichting Ouderenwerk IJsselmonde; tot dan alleen uitvoerend bezig 
met informatie en advies op het gebied van wonen, zorg en dienst-  
verlening. Voor de organisatie en uitvoering van activiteiten werd, 
eveneens met budget van het SIGT, een ouderenwerkster in dienst 
genomen. Bij de beëindiging van het SIGT is de verantwoordelijk-
heid voor dit onderdeel van het ouderenwerk weer overgedragen 
aan Perspect. 
 Een derde uitvoerende organisatie is de OK-bank IJsselmonde, 
belast met het programmaonderdeel Totaalaanpak activering. De 
financiering van dit onderdeel bestond uit middelen van het 
stedelijk fonds Ontwikkeling Wijkaanpak (OWA), de dienst Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) en de deelgemeente 
IJsselmonde.  
 
Tot zover de organisatie van het SIGT. In de volgende paragraaf 
geven we per speerpunt, met uitzondering van het speerpunt 
Servicestad, een beknopt overzicht van de inspanningen en de 
resultaten daaruit, evenals een globaal overzicht van de beschikba-
re gelden en de bestedingen daarvan. Daarbij hebben we, 
vooruitlopend op de uitkomsten van de panelsessies, de speerpun-
ten Kansen voor kinderen en Geef jongeren een eigen gezicht in de 
buurten samengevoegd. Het speerpunt Servicestad is hiervoor al aan 
de orde geweest waar het gaat om de organisatie van het SIGT en 
de bouwplannen van de nieuwe buurtaccommodatie de Ooievaar, 
evenals de vervulling van de behoefte aan vervangende ruimte in 
afwachting van de oplevering. 
 
 

2.3 Inspanningen en resultaten 
 

2.3.1 Investeren in kinderen en jongeren 
 
UITVOERING 
‘Kansen voor kinderen’ en ‘Geef jongeren een eigen gezicht in de 
buurten’ zijn twee thema’s die een belangrijke rol hebben gespeeld 
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in het SIGT. In het plan zijn voor deze twee thema’s samen in totaal 
acht programmaonderdelen omschreven, te weten: 
 
Kansen voor kinderen 
1. Tweede thuisvoorziening voor opvang na school met als 

nevendoel het verbeteren van het opvoedingsklimaat door 
afstemming met school en ouders. 

2. Door de ogen van een kind; waardoor kinderen betrokken 
worden om mee te denken over de ruimtelijke veranderingen in 
hun buurt. 

3. Ouders informeren leerkrachten; het informeren van leerkrach-
ten door een groep ouders over het onderwijs in het land van 
herkomst. 

4. Peuteropvang bij activiteiten om zo moeders in staat te stellen 
deel te nemen aan deze activiteiten  

5. Kinderactiviteiten; waarmee kinderen gedurende de vakanties 
op een verantwoorde wijze hun vrije tijd kunnen besteden.  

 
Geef jongeren een eigen gezicht in de buurten 
6. Jong en oud, waarmee jongeren en oudere buurtbewoners met 

elkaar in contact worden gebracht en de communicatie tussen 
beide bevorderd wordt. Dit moet leiden tot een beter weder-
zijds begrip en minder ervaren overlast. 

7. Meiden; gericht op een groter bereik van en benutting door 
meisjes van het jongerenwerk waardoor een evenwichtiger 
opbouw van de bereikte groep jongeren kan ontstaan. 

8. Hoezo crimineel?; in samenwerking met het vervolgonderwijs 
jongeren wijzen op de risico’s van crimineel gedrag.  

 
Bij vier van deze programmaonderdelen is de IJsselmondse 
welzijnsorganisatie Perspect de hoofduitvoerder. Dit betreft alle 
welzijnsactiviteiten, zijnde de programmaonderdelen 1, 5, 6 en 7. 
Bij het programmaonderdeel 6 ‘Jong & oud’ hoort de volgende 
kanttekening. Vanuit het jongerenwerk zijn er in de loop der tijd 
een aantal initiatieven opgezet, waaronder de activiteiten ‘Jong & 
oud’, maar denk hierbij ook bijvoorbeeld aan de brassband. In de 
uitvoering is ‘Jong & oud' gekoppeld aan het onderdeel ‘Buurt voor 
alle leeftijden’, dat deel uitmaakt van het speerpunt ouderen en is 
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ook in samenwerking met het ouderenwerk uitgevoerd. In dit licht 
beschouwen we ‘Jong & oud’ daarom als een onderdeel van het 
jongerenwerk in zijn totaliteit, maar de resultaten ervan worden bij 
het speerpunt ‘investeren in ouderen’ uiteengezet. Een belangrijke 
reden hiervoor is dat de evaluaties van dit onderdeel afkomstig zijn 
van het SOIJ. Een kanttekening behoeft ook onderdeel 5, ‘Kinder-
vakantieactiviteiten’. Dit programmaonderdeel is in het SIGT 
opgenomen zonder financiële dekking en is van het begin af aan 
afhankelijk gesteld van externe financiering. Deze middelen zijn 
beschikbaar gesteld door Woonbron en de VBC. Daarmee kon het 
programmaonderdeel van start gaan en hebben er diverse 
activiteiten plaats gevonden. 
 Het programmaonderdeel met betrekking tot de peuteropvang is 
wel van start gegaan, maar is volgens de financiële afrekening van 
het SIGT ondergebracht onder het speerpunt ‘Service wijk’. 
 Opvallend is dat aldus bijna de helft van de beschreven 
programmaonderdelen, namelijk de onderdelen 2, 3, en 8, niet tot 
uitvoering is gebracht. Voor deze projecten was wel een financiële 
dekking. De redenen voor het niet tot uitvoering brengen was 
gebrek aan voldoende professionele capaciteit. Aan het program-
maonderdeel ‘Hoezo crimineel?’ is door het jongerenwerk wel 
aandacht besteed tijdens voorlichtingsavonden. Hieraan zijn echter 
geen financiële middelen uit de dekking besteed. 
 
RESULTATEN 
De feitelijke resultaten in deelnemersaantallen blijken meestal in 
overeenstemming met de beoogde resultaten. Waar dit niet het 
geval is, zijn daar redenen voor aangegeven. Een voorbeeld hiervan 
is de achterblijvende deelname van kinderen bij enkele activiteiten 
die georganiseerd zijn in het kader van de vakantieactiviteiten. Dit 
houdt verband met het soort activiteit die georganiseerd werd. 
Tevens werden sommige beoogde activiteiten in het geheel niet 
uitgevoerd. Als reden hiervoor werd verwezen naar de interne 
problemen binnen de organisatie en het niet kunnen beschikken 
over goede begeleiders/vrijwilligers. 
 Het project ‘tweede thuisvoorziening’, programmaonderdeel 1, 
had in het begin te kampen met enkele belemmeringen waardoor de 
beoogde deelnemersaantallen en aantal activiteiten niet altijd 
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werden gehaald. Er vertrokken vrijwilligers, contracten van 
medewerkers werden niet verlengd en het kinderwerk was onder de 
ouders nog vrij onbekend. Maar uiteindelijk zijn de diverse 
activiteiten georganiseerd vanuit het kinderwerk goed van de grond 
gekomen en in 2006 en 2007 redelijk goed bezocht.  
 Andere programmaonderdelen kennen duidelijk een progressief 
verloop in deelname. Het jongerenwerk weliswaar had te maken 
met een moeizame start, maar is uiteindelijk niet meer weg te den-
ken uit de buurt. Zo blijkt uit de evaluatie van 2006 dat de 
jongereninloop al door meer dan 475 jongeren is bezocht en er nog 
steeds een stijgende lijn in te zien is. 
 Een ander goed voorbeeld, zo niet het succesnummer van het 
speerpunt jongeren, is de jongeren-brassband Earth Quake Brass. De 
band is opgericht in september 2002 vanuit een situatie waarin een 
grote groep Antilliaanse jongeren overlast veroorzaakte rondom een 
lokale snackbar en inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandige 
bekende brassband met tientallen leden, verdeeld over drie groe-
pen: een jongerengroep, een meidengroep en een tienergroep. In 
de evaluatie van juni 2004 lezen we: “Brassband Earth Quake heeft 
een zichtbare stap gemaakt naar financiële en organisatorische 
zelfstandigheid. Dit betekent onder meer dat er door het bestuur 
een deskundigheidsbevorderend traject is gevolgd, dat er een 
ondernemingsplan is opgesteld, dat er een plan van aanpak van 
interne zaken is gerealiseerd en dat er een netwerk van betrokke-
nen is ontwikkeld.” Met het oogmerk van verzelfstandiging is een 
bestuur gevormd dat bestaat uit enkele jongeren, betrokkenen uit 
de Antilliaanse gemeenschap en twee Nederlandse buurtbewoners. 
 
Tot de traag op gang komende maar niettemin succesvolle 
projecten kan ook het meidenwerk gerekend worden. Er heeft 
wekelijks een meidenclub plaatsgevonden waar meiden uit de wijk 
konden deelnemen aan diverse activiteiten. De meidenclub is in 
2005 en 2006 flink toegenomen in aantal, waar deelname in 2004 
nog bestond uit maximaal 70 meiden is dit eind 2006 uitgegroeid tot 
127 meiden. 
 Het geheel overziende kan gesteld worden dat de speerpunten 
‘Kansen voor kinderen’ en ‘Geef jongeren een eigen gezicht in de 
buurten’ in de eerste plaats geleid heeft tot meer aandacht voor 
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kinderen, tieners en jongeren. Groenenhagen en Tuinenhoven 
beschikken nu over een gevarieerd aanbod voor deze groepen in de 
vorm van verschillende wekelijkse of maandelijkse activiteiten. 
Maar ook de oudere jeugd, ofwel de 16+-ers zijn in beeld, zij het 
dat dit zich soms beperkt tot activiteiten met een beperkte 
frequentie, zoals benefiet voor Pakistan, een Urban Spring 
breakparty, voetbaltoernooien en  uitwisseling / ontmoetingen. 
Deze activiteiten worden georganiseerd door een in 2005 opgerichte 
jongerenraad. 
 De jongeren- en meidenactiviteiten vormen een aanvulling op 
het reguliere maar niet specifiek op Groenenhagen en Tuinenhoven 
gerichte jongerenwerk. Een belangrijk verschil met het reguliere 
werk is, dat waar de reguliere activiteiten primair gericht zijn op 
het bevorderen van de participatie door jongeren, de hiervoor 
genoemde activiteiten tevens gericht zijn op het bevorderen van de 
relatie tussen jongeren en volwassen wijkbewoners. Die insteek 
werpt vruchten af; zowel jongeren, als ouderen worden actief 
betrokken bij de opzet en uitvoering van de diverse activiteiten. In 
zoverre is er tevens sprake van versterking van het wijk- en 
buurtkader. 
 
FINANCIERING 
Voor de speerpunten ‘Kansen voor kinderen’ en ‘Geef jongeren een 
eigen gezicht in de buurten’ was voor de periode 2001-2004 een 
totaal budget beschikbaar van € 374.457. Hiervan was € 202.156 
gereserveerd voor het speerpunt ‘Kansen voor kinderen’ en € 
172.301 voor de jongeren.  
Van het beschikbare bedrag voor het speerpunt ‘Kansen voor 
kinderen’ is €184.921 besteed; €17.235 minder dan begroot. Voor 
onderdeel 1, ‘Tweede thuisvoorziening’ was het grootste bedrag 
gereserveerd, namelijk €137.720. De onderbesteding vloeit mede 
voort uit het feit dat het project ‘Door de ogen van een kind’, 
begroot voor €16.790, niet is gestart. De projecten ‘Peuteropvang’ 
en ‘2e Thuisvoorziening’ zijn tevens beide voor meer begroot dan 
uiteindelijk besteed is en sluiten af met een saldo van respectieve-
lijk € 9.263 en € 14.067. Tegen dit positieve saldo moet echter het 
project ‘vakantieactiviteiten’ worden afgezet. Dit project is niet 
begroot maar er zijn wel kosten gemaakt ten bedrage van € 22.885. 
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Enkele activiteiten van het speerpunt ‘Kansen voor kinderen’ zijn 
ook nog na 2004 voortgezet met extra geld. In hoeverre hier de 
overgebleven gelden aan besteed zijn is niet duidelijk. Gegevens 
hierover ontbreken en hebben we daarom niet kunnen analyseren. 
 Het speerpunt ‘Geef jongeren een eigen gezicht in de buurten’ 
is eveneens beëindigd met een positief saldo. De totale kosten 
bedragen € 120.276. Dit positieve saldo resulteert uit het niet 
starten van onderdeel 8, ‘Hoezo crimineel’. Het meidenwerk heeft 
tevens een positief saldo van € 20.776. Hier staat een overbesteding 
van het jongerenwerk van € 15.055 tegenover. Het jongerenwerk 
werd begroot voor een bedrag van € 76.098, terwijl de werkelijke 
kosten uitkwamen op € 91.153. 
 
 

2.3.2 Investeren in ouderen 
 
UITVOERING 
Het speerpunt ‘Waardig en zelfstandig oud worden’ omvat vier 
programmaonderdelen. Het betreft de onderdelen: 

1. Verhuisbegeleiding 
2. Verwerking 
3. Activering ouderen 
4. Cursus over de achtergrond en de gebruiken van nieuwkomers 

Van deze vier programmaonderdelen is slechts één onderdeel, 
‘Activering ouderen’, tot uitvoering gebracht. De andere drie 
onderdelen zijn niet gestart. Overigens gaat het hier om activitei-
ten waarvan het gezamenlijke budget in de startfase van het SIGT 
geoormerkt was onder de noemer ‘Buurt voor alle leeftijden’. Het 
programmaonderdeel ‘Activering ouderen’, is uitgevoerd door SOIJ. 
Na 2004 heeft de welzijnsorganisatie Perspect de coördinatie van de 
ouderen activiteiten weer overgenomen. SOIJ is zodoende niet meer 
betrokken bij de uitvoering van activiteiten voor ouderen. Daar-
naast heeft het ouderenwerk in samenwerking met Perspect het 
programmaonderdeel ‘Jong en oud’ uitgevoerd. In de eindafreke-
ning van het SIGT staat dit onderdeel onder het speerpunt 
‘Investeren in ouderen’, terwijl in het SIGT dit valt onder het 
speerpunt jongeren. 
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RESULTATEN 
Drie van de vier projecten van het speerpunt ‘Waardig en 
zelfstandig oud worden’ zijn niet gestart. Uit de gesprekken die we 
hadden met betrokken professionals kan afgeleid worden dat twee 
van de deze drie programmaonderdelen – de onderdelen 2 en 4 – 
meegenomen zijn in het onderdeel Activering ouderen of later 
onder zijn gebracht bij Perspect. 
 Het enige feitelijk tot uitvoering gebrachte programmaonder-
deel, ‘Activeren ouderen’, is vrijwel direct van start gegaan na de 
inwerkingtreding van het SIGT. SOIJ stelde voor 24 uur per week 
een projectfunctionaris aan die zich voornamelijk kon richten op dit 
project. Er werden in het kader van dit project verschillende 
activiteiten speciaal voor de ouderen uit de wijk georganiseerd, 
waaronder excursies, themabijeenkomsten en uitstapjes. Daarnaast 
konden de ouderen naar de koffieochtenden of konden zich bezig 
houden met het maken van een wandkleed. Ook zijn er, zo blijkt uit 
de evaluaties, enkele zingevingactiviteiten en educatieve 
activiteiten georganiseerd. Dit programma-onderdeel kan op basis 
van de evaluaties als een succes worden beschouwd. De beoogde 
doelen zijn gehaald en er ontstond een uitgebreid en divers 
activiteitenaanbod voor de ouderen.  
 Wat lastig te beoordelen is, zijn de beoogde doelstelling die 
betrekking hebben op intergenerationeel werken en het leggen van 
dwarsverbanden tussen de verschillende bewoners in de wijken. 
Door het samenwerkingsverband met Perspect – jongerenwerk met 
het doel activiteiten te organiseren waar jong en oud elkaar 
ontmoeten, is een stap in de goede richting gezet. Of een van de 
andere doelstellingen - het opzetten van activiteiten voor 
kwetsbare en geïsoleerde ouderen in GHTH - is gerealiseerd, is niet 
vast te stellen. 
 Een van de belangrijkste knelpunten bij het programmaonder-
deel ‘Activering ouderen’ was de onduidelijkheid over de voortzet-
ting van het project. Bij de projectfunctionaris bestond voortdurend 
twijfel over de voorzetting van haar contract. Dit heeft er mede toe 
geleid dat de projectfunctionaris vroegtijdig ontslag nam en koos 
voor meer zekerheid. Bovendien is de verantwoordelijkheid voor 
uitvoering van dergelijke activiteiten, zoals we al eerder aangaven, 
weer ondergebracht bij Perspect. Echter, van alle binnen het kader 
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van Activering ouderen tot uitvoering gebrachte activiteiten zijn, 
uitgaande van het programmaboekje 2007 - 2008 van Perspect, 
alleen de koffieochtend en een creatieve activiteit voor 55+ 
vrouwen voortgezet (zie: Activiteitenoverzicht Trefpunt Tuinen- 
hoven 2007 – 2008).De ouderenactivering staat sindsdien op een 
zeer laag pitje.  
 
FINANCIERING 
Voor het speerpunt ‘Waardig en zelfstandig oud worden’ was een 
totaalbedrag van € 119.352 beschikbaar. Hiervan resteert eind 2004 
nog € 12.690. Voor de programmaonderdelen 1, 2 en 4 was in eerste 
instantie wel geld gereserveerd, maar uit de eindafrekening zijn 
geen uitgaven voor deze onderdelen af te leiden. De kosten voor 
het programmaonderdeel 3, ‘Activering ouderen’, zijn begroot op 
een bedrag van € 107.192. Tot en met 2004 bedroegen de totale 
bestedingen € 91.678. Dit programmaonderdeel eindigt derhalve 
met een positief saldo van € 15.514. Het programmaonderdeel ‘jong 
en oud/ buurt voor alle leeftijden’ komt, zoals gezegd, ten laste 
van de begroting van bij het speerpunt ‘Waardig en zelfstandig oud 
worden’. Voor dit project, dat het SOIJ in samenwerkingsverband 
met de welzijnsorganisatie Perspect uitvoerde, was een bedrag van 
€ 12.160 begroot. De totale kosten bedroegen echter € 14.984, 
waardoor het project met een negatief saldo is afgesloten.  
 
 

2.3.3 Rond- en vooruitkomen 
 
UITVOERING 
Het speerpunt ‘Rond- en vooruit komen’ bestaat uit 5 programma 
onderdelen, te weten: 

1. Springplankgroepen 
2. Project totaal aanpak activering en werk  
3. Taalvaardigheid 
4. Maatjesproject 
5. Welkomstproject 

 



42 

De welzijnsorganisatie Perspect was voor de programmaonderdelen 
1, 4 en 5 van dit speerpunt de aangewezen hoofduitvoerder. Voor 
het tweede programmaonderdeel was de deelgemeente in samen-
werking met de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) 
verantwoordelijk. De uitvoering was opgedragen aan de OK-bank 
IJsselmonde. De hoofduitvoering van het derde programma-
onderdeel lag bij het ROC Albeda-college in samenwerking met 
Perspect. Opgemerkt moet worden dat twee van de bovenstaande 
programmaonderdelen in het SIGT staan beschreven onder het 
speerpunt ‘Rond & vooruit komen’, maar op de financiële 
eindafrekening staan deze niet als zodanig bij dit speerpunt 
vermeld. Daarop staat het Maatjesproject, onderdeel 4, onder het 
speerpunt van de kinderen vermeld, terwijl onderdeel 5, het 
Welkomstproject, onder het eerste speerpunt, ‘Servicestad’ staat 
vermeld. Niettemin zullen we vanwege de analogie met het SIGT 
deze onderdelen hieronder behandelen.  
 
