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FORUM	is	een	onafhankelijk	kennisinstituut	op	het	terrein	van	multiculturele	vraagstukken	vanuit	het	
perspectief	van	de	democratische	rechtsstaat,	sociale	cohesie	en	gedeeld	burgerschap.	
FORUM	vergaart	kennis	op	het	brede	terrein	van	integratie,	stelt	deze	beschikbaar	en	zet	de	kennis	om	in	
praktisch	toepasbare	methoden	en	producten.	

Voor meer informatie: www.forum.nl

Bronvermelding
Het	is	toegestaan	uit	dit	rapport	te	citeren,	mits	als	bron	FORUM	wordt	vermeld.



  3

voorWoorD 

Diversiteit in wonen: open en uitnodigend

Ter inleiding op het rapport ‘Diversiteit in Wonen’ is corporatiebestuurder Martien Kromwijk gevraagd naar zijn 

visie op dit onderwerp. Martien Kromwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonbron Rotterdam, is een 

gedreven bestuurder met een duidelijke visie op de belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de grote steden. Deze 

visie heeft hij helder verwoord in de FORUM jaarlezing 2008: ‘De buurt als catwalk voor integratie’. Kern van zijn 

betoog: er ontstaat een nieuwe vitaliteit in de wijken, die zich niet makkelijk laat vangen in standaard monitors en 

statistieken.

Wooncorporatie Woonbron is actief in Groot-Rotterdam en kent dus – letterlijk en figuurlijk – een grote diversiteit 

aan huurders. Woonbron Rotterdam loopt met haar aanpak in veel zaken voorop. Zij wil haar huurders en wijkbe-

woners sociale kansen en een wooncarrière bieden. Zo biedt de corporatie haar woningen ‘te woon’ aan, er is de keuze 

om te huren of te kopen. Hierdoor blijven bijvoorbeeld sociale stijgers en rolmodellen in de wijk behouden. 

Meteen	maar	met	de	deur	in	huis:	bij	diversiteit	in	wonen	gaat	het	naar	mijn	mening	niet	om	‘bouwen	voor	
allochtonen’,	of	‘multicultureel	bouwen’,	maar	om	een	diepere	laag:	het	creëren	van	de	sfeer	van	een	wereld-
stad,	waar	mensen	ontspannen	en	onbevangen	kunnen	wonen	en	samenleven:	open	en	uitnodigend.
Eén	van	de	projecten	waar	ik	trots	op	ben,	is	het	wooncomplex	Le	Medi	in	de	Rotterdamse	stadsvernieu-
wingswijk	Bospolder.	Met	het	door	de	Marokkaans-Nederlandse	filosoof	Hassani	Idrissi	bedachte	concept	
is	een	statement	gemaakt.	Le	Medi	is	een	project	met	een	mediterrane,	kosmopolitische	uitstraling,	zeker	
niet	exclusief	voor	mensen	van	mediterrane	komaf.	Het	begrip	‘diversiteit	in	wonen’	–	of	het	onduidelijke	
‘multicultureel	bouwen’	–	moet	niet	te	eng	worden	opgevat.	Het	moet	juist	niet	om	het	label	gaan.	Er	is	
behoefte	aan	nieuwe	woonsferen,	waartoe	mensen	die	openstaan	voor	buren	van	verschillende	komaf,	zich	
door	bepaalde	overeenkomstige	waarden	aangetrokken	voelen.	Uit	het	boekje	Rotterdam, een open stad	(2002)	
van	Jan	Willem	Duivendak	blijkt	dat	deze	stad	gekenmerkt	wordt	door	het	mondiale,	het	kosmopolitische.	
Het	kosmopolitische,	daar	onderscheidt	Rotterdam	zich	eigenlijk	van	andere	steden.	In	een	kosmopoliti-
sche	wereldstad	voel	je	vanuit	verschillende	culturen	veel	meer	ruimte	en	vrijheid	om	jezelf	te	zijn,	letterlijk	
ruimte	om	te	leven,	jezelf	te	ontplooien.	In	Rotterdam	wordt	dit	versterkt	door	de	bebouwde	omgeving,	door	
de	architectuur.	In	Amsterdam	is	dat	veel	minder	het	geval,	daar	wordt	de	creativiteit	overheerst	door	de	an-
ciënniteit.	Je	ziet	op	dit	moment	dan	ook	steeds	meer	creatieve	ondernemers	uit	Amsterdam	naar	Rotterdam	
komen	–	juist	vanwege	die	andere	ambiance,	die	mondiale	houding,	die	veel	opener	houding.	
Die	diepere	laag,	dat	is	voor	mij	de	meest	essentiële.	Als	je	die	laag	wilt	koesteren,	dan	koester	je	een	atmo-
sfeer:	je	wilt	een	stad	zijn	in	deze	veranderende	samenleving,	met	veel	immigratie,	verschillende	mensen,	
culturen,	achtergronden,	ambities	en	houdingen.	