RESULTATEN 
Volgens de financiële eindafrekening zijn alle vijf programmaonder-
delen van start gegaan. Een van de meer succesvolle onderdelen is 
het onderdeel Springplankgroepen. De Springplankgroepen zijn 
bedoeld voor de allochtone vrouwen uit de buurten. In deze 
groepen komen deze vrouwen bijeen voor ontmoeting en wederzijd-
se steun in een informele sfeer. Uit de eerste evaluatie van 2003 
blijkt dat er verschillende Springplankgroepen zijn opgericht, voor 
Turkse, Marokkaanse, Somalische en Antilliaanse vrouwen. 
Daarnaast is er een multiculti groep van start gegaan. Het is echter 
lastig geweest voor de Springplanken groepen om te overleven. De 
opkomst was onregelmatig en doorgaans laag, zeker als deze wordt 
afgezet tegen het aantal allochtone vrouwen dat in de buurten 
woont. Maar ook ziekte of afwezigheid van de opbouwwerker en 
vrijwilligsters en het niet kunnen bereiken van bepaalde groepen 
vrouwen, hebben een rol gespeeld bij de continuïteit van de groe-
pen. De Springplankgroepen hebben desondanks wel een grote po-
tentie in zich om een belangrijke rol te vervullen in het versterken 
van de positie van de allochtone vrouwen in de buurten, de sociale 
netwerken en de contacten tussen de autochtone en allochtone 
bewoners door middel van interculturele activiteiten. Of de 
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beoogde doelstellingen van de Springplankgroepen zijn behaald, is 
lastig vast te stellen. De beoogde deelnemersaantallen en de 
frequentie zijn, gezien de evaluaties, mede gelet op de ondervon-
den problemen, niet altijd gehaald. Maar er is zeker een stap in de 
goede richting gezet. 
 Een minder geslaagd project is het ‘Welkomstproject’. Van de 
beoogde 75 huisbezoeken die vrijwilligers zouden afleggen, hebben 
er in totaal slechts tien plaatsgevonden. De beoogde doelstelling is 
derhalve niet behaald. Als reden voor het niet volbrengen van de 
huisbezoeken wordt het wegvallen van een aantal vrijwilligers en de 
onvoldoende aanvoer van nieuwe adressen genoemd. Ook het 
beoogde nazorgtraject verliep moeizaam. Er werd door de 
betrokken partijen nagedacht over een beter nazorgtraject, maar 
hier speelde de kwestie ‘financiering’ een belemmerende rol. 
Onduidelijkheid over de financiën en de verwachtingen van het 
project, hebben hoogstwaarschijnlijk te maken met het niet slagen 
van het project. 
 Het project taalvaardigheid was vooral bedoeld ter ondersteu-
ning van het traject ‘Taal voor Ouders’ van het Albeda-college. Er 
waren verschillende cursussen waar (allochtone) bewoners aan 
konden deelnemen. Aan de hand van de enkele evaluatie die 
beschikbaar was, bleek dat de cursisten naast deelname aan de 
taalcursus ook deelnamen aan andere activiteiten in de buurten. Dit 
was ook een van de beoogde doelstellingen. 
Van het Maatjesproject en Mensenwerk (Project totaalaanpak 
activering) zijn door het ontbreken van evaluaties geen resultaten 
te melden.  
 
FINANCIERING  
Voor het speerpunt ‘Rond- en vooruitkomen’ is een totaal van  
€ 653.614 gereserveerd (hierbij zijn de programmaonderdelen 4 en 
5 meegerekend). In totaal is er € 533.438 uitgegeven. Het grootste 
deel van het gereserveerde bedrag ging naar programmaonderdeel 
2, ‘Project totaal aanpak activering en werk’. Voor de uitvoering 
van dit project was een bedrag van € 480.527 beschikbaar, uitein-
delijk is er €381.404 uitgegeven. Dit betekent dat er eind 2004 een 
batig saldo overbleef van € 99.123. Voor de Springplankgroepen was 
een bedrag van € 48.399 gereserveerd. De totale kosten voor dit 
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project liepen in de periode 2001-2004 op tot € 60.786. Opvallend is 
echter dat uit de evaluaties van de Springplankgroepen een ander 
kostenplaatje wordt beschreven: De totale kosten voor de Spring-
plankgroepen periode 2001-2004 bedroegen € 146.416 waarvan een 
bedrag van € 131.895 bestemd was voor de personele lasten en voor 
de activiteiten € 14.521 beschikbaar was.  
 Het taalvaardigheidproject werd voor € 54.454 begroot, maar de 
totale kosten kwamen lager uit, namelijk € 41.083, waardoor er € 
13.371 overbleef als positief saldo. Voor het maatjesproject zijn de 
kosten even hoog zoals begroot, namelijk €31.400. Dit is merkwaar-
dig te noemen aangezien volgens de betrokken professional dit 
project niet in uitvoering is genomen. 
 Voor het welkomstproject was in totaal € 38.834 beschikbaar. In 
totaal heeft het project € 18.762 gekost, waardoor een positief 
saldo overblijft van € 20.072. 
 
Tot zover onze exercitie van de uitvoering van het SIGT en de 
daarmee geboekte resultaten. Niettegenstaande de trage start is 
het grootste deel van de 26 beoogde programmaonderdelen 
daadwerkelijk van start gegaan. Meestal werden ook de beoogde 
resultaten in termen van deelnemersaantallen gehaald. De 
voortgangsrapportages bieden weinig inzicht in de realisatie van 
hoger gelegen doelen van het SIGT, ofwel de beoogde effecten op 
het gebied van voorzieningen, woon- en leefklimaat, opvoedings-
klimaat en bewonersparticipatie. Hetzelfde is het geval met de al of 
niet impliciet beoogde cognitieve en agogische doelen van de 
activiteiten, zoals het versterken van de sociaalcognitieve en 
emotionele ontwikkeling van kinderen. Mede daarom was dit een 
aandachtspunt in de consultatieronde. In het volgende hoofdstuk 
komen we hierop terug. 
 Uit de bestedingsoverzichten komt naar voren dat elk van de 
drie beschreven speerpunten met een positief saldo in 2004 afsluit, 
variërend van € 99.123 tot € 12.690. Aan de hand van de interviews 
met diverse betrokkenen bij SIGT kunnen we afleiden dat deze 
onderbesteding onder meer voorvloeit uit het later, moeizaam of 
niet op gang komen van verschillende onderdelen. Binnen de 
omvang van de quickscan is het echter niet mogelijk om tot een 
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meer afgewogen oordeel te komen over de concrete bestedingen 
van de beschikbare middelen. 
 In het volgende hoofdstuk gaan we in op wat de betrokken 
partners over het SIGT te zeggen hebben. We staan stil bij het doel 
van het SIGT, de uitvoering en de resultaten en bij de succes- en 
faalfactoren die zij onderscheiden en van belang achten. 
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3 De consultatieronde: meningen over 
inspanningen en resultaten van SIGT 
 
 

3.1 Verantwoording 
 
In dit hoofdstuk geven we onze bevindingen weer met het SIGT 
zoals we die opdeden in de interviews met betrokken professionals. 
De professionals waren vanuit hun professie en functie op ver-
schillende manieren betrokken bij de uitvoering. Dit heeft als 
voordeel dat de geïnterviewden vanuit verschillende perspectieven 
naar de ontwikkelingen kijken. Dit leidt tot een kwalitatief rijkere 
hoeveelheid gegevens. Hier tegenover staat dat relatief weinig 
personen directe informatie konden verschaffen over de feitelijke 
uitvoering, het verloop daarvan en hun ervaringen daarmee. Dit 
komt omdat maar een beperkt aantal professionals direct in de 
uitvoering actief is.  
 De bevindingen uit de interviews hebben we gerangschikt onder 
vijf thema’s, te weten: doelstelling, uitvoering, resultaten en 
effecten, succes- en faalfactoren en randvoorwaarden. We 
concentreren ons op de samenhang tussen de uitkomsten van de 
verschillende interviews. Waar echter sprake is van sterk afwijken-
de meningen geven we deze geanonimiseerd weer. 
 
 

3.2 Doelstelling 
 
De geïnterviewden hebben een duidelijk beeld wat betreft de 
doelstelling van het SIGT. De bewoording van het doel is weliswaar 
verschillend; het verbeteren van de sociale verbanden, sociale 
cohesie of sociale samenhang in de buurten, maar de strekking is 
het zelfde. Het omvattende programma voor versterking van de 
sociale pijler van de wijk – uiteengelegd in de doelen versterking 
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van het voorzieningenpeil, versterking van het woon- en leefklimaat 
en bevorderen van bewonersparticipatie – wordt dan ook als 
belangrijkste doelstelling van het SIGT benoemd.  
 
Enkele geïnterviewden, waaronder een voormalige beleidsmede-
werker van de deelgemeente, plaatsen echter wel een paar 
vraagtekens bij het realiteitsgehalte van het SIGT. Zij voeren aan 
dat het SIGT te pretentieus was en dat de hoge verwachtingen niet 
binnen de gestelde looptijd van vier jaar waar te maken waren. 
Daarnaast omvatte het SIGT, volgens hen, een te grote hoeveelheid 
aan projecten. Bovendien was de onderlinge samenhang tussen de 
projecten onduidelijk. Pas later zo wordt door sommigen aange-
voerd - ongeveer halverwege - vond een clustering van programma-
onderdelen plaats, waardoor er zicht kon ontstaan op de onderlinge 
samenhang. Bij het doorvragen hierop noemden zij echter 
eenzelfde indeling als in het SIGT gehanteerd is. 
 
 

3.3 Organisatie en uitvoering 
 
In 2.2.3 hebben we de organisatiestructuur en de ontwikkelingen 
die zich daarin voor hebben gedaan beschreven. Door de diverse 
betrokkenen worden enkele knelpunten met betrekking tot deze 
organisatiestructuur en de ontwikkelingen hierin benoemd. Zo 
wijzen zij op het feit een groot aantal projecten aanvankelijk niet 
of nauwelijks van de grond kwamen. Daarnaast was er al snel sprake 
van versnippering. Waar het in de eerste jaren aan ontbrak was een 
duidelijke samenhangende basis voor de te starten projecten, 
waardoor de slagkracht van het SIGT beperkt bleef, aldus enkele 
geïnterviewden. De onderlinge taakverdeling binnen de deelge-
meente tussen de wijkcoördinatie en de sector beleid werd ook 
door een van de geïnterviewde aangegeven als reden voor een 
moeizame start. Daarnaast deden zich belemmeringen voor bij de 
welzijnsorganisatie Perspect. Deze vloeiden voort uit de fusie van 
het welzijnswerk in heel IJsselmonde, een daarmee samenhangend 
verloop onder de medewerkers en het moeizaam vervuld krijgen 
van de daardoor ontstane vacatures. Ook was Perspect vanuit de 
oude situatie van het welzijnswerk niet gewend te werken met 
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offertes. Daardoor positioneerde de organisatie zichzelf in de eerste 
jaren als de zwakkere partij, wat het gericht werken aan concrete 
resultaten fors heeft belemmerd. Na afronding van de fusie in 2003 
is de inzet van Perspect snel verbeterd. 
 Een ander punt van kritiek op de organisatiestructuur was de 
‘bureaucratische verantwoording’. De betrokken professionals en 
oud-beleidsmedewerker gaven elk aan dat men voortdurend 
verantwoording moest afleggen aan gemeente, deelgemeente, 
eigen organisatie enzovoort. Er waren dusdanig veel betrokken 
partijen waar aan verantwoording moest worden afgelegd, dat de 
professionals hoofdzakelijk hiermee bezig waren, waardoor men te 
weinig toekwam aan het feitelijke werk. Dit heeft eveneens 
vertragend gewerkt op de uitvoering van het SIGT. 
 Naast het afleggen van verantwoording was er ook veel kritiek 
op de continue onduidelijkheid over financiële middelen en 
voortzetting van projecten. Het merendeel van de geïnterviewden 
gaf aan dat deze onduidelijkheid een negatief effect had op de 
uitvoering van de projecten. Een van de geïnterviewde professionals 
is vanwege de onduidelijkheden rond de voortzetting van de 
projecten waar zij bij betrokken was op zoek gegaan naar een 
andere baan. Daarnaast was een van de geïnterviewden van mening 
dat er teveel werd vergaderd, wat ten koste ging van de projecten 
en de projecten dusdanig overschaduwde dat het ook ten koste ging 
aan de effectiviteit van de projecten. 
 Vanaf het moment dat de projecten gingen lopen, dat is vanaf 
het voltrekken van de fusie van Perspect en de hiermee samenhan-
gende problemen grotendeels waren verholpen, ging het steeds 
beter met het SIGT. Maar midden in de looptijd van het SIGT werd 
de projectleider vervangen. Daarmee deed zich ook een omslag 
voor in de kwaliteit van de coördinatie. Deze verschoof van een 
vooral in-houdelijke naar een budgettaire coördinatie. De nieuw 
aangestelde coördinator was vooral gericht op de financiële 
afronding van het SIGT, terwijl de oorspronkelijke coördinator zich 
vooral op in-houdelijk terrein deed gelden.  
 Beide benaderingen bleven niet zonder kritiek van de betrokken 
partijen. Bij de oorspronkelijke coördinator werd vooral coördinatie 
van het proces gemist. De kritiek op zijn opvolger betreft zijn te 
eenzijdige blik op de financiële afhandeling en het nagenoeg 
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ontbreken van inhoudelijke inbreng. Elk van de geïnterviewden gaf 
aan moeite te hebben met deze omslag, waardoor er spanningen 
ontstonden die wederom ten koste ging van de uitvoering van het 
SIGT.  
 Uiteindelijk zijn acht projecten van het SIGT niet gestart, mede 
door bovengenoemde knelpunten. Het grootste deel van de 
projecten is tot uitvoering gebracht, waarvan een deel succesvol is 
afgerond. Voornamelijk vanaf 2003 zijn verschillende projecten in 
een stroomversnelling geraakt, waarbij vooral binnen de speerpun-
ten jongeren en kinderen sindsdien veel werk is verzet en tal van 
activiteiten van de grond zijn gekomen. De toeloop bij deze 
activiteiten vanuit de wijk laat zien dat hiermee in een belangrijke 
behoefte vervuld wordt. 
 
 

3.4 Resultaten en effecten 
 
De geïnterviewden zijn het met elkaar eens dat de resultaten van 
het SIGT wisselend zijn. Vooral de moeizame start kunnen de 
geïnterviewden zich goed herinneren. Desalniettemin heeft het 
SIGT ook een aantal positieve resultaten geboekt. Onafhankelijk van 
elkaar benoemen de geïnterviewden een aantal succesvolle 
projecten. Als zodanig worden genoemd de Brassband, de Buurt-
tuinen en de Springplankgroepen. Zo heeft de Brassband mede door 
het SIGT een enorme ontwikkeling meegemaakt en is nu zelfs bezig 
om zelfstandig te worden. De Buurttuinen werden ook als succesvol 
gezien, mede door de groepjes vrijwilligers die hierdoor ontstaan 
zijn en de samenwerking tussen jongeren en ouderen. Er wordt naar 
elkaar geluisterd en er ontstaat meer begrip voor elkaar. De Spring-
plankgroepen behoren eveneens tot de succesvolle projecten, maar 
de stopzetting van de financiële ondersteuning en daarmee de 
ondersteuning vanuit het opbouwwerk wordt ernstig betreurd. 
 
Volgens de betrokken opbouwwerkster is de optie om de vrouwen 
aansluiting te laten zoeken bij de vrouwengroepen in Hordijkerveld 
niet haalbaar, aangezien de vrouwen daar niet naar toe zouden 
willen. 
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Andere succesvolle, maar minder vaak genoemde, activiteiten zijn 
de activiteiten georganiseerd door het ouderenwerk. In het kader 
van het programmaonderdeel Activering ouderen zijn diverse 
geslaagde activiteiten voor de ouderen georganiseerd. Als 
kanttekening bij het ouderenwerk, merken enkele van de 
geïnterviewden op, dat zij het betreuren dat de activiteiten voor 
ouderen momenteel weer uitgevoerd moeten worden door Perspect 
in plaats van door het SOIJ. Volgens hen ontbreekt het aan de 
vereiste deskundigheid bij Perspect. Voorts wordt ook het kinder- 
en meidenwerk als succesvol aangemerkt, de meideninloop is in de 
loop der jaren sterk toegenomen. Het meidenwerk is een belangrij-
ke schakel voor de wijk, de meiden leren elkaar kennen, worden 
zelfstandig en ontwikkelen solidariteit naar elkaar. Daarnaast zijn 
de meiden de toekomstige moeders. Het minder vaak noemen van 
deze activiteiten heeft naar het zich laat aanzien vooral te maken 
met de geringere zichtbaarheid van deze activiteiten. Daardoor 
staan ze ook minder op het netvlies, zeker bij degenen niet direct 
betrokken zijn bij deze activiteiten. Het laatste is ook het geval 
met de gerealiseerde verbeteringen van de Sportshop. 
 
Een van speerpunten heeft betrekking op het versterken van de 
voorzieningenstructuur. Volgens de geïnterviewden blijkt dit vaak 
een kwestie van lange adem. Zo moet er nog steeds een begin ge-
maakt worden met de bouw van de nieuwe buurtaccommodatie de 
Ooievaar. Dit bevindt zich nog in de ontwerp- en planfase. De 
dienstdoende alternatieven stuitten op weerstanden onder de 
bewoners vanwege de overlast die hierbij ondervonden wordt en 
vervolgens, na het betrekken van de huidige accommodatie, op de 
locatie. Het Trefpunt is gelegen aan de Noordoostelijke rand van 
Tuinenhoven en daarmee relatief gezien op grote afstand van 
Groenenhagen. De oplevering van nieuwe woningen verloopt 
eveneens langzaam. Volgens verschillende geïnterviewden verloopt 
de bouw en oplevering niet volgens de verwachtingen die hierover 
gewekt zijn. Er is zorg dat dit al vertrokken bewoners met een optie 
op terugkeer verhindert om ook daadwerkelijk terug te keren. 
 
De geïnterviewden vertalen de resultaten ook in bereikte effecten 
met bewonersparticipatie en het versterken van het woon- en 
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leefklimaat. Hoewel enkele van hen opmerken dat de deze 
resultaten moeilijk meetbaar zouden zijn, constateren zij een 
vooruitgaande beweging. Het gaat stapje voor stapje steeds beter 
in de wijk. Vooral de kinderen en jongeren worden volgens de 
geïnterviewden redelijk goed bereikt. Er is merkbaar sprake van een 
toenemende participatie aan activiteiten vanuit deze groepen. 
Daarnaast is er ook sprake van een verbetering in de sociale 
cohesie, bewoners van allochtone en autochtone afkomst groeten 
elkaar bijvoorbeeld nu in de flat; dit is al een hele vooruitgang, 
aldus een van de geïnterviewden. Als kanttekening bij de verbete-
ringen van het leefklimaat wordt opgemerkt dat een deel van de 
groep ouderen die te kampen hadden met aanpassingsproblemen, 
ervoor hebben gekozen om te verhuizen naar een andere wijk. 
 
Als het gaat om beoogde effecten in de sfeer van agogische, 
sociaalcognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling te duiden, 
wordt overwegend gewezen op de lange termijn. Met andere 
woorden: voor het kunnen waarnemen van deze effecten is de tijd 
waarin de hierop gerichte activiteiten in uitvoering zijn genomen 
nog te kort. Het wegwerken van achterstanden op deze gebieden 
vergt namelijk veel tijd en inzet. Maar volgens de waarnemingen 
van betrokken professionals beginnen sommige kinderen door hun 
deelname aan activiteiten, en met name kinderen die daar al langer 
aan deelnemen, hun achterstanden in motorische, sociale en 
emotionele vaardigheden in te lopen. Hetzelfde kan gezegd worden 
over de Springplankgroepen. De vrouwen die hieraan deelnemen en 
in het bijzonder zij die betrokken zijn bij de organisatie en 
uitvoering van activiteiten durven en kunnen steeds meer. Hun 
zelfstandigheid neemt hand over hand toe. Meetbare resultaten in 
bredere zin moeten echter nog worden afgewacht.  
 
Vanuit de basisscholen wordt tot nu toe weinig resultaat van het 
SIGT ervaren. De scholen betreuren het dat ze niet betrokken zijn 
geraakt bij het SIGT. Zijdelings zijn ze dat wel in het kader van de 
Bredeschool. Het doel van de Bredeschool sluit aan op de doelstel-
lingen van programmaonderdeel Kansen voor kinderen, namelijk het 
versterken van de sociaalcognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen.  
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Van de 26 onderdelen zijn er 8 niet gestart of voortijdig stopgezet. 
Voorts zagen we dat binnen het speerpunt ‘Rond en vooruit komen’ 
twee onderdelen (mede) beëindigd zijn vanwege het niet kunnen 
aantrekken of vasthouden van voldoende vrijwilligers. Dit 
verschijnsel steekt af tegen de onderdelen waar dit wel lukt, zoals 
het geval is geweest bij de Buurttuinen en de Springplankgroepen. 
Omdat het verrichten van vrijwilligerswerk binnen wijkactiviteiten 
gezien wordt als een belangrijke vorm van bewonersparticipatie 
hebben we in de consultatieronde ook getracht de oorzaak van het 
vrijwilligerstekort te achterhalen. Naar voren komt dat het vaak 
moeilijk is om bewoners te interesseren en te organiseren. Mede 
gezien het karakter van de betrokken onderdelen lijkt het erop dat 
bewoners wel te activeren zijn tot het leveren van bijdragen in 
activiteiten die gericht zijn op ontspanning, maar minder op 
activiteiten met een ander oogmerk.  
 
Concluderend kan worden gezegd dat er onder de geïnterviewden 
een voorzichtig optimisme over de resultaten is op te merken, maar 
tegelijk is er bijna even unaniem sprake van scepsis. Die geldt 
vooral het beklijven van de resultaten. Zogezegd, iets in beweging 
zetten is een ding, maar die beweging volhouden en versnellen is 
iets anders. Omdat het SIGT een tijdelijke inspanning betreft, 
wordt met zorg de mogelijkheden voor continuering van de 
resultaten tegemoet gezien. Die zorg betreft vooral het al of niet 
beschikbaar blijven van voldoende middelen voor bewonersonder-
steuning bij voortzetting van de kinder- en tieneractiviteiten vanuit 
het sociaal-cultureelwerk en voor het jongerenwerk. Met name 
Perspect vreest een forse beknotting op de beschikbare middelen 
en daarmee een terugval naar af. Sommigen plaatsen, zoals eerder 
beschreven, vraagtekens bij het terugbrengen van de functie 
‘ontspanning en ontwikkeling’ (ouderenactivering) bij Perspect waar 
het gaat om ouderen. Gevreesd wordt dat ouderen hiermee weer in 
de kou komen te staan, aangezien volgens hen Perspect de nodige 
kennis van deze doelgroep mist. Bovendien wordt zo de kans op een 
integrale benadering van participatie en zorg voor ouderen gemist. 
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3.5 Voorwaarden voor sociaal investeren 
 
Met het SIGT zijn verschillende resultaten behaald. Daarnaast zijn 
zaken soms anders gelopen dan gedacht of bedoeld. Daarom 
vroegen we de geïnterviewden ook naar wat zij als succes- en 
faalfactoren voor het SIGT beschouwen. Evenals met de doelstellin-
gen het geval was, wordt ook hierop een verschillend antwoord 
gegeven. Sommigen wijzen succes- en faalfactoren aan voor het 
hele investeringsplan, terwijl anderen zich beperken tot het 
programmaonderdeel waar zij in de uitvoering zelf bij betrokken 
zijn. Hoe dit ook zij, uit de opsommingen van de geïnterviewden 
leiden we twee groepen voorwaarden af, te weten beleidsvoor-
waarden en hieruit voortvloeiende procesvoorwaarden. Beleids-
voorwaarden zijn voorwaarden die betrekking hebben op de te 
ontwikkelen aanpak en het plan daartoe. Procesvoorwaarden 
betreffen de uitvoering van de aanpak in de praktijk en vormen als 
zodanig een uitwerking van de beleidsvoorwaarden. 

Beleidsvoorwaarden zijn: 

• Communicatie (ook naar bewoners) 
• Beperkt aantal projecten kiezen 
• Duidelijke doelstellingen en hierop sturen 
• Aansluiten bij (behoefte) bewoners 
• Betrokkenheid bij de mensen en de wijk 
• Kennis van de wijk 
• Samenwerking tussen partijen in een integrale aanpak 
• Oog voor diversiteit en samenhang 
• Financiële middelen (ook kortlopende middelen) 
 
Als procesvoorwaarden onderscheiden we: 

• Publiciteit 
• Mogelijkheid tot anticiperen op nieuwe ontwikkelingen 
• Voldoende plekken / werkruimte 
• Nabijheid 
• Vertrouwen, continuïteit en verankering 
• Kennis van cultuur en gewoonten van bewonersgroepen 
• Professionele begeleiding 
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• Mogelijkheden creëren om deelnemers zelf verantwoordelijkheid 
te laten nemen en hen daarin te stimuleren; ruimte bieden voor 
eigen initiatief 

• Respect en duidelijkheid 
• Effectindicatoren voor korte en (middel)lange termijn 
• Werk- en uitvoeringsplan 
• Monitoring en evaluatie 
 
Het merendeel van de benoemde voorwaarden resulteert uit de 
opgedane ervaringen met de aansturing en de uitvoering van het 
SIGT in vooral de eerste drie jaar. Het vervolgens consequent toe-
passen van deze voorwaarden heeft er aan bijgedragen dat de 
uitvoering in de loop van de jaren steeds beter verliep. In het 
bijzonder betreft dit de voorwaarden ‘aansluiten bij bewoners’ en 
‘kennis van de wijk’, evenals de factoren ‘werk- en uitvoeringsplan’ 
en ‘monitoring en evaluatie’. 
 
Tot zover de professionals over het SIGT. In het volgende hoofdstuk 
komen ze opnieuw aan het woord. Dan geven zij hun visie op de 
ontwikkelingen in de leefsituatie in Groenenhagen en Tuinenhoven. 
Maar we beginnen dit hoofdstuk met het weergeven van de 
opvattingen van de ruim veertig door ons geïnterviewde bewoners. 
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4 Bewoners en professionals over de leef-
situatie in de Groenenhagen en Tuinen-
hoven 
 
 

4.1 Ontwikkelingen in de woon- en leefsituatie 
 
Het Sociaal Investeringsplan Groenenhagen en Tuinenhoven is als 
onderdeel van de integrale wijkaanpak zeven jaar geleden op-
gesteld. Van nog eerdere datum is de wijkvisie waar de wijkaanpak 
uit voortvloeit. Zo is het SIGT gefundeerd in de leefsituatie van 
Groenenhagen en Tuinenhoven van die tijd. Dit roept de vraag op 
naar wat vandaag de dag nog terug te vinden is van die situatie. Met 
andere woorden: hebben zich in de afgelopen tijd verschuivingen in 
de context voorgedaan en zo ja, wat betekent deze voor de 
opbrengsten en continuering van de inspanningen vanuit het SIGT? 
 Mede met het oog op deze vragen hebben we in het vorige 
hoofdstuk de ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking 
en in de woonsituatie beschreven. Wat daarin opvalt, is de 
kentering die zich op enige aspecten van de bevolkingsontwikkeling 
en de woonsituatie aftekent, sinds het in uitvoering nemen van het 
SIGT in 2002. Zo zagen we dat het aantal inwoners van Groenenha-
gen en Tuinenhoven na een aantal jaren van daling sinds 1999 weer 
lijkt toe te nemen. Hoewel die toename uitsluitend is toe te 
schrijven is aan een geboorteoverschot, is ook de afname in het 
aantal bewoners dat de wijk verlaat voor een woonstee elders 
hierop van invloed, evenals de toename van aantal huishoudens dat 
in Groenenhagen of Tuinenhoven een woning betrekt. Dit zou 
kunnen wijzen op verbetering van de woon- en leefsituatie, 
waardoor mogelijk ook het imago van de wijk is verbeterd. 
 In dit hoofdstuk gaan we in op de opvattingen van bewoners en 
van de geïnterviewde professionals over de leefsituatie in Groenen-
hagen en Tuinenhoven. Hoe ervaren zij de leefsituatie nu in 
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vergelijking met de situatie bij de start van het SIGT vijf jaar 
geleden? In welk opzicht is er sprake van verandering? Naast de 
professionals, interviewden we daartoe 41 willekeurig benaderde 
bewoners van Groenenhagen en Tuinenhoven. Dit vond plaats in de 
vorm van straatinterviews bij het winkelcentrum aan het Prinsen-
plein en bij de buurtscholen Prins Willem-Alexanderschool en De 
Groene Palm. We beginnen met de opvattingen van de bewoners. 
Vanwege het geringe aantal geïnterviewde bewoners zijn de 
uitkomsten niet als representatief te beschouwen, maar dit werd 
ook niet expliciet nagestreefd. We waren vooral op zoek naar 
variatie in opvattingen. 
 
 

4.2 Beelden van bewoners over de wijk 
 
 

4.2.1 Verantwoording 
 
Tijdens de straatinterviews spraken we met 16 mannen en 25 
vrouwen. Naar leeftijd gaat het om 4 jongeren (jonger dan 25 jaar), 
22 volwassenen (tussen de 25 en de 65 jaar, waarvan de helft tussen 
50 en 65 jaar) en 14 senioren (65 jaar en ouder). Voorts behoren 30 
bewoners tot de autochtone bevolking. Iets minder dan tweederde 
van de geïnterviewde bewoners is woonachtig in Tuinenhoven. Naar 
woonsituatie gerekend bewoonden 32 geïnterviewden een huur-
woning en 9 een koopwoning. Evenveel geïnterviewden bewoonden 
een flatwoning als een eengezinswoning. Met een gemiddelde woon-
duur van 16 jaar, woont de meerderheid van de geïnterviewde 
bewoners al langer dan vijf jaar in de Groenenhagen of Tuinenho-
ven, waarvan twintig al meer dan tien jaar. Elf bewoners hebben 
zich minder dan vijf jaar geleden in de buurt gevestigd, waarvan 
negen minder dan drie jaar geleden. 
Aanvullend vond nog een groepsgesprek plaats met vier allochtone 
moeders van leerlingen van de Prins Willem-Alexanderschool. De 
beide buurten ontwikkelen zich, evenals andere wijken en buurten 
in IJsselmonde, tot kleurrijke buurten. Bovendien is de participatie 
van bewoners met een andere herkomst een van de aandachtspun-
ten van het SIGT. In samenhang met enkele uitkomsten van de 
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bewonersenquête is daarom besloten een groepsinterview met 
enkele van deze bewoners te houden. 
 
 

4.2.2 Woonkwaliteit van wijk, buurt en straat 
 
We hebben de bewoners gevraagd naar hun betrokkenheid en 
ervaringen met het wonen en leven in Groenenhagen en Tuinenho-
ven. We vroegen onder meer naar de mate waarin zij gehecht zijn 
aan de wijk Groot-IJsselmonde, hun buurt Groenenhagen of 
Tuinenhoven en hun straat. Onderstaande tabel geeft de uitkomsten 
weer.1 
 
Tabel 4.1 mate van hechting in procenten (N = 41)2 

 Groenenhagen Tuinenhoven  

 

Hechting aan 

(zeer) 

gehecht 

weinig/niet 

gehecht 

(zeer) 

gehecht 

weinig/niet 

gehecht 

Groot-IJsselmonde 93 7 85 15 

Groenhagen/Tuinenhoven 86 14 81 19 

De straat 93 7 85 15 

 
Uit de tabel blijkt dat de geïnterviewde bewoners (i.v.v. kortweg 
bewoners) evenveel gehecht zijn aan de wijk als aan hun straat. 
Wel doet zich hierin een verschil voor tussen de beide buurten, 
namelijk dat de bewoners uit Groenenhagen meer aan de wijk, 
buurt en straat gehecht zijn dan de bewoners uit Tuinenhoven. 
Voorts overweegt iets meer dan een kwart te verhuizen naar een 
andere wijk of gemeente. Enkele jongeren geven aan te willen 

 
1  De hierna beschreven uitkomsten hebben uitsluitend betrekking op de bewoners 

die we spraken tijdens de straatinterviews. In het groepsinterview bespraken we 

dezelfde onderwerpen als die welke aan de orde kwamen in de straatinterviews. 

Hieruit blijkt dat de meningen van de vier allochtonen moeders op enkele uitzon-

deringen na niet afwijken van die van de allochtone bewoners die we spraken 

tijdens de straatinterviews. Waar dit wel het geval is maken we hier melding van. 
2  De percentages in deze paragraaf hebben geen enkele representatieve betekenis, 

maar zijn uitsluitend bedoeld ter vergelijking. 
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(moeten) verhuizen omdat ze zelfstandig gaan wonen vanwege 
studie, werk of hun relatie. 

We wilden ook het verschil in de beleving van de wijk, de buurt en 
de straat scherper krijgen. Daartoe is aan bewoners gevraagd om de 
leefsituatie van de wijk, de buurt en de straat te waarderen met 
een rapportcijfer tussen één en tien. De uitkomsten hiervan sporen 
met de mate van hechting. De verschillen in mate van hechting 
komen ook naar voren als het gaat om de waardering van de wijk, 
buurt en straat. De gemiddelde waardering voor de straat komt  
uit op een kleine 7 en die van de wijk op net geen 6. De buurt 
Groenenhagen scoort gemiddeld een 6.3, tegenover een 5.9 voor 
Tuinenhoven. Ook de wijk en de straat waarin zij wonen worden 
door bewoners uit Groenenhagen iets beter gewaardeerd dan door 
de bewoners uit Tuinenhoven. Onder de volwassenen is niemand 
aangetroffen die niet gehecht is aan zijn wijk, buurt of straat. 
Degenen die aangeven niet gehecht te zijn aan hun wijk, buurt of 
straat behoren tot de jongeren of de ouderen (> 50 jaar). 

Over het algemeen kan aldus gesteld worden dat de bewoners de 
kwaliteit van de buurt een fractie lager waarderen dan die van de 
wijk als geheel en hun straat. Het verschil tussen de buurtbeleving 
en de beleving van de wijk is minimaal. De meeste bewoners zijn 
ook (zeer) gehecht aan hun buurt of straat; verhuizen is voor hen 
geen optie. 
 

4.2.3 Beoordeling van de leefbaarheid in de buurt 

We hebben de geïnterviewde bewoners acht onderwerpen 
voorgelegd en gevraagd om aan de hand hiervan een oordeel te 
geven over hun buurt. Deze onderwerpen zijn kwaliteit van de 
woonomgeving, overlast, veiligheid, aanwezigheid van politie, 
georganiseerde activiteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen 
en ouderen, kwaliteit van sport- en speelplekken, kwaliteit van 
groenvoorzieningen in de wijk en het beeld van de buurten bij 
anderen. Aansluitend is gevraagd om aan te geven of de situatie op 
deze aspecten in de afgelopen jaren is verbeterd, gelijk gebleven of 
verslechterd is. De meningen hierover zijn veelal sterk verdeeld, 
zowel tussen de bewoners van elke buurt onderling, als tussen de 
buurten, zoals de onderstaande tabel laat zien. Daarbij moet 
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opgemerkt worden dat niet alle geïnterviewden in staat waren een 
oordeel te geven over alle onderwerpen. Zo vonden ouderen het 
moeilijk om te oordelen over de kwaliteit van sport en speelplek-
ken. Daarnaast konden bewoners die nog maar kort in Groenenha-
gen en Tuinenhoven wonen geen oordeel geven over de ontwikke-
lingen op deze onderwerpen. 
 
Tabel 4.2 beoordeling van de leefbaarheid in de buurt in 
procenten (N= 41)3 

Groenenhagen Tuinenhoven 

 

vo
ld

oe
nd

e 
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Kwaliteit van 
woonomgeving 

 
50 29 21 7 57 35 41 33 26 30 26 

 
 44 

Overlast  43 7 50 7 29 64 60 19 30 15 52 33 
Veiligheid in het 
algemeen  

 
66 7 28 14 50 36 45 30 30 15 52 

 
33 

Aanwezigheid 
politie 

 
42 29 29 43 50 7 27 27 47 39 54 

 
8 

Georganiseerde 
activiteiten 

 
 55 11 44 11 89 0 44 50 6 22 72 

 
6 

Kwaliteit van de 
sport- en 
speelplekken  

 
 

60 10 30 30 60 10 54 30 17 46 46 

 
 
8 

Kwaliteit groen-
voorziening  

 
72 14 14 36 50 14 85  7 7 37 44 

 
19 

Beeldvorming 
bij anderen4 

 
33 33 33 42 58 0 42 29 30 13 58 

 
29 

 
3     Op deze vragen konden de bewoners een beoordeling geven aan de hand van een 

vijf-puntsschaal met de waarden slecht, onvoldoende, matig, voldoende en goed. 

Omwille van de overzichtelijkheid van deze en de volgende tabel zijn de waarden 

slecht en onvoldoende samengevoegd, evenals de waarden goed en voldoende. 
4     Met anderen wordt bedoeld personen die niet tot de bewoners van de beide 

buurten behoren. Het gaat hier dus om het beeld van Groenenhagen en Tuinenho-

ven zoals de bewoners van deze buurten dat denken aan te treffen bij bewoners 

van andere buurten. 
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De kwaliteit van de woonomgeving (schoon, heel en veilig) wordt 
door de bewoners van Groenenhagen iets vaker met een voldoende 
tot goed beoordeeld dan door de bewoners van Tuinenhoven. Ook 
constateren meer bewoners van Tuinenhoven een verslechtering op 
dit gebied. Hier staat tegenover dat meer bewoners van Tuinen-
hoven dan van Groenenhagen een verbetering van de kwaliteit 
ervaren. 
 Als het gaat om overlast, waarbij het kan gaan om geluidsover-
last, overlast van jongeren en verkeer, zijn de meningen eveneens 
verdeeld. Hier scoort Tuinenhoven beter dan Groenenhagen. Een 
ruime meerderheid van de Tuinenhovers is de mening toegedaan 
dat het wel meevalt met de overlast. De bewoners van Groenenha-
gen denken hier in meerderheid anders over. Veelvuldig werd 
daarbij opgemerkt dat de overlast in de zomermaanden vele malen 
erger is dan in de winter. Dit hangt samen met het verschijnsel dat 
de bewoners, vooral jongeren in de zomer meer buiten vertoeven. 
Verder constateren in Tuinenhoven verhoudingsgewijs twee keer 
zoveel bewoners verbeteringen op dit gebied als de bewoners van 
Groenenhagen dat doen. Zij constateren in meerderheid juist een 
verslechtering in de mate van overlast. 
 Wat betreft de veiligheid in het algemeen zien we een om-
gekeerd beeld. Daarover zijn de bewoners uit Tuinenhoven minder 
goed te spreken dan de Groenenhagers. De meerderheid van de 
bewoners uit Tuinenhoven benoemt de veiligheid als matig tot 
ronduit slecht. Voor eveneens het merendeel van de bewoners is de 
veiligheid in de wijk een kwestie waar te weinig aandacht voor is. 
Een overgrote meerderheid vindt de wijk niet alleen onveilig, maar 
geeft ook aan dat deze situatie in de afgelopen jaren onveranderd 
is gebleven of verslechterd is. De beoordeling van de aanwezigheid 
van politie houdt gelijke tred met deze uitkomsten. Hierbij is 
echter slechts een enkeling van mening dat de aanwezigheid van de 
sterke arm verslechterd is. Rond de helft ziet geen verandering bij 
vijf jaar terug, maar een substantieel deel ziet wel verbetering. 