Voor verschillende groepen
Mondiale	architectuur	vind	ik	hierin	een	factor	van	belang.	Onze	ideeën	om	met	‘allochtone’	ontwerpen	iets	
te	doen,	zijn	er	vooral	op	gericht	om	die	open	en	uitnodigende	sfeer	te	versterken.	Bij	de	karakteristiek	van	
Rotterdam	als	architectuurstad,	en	de	al	aanwezige	mondiale	kenmerken	in	dat	palet,	zou	het	goed	zijn	om	
een	aantal	expressies	te	hebben	die	ook	mensen	uit	het	mediterrane	gebied	interessant	vinden,	die	het	her-
kennen.	Dat	hoort	bij	het	ensemble	wat	zo’n	wereldstad	‘maakt’.	
Maar:	het	gaat	wat	mij	betreft	níet	om	aparte	‘allochtone’	woonprojecten,	niet	om	het	specifiek	inspelen	op	
‘allochtone’	woonwensen	rond	de	woning	en	indeling	daarvan.	Le	Medi	heeft	zich	daar	ook	niet	op	gericht.	
Diversiteit	in	wonen	en	architectuur	heeft	helemaal	niet	de	ambitie	om	te	zeggen:	dát	is	tenminste	een	wo-
ninginrichting	of	een	plattegrond	die	mensen	herkennen.	Of	dat	er	gezegd	wordt:	daar	zullen	wel	allemaal	
allochtonen	gaan	wonen,	omdat	die	zoiets	hebben	van	‘dan	kan	ik	ergens	gaan	wonen	in	Rotterdam	waar	ik	
me	thuis	voel	want	dat	herken	ik	nog	van	thuis’.	Sowieso	géldt	dat	voor	de	meeste	mensen	ook	niet,	want	het	
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merendeel	van	de	zogenaamde	allochtonen	is	hier	geboren	en	opgegroeid,	en	zal	omgekeerd	heel	erg	moe-
ten	wennen.	Maar	architectuur	als	Le	Medi	is	wel	een	expressie	die	het	karakter	van	een	wereldstad	–	open,	
uitnodigend	–	heel	erg	versterkt.	
Om	de	juiste	sfeer	te	creëren	in	Le	Medi,	is	er	niet	met	specifieke	focusgroepen	of	opdrachtgroepen	gewerkt.	

Men	heeft	zich	verdiept	in	de	stijlkenmerken	van	het	mediterrane	bouwen	en	deze	toegepast.	Die	medi-
terrane	kenmerken	zorgen	voor	een	woonsfeer	die	aantrekkelijk	is	voor	verschillende	bevolkingsgroepen,	
allochtonen	én	autochtonen,	die	hier	bewust	voor	kozen.	Dit	was	ook	een	voorwaarde	voor	de	toenmalige	
wethouder	Pastors,	die	positief	tegenover	het	bouwproject	stond.	Hij	wilde	een	open,	communicerende	en	
níet	wegkijkende	stad,	geen	stad	die	zich	verstopt	of	met	witte	en	zwarte	enclaves.	

Keuzevrijheid in het bouwen
Eén	van	de	kenmerken	van	het	mediterrane	bouwen	is	dat	je	het	ijzervlechtwerk	in	de	muren	naar	boven	
ziet	uitsteken.	Ofwel:	de	woning	is	uitbreidbaar	wanneer	de	bewoner	dat	wil.	Deze	flexibiliteit	kun	je	als	
opdrachtgever	meenemen	in	het	ontwerp.	Voor	Le	Medi	waren	flexibiliteit	en	individuele	keuzevrijheid	erg	
belangrijk,	maar	je	hoeft	het	niet	per	se	in	de	architectuurstijl	mee	te	nemen.	In	Le	Medi	is	keuzevrijheid,	of-
wel	eigen	woonexpressie,	gecombineerd	met	een	omgeving	die	een	architectonische	uitstraling	heeft.	Als	de	
opdrachtgever	maar	slim	kiest,	en	het	goed	doet,	dan	hoeft	het	voor	de	duur	en	moeilijkheid	van	het	bouw-
proces	niet	uit	te	maken	of	er	bijvoorbeeld	met	de	vorm	of	indeling	van	de	gevels	gedifferentieerd	is	tussen	
de	woningen.	Als	die	differentiatie	in	het	ontwerp	eerst	maar	goed	benoemd	wordt,	en	vóór	de	bouw	met	de	
toekomstige	bewoner	diens	eisen	gedefinieerd	worden.	Dit	heeft	niet	meer	principieel	te	maken	met	multi-
culturele	architectuur	en	vormgeving	maar	met	de	procesgang,	met	de	organisatie	rondom	het	opdrachtge-
verschap.	Als	er	bij	het	proces	van	multicultureel	bouwen	al	meerkosten	aan	het	bouwen	en	bouwmateriaal	
zitten,	en	er	daarnaast	vertragende	factoren	spelen,	dan	komt	dat	naar	mijn	idee	doordat	er	bij	het	begin	van	
het	bouwproces	te	lang	wordt	nagedacht	over	welke	opdracht	er	gegeven	is.	