 Georganiseerde activiteiten beoordeelt rond de helft van de 

bewoners als voldoende tot goed. In Tuinenhoven oordeelt een iets 

groter deel deze kwaliteit als matig. Daarnaast valt het relatief 

grote aantal bewoners uit Groenenhagen op dat dit aspect ronduit 

als onvoldoende tot slecht beoordeelt. De overgrote meerderheid 
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uit beide buurten – 89% in Groenenhagen en 72% in Tuinenhoven - is 

ondanks de inspanningen in het kader van het SIGT op dit vlak 

tevens van mening dat hierin de afgelopen jaren weinig veranderd 

is, niet ten goed en niet kwade. Opmerkelijk is dat jongeren hierin 

niet verschillen van oudere bewoners. 
 De tevredenheid met de kwaliteit van sport- en speelplekken is 
wisselend. Zo beoordeelt een kleine meerderheid de kwaliteit van 
deze plekken als voldoende tot goed. Maar bijna een derde van de 
Groenenhagers vindt de kwaliteit van sport- en speelplekken onder 
de maat. Zij zijn ook minder vaak dan de Tuinenhovers van mening 
dat hierin verbetering te bespeuren valt. Beperkt tot de jongeren 
zien we dat de helft van hen de sport- en speelplekken met maxi-
maal een onvoldoende waarderen. Een kwart weet de kwaliteit wel 
te waarderen. Wel zijn alle jongeren van mening dat er sprake is 
van verbetering.  
 Groenenhagen en Tuinenhoven worden geafficheerd als groene 
buurten. Deze kwaliteit wordt door de meeste bewoners ook 
gewaardeerd. De kwaliteit van groenvoorzieningen wordt door bijna 
driekwart van de Groenenhagers en 85% van de Tuinenhovers als 
voldoende tot goed beoordeeld. Deze hoge scores zijn in beide 
buurten volgens iets meer dan een derde van de bewoners ook het 
gevolg van verbetering, zoals gerealiseerd met de buurttuinen. 
 
Allochtone bewoners wijken in hun oordelen op een aantal aspecten 
af van de autochtone bewoners. Zo oordelen zij positiever over de 
aanwezigheid van politie – hoewel dat niet leidt tot een groter 
gevoel van veiligheid, daarin oordelen ze gelijk aan de autochtone 
bewoners -, de groenvoorzieningen en de beeldvorming bij anderen. 
Minder goed te spreken zijn zij over de kwaliteit van de woonomge-
ving, het activiteitenaanbod en de sport- en speelgelegenheden. 
Wat betreft het laatste worden vooral speelgelegenheden voor de 
kleinste kinderen in de directe nabijheid van de woning gemist. Op 
de overige aspecten zijn hun oordelen gelijk aan die van de 
autochtone bewoners. Het zelfde beeld komt naar voren als het 
gaat om veranderingen. De allochtone bewoners zien in de in 
kwaliteit van de woonomgeving, de veiligheid, het aanbod aan 
activiteiten, de sport- en speelplekken vaker een verbetering dan 
de autochtone bewoners. Opmerkelijk zijn de opvattingen van de 
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geïnterviewde allochtone vrouwen over het woon- en leefklimaat, 
waarbij vastgesteld kan worden dat geen van de vrouwen ooit 
gehoord heeft van het SIGT. Bij deze vrouwen heerst de overtuiging 
dat de leefbaarheid van de Groenenhagen Tuinenhoven de laatste 
vijf jaar eerder achteruit dan vooruit is gegaan. De toename van 
woninginbraak, hondenpoep en verkeersonveiligheid die zij ervaren 
dragen volgens hen bij aan deze achteruitgang. 
 
In het algemeen kan gesteld worden dat de bewoners uit Groenen-
hagen vaker de kwaliteit van hun buurt positief beoordelen dan de 
bewoners uit Tuinenhoven. Uitzonderingen op deze regel zijn de 
mate van overlast en de beeldvorming bij bewoners van andere 
buurten. Hier staat tegenover dat de bewoners uit Tuinenhoven 
vaker verbeteringen op de diverse aspecten signaleren. In het 
bijzonder betreft de aspecten kwaliteit van de woonomgeving, de 
overlast, het aanbod aan activiteiten en de kwaliteit van de sport- 
en speelplekken. Wat het aanbod aan activiteiten betreft zou dit 
verklaard kunnen worden door het feit dat zij dichter op het 
buurtcentrum zitten en daarom wellicht meer gebruik maken van 
deze voorziening en dus ook beter op de hoogte zijn met het 
aanbod en de ontwikkelingen daarin. Of deze verklaring hout snijdt 
komt verderop aan de orde wanneer we komen te spreken over het 
gebruik van voorzieningen. Maar eerst gaan we in op de sociale 
samenhang in de buurten. 
 
 

4.2.4 Bewoners over hun buurt 
 
We hebben de bewoners voorts een aantal onderwerpen voorgelegd 
die betrekking hebben op de omgang met andere bewoners in de 
buurt, ofwel de sociale samenhang. De onderwerpen betroffen de 
onderlinge sfeer, contacten met buren, burenhulp, sociale controle, 
mogelijkheden voor ontmoeting, verenigingsleven, integratie van 
allochtonen, opvoedingsklimaat en aandacht voor jongeren. Ook 
over deze aspecten vroegen we hen een oordeel te geven en om aan 
te geven of de situatie de afgelopen jaren is veranderd. 
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Tabel 4.3 beoordeling van informele contacten en veiligheid van 
de buurt in procenten (N = 41) 

Groenenhagen Tuinenhoven 
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Onderlinge sfeer 43 43 14 7 64 29 71 11 18 4 78 18 

Burencontacten 65 14 21 7 86 7 75 15 10 7 82 11 

Burenhulp 65 14 21 7 79 14 75 11 14 7 82 11 

Sociale controle 50 29 21 7 71 22 73 12 15 7 85 8 
Veiligheid in  
de buurt 

 
43 43 14 21 36 43 43 23 35 27 66 

 
7 

Mogelijkheden 
voor ontmoeting 

 
67 21 28 14 79 7 77 12 11 15 77 

 
8 

Verenigingsleven 30 50 20 0 100 0 67 10 23 10 86 4 
Integratie van 
allochtonen  

 
31 23 46 7 54 39 35 11 54 12 54 

 
34 

Opvoedingsklimaat 29 7 64 0 23 77 42 23 35 4 58 38 
Aandacht voor 
jongeren 

 
17 

 
33 

 
50 

 
33 

 
67 

 
0 

 
47 

 
16 

 
37 21 63 

 
16 

 
Wat als eerste opvalt bij de beoordeling van deze tien onderwerpen 
zijn de aanmerkelijk betere scores ten aanzien van Tuinenhoven. 
Op de veiligheid in de buurt na beoordelen de bewoners uit deze 
buurt de genoemde aspecten aanmerkelijk vaker met voldoende tot 
goed. Alleen de veiligheid wordt door een substantieel deel, 
namelijk een derde van de Tuinenhovers als onvoldoende beoor-
deeld, tegenover een op de zeven Groenenhagers. Aldus wordt de 
sociale cohesie door driekwart van de Tuinenhovers en door ruim de 
helft van de Groenenhagers als voldoende beoordeeld. Deze 
uitkomst geldt ook voor de gelegenheden voor ontmoeting; een 
belangrijke factor voor sociale cohesie. 
 De integratie van allochtonen wordt in de beide buurten 
overwegend als matig tot onvoldoende beoordeeld. Tevens is in 
beide buurten rond een derde van mening dat de integratie 
verslechterd is ten opzichte van een aantal jaren geleden. 
Opvallend minder vaak wordt in Groenen-agen ook het verenigings-
leven en in beide buurten het opvoedingsklimaat en de aandacht 
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voor jongeren met voldoende beoordeeld. Bovendien blijven bij de 
Groenenhagers de waarderingen van het opvoedingsklimaat en de 
aandacht voor jongeren nog aanmerkelijk achter bij de waarderin-
gen van de Tuinenhovers. 
 Voor alle onderwerpen geldt dat de meerderheid aangeeft op 
deze aspecten in de afgelopen jaren geen veranderingen te bespeu-
ren. Bewoners die wel verandering zien wijzen vooral op de ver-
betering van de veiligheid in de buurt en de aandacht voor jonge-
ren. Wat de integratie van allochtonen betreft, constateren relatief 
veel bewoners in beide buurten een verslechtering. Daarnaast is 
volgens relatief veel bewoners in Groenenhagen de veiligheid in de 
buurt verslechterd. Een opvallend verschil tussen de beide buurten 
doet zich ook voor in het opvoedingsklimaat. Ruim driekwart van de 
Groenenhagers constateert een verslechtering tegenover iets meer 
dan een derde van de Tuinenhovers. 
 
De waarderingen van de allochtone bewoners uit beide buurten zijn 
vergelijkbaar met die van de bewoners van Tuinenhoven. Allochtone 
bewoners waarderen de onderlinge sfeer, het contact met de buren 
en de sociale controle even vaak als voldoende als de autochtone 
bewoners van Tuinenhoven dat doen. Echter, de aspecten buren-
hulp, ontmoetingsmogelijkheden, het verenigingsleven en de aan-
dacht voor jongeren worden door de allochtone bewoners zelfs nog 
positiever beoordeeld dan door Tuinenhovers. Daar staat tegenover 
dat zij aanmerkelijk kritischer zijn waar het gaat om het opvoe-
dingsklimaat en de integratie van allochtonen. Daarin zien zij ook 
minder vaak veranderingen, niet ten goede maar ook niet ten 
kwade. 
 
We hebben de bewoners voorts vijf stellingen voorgelegd over hun 
beleving en informele betrokkenheid bij de buurt: 
 
1. De mensen in mijn buurt gaan prettig met elkaar om. 
2. De mensen in mijn buurt kennen elkaar nauwelijks. 
3. Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid. 
4. Ik voel mij thuis bij de mensen in de buurt. 
5. Mijn vertrouwen in de buurt is toegenomen. 
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Op de stelling ’De mensen in mijn buurt gaan prettig met elkaar 
om’ is door bijna de helft van de geïnterviewde bewoners 
instemmend gereageerd, terwijl een vijfde hier afwijzend 
tegenover stond. De overige bewoners hebben hier geen menig 
over. Maar de prettige omgang betekent, evenmin als het hebben 
van contacten in de buurt, niet dat de bewoners elkaar door de hele 
buurt heen ook over en weer kennen. Dit blijkt uit de antwoorden 
op de tweede stelling 'De mensen in mijn buurt kennen elkaar 
nauwelijks'. Daarover zijn de meningen meer verdeeld. Ruim de 
helft is het met deze stelling eens. Een derde is van mening dat 
bewoners elkaar wel kennen. Elkaar kennen beperkt zich meestal 
tot de naaste buren. De prettige omgang leidt evenmin vanzelfspre-
kend tot veel saamhorigheid, want ook over de derde stelling 'Ik 
woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid' zijn de 
meningen verdeeld. Ruim een derde is het hier (helemaal) mee 
eens, maar bijna de helft wijst deze stelling af. Sommigen van hen 
geven aan dat dit wel opgaat voor hun straat of galerij, maar over 
de rest van de buurt weten zij het niet. Hoe dit ook zij, de 
verschillen tussen de beide buurten zijn op deze onderwerpen 
minimaal. Anders is dat als het gaat om het zich thuis voelen in de 
buurt. Dit blijkt uit de antwoorden op de stelling 'Ik voel mij thuis 
bij de mensen in de buurt': ‘(helemaal) mee eens’ zegt een 
meerderheid (62%) van de bewoners uit Tuinenhoven, tegenover 
een minderheid van 43% van de Groenenhagers. In de laatst 
genoemde buurt voelt een even groot deel zich niet thuis, terwijl 
dit in Tuinenhoven beperkt blijft tot iets minder dan een derde. 
 Thuis voelen in de buurt houdt niet in dat men ook veel 
vertrouwen heeft in de toekomst van de buurt. Over de stelling 
‘mijn vertrouwen in de buurt is toegenomen’ geven verhoudingsge-
wijs de meeste bewoners te kennen dat voor hen niet opgaat. Voor 
Groenenhagen geldt dit nog iets meer dan voor Tuinenhoven. Een 
lichtpuntje hierin is dat de meeste bewoners desondanks – of juist 
daarom - bereid zijn om in die toekomst te investeren en zich 
daarvoor willen inzetten voor hun buurt. Bewoners die dat niet 
willen behoren overwegend tot de oudere leeftijdscategorieën. 
 Wanneer we ons richten op de allochtone bewoners zien we dat 
zij zich nog vaker thuis voelen in de buurt, meer saamhorigheid zien 
en vaker vinden dat de mensen in de buurt prettig met elkaar 
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omgaan dan bij de bewoners uit Tuinenhoven het geval is. Maar ze 
zijn ook vaker van mening dat de bewoners elkaar weinig kennen. 
Hun vertrouwen in de buurt is gelijk aan dat van de autochtone 
bewoners. Bij hen is eveneens sprake van een relatief grote 
bereidheid om zich in te zetten voor hun buurt. 
 
Samenvattend kan gezegd worden dat de geïnterviewden over het 
algemeen van mening zijn dat de bewoners in de buurt prettig met 
elkaar omgaan. Ondanks het feit dat veel bewoners hun mede 
buurtbewoners nauwelijks kennen en dat een samenhorigheidsge-
voel niet echt aanwezig is, is men overwegend tevreden over het 
contact met bewoners in de buurt. Men kan ook een beroep op de 
buren doen - in de vorm van burenhulp - als dat nodig is. Vooral in 
Tuinenhoven voelen de bewoners zich doorgaans thuis in de buurt, 
hoewel hun vertrouwen in de toekomst van de buurt, zoals dat ook 
het geval is bij de bewoners van Groenenhagen, in meerderheid niet 
is toegenomen. Het samenleven met verschillende culturele 
bevolkingsgroepen verloopt nog steeds niet naar tevredenheid; veel 
bewoners vinden de integratie van nieuwkomers in de buurt onder 
de maat en zien bovendien hierin een verslechtering optreden. Ook 
op het gebied van het opvoedingsklimaat en de aandacht voor 
jongeren is nog een slag te winnen, vooral in Groenenhagen. Tot 
slot merken we op dat zich in deze omstandigheden over de 
afgelopen vijf jaar weinig veranderingen hebben voorgedaan, 
althans als we afgaan op de opvattingen van de meerderheid van de 
bewoners. Maar ook, dat relatief veel bewoners bereid lijken een 
bijdrage te leveren aan verbetering van de buurt. 
 
 

4.2.5 Voorzieningengebruik 
 
Zoals al eerder aangegeven kent Groenenhagen en Tuinenhoven een 
redelijk gevarieerde sociale infrastructuur. We hebben de bewoners 
enkele vragen gesteld over hun bekendheid hiermee en het gebruik 
ervan. Onderstaande tabel geeft hiervan de uitkomsten. 
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Tabel 4.4 voorzieningengebruik in procenten (N = 41) 
Groenenhagen Tuinenhoven Allochtonen 

Voorziening 

Bekend 
met 
voor-
ziening 

Gebruik 
van 
gemaakt 

Bekend 
met 
voor-
ziening 

Gebruik 
van 
gemaakt 

Bekend 
met 
voor-
ziening 

Gebruik 
van 
gemaakt 

Buurthuis het 

Trefpunt 50 7 

85 27 91 27 

Sportshop 43 14 62 12 64 18 

Dienstencentrum 64 29 73 7 45 0 

Perspect Kinderwerk 29 7 35 4 64 18 

Perspect 

Jongerenwerk 21 0 

42 4 64 9 

Perspect 

Vrouwenwerk 28 0 

35 8 64 9 

BSW IJsselmonde 50 21 77 34 64 27 

OK-bank 

Mensenwerk 7 0 

11 0 9 0 

SWO IJsselmonde 43 7 65 8 55 0 

Bewonerscommissies 64 14 81 35 91 36 

 
De tabel laat zien dat in beide buurten het overgrote deel van de 
bewoners geen gebruik maakt van deze voorzieningen. Bewoners 
die wel gebruik maken van deze voorzieningen wonen overwegend 
in Tuinenhoven. Uitzonderingen hierop zijn het Dienstencentrum, 
de Sportshop en het Kinderwerk. Voor het overige worden de 
voorzieningen door de bewoners van Groenenhagen zowel absoluut, 
als relatief gezien minder benut door die van Tuinenhoven; niet 
zelden beduidend minder. Relatief wil zeggen, dat, ook wanneer 
bewoners wel bekend zijn met de voorziening er toch minder 
gebruik van wordt gemaakt dan in Tuinenhoven het geval is. Het 
grotere gebruik vanuit Tuinenhoven wordt voor een deel verklaard 
door de grotere bekendheid met het bestaan van de voorzieningen 
onder de bewoners van deze buurt. Daarbij speelt vermoedelijk ook 
de nabijheid van de voorziening een rol. Zo zijn het buurthuis (waar 
de activiteiten van Perspect plaatsvinden) en de Sportshop beide in 
Tuinenhoven gevestigd.  
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Opmerkelijk zijn de uitkomsten op deze aspecten bij de geïnter-
viewde allochtone bewoners. Op het Dienstencentrum en het 
speeltuinwerk na is hun bekendheid met de voorzieningen groter, 
soms zelfs beduidend groter, dan bij de autochtone bewoners het 
geval is. Dit geldt vooral het buurthuis, de verschillende werksoor-
ten van het sociaal-cultureelwerk en de bewonerscommissies. In het 
gebruik valt vooral het grotere gebruik van het kinderwerk op. Maar 
even opmerkelijk is dat die bekendheid niet opgaat voor de 
allochtone moeders die deelnamen aan het groepsinterview. Drie 
van deze moeders waren woonachtig in Groenenhagen. Alle drie 
waren ze niet of nauwelijks op de hoogte van het activiteitenaan-
bod van Perspect voor henzelf en hun kinderen. De informatiever-
strekking laat volgens de vrouwen te wensen over. Dit beeld strookt 
met de mate van bekendheid in Groenenhagen. 
 
 

4.2.6 Samenvatting 
 
Tot zover de opvattingen van bewoners over de ontwikkelingen in 
de woon- en leefsituatie en het gebruik van voorzieningen in 
Groenenhagen en Tuinenhoven. Hieruit komt naar voren dat de 
meeste bewoners iets meer gehecht zijn aan hun straat en de wijk 
Groot-IJsselmonde, dan aan hun buurt. De hechting met de straat 
gaat samen met de mate waarin bewoners tevreden zijn over hun 
contacten met buurtgenoten en met de beschikbaarheid van 
burenhulp. Als het gaat om kwaliteit van de woonomgeving, over-
last, veiligheid, de integratie van allochtonen en het opvoedings-
klimaat is een meerderheid van mening dat deze aspecten nog wel 
het een en ander te wensen overlaten. De meeste bewoners zagen 
hierin de afgelopen jaren ook geen verandering optreden. Van 
degenen die dat wel doen geeft een meerderheid aan dat op deze 
aspecten in de afgelopen vijf jaar een verslechtering is opgetreden. 
Het gebruik van voorzieningen vindt vooral plaats door bewoners 
van Tuinenhoven, waar ook de bekendheid met de voorzieningen 
groter is. Hoewel bekendheid en gebruik naar verwachting ook 
samenhangen met het wel of niet behoren tot de potentiële 
doelgroep, kan de bekendheid in Groenenhagen zorgwekkend 
genoemd worden. Van alle genoemde voorzieningen heeft niet 
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zelden meer dan de helft van de bewoners van deze buurt geen 
weet van het bestaan en de mogelijkheden. De zorg hierover 
betreft vooral de bekendheid met de inspanningen van Perspect op 
het gebied van kinder-, jongeren- en vrouwenwerk waarop met het 
SIGT veel geïnvesteerd is. Positief is wel de relatief grote bekend-
heid hiermee, verbonden aan een groter gebruik ervan onder de 
allochtone bewoners, althans voor zover de bewonersenquête 
hiervoor een indicatie vormt. 
 
 

4.3 Beelden van professionals over de wijk 
 
 

4.3.1 Toen en nu 
 
De geïnterviewde professionals hebben we gevraagd naar hun visie 
op en ervaringen met de leefsituatie in Groenenhagen en Tuinenho-
ven. Ter sprake kwamen: 

• Veranderingen in de bevolkingssamenstelling; 

• Formele verhoudingen tussen bewoners (bewonersorganisaties 

zoals bewonerscommissies, vrijwilligersorganisaties en Op-

zoomergroepen); 

• Informele verhoudingen tussen bewoners (burenhulp, informele 

netwerken, activiteiten en isolement); 

• Waardering voor het sociaal klimaat van de buurt; 

• Voorzieningenniveau; 

• Sterke en zwakke punten van de buurten. 
 
De professionals beginnen de beantwoording van onze vragen bijna 
unaniem met een uiteenzetting over de oorspronkelijke karakteris-
tieken van Groenenhagen en Tuinenhoven. Deze karakteristieken 
houden voornamelijk verband met verschillen in de sociaaleconomi-
sche positie van bewoners. Zo wordt Groenenhagen geschetst als 
een buurt die na de oplevering bevolkt raakte met gezinnen van het 
middenkader uit het bedrijfsleven, ambtenaren en onderwijzers; 
kortom een typische middenklassenbuurt. De woningen zijn 
betrekkelijk groot, wat ook tot uitdrukking kwam in de hogere 
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huurprijs. Tuinenhoven ontwikkelde zich als een typische arbeiders-
buurt, bevolkt door gezinnen van werknemers uit de haven en de 
industrie. In deze buurt zijn de woningen goedkoper in huur, maar 
ook kleiner. Deze tweedeling werd in de hand gewerkt door het 
toenmalige verhuurbeleid van de woningcorporaties, maar was 
tevens bevorderlijk voor de sociale samenhang in de beide buurten. 
Bewoners kenden elkaar en stonden elkaar bij waar de nood aan de 
man kwam. Ook was er sprake van verschillende vormen van 
bewonersorganisatie; van belangenbehartiging tot vrije tijdsbeste-
ding. Deze situatie bleef gehandhaafd tot halverwege de jaren 
negentig. 
 Sindsdien is er volgens de professionals veel veranderd in de 
beide buurten. Veel oorspronkelijke bewoners trokken weg door de 
veranderende gezinssituatie en de daarmee samenhangende 
veranderingen in woonbehoeftes. Veel woningen zijn verouderd, 
maar voldoen ook in andere opzichten niet meer aan de nieuwe 
wensen en behoeften van de ouder wordende oorspronkelijke 
bewoners. De woningen zijn te groot voor een echtpaar zonder 
kinderen of alleenstaande ouderen of hebben geen lift in het geval 
van de flatwoningen. Beide kenmerken maken het bewonen van 
deze woningen door ouderen bezwaarlijk. Tegelijk en voor een deel 
hierdoor veroorzaakt komt er een instroom van nieuwe bewoners 
opgang, afkomstig uit de herstructureringswijken van de jaren 
negentig. Zij nemen in toenemende mate de plaats in van de 
vertrekkende bewoners. 
 De komst van de nieuwe bewoners zet de verhoudingen onder 
druk en vormen daardoor een nieuwe vertrekreden voor andere 
bewoners. Ook de formele verhoudingen komen steeds meer onder 
druk te staan. De leden van de bewonersorganisaties zijn veelal 
Nederlanders. Toestroom met nieuwe leden vanuit de nieuwe 
bewoners blijft uit. Daardoor treedt er ook een voortschrijdende 
vergrijzing van het ledenbestand op. Het wordt steeds moeilijke 
mensen voor het verenigingsleven geïnteresseerd te krijgen De 
beide buurten krijgen ook te maken met oplopende spanningen 
tussen verschillende bewonersgroepen: jong – oud, autochtoon - 
allochtoon. ‘De oude bevolking is burgerlijk’, zo merkt een van de 
professionals op, ‘terwijl de nieuwe bewoners een andere culturele 
achtergrond hebben en vaak op straat zijn’. Zij houden hun tuintjes 
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niet zo netjes bij zoals de ouderen, hangen soms lappen voor de 
ramen in plaats van mooie vitrage enzovoort.’ De wijk krijgt ook te 
maken met een negatief imago. 
 Een belangrijke ontwikkeling waarop gewezen wordt is ook de 
omslag van een vergrijzende buurt naar een zich verjongende buurt. 
Die omslag is het gevolg van enerzijds het vertrek van oudere 
bewoners en de komst van nieuwe gezinnen met jonge kinderen. De 
oudere bewoners ondervinden steeds meer overlast van kinderen en 
jongeren. Volgens verschillende professionals is dit vooral ook een 
belevingskwestie, veroorzaakt door de kloof in wederzijdse 
contacten met jongeren - of beter gezegd het ontbreken van 
contacten – en de voortgaande ‘last’ van jonge kinderen, maar 
waarbij het niet langer gaat om de eigen kinderen maar om die van 
anderen. Dit staat het genieten van de oude dag in de eigen 
vertrouwde buurt in de weg en draagt bij aan het omzien naar 
andere woonruimte in een andere wijk of zelfs buiten de stad. 
 Het vertrek van oorspronkelijke, oudere bewoners wordt niet 
alleen veroorzaakt door de in hun ogen verslechterende kwaliteit 
van de buurten maar ook door sloop van woningen en het zorgcen-
trum De Haegenburgh. Deze uitstroom doet zich voor in de eerste 
jaren van dit decennium en is als zodanig een uitvloeisel van de 
herstructurering die dan in de buurten op gang komt. Volgens het 
VBC is er inmiddels sprake van een bescheiden hervestiging van 
deze bewoners in de gereed gekomen nieuwbouw. Om hoeveel het 
gaat is niet precies aan te geven. Wel dat het aantal feitelijke 
hervestigingen vooralsnog achterblijft bij de interesse hiervoor. 
Maar ook het tempo van oplevering blijft volgens de VBC achter bij 
de oorspronkelijke bedoelingen. 
 
 

4.3.2 Bewonersparticipatie en sociale samenhang 
 
Verschillende professionals wijzen op de van oorsprong redelijk 
grote organisatiegraad onder de bewoners. Die bestond en bestaat 
naast verschillende verbanden voor vrijetijdsbesteding, zoals 
buurtkaartclubs ook uit verschillende bewonerscommissies. In 
Groenenhagen is een bewonerscommissie voor de eengezinswonin-
gen actief. Tuinenhoven heeft drie bewonerscommissies: een 
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bewonerscommissie voor de galerijwoningen, een bewonerscommis-
sie voor de eengezinswoningen en een bewonerscommissie voor de 
Tuynenburghflat. Voor de bewoners van het Prinsenplein is 
eveneens en bewonerscommissie actief. Woonbron investeert onder 
andere op die manier in bewonersparticipatie. 
 Een algemeen, maar dringend aandachtspunt is de duurzaam-
heid van de organisatiegraad in de toekomst. Er is nog steeds sprake 
van een vergrijzing van het vrijwilligersbestand. In de traditionele 
vrijwilligersorganisaties zijn het voornamelijk gevestigde autochto-
ne bewoners die de organisaties draaiende houden. Het vinden van 
nieuwe en vooral jongere vrijwilligers vormt voor deze organisaties 
een toenemend probleem. Dit baart de verschillende professionals 
zorg. Die zorg wordt versterkt door hun constatering dat veel 
nieuwe bewoners hun huisvesting in Groenenhagen of Tuinenhoven 
als een tijdelijk iets beschouwen en daarom geen reden zien om 
zich in te zetten voor de buurt en de bewoners. Maar er zijn ook 
nieuwe bewoners die dat wel willen en doen. 
 Verschillende professionals bespeuren, ondanks de ontwikkelin-
gen in de bevolkingssamenstelling en vooral het vertrek van 
oorspronkelijke bewoners – tevens vaak de dragers van traditionele 
sociale verbanden - nog steeds een relatief sterke sociale 
samenhang, of-wel onderlinge betrokkenheid en verbondenheid 
tussen de bewoners van de beide buurten. Dit komt onder andere 
tot uitdrukking in het nog steeds klaar staan voor elkaar. Die 
constatering wordt, zoals we zagen, bevestigd door de geïnterview-
de bewoners. Wel is er sprake van een differentiatie in groepen. De 
verschillende autochtone en allochtone groepen leven nog 
grotendeels langs elkaar heen, ook de allochtone groepen onderling. 
Zoals een van hen opmerkt: ‘als er iets te gebeuren valt waar veel 
Antillianen op afkomen, blijven de andere groepen weg.’ Waarbij ze 
tegelijk opwerpen dat dit bij kinderen en jongeren minder het geval 
is dan bij de volwassenen. 
 In samenhang hiermee bespeuren de meeste professionals ook 
een langzame maar gestage verbetering in de verstandhouding 
tussen bewoners(groepen) onderling en in de participatie van 
bewoners in buurt- en wijkleven. Hierin is volgens hen duidelijk 
sprake van een toename, zij het in andere verbanden dan de 
traditionele. Voor een goed deel vloeien die voort uit de initiatie-
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ven vanuit het SIGT. Daarbij verwijzen zij expliciet naar activiteiten 
als de Brassbands en de Springplankgroep. Rond de scholen vindt 
meer beweging in ouderparticipatie plaats. 
 Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich, volgens de professio-
nals, ook voor bij de allochtone groepen. Weliswaar is de participa-
tie vanuit deze groepen en vooral bij de Antillianen toegenomen, 
bijvoorbeeld met het ontstaan van Brisa Tropical, maar de 
bewoners in kwestie zijn meestal al langer in de buurten gevestigd 
en hebben het er naar hun zin. Er is echter ook een grote groep 
nieuwe allochtonen. Een deel van hen woont als alleenstaande in 
bij familie of vrienden. 
 Een vermeldenswaardige ontwikkeling in verband met de wijk- 
en buurtparticipatie is ook wat geconstateerd wordt over het 
fenomeen tweeverdieners. De werkzame bevolking van Groenenha-
gen en Tuinenhoven bestaat in toenemende mate uit tweeverdie-
ners – al of niet gehuwd samenwonenden, waar beide partners een 
inkomen uit werk verwerven. Daardoor zijn er steeds minder 
mensen te vinden die tijd en zin hebben om zich in te zetten voor 
hun buurt. Het ontbreekt hen domweg aan tijd hiervoor. Maar dit is 
geen specifiek buurtprobleem; het doet zich overal in den lande 
voor. 
 
 

4.3.3 Groenenhagen en Tuinenhoven het wonen waard 
 
De verbetering van de woon- en leefsituatie zal, volgens Woonbron, 
in samenhang met het areaal nieuw te bouwen eengezinswoningen 
in de komende jaren een blijvende aantrekkingskracht uitoefenen 
op gezinnen met kinderen. Daarbij is de blik voor een belangrijk 
deel gericht op gezinnen die behoren tot de midden- en hogere 
inkomensgroepen. Daarom is het zaak om de activiteiten van 
kinder- en tienerwerk te continueren. Ook andere geïnterviewden 
wijzen er op dat er in toenemende mate sprake is van een positieve 
keuze voor Groenenhagen of Tuinenhoven. Hierin lijken zij 
bevestigd te worden door de cijfers, zoals weergegeven in 2.1.2. 
Wel moet afgewacht worden of deze trendbreuk zich de komende 
jaren doorzet. 
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4.3.4 Samenvatting 
 
Anders dan de meeste bewoners die we spraken, constateren de 
professionals wel langzaam maar gestaag vooruitgang in de leef-
situatie van Groenenhagen en Tuinenhoven. Er is ook sprake van 
een verbetering in de verstandhouding tussen bewoners(groepen) 
onderling. Tegelijkertijd is de participatiegraad onder bewoners aan 
het verbeteren. Evenals de geïnterviewde bewoners maken ook de 
professionals gewag van overlast als belangrijkste probleem. Meer 
concreet betreft dit het gedrag van een groep moeilijk bereikbare 
rondhangende jongeren. Toch zit het imago van de wijk in de lift. 
Dit leiden de professionals af uit een toename van het aantal 
tweepersoonshuishoudens met kinderen. Maar vrijwel alle profes-
sionals waarschuwen voor een te vroeg juichen bij de bereikte 
resultaten. De aandacht die met het SIGT is ontstaan voor de 
buurten en zijn bewoners zal zeker de komende jaren nog volop 
nodig zijn. Zeven jaar sociaal investeren heeft een voedingsbodem 
gelegd maar de boom is nog lang niet volwassen, aldus kunnen we 
hun opvattingen in deze samenvatten. 
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5 Vijf jaar sociaal investeren  
 
 

5.1 Inspanningen en doelstellingen 
 
Eind 2006, tevens het einde van de verlengde looptijd van het 
Sociaal Investeringsplan Groenenhagen en Tuinenhoven, zijn 19 van 
de oorspronkelijke 26 programmaonderdelen in uitvoering genomen. 
Hiervan is één onderdeel voortijdig gestopt. Met de uitgevoerde 
onderdelen is een veelvoud aan activiteiten gemoeid. In hoofdstuk 
drie hebben we op hoofdlijnen de hieraan verbonden concrete 
inspanningen op een rij gezet. Naar de aard ervan zijn de geleverde 
inspanningen in drie categorieën te ordenen.  
 
De eerste categorie betreft de gezamenlijke beleidsmatige en 
financiële inspanningen vanuit de opdrachtgevers – de deelgemeen-
te IJsselmonde en de woningcorporatie Woonbron – en de gemeente 
Rotterdam. De laatste is als financier op twee manieren betrokken 
geweest, namelijk met het beschikbaar stellen van OWA-middelen 
en met middelen voor re-integratie vanuit de dienst SoZaWe. De 
financiering door SoZaWe had uitsluitend betrekking op het 
onderdeel ‘Totaal aanpak activering’. Deze inspanningen vormden 
een stevige impuls voor de uitvoering van de investeringsplannen 
en, gezien de resultaten, voor de versterking van de woon- en 
leefkwaliteit van de wijk. Het laatste is tevens het doel van de 
geleverde inspanningen. 
 
De tweede categorie betreft de inspanningen voor de organisatie en 
uitvoering van activiteiten binnen de kaders van de programma-
onderdelen en de ondersteuning van de daarbij betrokken 
vrijwilligers. Daarbij waren verschillende organisaties betrokken, 
variërend van stedelijke tot wijkorganisaties en van ambtelijke tot 
professionele en vrijwilligersorganisaties. De in dit verband ge-
leverde inspanningen zijn verbonden aan drie doelen. Het eerste 
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doel is het bieden van mogelijkheden voor ontmoeting, participatie 
en ontplooiing. Het tweede doel is het activeren van bewoners tot 
deelname aan de samenleving en in het bijzonder aan de wijk en de 
buurt. Het derde doel is het versterken van de sociale infrastructuur 
van Groenenhagen en Tuinenhoven. Prominent is de betrokkenheid 
van Perspect bij de meeste onderdelen als hoofduitvoerder. Maar 
de uitoefening van die rol heeft veel te lijden gehad door de fusie 
van het welzijnswerk in IJsselmonde. De invloed van het fusieproces 
op het dagelijkse werk is naar het zich laat aanzien te gering 
ingeschat. Deze gang van zaken heeft bij de andere bij het SIGT 
betrokken partijen valse verwachtingen gewekt en het onderlinge 
vertrouwen onder druk gezet. Intussen heeft Perspect de nodige 
ervaring opgebouwd in het opstellen van plannen, offertes en 
transparante rapportages over de resultaten en effecten. Tegelij-
kertijd is rond de beschikbare personele inzet de rust teruggekeerd 
en raken de werkers steeds meer vertrouwd met het werken in 
teamverband. 
 
De derde categorie bestaat uit de inspanningen van onderop, ofwel 
van bewoners. Vooral jongeren laten zich niet onbetuigd in het uit-
voeren van en deelnemen aan activiteiten. Tegelijkertijd is hier nog 
veel te winnen. Waar het aan ontbreekt, is een eigen plek voor 
jongeren met een activiteitenaanbod op een meer reguliere basis, 
waarbij jongeren een eigen verantwoordelijkheid krijgen in de 
uitvoering. De door volwassen bewoners geleverde inspanningen in 
de vorm van vrijwilligerswerk hebben voornamelijk betrekking op 
het onderdeel Bewonersparticipatie sociaal beheer Buurttuinen. De 
inspanningen van deze categorie hangen wel samen met de in-
spanningen van de eerste en tweede categorie en zijn tevens 
indicatief voor de resultaten en effecten van die inspanningen. Dit 
laatste neemt niet weg dat betrokken jongeren en volwassenen 
ongetwijfeld hun eigen doeleinden hebben bij het plegen van hun 
inspanningen. 
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5.2 Resultaten en effecten 
 
Van de 19 in uitvoering genomen onderdelen zijn er medio 2007 nog 
een aantal feitelijk in uitvoering. De verschillende inspanningen 
werpen hun vruchten af. Vooral vanaf 2003 is er sprake van oogsten. 
Het algemene beeld is dat zowel de passieve als actieve participatie 
van bewoners toeneemt. Om de activiteiten heen ontstaan nieuwe 
groepjes vrijwilligers die belangrijke bijdragen leveren aan het 
succes van deze activiteiten. De behaalde deelnemersaantallen 
wijken over het algemeen niet af van de beoogde aantallen. 
Sommige activiteiten trekken meer deelnemers dan beoogd. 
 
Het versterken van de voorzieningenstructuur in de buitenruimte 
blijkt een kwestie van lange adem. Het feit dat in het SIGT de bouw 
van een nieuwe multifunctionele accommodatie is opgenomen kan 
bij bewoners gemakkelijk de indruk wekken dat dit ook redelijk snel 
gerealiseerd kan worden. De praktijk wijst anders uit. De oplevering 
is volgens de huidige planning niet voor 2010 te verwachten. 
 
Vooruitgang in de verhoudingen tussen bewoners is voornamelijk 
geboekt binnen het onderdeel Jong en oud. Vooral de inzet van 
jongeren rond de inrichting van de buurttuinen heeft bijgedragen 
aan een betere verstandhouding met de oudere buurtbewoners. 
Echter, andere groepen overlastgevende jongeren zetten die 
verhoudingen weer onder druk. Binnen het speerpunt Rond- en 
vooruitkomen en in het bijzonder het onderdeel ‘Springplank-
groepen’ hebben de inspanningen geleid tot meer participatie van 
allochtone groepen. 
 
Opvallend is de aandacht voor de oudere jongeren. Behalve de 
brassband, de verbeterde Sportshop en enkele incidentele 
activiteiten trekken zij nog weinig profijt van het SIGT. Waar het 
vooral aan ontbreekt, is een eigen onderkomen met daarin een 
mede door hen gereguleerd aanbod. De Sportshop is hiervoor te 
klein en kan daarom maar ten dele in deze behoefte voorzien. Dit 
verdient meer aandacht, niet alleen omdat bewoners juist van deze 
jongeren door hun rondhangen in de wijk veel overlast ondervinden, 
maar ook omdat er wat hen betreft nog geen sprake is van meer 
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toegang tot de buurtaccommodatie (onderdeel het Speerpunt 
‘Servicestad). Er is behoefte aan een plek voor deze jongeren, niet 
alleen buiten, maar ook binnen. 
 
Hoewel nog weinig zichtbaar en daardoor nog moeilijk hard te 
maken, lijken zich hier en daar effecten af te tekenen op agogisch, 
sociaal-cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Volgens de waar-
nemingen van betrokken professionals beginnen sommige kinderen 
door hun deelname aan de op hen gerichte activiteiten, en vooral 
kinderen die daar al langer aan deelnemen, hun achterstanden in 
motorische, sociale en emotionele vaardigheden geleidelijk in te 
lopen. Het zelfde kan gezegd worden over de Springplankgroepen. 
De vrouwen die hieraan deelnemen en in het bijzonder zij die 
betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van activiteiten 
durven en kunnen steeds meer. Hun zelfstandigheid neemt lang-
zaam maar zeker toe. Meetbare resultaten in bredere zin moeten 
echter nog worden afgewacht. 
 