Van theorie naar praktijk 
Wanneer	we	naar	steden	kijken	waar	grote	groepen	allochtonen	wonen,	dan	valt	op	dat	er	maar	weinig	
multicultureel	gebouwd	wordt.	Waarom	gebeurt	dit	zo	weinig?	Als	je	de	consument	centraal	stelt,	is	het	toch	
logisch	dat	je	bouwt	naar	de	vraag	die	er	is?	De	consument	is	bij	deze	specifieke	vorm	van	bouwen	bovendien	
tevens	de	opdrachtgever.	De	vertaling	vanuit	een	uit	onderzoek	voortkomende	affiniteit	(‘we	zouden	het	wel	
leuk	vinden	als’)	naar	het	werkelijk	bouwen	van	dergelijke	projecten,	ligt	echter	moeilijk.	De	vraag	is	im-
mers	altijd:	wordt	een	product	straks	ook	inderdaad	afgenomen,	en	hebben	de	specifieke	kenmerken	van	het	
product	een	meerwaarde	bij	de	afname	en	de	prijsvorming	ervan?	Bovendien	ligt	tussen	de	wens	om	een	wo-
ning	te	kopen	of	te	huren	en	dat	uiteindelijk	ook	doen,	een	groter	gat	dan	men	denkt.	Ik	ben	van	mening	dat	
dit	niets	met	multiculturaliteit	te	maken	heeft,	maar	met	opdrachtgeverschap.	De	vraag	is	hier,	met	andere	
woorden,	in	hoeverre	er	geparticipeerd	wordt	door	(allochtone)	bewoners.	
Wat	is	er	nodig	om	multiculturele	projecten	aan	te	moedigen?	Om	te	beginnen:	dat	je	een	buurt	laat	zien	dat	
je	een	open	houding	hebt,	en	daarnaast	een	verbinding	maakt	waarin	iedereen	meetelt.	Dit	moet	vervolgens	
ook	tot	uitdrukking	komen	in	de	vormgeving	van	de	projecten.	Een	voorbeeld	hiervan	is	de	multiculturele	
expressie,	een	expressie	in	woongebouwen	die	je	bewust	en	herkenbaar	laat	sporen	met	waar	mensen	van-
daan	komen	of	waar	mensen	hun	‘roots’	hebben.	Dit	zou	de	belangrijkste	drijfveer	moeten	zijn	wanneer	je	
multicultureel	bouwen	wilt	aanmoedigen.	En	daar	moet	je	dus	heel	basaal	over	nadenken.

Divers bouwen: een ander paradigma
Ik	vraag	me	af	wat	de	inrichtingsprincipes	en	uitingsprincipes	zijn	die	je	in	de	loopjes	en	confrontaties	(of	
de	non-confrontaties)	van	mensen	wil	aanmoedigen	of	juist	vermijden.	De	simpelheid	van	Talja	Bloklands	
essay	‘Ontmoeten	doet	ertoe’	voor	corporatie	Vestia	over	ontmoetingsplaatsen,	de	bankjes	in	de	wijken	en	
dergelijke…	dat	zit	ook	een	beetje	in	die	buurt.	Dus	dat	je	het	zo	inricht	dat	er	een	aanmoediging	in	zit:	hoe	
krijgen	mensen	in	een	meer	ontspannen	verhouding	het	idee	van	‘het	is	niet	alleen	voor	mij	maar	het	is	óók	
voor	mij,	en	ik	ga	met	respect	om	met	mijn	omgeving	en	mijn	buren’.	Dat	is	wat	je	wilt	creëren.	Ik	denk	
niet	dat	dat	uit	lijstjes	komt,	maar	wel	uit	de	bewustwording	waaraan	dit	soort	publicaties	en	bijeenkomsten	
bijdraagt.	En	dat	vind	ik	ook	echt	nodig.	
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Ik hoop dat we als het ware naar het volgende paradigma stappen, en zien dat de wereld groter is. Zodat we 
uiteindelijk kunnen toewerken naar een beter leefklimaat van wijken. Hierbij zullen we niet met repressieve 
maatregelen maar preventief moeten werken. De waarde ligt uiteindelijk in hoe men met elkaar omgaat in 
de wijk, en of dit terug te vinden is in de vastgoedwaarde en de beheerkosten van de wijk. Als mensen beter 
met elkaar leren samenleven, wordt er bespaard op die beheerkosten. Een buurt met een plezierige uitstra-
ling en waar gemeenschappelijkheid sterk benadrukt wordt, zal een positieve invloed hebben op gezondheid, 
onderwijs en ontplooiingswijzen. 

Bij het ontwikkelen van ‘diverse’ woonprojecten is verder van belang dat ze bijdragen aan een ontspannen 
atmosfeer in de buurt. Het kan echter ook heel contraproductief werken. Men zal daarom vooraf bewust 
moeten nadenken over het concept: wat houdt het precies in om op een dergelijke manier te bouwen en te 
wonen, wat zit er allemaal aan vast?

Duurzame belangen
Het is vooral zaak om op zoek te gaan naar diegenen die een langetermijnbelang hebben in de wijk. Dat zijn 
beleggers, corporaties, overheden en de bewoners zelf. Bouwend Nederland vind ik veel minder tot deze 
groep behoren. Bij de (her)ontwikkeling van een gebied moet goed nagedacht worden over welke kwaliteiten 
dat gebied en het léven daar moeten hebben. Dit ligt logischerwijs niet slechts bij één partij, het gaat altijd 
om een domein waar verschillende partijen samenkomen. Dat is ook de kans die hier ligt. Een aantal partijen 
moet ertoe gebracht worden deze tool – oog voor divers bouwen en wat daarbij komt kijken – mee te nemen 
om een bewuste afweging te maken. 

Martien Kromwijk
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Twee opmerkingen vooraf

In	dit	rapport	worden	vaak	de	aanduidingen	‘multicultureel’	en	‘niet-multicultureel’	gebezigd,	met	name	
in	verband	met	bouwprojecten.	Nu	menen	de	onderzoekers,	mét	vele	anderen,	dat	er	eigenlijk	niet	zoiets	
bestáát	als	multicultureel	of	niet-multicultureel	bouwen.	Beter	bruikbare	termen	lijken	echter	nog	niet	
voorhanden.	Het	woord	‘divers’	voor	multicultureel	dekt	de	lading	weliswaar	beter,	maar	leidt	al	gauw	tot	
misverstanden.	En	‘regulier’	voor	niet-multicultureel	stuit	op	het	bezwaar	dat	twee	van	de	drie	desbetreffende	
voorbeeldprojecten	via	het	allesbehalve	reguliere	CPO	(collectief	particulier	opdrachtgeverschap)	tot	stand	
kwamen.	Om	aan	te	geven	dat	de	aanduidingen	‘multicultureel’	en	‘niet-multicultureel’	ons	eigenlijk	niet	
zinnen,	zouden	we	ze	het	liefst	consequent	tussen	aanhalingstekens	zetten.	Maar	om	de	lezer	niet	nodeloos	
te	vermoeien	met	gekrioel	van	leestekens,	hebben	we	besloten	deze	in	de	meeste	gevallen	achterwege	te	
laten.	

Eenzelfde	kanttekening	plaatsen	we	bij	het	eveneens	veelvuldig	terugkerende	begrip	‘allochtonen’.	Dit	
(terecht)	vaak	verguisde	begrip	is	in	verschillende	opzichten	moeilijk	hanteerbaar.	Zo	wordt	het	nogal	eens	
gebruikt	om	mensen	aan	te	duiden	die	volgens	de	officiële	definitie	helemaal	geen	allochtoon	zíjn.	Maar	ook	
suggereert	de	term	ten	onrechte	dat	het	om	een	homogene	groep	gaat,	terwijl	dé	allochtoon	niet	bestaat.	De	
auteurs	van	dit	rapport	zijn	zich	uiteraard	bewust	van	de	grote	diversiteit	onder	allochtone	Nederlanders,	
maar	konden	vaak	geen	goed	alternatief	vinden.	Om	recht	te	doen	aan	alle	bezwaren,	zouden	we	dus	ook	de	
term	‘allochtonen’	tussen	aanhalingstekens	moeten	plaatsen.	Echter,	omwille	van	de	leesbaarheid	en	een	
rustiger	tekstbeeld	hebben	we	besloten	die	ook	hier	aan	de	verbeeldingskracht	van	de	lezer	over	te	laten.	
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inleiDing:  
Doel, achtergronD en opzet van het onDerzoek

Aanleiding en doel

“Als	blijkt	dat	multicultureel	bouwen	niet	duurder	is	en	de	processen	rondom	multicultureel	bouwen	niet	
moeilijker	zijn	dan	de	huidige	bouwvormen,	dan	zal	er	meer	multicultureel	gebouwd	worden.”	Deze	reactie	
van	Elco	Brinkman	(voorzitter	Bouwend	Nederland)	in	2006,	kwam	op	de	vraag	van	FORUM	(Instituut	voor	
Multiculturele	Vraagstukken)	waarom	er	nog	zo	weinig	gebouwd	wordt	voor	de	woonconsument	die	graag	
zijn	culturele	achtergrond	wil	terugzien	in	zijn	of	haar	woning.	De	onderzoeksvraag	vanuit	FORUM	aan	
bureau	Labyrinth	luidde	dan	ook:	zijn	de	processen	rondom	multicultureel	bouwen	moeilijker	en	de	kosten	
hieromtrent	hoger	dan	bij	de	bestaande	bouwvormen?	