Naast enthousiasme is er bijna even unaniem sprake van scepsis 
over het beklijven van de resultaten. Zogezegd, iets in beweging 
zetten is een ding, maar die beweging volhouden en versnellen is 
iets anders. Omdat het SIGT een tijdelijke inspanning betreft zijn 
alle betrokken vervuld met zorg als het gaat om het de continuïteit 
van inzet en resultaat. De angst heerst, en voor een deel ook al 
bewaarheid, dat met het opraken van het budget ook de in gang 
gezette activiteiten tot een einde gebracht worden. Die zorg 
betreft vooral het beschikbaar blijven van voldoende middelen voor 
bewonersondersteuning, de voortzetting van de kinder- en tiener-
activiteiten en activiteiten voor ouderen vanuit het sociaal-
cultureel werk en het jongerenwerk. Perspect vreest een forse 
beknotting op de beschikbare middelen en daarmee een terugval 
naar af. In het bijzonder betreft dit de inspanningen voor het kinder 
en tienerwerk. 
 
Behalve de bedoelde effecten signaleren we ook enkele onbedoel-
de, hoewel niet altijd minder gewenste, effecten. Tot de onbedoel-
de effecten rekenen we in de eerste plaats de vertragingen in de 
start van de diverse programmaonderdelen. Die zijn in feite te 
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beschouwen als het gevolg van inschattingsfouten rond de fusie van 
de IJsselmondse welzijnsorganisaties. Zoals al eerder gezegd, werd 
met het SIGT een groot beslag gelegd op de capaciteit van 
Perspect, terwijl die in de praktijk niet voldoende beschikbaar 
bleek door personeelsverloop vanwege de fusie. Daardoor heeft 
Perspect veel kritiek te verduren gehad en heeft ook in moeten 
boeten aan vertrouwen.5 Echter, deze ontwikkeling is niet alleen de 
welzijnorganisatie aan te rekenen. Ook de deelgemeente heeft 
hierin een verantwoordelijkheid, omdat ze de fusie heeft afge-
dwongen en, meer nog, heeft laten plaatsvinden in een periode 
waarin veel van de betrokken welzijnsorganisatie verwacht en 
verlangd werd.  
 Een hiermee samenhangend maar wel als wenselijk te be-
schouwen onbedoeld effect is de voortschrijdende professionalise-
ring van het welzijnswerk. De aansturing van het SIGT heeft 
bijgedragen aan de verbeteringen binnen Perspect betreffende het 
opstellen van offertes en het zakelijk rapporteren over de 
voortgang van activiteiten. Omgekeerd heeft deze verbetering 
bijgedragen aan de verdere uitvoering van het SIGT.6 
 Een derde onbedoeld en ongewenst effect vloeit voort uit de 
overdracht van het sociaal-cultureel werk voor ouderen aan 
Perspect. Daarmee werd de oude toestand hersteld, maar 
betekende ook het einde van de in gang gezette activiteiten voor 
ouderen. Terwijl het Perspect vooralsnog ontbreekt aan deskundige 

 
5   Hierbij dringt zich een vergelijking op met de sociale investering in Beverwaard op 

(Huygen en Lammerts, 2005). Daar deed zich met betrekking tot Perspect een 

vergelijkbare situatie voor. Hoewel in dat verband toen nadrukkelijk werd 

aangegeven dat er geen belemmeringen waren om de toegewezen opdrachten 

gedurende het fusieproces naar behoren uit te kunnen voeren, pakte de praktijk 

anders uit waarbij dezelfde verschijnselen voorkwamen als rond het SIGT. Evenals 

in Groenenhagen en Tuinenhoven het geval is kwamen ook in Beverwaard daardoor 

verschillende onderdelen moeizaam van de grond, terwijl de verantwoording van 

gepleegde inzetten eveneens veel te wensen over liet. 
6  Overigens lijkt dit effect niet uitsluitend toe te schrijven aan de investeringen in 

Groenenhagen en Tuinenhoven. De quickscan van sociaal investeren in Beverwaard 

laat eenzelfde effect zien (Huygen en Lammerts, 2005). Waarschijnlijker is het dat 

dit effect te herleiden is tot het beleid van sociale investering als geheel. 
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medewerkers op dit gebied, heeft de uitvoerend ouderenwerkster – 
in dienst van de SOIJ – ontslag genomen wegens het ontbreken van 
uitzicht op voortzetting van de activiteiten. In hoeverre dit ouderen 
en de ondersteuners verder vervreemdt van hun buurt moet worden 
afgewacht. Maar de vergelijking met de spreekwoordelijke dode 
mus dringt zich op. 
 Een laatste effect dat we willen noemen, maar waarvan tegelijk 
gezegd moet worden dat dit niet per definitie een onbedoeld gevolg 
hoeft te zijn van het SIGT, is de trendbreuk in de bevolkingsgroei in 
samenhang met de omslag in het aandeel allochtonen. Wat opvalt, 
is dat na jaren van afname het bewonersaantal lijkt te stabiliseren. 
Er vindt in de laatste jaren minder vertrek plaats, terwijl meer 
nieuwe bewoners zich hebben gevestigd dan in de jaren vóór 2005. 
De buurten lijken weer aan aantrekkelijkheid te winnen, wat onmis-
kenbaar een beoogd doel van het SIGT is. Niet bedoeld is de aard 
van de stabilisatie, namelijk de zowel voor heel IJsselmonde en als 
voor de wijk Groot-IJsselmonde onevenredige groei aan allochtone 
bewoners in de beide buurten. Het lijkt er op dat Groenenhagen en 
Tuinenhoven vooral aan aantrekkelijkheid gewonnen hebben onder 
allochtone groepen. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee, maar 
het gaat wel voorbij aan het oogmerk van diversiteit in bevolkings-
groepen. De komst van nieuwe bewoners heeft overigens de laatste 
jaren weinig te maken met overloop uit andere herstructurerings-
wijken. Zowel absoluut als verhoudingsgewijs zijn de meeste 
nieuwkomers afkomstig uit andere buurten in Groot IJsselmonde of 
andere IJsselmondse wijken. 
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6 Naar een sociale agenda voor Groenen-
hagen en Tuinenhoven 
 
 

6.1 Panelbijeenkomst: opzet en uitvoering 
 
Het vorige hoofdstuk bevat onze bevindingen over de eerste drie 
deelvragen van de quickscan en is gebaseerd op de documentanaly-
se en interviews met bewoners en professionals. Daarmee zijn we 
toegekomen aan de beantwoording van de vierde en laatste 
deelvraag: 

Op welke wijze is een effectieve inzet van beschikbare middelen in de 
huidige sociaal-maatschappelijke context mogelijk? 

Voor de beantwoording van deze vraag hebben we een tweetal 
panelbijeenkomsten belegd. Daarvoor zijn alle geïnterviewde 
professionals -aangevuld met andere betrokkenen -uitgenodigd. In 
eerste instantie zou er slechts één panelbijeenkomst plaats vinden. 
Omdat bij de eerste panelbijeenkomst niet alle genodigden aan-
wezig konden zijn, is naderhand besloten om een tweede aanvul-
lende bijeenkomst te organiseren. Daarbij werd tevens gekozen 
voor een breder panel. Hieraan hebben in totaal acht genodigden 
deelgenomen, afkomstig van Woonbron, Perspect, SOIJ, stichting 
Kinderopvang IJsselmonde, basisschool De Groene Palm en VBC. 
Eveneens uitgenodigd zijn wijkagenten, leden van Brisa Tropical, 
OK-bank, stichting Peuteropvang IJsselmonde, basisschool Prins 
Willem Alexander, Buurt- en Speeltuinwerk, Lokaal Zorg Netwerk en 
van Perspect de jongerenwerker en de opbouwwerkster. Zij waren 
om verschillende redenen verhinderd tot deelname. 
Het uiteindelijke doel was te komen tot aanbevelingen voor de 
inzet van de beschikbare middelen in de komende jaren. Met dit 
oogmerk kregen de deelnemers de volgende drie vragen voorgelegd: 
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1. Welke mogelijkheden zijn er voor implementatie van de 

opbrengsten van het SIGT? 

2. Welke onderdelen hebben daarbinnen prioriteit? 

3. Hoe kan dit worden gerealiseerd en wie kan daaraan welke 

bijdrage leveren? 
 
Het programma voor de bijeenkomst bestond uit drie onderdelen. 
Als eerste presenteerden we op hoofdlijnen de bevindingen over de 
eerste drie deelvragen. Ter voorbereiding op de panelbijeenkomst 
waren deze, in de vorm van een notitie, voorafgaand aan de bij-
eenkomst aan alle genodigden ter beschikking gesteld. Het tweede 
onderdeel betrof het in het licht van de resultaten van het SIGT 
benoemen en prioriteren van thema’s die de komende jaren op de 
sociale agenda van de deelgemeente en corporaties horen. In het 
laatste onderdeel werden plenair de geprioriteerde thema’s be-
sproken en uitgewerkt. Hierbij stonden de mogelijkheden voor 
realisatie van deze thema’s, de partijen die daarbij betrokken 
moeten zijn en de aard van ieders bijdrage centraal. Bij het laatste 
gaat het om bedragen vanuit het beleid en de financiering, de 
organisatie en uitvoering, inclusief menskracht en de rol van 
bewoners/vrijwilligers. De inzet was te komen tot zo concreet 
mogelijke voorstellen. 
 
 

6.2 Draagvlak voor de uitkomsten 
 
Uit de discussie blijkt dat de paneldeelnemers de bevindingen van 
de eerste drie deelvragen breed delen. Enkele in deze discussie 
naar voren gebrachte opmerkingen zijn: 

• Opvallend vindt men het verschil tussen de kijk van bewoners en 
professionals over de resultaten van het SIGT. De deelnemers 
relateren dit verschil aan het zicht van professionals op de 
resultaten. Voor bewoners moet iets heel spectaculair verande-
ren willen ze daadwerkelijk verbetering waarnemen. Het eerder 
opleveren van de nieuwe buurt-accommodatie had hierin kun-
nen voorzien. Daarnaast speelt mee dat sommige veranderingen 
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soms sterk buurtgebonden zijn en daarom niet altijd voor 
iedereen zichtbaar. 

• Over de aandacht voor oudere jongeren wordt gesteld dat de 
16+ jongeren ook hun vertier buiten de wijk zoeken, maar dat 
omgekeerd jongeren van buiten naar Groenenhagen en Tuinen-
hoven komen.  

• Naar aanleiding van de professionalisering van het welzijnswerk 
wordt opnieuw opgemerkt dat het lange tijd onduidelijk was 
wat precies verwacht werd van Perspect. De voorwaarden 
waren onduidelijk of werden pas halverwege de rit bepaald. 

• Het einde is in zicht, zorg voor goede besteding van resterende 
middelen. 

 
Met de laatste opmerking is tevens de overstap gemaakt naar het 
tweede onderdeel van de panelbijeenkomst: thema’s voor de 
sociale agenda. 
 
 

6.3 Thema’s voor de sociale agenda van Groenenhagen en 
Tuinenhoven 
 
De panelbijeenkomst vormt in zekere zin de brug tussen investeren 
en implementeren. Het laatste beoogt het borgen en continueren 
van de resultaten door herdefiniëring van de inzet van reguliere 
middelen, aan de hand van de resultaten van het SIGT in combina-
tie met actuele ontwikkelingen. Maar ook betreft dit het vaststellen 
van zaken waar nog extra aandacht geboden is. Het fundament van 
de brug bestaat uit de oorspronkelijke doelen van het SIGT. Deze 
werden aan de deelnemers voorgelegd met de vraag om aan te 
geven welke de komende jaren in ieder geval verder aandacht 
behoeven. Tevens bestond de mogelijkheid om nieuwe doelen toe 
te voegen. Hieruit kwamen de volgende thema’s met bijbehorende 
subdoelen naar voren: 
• Ouderen 

• Ontmoetingsplekken 

• Bevorderen intercultureel contact 
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• Kinderen, Tieners en Jongeren 

• Versterken sociaalcognitieve ontwikkeling 

• Versterken ouderparticipatie in het kader van Brede-school 

• Bevorderen positieve aandacht voor jongeren 
 
• Verhouding bewoners 

• Versterken sociale contacten  

• Organisatieontwikkeling 
 
• Voorzieningen/dienstverlening 

• Vergroten toegankelijkheid/aantrekkelijkheid wijkvoorzie-

ningen voor jongeren 

• Stimuleren zelforganisatie (Springplankgroepen) 
 
• Individuele activering 

• Versterken individuele vrijwilligers 

• Verbeteren positie sociaal zwakkere groepen 
 
• Overige 

• Werken aan positieve beeldvorming over de wijk 
 
Vervolgens hebben we de deelnemers gevraagd drie thema’s aan te 
wijzen die volgens hen prioriteit behoeven. Dit levert in volgorde 
van prioriteit de volgende thema’s op: 

1. kinderen, tieners en jongeren 
2. ouderen 
3. individuele activering 
4. verhouding bewoners 
5. voorzieningen en dienstverlening.  

Bij deze prioritering merken de deelnemers op dat een deel van de 
beschikbare middelen gereserveerd moet worden voor onderhoud 
aan de bereikte resultaten. Verschillende activiteiten, zoals in het 
jongerenwerk en de allochtone vrouwengroepen, hebben nog basale 
ondersteuning nodig. De betrokken groepen zijn nog niet zover dat 
ze zelfstandig, dat wil zeggen zonder professionele ondersteuning, 
verder kunnen. Daarnaast dient een deel van het welzijnsbudget 
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geoormerkt te worden voor nieuwe initiatieven en activiteiten, 
afhankelijk van de vraag of de signalen die zich vanuit de wijk 
voordoen. Dit betreft het kunnen uitoefenen van de kernfunctie van 
het welzijnswerk: het bevorderen van ontmoeting, participatie en 
perspectief. Tot het veiligstellen van de basisactiviteiten behoort 
het beschikken over voldoende mogelijkheden voor inzet van het 
kinder-, tiener- en jongerenwerk. 
 
 

6.4 Prioriteiten en programma’s 
 
Na het prioriteren van de thema’s werden plenair de drie thema’s 
met de hoogste prioriteit uitgewerkt. Daaruit komen in ieder geval 
de contouren naar voren voor drie programma’s. Het gaat om een 
programma voor jongeren, tieners en kinderen, een programma 
voor ouderen en een programma voor individuele activering. 
Overigens betekent dit niet dat de overige thema’s (verhouding 
bewoners en voorzieningen en dienstverlening ) hiermee uit het 
vizier zijn. Al was het maar door de overlap tussen (aspecten van) 
de niet gekozen thema’s en de wel gekozen thema’s. 
 
 
PROGRAMMA 1: JONGEREN, TIENERS EN KINDEREN 
 

Er is met het SIGT reeds veel geïnvesteerd in voorzieningen en 
activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren. Dit resulteerde voor 
deze groepen in verschillende activiteiten op buurtniveau, zoals een 
wekelijkse kinderclub, vakantieactiviteiten voor kinderen, een 
meideninloop en een brassband voor jongeren, meiden en tieners. 
Voortzetting ervan staat echter onder druk door beëindiging van het 
SIGT. Gezien het toenemende aantal kinderen en jongeren in 
Groenenhagen en Tuinenhoven is verdere aandacht dringend 
gewenst. Uit de discussie komen de volgende onderwerpen/ 
aandachtspunten naar voren: 
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• Versterken van de sociaal-cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. 

• Verbeteren opvoedingsklimaat: 

• faciliteit om met ouders te werken en opvoedingsondersteu-

ning bieden. De Brede school kan hierin een belangrijke bij-

drage leveren. 

• In het kader van de Bredeschool het intensiveren van ouder-

participatie. 

• In de Ooievaar zou een opvoedwinkel moeten komen van 

waaruit bijvoorbeeld workshops aangeboden worden en voor-

lichting over opvoeding wordt gegeven. 
• Groepen ‘pellen’. 
• Meer straathoekwerk / ambulantwerk in de wijk voor de 

jongeren. 
• Meer sportvoorzieningen. 
• Muziek is een belangrijk onderdeel in het leven van jongeren, er 

moet meer aandacht voor muziek komen. Verwezen wordt naar 
de SMS-bus/mobiel in Hordijkerveld. Eventueel is TOS (Thuis op 
Straat) ook een goed initiatief. 

• Bijzondere aandacht vraagt de ontwikkeling rond de Bredeschool 
in samenhang met de voorgenomen nieuwbouw waar de basis-
scholen Prins Willem Alexanderschool en de Groene Palm in 
gevestigd zullen worden. De bevolkingssamenstelling en de 
achterstanden bieden bij uitstek een omgeving waarin een 
Bredeschoolvestiging alleszins een aangewezen voorziening is. 

 
In de aanpak en uitvoering dient een positieve benadering van de 
jongeren (jongeren als kans zien in plaats van als probleem) voorop 
te staan, in samenhang met het zoeken en faciliteren van de dia-
loog tussen de verschillende partijen. Een belangrijke rol is hier 
weggelegd voor het jongerenwerk. Dit vereist het beschikbaar 
stellen van voldoende middelen voor de uitvoering van de pro-
jecten. Verantwoordelijke partijen zijn deelgemeente IJsselmonde, 
Perspect, de basisscholen, ouders en jongeren. 
 Voor financiering kan gedacht worden aan de deelgemeente 
IJsselmonde, Bredeschoolgelden, fondsen en sponsoring (voor 
specifieke activiteiten) en eigen bijdragen. 
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PROGRAMMA 2: OUDEREN 

 
Hoewel verder afnemend in aantal, vormen de ouderen nog steeds 
een belangrijke aandachtsgroep. Verdere afname is niet wenselijk. 
Afname kan voorkomen worden door ouderen een aantrekkelijke 
leefomgeving te bieden. Die bestaat onder andere uit een 
gevarieerd aanbod van op ouderen afgestemde activiteiten. Daarbij 
dient de aandacht uit te gaan naar: 
• Meer bekendheid voor activiteiten: ‘Wat doen wij?’, ‘Wat 

kunnen we betekenen?’ Als voorbeeld wordt aangedragen het 
uitgeven van een gezamenlijk krantje waarin alle activiteiten 
van de verschillende organisaties staan beschreven. Het voor-
deel van een gezamenlijke krant is dat er één communicatie-
middel is en niet allemaal verschillende blaadjes.  

• Er moet een activiteitenkalender worden gemaakt. In samen-
hang met bovenstaand punt: de kalender maakt de activiteiten 
overzichtelijk, is laagdrempelig. De gemeente moet hierin het 
voortouw nemen. 

• De rol van de bewoners is belangrijk: bewoners maken mond tot 
mond reclame, dat is de beste reclame. 

• Er is behoefte aan vakkrachten. 
• Beschikken over goede woningen voor ouderen; levensloopbe-

stendig wonen.  
• Toegankelijk openbaar vervoer.  
• Voorzieningen voor ontmoeting en ontspanning; in de Ooievaar is 

een ontmoetingsruimte voorzien voor ouderen. Een mogelijk 
knelpunt is dat de Ooievaar nog meer aan de rand van de beide 
buurten komt te staan dan het Trefpunt; vooral voor de be-
woners/ouderen die aan de andere kant van de buurten wonen 
neemt de afstand tussen de woning en de voorziening toe. Dit 
staat op gespannen voet met de ‘rollator-/kinderwagennorm’, 
zoals verwoord door de WRR in zijn publicatie “Vertrouwen in 
de buurt” (WRR, 2005). Deze norm duidt op de loopafstand die 
een persoon moet afleggen om een basisvoorziening te berei-
ken. Die norm wint aan betekenis waar het gaat om prestatie-
veld 5 van de WMO: bevorderen deelname. 
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Bereikbaarheid is belangrijk als het gaat om het bevorderen van 
de deelname aan het maatschappelijke en sociale leven, zeker 
voor mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit. 

• Divers aanbod van activiteiten voor ouderen dat inspeelt op de 
behoefte.  