Daarnaast	zijn	de	volgende	uitspraken,	publicaties	en	gebeurtenissen	aanleiding	geweest	voor	dit	onderzoek:

2000	 	Nick	Wates	omschrijft	‘community	architecture’	als	een	van	de	vele	namen	voor	het	bouwproces	
dat	in	Nederland	wel	wordt	aangeduid	als	multicultureel	bouwen.	Wates	bestudeert	de	ver-
schillen	tussen	enerzijds	de	reguliere	architectuur,	waarbij	professionals	en	beleidsmakers	alle	
beslissingen	nemen	voor	de	uiteindelijke	kopers	van	de	huizen,	en	anderzijds	‘community	archi-
tecture’,	waarbij	de	architectuur	een	resultaat	is	van	de	ware	participatie	van	de	desbetreffende	
gemeenschap	(Wates,	N.	(2000)	in:	Moatasim,	F.	(2005)).

2001	 	Universiteit	Utrecht,	het	essay	‘Wonen	in	multiculturele	steden’	van	G.	Bolt	en	R.	van	Kempen,	
in	opdracht	van	de	VROM-raad	(ministerie	van	VROM,	Den	Haag).	

2002	 Adviesrapport	van	de	VROM-Raad:	‘Smaken	verschillen:	Multicultureel	bouwen	en	wonen’.
2006	 	FORUM-expertmeeting	met	Elco	Brinkman.	Tijdens	deze	meeting	stonden	de	kosten	van	multi-

cultureel	bouwen	centraal,	alsook	de	kwestie:	‘Is	er	vraag	naar	multicultureel	bouwen?’
2009	 	Minister	Van	der	Laan	(Wonen,	Wijken	en	Integratie)	vraagt	zich	in	2009	af:	“Waar	richt	je	je	

als	burger	op?	Marokkanen	en	Turken	met	een	eigen	woning	in	hun	herkomstland	richten	zich	
nadrukkelijk	op	het	land	van	herkomst	en	daardoor	niet	op	Nederland”.

2009		 	Het	artikel	‘Een	open	enclave’	in	Stedebouw en architectuur	uit	2009	van	Radboud	Engbersen	van	
de	Stuurgroep	Experimenten	Volkshuisvesting	(SEV).	Hierin	vraagt	hij	zich	onder	meer	af	welke	
voordelen	het	de	zwarte	buurt	Spangen	(Rotterdam)	oplevert,	als	een	autochtone	middenklasse-
groep	in	een	enclave	midden	in	de	buurt	komt	te	wonen.	

Gedurende	vijf	maanden	deed	Labyrinth	in	opdracht	van	FORUM	vergelijkend	onderzoek	naar	multiculture-
le	en	niet-multiculturele	nieuwbouwprojecten	in	Nederland.	Er	is	nog	weinig	bekend	over	de	mogelijke	ver-
schillen	tussen	beide	soorten	projecten.	Het	doel	was	om	die	verschillen	boven	tafel	te	krijgen	én	verdieping	
te	brengen	in	het	begrip	‘multicultureel	bouwen’.	Ook	bekeken	we	of	deze	term	wel	de	juiste	is.	Daarnaast	
onderzochten	we	of	er	bepaalde	doelgroepen	zijn	die	zich	in	het	bijzonder	aangesproken	voelen	door	multi-
culturele	bouwprojecten,	in	hoeverre	de	betrokkenheid	bij	het	bouwproces	van	belang	is	voor	de	toekomstige	
bewoners,	en	hoe	deze	betrokkenheid	verbeterd	kan	worden.	Dit	rapport	wijkt	licht	af	van	veel	bestaande	
literatuur	over	het	onderwerp,	doordat	de	bewoners	van	de	projecten	direct	betrokken	zijn	bij	dit	onderzoek.	
Ook	zijn	multiculturele	en	niet-multiculturele	projecten	nog	niet	eerder	op	zo’n	manier	met	elkaar	vergele-
ken.	(Over	de	opzet	leest	u	verderop	meer	onder	‘De	methodologie’.)
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De achtergrond

Woningmarkt sterk veranderd
De	Nederlandse	woningmarkt	is	sterk	veranderd	sinds	de	economische	conjunctuur	vanaf	medio	2008	
een	verslechtering	liet	zien.	Mensen	wachten	met	grote	uitgaven	en	stellen	de	aankoop	van	een	woning	uit	
vanwege	de	economische	onzekerheid.	Dit	heeft	logischerwijs	grote	gevolgen	voor	de	woningmarkt.	Die	is	
steeds	meer	van	een	aanbodmarkt	naar	een	vraagmarkt	verschoven	(de	koper	ofwel	de	vrager	heeft	het	nu	
voor	het	zeggen),	waardoor	de	aankoop	van	woningen	vertraagd	wordt.	Woningen	zullen	weer	eenvoudiger	
te	verkopen	zijn	wanneer	er	meer	financiële	zekerheid	is	voor	de	consument.	Dit	geldt	ook	voor	projecten	die	
zich	onderscheiden	van	de	gangbare	vormen	van	bouwen.	Hierbij	valt	onder	meer	te	denken	aan	het	(collec-
tief)	particulier	opdrachtgeverschap,	waarbij	de	consument	geheel	naar	eigen	inzicht	–	onder	de	voorwaarden	
van	het	bouwbesluit	–	een	woning	kan	laten	bouwen.

Van koper naar coproducent
De	slechte	economische	situatie	zorgt	ervoor	dat	men	in	de	woningbouwsector	creatief	na	moet	denken	over	
nieuwe,	aansprekende	en	daarmee	beter	verkoopbare	concepten.	Dit	vraagt	echter	om	een	andere	houding	
van	professionals	in	die	sector	jegens	(toekomstige)	kopers.	De	koper	staat	nu	namelijk	centraal,	met	zijn	
specifieke	woonwensen.	Vanwege	de	veranderende	situatie	op	de	woningmarkt	zal	de	consument	zich	méér	
aangesproken	moeten	voelen	voordat	hij	tot	koop	of	huur	van	een	woning	overgaat.	In	het	algemeen	ontwik-
kelt	de	consument	zich	steeds	meer	tot	een	kritische	consument,	die	invloed	wil	uitoefenen	op	het	te	kopen	
product.	Van	passieve	koper	naar	coproducent.	Voorbeelden	zijn	te	vinden	in	de	autobranche,	waar	je	via	
internet	binnen	bepaalde	bandbreedtes	je	eigen	auto	kunt	configureren,	of	in	de	schoenenbranche,	waar	je	
bij	Nike	via	internet	je	eigen	‘unieke’	id-sportschoen	kunt	samenstellen.	
De	vraag	is	wanneer	de	consument	zich	‘meer	aangesproken’	voelt	tot	een	woning.	Logischerwijs	is	dat	het	
geval	wanneer	de	woonconsument	‘zichzelf	terug	kan	vinden’	in	de	woning,	of	wanneer	hij	werkelijk	betrok-
ken	is	bij	de	totstandkoming	ervan.	Het	concept	van	multicultureel	bouwen	kan	hiervan	een	invulling	zijn.	
Er	zijn	nog	maar	weinig	projecten	ontwikkeld	waarbij	het	culturele	voorop	staat,	vergeleken	met	het	totale	
aantal	nieuwbouwprojecten.	De	VROM-raad	(2002)	geeft	aan	dat	er	tientallen	projecten	ontwikkeld	zijn	
waarbij	de	cultuur	van	betrokkenen	een	kenmerk	was.	Hiertoe	behoorden	een	aantal	vormen	van	multicul-
tureel	bouwen	waar	het	om	de	woonconsument	draait.	Andere	projecten	hadden	betrekking	op	commerciële	
ruimtes	en	bouwwerken	met	een	openbare	functie.	

Culturele diversiteit
De	VROM-raad	gaf	in	het	rapport	‘Smaken	verschillen:	Multicultureel	bouwen	en	wonen’	(2002)	aan	dat	
veranderingen	door	de	jaren	heen	de	vraag	naar	woningen	heeft	beïnvloed.	De	vraag	qua	type	en	uitstraling	
van	de	woning	is	veranderd	door	de	individualisering	én	door	de	toegenomen	culturele	diversiteit,	met		
Turken,	Marokkanen,	Molukkers,	Antillianen	en	Surinamers	als	klassieke	groepen	migranten.	De	bevol-
kingssamenstelling	is	sterk	veranderd,	zeker	in	de	grote	steden,	waar	de	meerderheid	van	de	jeugd	nu	ouders	
heeft	wier	roots	elders	liggen.	Bij	de	aankomst	van	arbeidsmigranten	werd,	door	de	overheid	en	de	migranten	
zelf,	gedacht	dat	deze	migranten	uiteindelijk	terug	zouden	keren	naar	het	land	van	herkomst.	Er	was	daarom	
weinig	aandacht	voor	de	huisvesting	van	deze	groepen.	Al	enige	tijd	geleden	bleek	echter	dat	de	meesten	niet	
terugkeren	naar	het	land	van	herkomst,	en	dit	ook	niet	van	plan	zijn.