• Buitenruimtes moeten toegankelijk zijn voor de ouderen. Er zijn 
weinig ‘hangplekken’ voor ouderen. Ook hier is de WRR-norm – 
kinderwagen- en rollatortoegankelijk – van toepassing. De faci-
liteiten in de groene ruimtes moeten goed worden verdeeld. 
Geen jeu de boules plek naast het basketbal veldje. 

• Meer aandacht voor jong – oud (meiden uit de wijk organiseren 
activiteiten voor ouderen).  

• Preventief huisbezoek moet weer worden opgepakt. 
 
Als te betrekken partijen zijn de deelgemeente, SOIJ, Perspect en 
bewoners/vrijwilligers aangemerkt. In dit samenwerkingsverband 
heeft de deelgemeente de regie en heeft Perspect een aansturende 
rol. De benodigde financiële middelen kunnen afkomstig zijn uit 
eigen bijdragen, fondsen, de deelgemeente (WMO-gelden) en de 
woningcorporatie. 
 
 
PROGRAMMA 3: INDIVIDUELE ACTIVERING 
 
Doel van het programma ‘individuele activering’, is het vergroten 
van de zelfredzaamheid van mensen die in hun dagelijks leven 
geconfronteerd worden met problemen. Hierbij kan het gaan om 
zowel groepen als individuen. Daarbij gaat het om mensen met 
samenhangende problemen, zoal problemen bij de opvoeding in 
combinatie met schulden of isolement / eenzaamheid. Ouderen met 
een laag inkomen behoren nadrukkelijk tot de doelgroep. 
 Allereerst is het van belang dat de kwetsbare groepen in kaart 
worden gebracht: wat is het probleem, hoe groot is het probleem 
en om wie gaat het? Vervolgens moet er worden gekeken naar 
manieren waarop deze groep kan worden bereikt. Instanties die 
hierbij een rol kunnen spelen zijn; de Vraagwijzer, Woonbron (met 
betrekking tot huurschulden), Perspect, wijkagenten, basisscholen, 
OK-bank – Mensenwerk en SoZaWe (re-integratie en minimabeleid).  
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Aanbevelingen/handvatten met betrekking tot individuele 
activering zijn; 
• De groep ‘kwetsbaren’ moet individueel en outreachend worden 

benaderd, het moet een integrale benadering zijn; de hele 
situatie moet in ogenschouw worden genomen.  

• Inschakelen van de DOSA-methodiek zoals toegepast bij 
jongeren, waarbij vertrouwen winnen, luisteren, netwerk 
opbouwen en zorgen voor continuïteit belangrijke methodische 
invalshoeken vormen 

• Meer initiatieven op buurtniveau; bijvoorbeeld kringloopproject 
of kunst & cultuur projecten, waarbij met weinig middelen 
plekken worden gecreëerd waar bewoners terecht kunnen. 

 
Financieringsbronnen zijn de deelgemeente IJsselmonde (WMO-
gelden) en de gemeente Rotterdam (dienst SoZaWe). 
 
Met de drie programmavoorstellen borduren de deelnemers voort op 
de speerpunten zoals beschreven in het SIGT; ‘Kansen voor 
kinderen’, Geef jongeren een eigen gezicht in de buurten’, 
‘Investeren in ouderen’, ‘Rond en vooruit komen’ en ‘Servicestad’. 
 
Tegen deze achtergrond keren we in het volgende hoofdstuk terug 
naar de vraagstelling van de quickscan en trekken we onze 
conclusies, gevolgd door een aantal aanbevelingen voor het vervolg. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
 
 

7.1 Woon- en leefklimaat verbeterd 
 
In hoofdstuk 5 hebben we de resultaten en effecten van de in-
spanningen op de verschillende programmaonderdelen beschreven. 
Daarbij hebben we ons gebaseerd op de analyse van schriftelijk 
materiaal en de consultatieronde. Algemeen gesteld valt hieruit te 
concluderen dat het doel van het Sociaal Investeringsprogramma, 
het verbeteren van het sociale woon- en leefklimaat in Groenenha-
gen en Tuinenhoven, weliswaar nog niet in volle omvang gereali-
seerd is, maar wel op de goede en vooral veelbelovende weg. Er is 
sprake van versterking van de sociale samenhang, de participatie 
van bewoners neemt toe en de buurten lijken langzaam weer te 
winnen aan aantrekkelijkheid. Dit betreft vooral de buurt Tuinen-
hoven; Groenenhagen daarentegen wekt nog veel zorg op. De 
sociale infrastructuur is eveneens versterkt met het kinder- en 
tienerwerk, het jongerenwerk en het ontstaan van verschillende 
vormen van zelforganisatie onder allochtone vrouwen. Voorts zijn er 
nieuwe groepen vrijwilligers ontstaan, bijvoorbeeld rond de 
herinrichting van de buurttuinen en rond het jongerenwerk. 
Groenenhagen en Tuinenhoven herstellen zich van de inzinking die 
zich in de tweede helft van de jaren negentig voordeed. Dit herstel 
doet zich ook voor in fysieke termen. De (her)inrichting van de 
buurttuinen en sport- en speelplekken dragen bij aan de kwaliteit 
van de buitenruimte. In 2006 zijn de eerste contingenten nieuw-
bouwwoningen opgeleverd en verkocht. Deze oplevering wordt naar 
verwacht in 2008 gevolgd door de oplevering van enkele andere 
contingenten. De bouw van de nieuwe buurtaccommodatie laat 
echter nog een paar jaar op zich wachten. Hieronder lopen we na in 
hoeverre de doelen van de sociale investeringen zijn gerealiseerd. 
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Verbeteren van de leefbaarheid 
De Brassband Earth Quake kwam, zoals we zagen voort uit de 
aanpak van een aantal overlastgevende jongeren rond het Prinsen-
plein. Daarmee werd deze jongeren een nieuw perspectief voor-
gehouden dat zijn uitstraling naar andere jongeren niet heeft 
gemist. Desondanks is er nog steeds sprake van overlast door 
jongeren. De groepen die deze overlast veroorzaken zijn tamelijk 
ongrijpbaar, voor een deel omdat het hier ook gaat om jongeren 
van buiten de buurt en de wijk. De ongrijpbaarheid ervan maakt 
ook dat er geen zicht kan ontstaan op wat deze jongeren bezig 
houdt en waarvoor zij te interesseren zijn. Dit vraagt vanuit het 
zogeheten ‘reguliere ambulanten’ om een blijvende extra inzet, 
waarbij het in eerste instantie moet gaan om in gesprek te komen 
met deze jongeren. 
 Het ervaren van overlast is echter ook een kwestie van beleving 
en wederzijds begrip. De leefwereld van jongeren is een andere dan 
die van volwassenen en ouderen. Jongeren zoeken elkaar op en 
klitten samen op voor hen populaire plekken in de wijk. Vaak wordt 
door volwassen bewoners, en vooral ouderen, het rondhangen op 
zich al ervaren als overlast. Aan het ontwikkelen van wederzijds 
begrip is binnen het kader van het SIGT stevig gewerkt. Daarmee is 
ook vooruitgang geboekt. Jong en oud zijn gezamenlijk betrokken 
geraakt bij verschillende activiteiten. Daardoor is de communicatie 
tussen jongeren en volwassenen verbeterd. 
 
Kinderen en tieners tellen mee. 
Het aantal 0 – 16 jarigen is in de buurten Groenenhagen en 
Tuinenhoven in de jaren voorafgaand aan het SIGT fors gegroeid. 
Deze ontwikkeling heeft zich tijdens de SIGT-jaren onverminderd 
doorgezet. In vergelijking met de overige buurten van Groot-
IJsselmonde, maar zeker ook de andere wijken in de deelgemeente 
is het aandeel kinderen en tieners buitenproportioneel te noemen. 
Hun aantal omvat inmiddels 24% van de bevolking, tegenover 17% in 
heel IJsselmonde. Met de recente en aanstaande oplevering van 
nieuwe eengezinswoningen is te verwachten dat deze trend zich ook 
in de komende jaren nog zal doorzetten. Het door het SIGT 
ontwikkelde aanbod aan activiteiten voor kinderen en tieners 
voorziet daarom duidelijk in een behoefte. Opmerkelijk is dat in 
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samenhang hiermee binnen het kader van het SIGT op het niveau 
van de programmaonderdelen, niet of nauwelijks aandacht 
gevraagd wordt voor opvoedingsondersteuning. Gezien de ge-
noemde achterstanden beschouwen we dit als een gemiste kans. 
 
Toegenomen betrokkenheid van jongeren bij buurtactiviteiten 
Naast de ouderen zijn jongeren niet of weinig gehecht aan hun 
buurt, althans wanneer we afgaan op de bewonersenquête. 
Desondanks kan, gezien de deelname en vooral de vooruitgang 
daarin van jongeren aan de brassband en de jongereninloop, maar 
ook gelet op hun inzet bij de herinrichting van de buurttuinen, 
geconcludeerd worden dat de betrokkenheid van de jongeren bij de 
buurt en het buurtleven toeneemt. De investering in jongeren met 
extra formatie voor het jongerenwerk werpt vruchten af. De boom 
waaraan ze groeien, blijft van betekenis gezien de bevolkingsont-
wikkelingen. 
 
Scheppen van een aantrekkelijke woonomgeving voor ouderen 
Naast de aandacht voor kinderen en jongeren is er ook veel 
geïnvesteerd in bewoners die zich aan de andere zijde van de 
levensloop bevinden. Dit werd nodig geacht vanwege het massale 
vertrek van ouderen naar andere oorden. Voor een deel was dat 
omdat zij zich niet meer thuis voelden in hun buurt. Anderen 
vertrokken, al dan niet in samenhang hiermee, omdat hun (nieuwe) 
woonbehoeftes niet in de eigen buurt vervuld konden worden. Ook 
is een deel vertrokken vanwege sloop van hun woning. Wat de reden 
ook is, het SIGT was mede gericht op het tegengaan van verdere 
leegloop door te streven naar het creëren van een aantrekkelijke 
woonomgeving voor ouderen. Daarin was ook aandacht voor het 
ontwikkelen van wederzijds begrip tussen de ouderen en andere 
bewonersgroepen. De inspanningen op dit gebied hebben zich 
uiteindelijk beperkt tot het organiseren van een activiteitenaanbod 
in de sfeer van ontmoeting en ontspanning. Bovendien is dit 
aanbod, op twee activiteiten voor 50+ vrouwen na, met de 
overname van de verantwoordelijkheid hiervoor door Perspect 
beëindigd. Ouderen die hiermee geholpen waren, bijvoorbeeld als 
het gaat om uit een (dreigend) isolement te komen dreigen hierdoor 
opnieuw in de kou te komen staan. Gevreesd moet worden dat 
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daarmee de hele investering voor ouderen geen blijvende resultaten 
oplevert. 
 
Bouwen voor ouderen 
Behalve de beëindiging van een activiteitenaanbod voor ouderen, 
dat duidelijk in een behoefte voorzag, is er nog een andere op-
merkelijke kwestie waar we aandacht voor willen vragen. Dat doen 
we mede met het oog op het SIGT-thema ‘Buurt voor alle leef-
tijden’. Met de sloop van de Haegenburgh en de duplex-ouderen-
woningen is ook de voorraad ouderenwoning fors uitgedund. Hoewel 
het gaat om buurten met relatief veel laagbouw is het aandeel voor 
ouderen geschikte woningen, dat wil zeggen woning die zowel van 
buiten als binnen tredeloos toegankelijk zijn, beperkt. Nieuwbouw, 
in de vorm van appartementen, is in de toekomst voorzien bovenop 
de nog te bouwen buurtaccommodatie de Ooievaar, waarin tevens 
een voorzieningenblok is gepland. De appartementen zullen bestaan 
uit drie- en vierkamerwoningen, waarbij een aantal appartementen 
worden toegewezen aan de Laurensstichting (woonzorgservice), de 
Pameijerstichting (verstandelijk gehandicapten) en Steinmetz zorg 
en onderwijs (lichamelijk gehandicapten). De vraag is in hoeverre 
deze woningen tegemoet komen aan de woonbehoefte van vitale 
ouderen, de groep 50 – 80 jarigen. De opgeleverde en nog te 
bouwen eengezinswoningen zijn duidelijk niet bestemd voor deze 
groep en ook te groot gelet op hun woonbehoefte. De appartemen-
ten boven de Ooievaar zijn verbonden aan een zorgconcept, waar 
zij vooralsnog geen behoefte aan hebben. Betrekken van deze 
appartementen door deze groep ouderen leidt dan onvermijdelijk 
tot uitsluiting van ouderen die wel behoefte hebben aan wonen 
binnen een woon-zorgvoorziening. 
 
Versterken van de sociale infrastructuur door het stimuleren van 
organisatieontwikkeling en informele contacten tussen bewoners 
Een belangrijk doel was het bevorderen van de participatie door 
bewoners in het buurtleven. In dit verband zijn op verschillende 
terreinen resultaten geboekt. De inspanningen hebben onder meer 
geresulteerd in het ontstaan van enkele nieuwe organisatienetwer-
ken, zoals rond de brassband, de springplankgroepen en de her-
inrichting van de buurttuinen. Verschillende bewoners - jong en 
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oud, autochtoon en allochtoon - leveren niet alleen een eigen 
bijdrage aan deze activiteiten, maar komen op die manier ook met 
elkaar in contact en gesprek. Zo hebben de geleverde inspanningen 
binnen het speerpunt ‘Rond en vooruitkomen’ geresulteerd in het 
ontstaan van nieuwe allochtone vrouwengroepen. Daarmee is tevens 
het bewonerskader vanuit de allochtone groepen versterkt. De 
betrokken vrouwen maken duidelijk een ontwikkeling door in hun 
vermogen tot zelfredzaamheid. De conclusie is dan ook gerecht-
vaardigd dat hierin vooruitgang wordt geboekt. De versterking is 
echter niet van dien aard dat zij zonder ondersteuning verder 
kunnen. 
 Wat betreft de informele contacten komt uit de straatinterviews 
naar voren dat bewoners over het algemeen tevreden zijn over hun 
contacten met andere bewoners in hun buurt. Die tevredenheid 
strekt zich ook uit naar de mate waarin zij elkaar bijstaan. 
Tegelijkertijd zien de meesten hierin weinig of geen verandering 
vergeleken met enkele jaren geleden. Professionals constateren wel 
verbeteringen in de contacten tussen bewoners. 
 
Verbeteren van verhoudingen tussen buurtbewoners 
Afgaande op de bewonersenquête, maar ook wat de door ons 
geïnterviewde professionals daarover te zeggen hadden, is de 
integratie van nieuwe bewoners in de buurt nog steeds een forse 
bron van zorg. Sinds halverwege de jaren negentig is het hard 
gegaan met de instroom van bewoners met een niet-Nederlandse 
achtergrond. Groenenhagen en Tuinenhoven zijn samen inmiddels 
de grens van 50% allochtonen gepasseerd. Deze passage komt echter 
vooral voor rekening van Groenenhagen waar de bevolking nu voor 
bijna tweederde bestaat uit allochtonen. Een substantieel deel van 
de geïnterviewde bewoners is van mening dat de integratie van 
allochtonen verslechtert. De nieuwe instroom gaat sneller dan het 
proces van wederzijdse kennismaking en acceptatie aankan. Dit 
schrikt gevestigde bewoners af en levert regelmatig spanningen op 
tussen nieuwe en gevestigde bewoners. Die spanningen doen zich 
inmiddels niet meer alleen voor tussen autochtone en allochtone 
bewoners, maar ook tussen gevestigde allochtone en nieuwe 
allochtone bewoners. 
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Verbeteren van het fysieke en sociale beheer 
Zowel binnen als buiten het kader van het SIGT zijn diverse 
pogingen ondernomen om te komen tot participatieve vormen van 
fysiek en sociaal beheer. Het doel is bewoners meer te betrekken 
bij het beheer van hun woonomgeving. Daarin zijn de betrokken 
partijen maar gedeeltelijk geslaagd. De participatie van bewoners 
blijft moeizaam als het gaat om hun betrokkenheid bij het beheer 
binnen het onderdeel sociaal beheer. Van de beoogde twee 
wijkactiviteitencommissies is er één van de grond gekomen, 
namelijk de wijkactiviteitencommissie Tuinenhoven. 
 
Bestrijding van leegloop en te snelle doorstroming 
De buurten lijken langzamerhand weer goed te komen liggen bij 
woningzoekenden. De jaarlijkse instroom van nieuwe bewoners lijkt 
toe nemen. Tegelijk vertoont sinds 2004 het aantal (gevestigde) 
bewoners dat verhuist naar een andere wijk of plaats buiten de stad 
een dalende tendens. In hoeverre het SIGT hieraan bijgedragen 
heeft is niet duidelijk. Daarom is de conclusie niet gerechtvaardigd 
dat deze ontwikkelingen resulteren uit de geleverde inspanningen 
vanuit het SIGT. 
 
 

7.2 Ontwikkelingen in de sociaal-maatschappelijke 
context 
 
Met het laatste zijn we toe aan de vraag naar mogelijkheden voor 
een effectieve inzet van beschikbare middelen binnen de huidige 
sociaal-maatschappelijke context. Voor de beantwoording van dit 
deel van de vraagstelling was het uitgangspunt dat deze context aan 
verandering onderhevig is. Wat laat de quickscan hierover zien? 
 
 

7.2.1 Bevolkingssamenstelling 
 
Uit de analyse van de gegevens over de bevolkingssamenstelling en 
de woningmarkt in de afgelopen vijftien jaar, komt naar voren dat 
de ongewenste ontwikkelingen, zoals verwoord in het onderzoek 
van Vos (1998), voor een belangrijk deel omgebogen zijn in de meer 
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gewenste. Dit betreft in ieder geval het terugdringen van de 
doorstroom van bewoners. Er is weliswaar nog geen sprake van een 
vestigingsoverschot maar het verschil is klein. Op de woningmarkt is 
de belangrijkste verandering de toename van het aantal koopwo-
ningen als gevolg van de recente oplevering van eengezinswoningen 
op twee locaties in de buurten en de verkoop van huurwoningen 
door de woningcorporatie. De totale woningvoorraad is ten opzichte 
van de jaren 1999 bijna verdubbeld. 
 Er is, zoals hiervoor al gezegd, sprake van een versnelde in-
stroom van allochtone groepen. Dit heeft geleid tot de situatie dat 
in Groenenhagen tweederde van de bewoners behoort tot een 
etnische minderheid. In Tuinhoven blijft hun aandeel nog beneden 
de 50%. Mede doordat veel nieuwe bewoners tot de kansarme 
groepen behoren zijn tevens de sociaaleconomische identiteiten van 
de buurten verschoven. Waar Tuinenhoven vroeger gerekend werd 
tot de minder draagkrachtige arbeidersbuurten en Groenenhagen 
tot de beter gesitueerde witte boordenbuurten, is die situatie in 
feite nu precies andersom. Groenenhagen telt verhoudingsgewijs 
niet alleen meer allochtonen, maar kent ook een significant lagere 
arbeidsparticipatie en bijgevolg een lager inkomen per huishouden. 
 Naar leeftijdsopbouw is het beeld in zoverre onveranderd dat 
Groenenhagen en Tuinenhoven zich nog steeds kenmerken als 
kinderrijke buurten. Het verschil met de periode voor de invoering 
van het SIGT is dat zowel het aandeel kinderen als dat van de 
jongeren buitenproportioneel is toegenomen. Samen vormen zij nu 
een aandeel van 40% van de bevolking. 
 