Bouwen tegen stadsproblemen
In	bepaalde	wijken	van	de	grote	steden	doen	zich	grote	problemen	voor.	Gebrekkige	sociale	en	economische	
participatie,	slechte	leefbaarheid,	weinig	samenhang,	gebrek	aan	verantwoordelijkheid	voor	wat	er	in	de	wijk	
gebeurt.	Met	multicultureel	bouwen	is	hier	mogelijk	iets	te	verbeteren.	Bewoners	zullen	meer	participeren	
als	er	op	een	collectieve	manier	gebouwd	wordt.	En	wanneer	een	nieuwbouwproject	binnen	een	groep	ont-
wikkeld	wordt,	kan	dat	het	verantwoordelijkheidsgevoel	en	de	betrokkenheid	vergroten	–	wat	vervolgens	ten	
goede	komt	aan	de	leefbaarheid	van	de	hele	wijk.	
Verder	blijkt	uit	onderzoek	van	de	VROM-raad	(2004)	dat	‘eigenaar-bewoners’	actiever	zijn	in	de	buurt.	Via	
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bepaalde	financiële	constructies	(zoals	koopgarantconstructies)	kunnen	mogelijk	huurders	die	aangemerkt	
worden	als	‘sociale	stijgers’,	behouden	blijven	voor	de	stadswijken	door	van	huurder	koper	te	worden.

Diversiteit als kans en markt 
Kijken	we	naar	de	huidige	woonopgave,	dan	blijkt	dat	–	in	tegenstelling	tot	veel	andere	branches	–	de	woon-
consumenten	meestal	nog	gezien	worden	als	een	homogene	groep.	Laat	staan	dat	er	specifieke	kennis	en	
aandacht	is	voor	de	grote	groep	van	woonconsumenten	met	een	andere	culturele	of	religieuze	achtergrond	
dan	de	gemiddelde	autochtone	Hollander.	Marketing	in	de	woningbouw	lijkt	nog	steeds	in	de	kinderschoe-
nen	te	staan,	om	maar	niet	te	spreken	van	‘etnomarketing’	in	de	woningbouw.	Veelal	wordt	gemikt	op	de	
‘gemiddelde	Nederlander’	–	en	die	woont	nergens.	Wel	is	een	tendens	waar	te	nemen	dat	vooruitstrevende	
marktpartijen	de	markt	van	woonconsumenten	proberen	te	segmenteren	aan	de	hand	van	verschillende	leef-
stijltypologieën.	In	de	woningbouwsector	is	dit	echter	nog	zeker	geen	gemeengoed.1

Ondanks	dat	de	woningmarkt	verandert	van	een	aanbodmarkt	naar	een	vraagmarkt,	is	er	in	het	algemeen	
nog	weinig	aandacht	voor	de	kritischer	wordende	woonconsument.	Daarnaast	geldt	dat	veel	ontwikkelaars,	
gemeenten	en	woningcorporaties	zelf	aangeven	moeite	te	hebben	met	het	bereiken	van	hun	allochtone		
medeburgers.	Het	is	een	eufemisme	om	te	zeggen	dat	allochtonen	wel	wat	beter	betrokken	kunnen	worden	
bij	de	woningmarkt	in	het	algemeen,	en	bij	projecten	van	nieuwbouw	en	herstructurering	in	het	bijzonder.	
Hier	ligt	dus	nog	een	grote	kans.

Pionieren en inspireren
Op	dit	moment	is	het	betrekken	van	de	allochtone	woonconsument	nog	pionierswerk.	Er	wordt	gedacht	dat	
deze	doelgroep	moeilijk	te	betrekken	is,	maar	is	dat	ook	zo?	Verder	is	het	nog	maar	de	vraag	of	–	wanneer	
het	gaat	om	(collectief)	particulier	opdrachtgeverschap,	waarbij	gebouwd	wordt	volgens	de	wensen	van	de	
consument	–	de	verlangens	van	allochtone	woonconsumenten	moeilijker	te	vervullen	zijn	dan	die	van	autoch-
tone.	Eventuele	taalproblemen,	die	voornamelijk	bij	de	eerste	generatie	van	Turkse	en	Marokkaanse	komaf	
spelen,	kunnen	vooral	bij	de	ontwikkelingsfase	de	communicatie	tussen	aanbieder	en	koper	belemmeren.	
Later	in	dit	rapport	gaan	we	uitgebreider	in	op	de	vraag	hoe	dit	adequaat	te	ondervangen.
Hierbij	merken	we	graag	nog	op	dat	de	culturele	achtergrond	van	allochtone	huizenkopers	juist	ook	een	
inspiratiebron	is	voor	woningbouwcorporaties,	architecten,	toekomstige	bewoners	en	omwonenden.	Bij		
bestaande	multiculturele	nieuwbouwprojecten	worden	bijvoorbeeld	de	Nederlandse	en	Turkse	bouwstijlen	
(Biz	Botuluyuz)	en	de	Nederlandse	en	mediterrane	bouwstijlen	(Le	Medi)	bijeengebracht.