 

7.2.2 Woon- en leefsituatie 
 
Bij de geïnterviewde bewoners vallen drie zaken op over de woon- 
en leefsituatie. Het eerste is dat volwassen bewoners overwegend 
iets meer gehecht zijn aan de wijk en hun straat dan aan de buurt 
waarin zij wonen. Weinig of geen hechting komt alleen voor bij 
jongeren en ouderen. Men is ook overwegend tevreden met de 
sociale kwaliteit van de directe woonomgeving; zeker als het gaat 
om de contacten met andere bewoners en vormen van burenhulp. 
Daarbij doet zich wel enig verschil voor tussen Groenenhagen en 
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Tuinenhoven. De bewoners van de laatste buurt zijn beter te 
spreken over deze kwaliteiten dan de bewoners van Groenenhagen. 
 In het licht van het SIGT en de daarmee geboekte resultaten is 
het verder opvallend dat een meerderheid van de geïnterviewde 
bewoners in hun buurt geen veranderingen waarneemt op de 
aspecten van het woon- en leefklimaat waar het SIGT op gericht is. 
Onderstaand schema toont het gemiddelde percentage bewoners 
dat vindt dat de woon- en leefsituatie in de afgelopen vijf jaar 
verbeterd, gelijk gebleven, of verslechterd is. Het gaat om het 
gemiddelde over de vijf aspecten: overlast, veiligheid, aanbod 
activiteiten, sport- en speelplekken en groenvoorzieningen. 
 

verbeterd Gelijk gebleven verslechterd 

24% 53% 23% 
 
Degenen die wel per onderwerp veranderingen zien zijn nagenoeg 
gelijk verdeeld in een deel dat verbeteringen constateert en een 
deel dat juist verslechteringen ziet. Tussen de buurten onderling is 
wel sprake van grote verschillen. Zo ziet over alle vijf de onderde-
len gemiddeld gerekend 20% van de Groenenhagers verbetering 
optreden, tegenover 27% die een verslechtering waarnemen. Voor 
Tuinenhoven komen deze cijfers uit op precies het omgekeerde. In 
deze buurt ziet 27% verbetering optreden, tegenover 20% die slechts 
verslechteringen waarneemt. Op de onderdelen beschouwd is er 
eveneens sprake van grote verschillen. Zo ziet een meerderheid in 
ieder geval geen verbetering als het gaat om de hoeveelheid 
overlast. Maar in Groenenhagen is die meerderheid bijna twee keer 
zo groot als in Tuinenhoven. 
 Als het gaat om activiteiten voor kinderen, tieners, jongeren en 
ouderen geeft van degene die hierin veranderingen constateren in 
meerderheid aan dat deze een verbetering betreffen in vergelijking 
met van vijf jaar geleden. In nog sterkere mate is dit het geval als 
het gaat om de kwaliteit van sport- en speelveldjes. Dit hangt ook 
samen met de plekken (buurten) waar ingrepen gepleegd zijn, zoals 
met de buurttuinen. 
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Zorgwekkend blijven de integratie van nieuwe allochtone bewoners 
en het opvoedingsklimaat. In beide buurten wordt de integratie van 
nieuwe bewoners matig tot slecht bevonden. In hun oordelen 
hierover gaan de bewoners van beide buurten min of meer gelijk 
op. Hetzelfde geldt het opvoedingsklimaat. Wel komt het 
opvoedingsklimaat in Tuinenhoven iets vaker met een voldoende uit 
de bus dan in Groenenhagen het geval is. 
 
Anders dan de meeste geïnterviewde bewoners constateren de 
geïnterviewde professionals vrijwel unaniem zeker vooruitgang in 
de kwaliteit van de woon- en leefsituatie. De rust keert terug, de 
buurten komen beter op de woningmarkt te liggen en ook in de 
verhoudingen tussen bewoners tekent zich verbetering af. Of deze 
vooruitgang ook voornamelijk toe te schrijven is aan de geleverde 
inspanningen wordt door hen echter betwijfeld. Het verschil met de 
opvattingen van de bewoners kan verklaard worden door de 
intensievere betrokkenheid van de professionals en het bredere 
zicht dat zij op de wijk hebben. Een andere, aanvullende verklaring 
is dat de professionals mogelijk kritischer zijn dan de bewoners over 
de situatie van enkele jaren geleden. Immers, de laatste zien in 
meerderheid niet alleen geen verandering in de situatie, maar ze 
zijn - met uitzondering van de overlast in Groenenhagen, de 
veiligheid in Tuinenhoven en het activiteitenaanbod - ook 
overwegend tevreden met die situatie, ook zoals deze voor vijf jaar 
geleden was. 
 
Samenvattend: hoewel de groep geïnterviewde bewoners gelet op 
het geringe aantal en de samenstelling naar leeftijd, herkomst en 
woonsituatie niet als representatief beschouwd kan worden, geven 
de uitkomsten stof tot overdenking. Immers, het niet-
representatieve karakter wil nog niet zeggen dat de uitkomsten 
daarom ook per definitie sterk afwijken van die wanneer de groep 
wel representatief zou zijn. Op zijn minst bieden ze een indicatie 
voor verdere aandacht als het gaat om de leefbaarheid van 
Groenenhagen en Tuinenhoven. Waar het om gaat is dat de 
geïnterviewde bewoners minder dan verwacht de effecten van vijf 
jaar sociaal investeren ervaren. Maar ook, dat zij de sociale pro-
blemen minder sterk lijken te ervaren dan het SIGT aangeeft. Een 
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mogelijke verklaring daarvoor is dat bewoners die in hun dagelijks 
leven geen problemen ondervinden, ook minder snel inspanningen 
en de eventueel daaruit voortvloeiende verbeteringen zullen 
signaleren. 
 Waar het nu op aan komt is de resultaten van zes jaar sociaal 
investeren te verzilveren. Daarvoor dragen we de hierna volgende 
aanbevelingen aan. We maken onderscheid tussen aanbevelingen 
die betrekking hebben op een overbruggingsscenario, ofwel 
activiteiten die tijdelijk een extra inzet behoeven, en aanbevelin-
gen die een meer structurele inzet behoeven. 
 
 

7.3 Aanbevelingen 
 
Het SIGT betrof een tijdelijke investering van gemeentelijke, 
deelgemeentelijke en private middelen, bovenop de reguliere 
inzetten van welzijnsmiddelen. De met de SIGT-middelen in gang 
gezette beweging aan activiteiten en onder bewoners zal vanaf nu 
waar nodig met inzet van de reguliere middelen voortgezet moeten 
worden. Wel stellen de deelgemeente en de woningcorporatie de 
komende jaren nog extra middelen ter beschikking ten bedrage van 
70.000 euro op jaarbasis. De vraag is welke programmaonderdelen 
daarvoor in aanmerking komen en of alle betrokken groepen en 
activiteiten ook zover zijn. Die vraag is vooral aan de orde bij de 
ondersteuning van allochtone vrouwengroepen en bij het voortzet-
ten van activiteiten in Jong & Oud. In aansluiting op de programma-
tische uitkomsten van de paneldiscussie doen we de volgende 
aanbevelingen, te onderscheiden aanbeveling ter overbrugging en 
aanbevelingen voor structurele inzetten. 
 
 

7.3.1 Aanbevelingen ter overbrugging 
 
Verken en benut de mogelijkheden van bestaande allochtone 
vrouwengroepen voor de omschakeling van de huidige intensieve 
vormen van ondersteuning naar begeleiding op afstand. 
Wat betreft de ondersteuning van allochtone vrouwengroepen 
bevelen we aan de mogelijkheden na te gaan voor en geleidelijk 
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afbouwen naar vormen van begeleiding en advisering. Daarbij zal 
expliciet in kaart moeten worden gebracht wat de betrokken 
vrouwen zelf kunnen en waar nog hulp bij nodig is. Het voortbe-
staan van deze groepen en de versterking met nieuwe vrijwilligers 
moet voorop staan. 
 
Verken de mogelijkheden voor fondsenwerving en sponsoring op het 
niveau van activiteiten 
Met het wegvallen van de SIGT-gelden is het zaak om uit te zien 
naar andere vormen van financiering. Juist op het niveau van 
activiteiten dienen zich verschillende mogelijkheden aan. 
Voorbeelden zijn fondsenwerving en sponsoring. Voor een deel is 
hier al een begin mee gemaakt. Dit betekent ook dat de ondersteu-
ning van de vrijwilligersgroepen zich meer moet gaan richten op het 
verwerven van benodigde kennis en vaardigheden. Wellicht dat de 
Buurtacademie hierbij diensten kan verlenen. 
 
Continueer de aandacht voor de relatie tussen jongeren en ouderen 
De aandacht voor de relatie tussen jongeren en ouderen heeft 
gewerkt. Er is meer wederzijds begrip ontstaan en jong en oud 
werkt vaker samen in het organiseren en uitvoeren van activiteiten. 
Zo is gebleken dat jongeren zich graag laten betrekken bij de 
organisatie van activiteiten mits ze daarin positief benaderd worden 
en ruimte krijgen voor eigen inbreng. Gezien het nog steeds 
bestaande probleem van overlast van jongeren is niettemin ook de 
komende tijd extra aandacht gewenst, zo niet noodzakelijk. Daarbij 
speelt ook de alom geuite wens mee voor realisatie van een eigen 
ruimte in de Ooievaar. Vrijwel alle geïnterviewden zijn van mening 
dat een deel van de overlast van jongeren veroorzaakt wordt 
doordat zij teveel aangewezen zijn op de buitenruimte. 
 

7.3.2 Aanbevelingen voor structurele inzetten 
 
Werk als deelgemeente, woningcorporatie, politie en jongerenwerk 
samen met de jongeren aan de realisatie van een jongerencentrum 
In een wijk waar bijna een vijfde deel van de bevolking bestaat uit 
jongeren is een jongerencentrum met een breed aanbod voor 
jongeren tot 24 jaar geen overdaad. Voor voldoende draagvlak is 
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het aan te bevelen om het jongerencentrum voor jongeren in heel 
Groot-IJsselmonde open te stellen. Het ontbreken van een dergelijk 
centrum, of welke ruimte dan ook voor jongeren, staat in schril 
contrast met de tijd en ruimte waarover andere bewoners be-
schikken in bijvoorbeeld het Trefpunt en de daar geboden moge-
lijkheden voor ontmoeting en ontplooiing. Het jongerencentrum 
Baroeg in Lombardijen komt niet in aanmerking als alternatief. Het 
ligt te ver uit de buurt en is tamelijk smal in aantrekkingskracht 
gelet op de grote verscheidenheid in cultuur en muziekstijlen onder 
jongeren. 
 
Zorg voor continuering van het kinder- en tienerwerk 
Groenenhagen en Tuinenhoven zijn buurten met relatief veel 
kinderen en tieners. Voor hun ontwikkeling is het van belang dat er 
een gevarieerd aanbod aan activiteiten in de eigen omgeving 
beschikbaar blijft. Dit dringt te meer gelet op de geringe mobiliteit 
van kinderen in samenhang met de bereikbaarheid van voorzienin-
gen elders vanuit de wijk. Met het SIGT is een start gemaakt met 
kinder- en tienerwerk in de eigen omgeving. Maar de daarvoor 
beschikbare formatie is afhankelijk van de SIGT-gelden. Waar deze 
niet langer beschikbaar zijn zal gezocht moeten worden naar 
andere bronnen. We bevelen daarom aan om een evenredig deel 
van de reguliere middelen voor kinder- en tienerwerk in Groenen-
hagen en Tuinenhoven te reserveren en aan te vullen met een 
evenredig deel van de extra middelen. Dit is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de deelgemeente en Perspect, eventueel 
in cofinanciering met de woningcorporaties. 
 
Continueer en verbreed het activiteitenaanbod voor ouderen 
Naast zorg en dienstverlening is een aantrekkelijk aanbod aan 
activiteiten voor ouderen een basisvoorwaarde voor een levensloop-
bestendige woonomgeving, ofwel in - termen van het SIGT - een 
buurt voor alle leeftijden. Dergelijke voorzieningen moeten op 
loopafstand bereikbaar zijn. Binnen de uitvoeringstermijn van het 
SIGT is daaraan voldaan. Beëindiging van deze inzet betekende 
tevens stopzetting van de activiteiten; althans dat was de 
boodschap die we kregen van de betrokken professionals. Het 
programmaboekje 2007 – 2008 van het Trefpunt vermeldt iets 
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anders. Er is volgens dit overzicht een inloopochtend voor 50+ 
vrouwen en een creatieve activiteit voor dezelfde doelgroep. Hoe 
dit ook zij, we bevelen aan om deze activiteiten te handhaven en 
tevens de behoefte te onderzoeken naar andere activiteiten, zowel 
voor binnen als voor buiten. Middelen hiervoor zijn te reserveren uit 
de reservering voor prestatieveld 5 van de WMO: Meedoen mogelijk 
maken. 
 
Schep mogelijkheden voor toerusting van zelforganisaties en 
andere vormen van vrijwilligerswerk voor het werven van nieuwe 
vrijwilligers 
Een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van activiteiten is 
het kunnen aantrekken van voldoende vrijwilligers. Hoewel nieuwe 
vrijwilligers geworven zijn, is het SIGT daarin minder goed geslaagd 
dan gehoopt. De bewonersenquête toont echter een relatief grote 
bereidheid onder bewoners om zich in te zetten voor hun buurt. Dit 
beschouwen we als een indicatie voor de ineffectiviteit van 
bestaande wervingsmiddelen. De activering van dit potentieel 
vereist daarom een kritische blik op de gangbare vormen van 
werving en daarvoor nieuwe onconventionele vormen te ontwikke-
len. Met dit oogmerk bevelen we tevens aan om de Buurtacademie 
te betrekken bij de deskundigheidsbevordering bij nieuwe 
vrijwilligers. Financiering kan plaatsvinden vanuit de geoormerkte 
gelden voor prestatieveld 4 van de WMO: Ondersteuning van 
mantelzorgers en vrijwilligers. 
 
Werk verder aan het verbeteren van de onderlinge relaties van 
betrokken partijen in de driehoek deelgemeente, woningcorpora-
ties en uitvoerende organisaties 
Hoewel de meeste programmaonderdelen bij de start van het SIGT 
op de rails zijn gezet, hebben bijna evenveel onderdelen te lijden 
gehad van belemmeringen in de concrete uitvoering. Daarvoor zijn 
verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals de fusie van het wel-
zijnswerk in IJsselmonde, personeelsverloop en onduidelijkheden 
over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit heeft bij de 
verschillende partijen over en weer tot spanningen en irritaties 
geleid en het wederzijdse vertrouwen geschaad. Aan het herstel 
hiervan is hard gewerkt. Desondanks oefenen de spanningen en 
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irritaties nog steeds hun invloed uit. We bevelen daarom aan om 
hier de komende tijd extra aandacht aan te besteden. Daarin 
kunnen de opdrachtgevers het initiatief nemen, bijvoorbeeld met 
het in uitvoering geven van de volgende vier aanbevelingen. 
 
Handhaaf en versterk de positie van Perspect als basisvoorziening 
voor ontmoeting, participatie en perspectief 
Met de inzetten op het gebied van ontmoeting, participatie en 
perspectief vervult Perspect een belangrijke functie als basisvoor-
ziening. Perspect is een brede welzijnsvoorziening met een 
integrale benadering. In de eerste jaren van zijn bestaan heeft de 
uitoefening van die functie onder druk gestaan. Dit heeft het 
vertrouwen in het kunnen van de organisatie en zijn medewerkers 
geschaad. De inzet en het daaraan verbonden herstel waarvan 
Perspect vanaf 2003 blijk geeft bevat echter alle redenen tot 
hernieuwd vertrouwen. In dit herstel heeft Perspect tevens laten 
zien dat de organisatie goed ligt bij de bewoners en hen weet te 
mobiliseren. Niet in de laatste plaats is dat vanwege de kennis bij 
deze organisatie van de bewoners en wat hen bezig houdt. Die 
kennis is van wezenlijk belang voor het bevorderen van de parti-
cipatie en het versterken van het perspectief van bewoners, maar 
tevens niet vanzelfsprekend aanwezig bij welzijnsorganisaties die 
elders gevestigd zijn en daardoor niet over de binding van Perspect 
met de buurten beschikken. Een welzijnsorganisatie kan alleen goed 
functioneren wanneer het integraal deel uit maakt van de sociale 
infrastructuur van de samenleving waarop hij zich richt. Daarbij is 
het wel zaak dat Perspect zich blijft versterken door de ingezette 
lijn van professionalisering door te zetten. 
 
Reserveer middelen waarmee ingespeeld kan worden op nieuwe 
vragen en ontwikkelingen 

Welzijnsorganisaties zijn niet uitsluitend te zien als uitvoerders van 

gemeentelijk beleid. Ze hebben tegelijk een eigen verantwoorde-

lijkheid als het gaat om activering en ondersteuning van bewoners. 

Die verantwoordelijkheid heeft met name betrekking op ontwikke-

lingen die (nog) niet vertaald zijn in beleid, maar wel om snelle en 

doeltreffende actie vragen. Het verdient daarom aanbeveling om 

structureel middelen te reserveren waarmee het welzijnswerk op 
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eigen initiatief kan inspelen op nieuwe vragen vanuit bewoners en 

actuele ontwikkelingen op het gebied van welzijn. Het spreekt 

vanzelf dat deze middelen verstrekt worden onder voorwaarde van 

een expliciete en transparante verantwoording van de besteding 

ervan. 
 
Onderzoek de noodzaak van het betrekken van nieuwe partners bij 
het samenwerkingsverband 
Voor de panelbijeenkomst zijn naast de direct betrokkenen, ook 
verschillende niet bij het SIGT betrokken partijen uitgenodigd. De 
reden om hen uit te nodigen en zo mee te kunnen denken en te 
werken aan de implementatie en continuering van de resultaten 
was, dat zij steeds meer gemist werden als deskundige en belang-
hebbende partijen. Die reden is daarom een legitiem uitgangspunt 
voor versterking van het samenwerkingsverband rond SIGT en de 
follow-up daarvan. Het gaat om organisaties die een expliciete rol 
spelen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling van kinderen 
en om organisaties met functies op het gebied van zorg en dienst-
verlening. Tot de eerste categorie rekenen we de basisscholen en 
de peuter- en kinderopvang. Organisatie van de tweede categorie 
zijn de organisaties die deel uitmaken van het Lokaal Zorgnetwerk. 
De laatste is van belang als het gaat om te komen tot een op de 
behoeften van ouderen afgestemd pakket van zorg- en dienstverle-
ning vanuit de toekomstige buurtvoorziening. Het hoeft geen betoog 
dat bewoners, via de VBC, een nadrukkelijke betrokkenheid blijven 
houden in dit samenwerkingsverband. Daarnaast is het van belang 
om ook na te gaan hoe de groeiende groep eigenaar/bewoners 
betrokken kunnen worden bij het samenwerkingsverband. 
 
Ontwikkel een gezamenlijke wijkvisie en wijkactieplan 
Aansluitend op de vorige aanbeveling, bevelen we tevens aan om in 
dit verband te werken aan een gezamenlijke wijkvisie en dit te 
verbinden aan een integraal wijkactieplan. De huidige wijkvisie is 
bijna tien jaar geleden opgesteld en is, gelet op de ontwikkeling 
sindsdien, aan revisie toe. Dit biedt tevens de gelegenheid om de 
wijkvisie en het wijkactieplan tot een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid te maken. De wijkvisie en het wijkactieplan moeten tevens 
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voorzien in aanknopingspunten voor de door Perspect reeds in-
gezette professionalisering van het welzijnswerk. 
 
Stel een netwerkcoördinator aan 
Om een constructieve en vooral productieve voortzetting van het 
samenwerkingsverband te bereiken bevelen we aan om een 
netwerkcoördinator aan te stellen. Deze coördinator heeft als 
opdracht om vanuit de (te ontwikkelen) wijkvisie en het wijkactie-
plan de uitwisseling op basis van ontvangen signalen vanuit het 
netwerk de ontwikkeling en uitvoering van aanpakken waar deze om 
gezamenlijke actie vragen aan te sturen. Coördinatie is nodig om 
tot een daadwerkelijk uitvoering van een integrale wijkaanpak te 
komen; niet tijdelijk maar duurzaam. De netwerkcoördinator kan 
een deelgemeentelijke verantwoordelijkheid zijn, waarbij deze 
tevens zorg draagt voor de aansturing van de wijkwelzijnsorganisa-
tie Perspect en Stichting Ouderenwerk IJsselmonde. 
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