Multicultureel bouwbeleid
Wanneer	gesproken	wordt	over	‘multicultureel	bouwen’,	ontstaat	steevast	verwarring	over	de	exacte	beteke-
nis	van	dit	begrip.	Heeft	het	te	maken	met	de	culturele	achtergrond	van	bewoners,	of	gaat	het	puur	om	de	
vorm	van	de	woningen?	Wanneer	komt	een	woonwens	vanuit	de	culturele	achtergrond?	En	in	hoeverre	is	de	
discussie	over	multiculturaliteit	in	Nederland	van	invloed	op	multicultureel	bouwen?	
Op	dit	moment	is	er	geen	beleid	voor	multicultureel	bouwen.	Zowel	commerciële	partijen	als	woningcor-
poraties	geven	aan	dat	er	idealiter	gebouwd	wordt	aan	de	hand	van	de	wensen	van	de	consument.	De	vraag	
is	echter	of	er	dan	ook	genoeg	aandacht	is	voor	woonconsumenten	die	afwijken	van	de	doorsnee	wooncon-
sument.	Met	de	huidige	reguliere	aanpak	worden	allochtone	Nederlanders	waarschijnlijk	niet	goed	bereikt.	
Deze	andere	doelgroepen2	vereisen	meer	kennis	van	culturele	achtergronden	en	andere	vormen	van	com-
municatie	en	participatie.	Binnen	het	concept	van	multicultureel	bouwen	is	tot	nu	toe	weinig	onderzoek	
gedaan	naar	het	type	consument.	En	de	bestaande	literatuur	vertelt	weinig	over	hoe	bewoners	de	ontwikkelde	
projecten	beleven.	Het	belang	van	dit	(voorliggende)	onderzoek	ligt	in	de	mogelijk	grote	vraag	naar	multicul-
turele	woonprojecten	en	de	mismatch	met	het	aanbod,	de	verwarring	over	het	begrip	en	de	vele	vragen	die	
nog	spelen	rondom	dit	concept.	Er	was	concreet	onderzoek	nodig:	vanuit	een	theoretische	achtergrond	heb-
ben	we	de	praktijk	opgezocht	via	interviews	met	professionals	en	bewoners.

1	 Deze	typologieën	sluiten	–	gebaseerd	als	ze	zijn	op	westerse	individuele	waarden	–	niet	goed	aan	bij	veel	niet-westerse	
culturen,	waar	bijvoorbeeld	een	begrip	als	‘eer’	veel	belangrijker	is	dan	individuele	zelfontplooiing.	

2	 De	niet-westerse	allochtonen	zijn	onderling	ook	sterk	verschillend.	Daarom	kan	er	niet	gesproken	worden	van	één	andere	
doelgroep,	maar	moet	men	denken	aan	een	qua	afkomst	zeer	divers	palet	van	mensen	(en	dus	groepen).	
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De methodologie

Om	een	goed	beeld	te	krijgen	van	multicultureel	bouwen,	maken	we	binnen	dit	onderzoek	een	vergelijking	
tussen	drie	multiculturele	nieuwbouwprojecten	en	drie	niet-multiculturele	projecten	(zie	tabel	1.1.	Voor	een	
uitgebreide	beschrijving,	zie	hoofdstuk	2.)	Voor	deze	zes	projecten	is	gekozen	op	grond	van	de	volgende	
vereiste	kenmerken:	een	vergelijkbare,	niet	al	te	grote	omvang	(maximaal	ca.	100	woningen);	het	soort	op-
drachtgeverschap	en	de	samenwerkingsvorm	(zowel	projecten	ontwikkeld	via	Collectief	Particulier	Opdracht-
geverschap	(CPO)	als	door	een	professionele	ontwikkelaar),	het	jaar	van	totstandkoming	(in	de	afgelopen	10	
jaar),	de	ligging	(zowel	projecten	in	probleemwijken	als	daarbuiten),	en	de	afkomst	van	bewoners.	Er	zijn	
projecten	bij	met	een	mix	van	bewoners,	maar	ook	moest	er	zeker	één	project	zijn	met	alleen	autochtonen	en	
één	project	waar	alleen	allochtonen	wonen.	Verder	was	een	vereiste	dat	in	de	vergelijking	zowel	één	multicul-
tureel	als	één	niet-multicultureel	project	zat	waar	doorstromers	behouden	zijn	voor	de	wijk.

Tabel 1.1: Locatie en aantal woningen per bouwproject

Project Plaats Aantal woningen

Multicultureel

Mi Akoma di Color Amsterdam 51

Le Medi Rotterdam 93

Biz Botuluyuz Rotterdam 24

Niet-multicultureel

Durkijk Casteren 34

Folkert Elsingastraat Rotterdam 9

’t Hart van Noord Utrecht 103

Zowel	professionals	als	bewoners	zijn	ondervraagd	om	de	bestaande	literatuur	te	toetsen	aan	de	praktijk	en	
vernieuwende	inzichten	te	krijgen.	Elke	bewoner	kreeg	de	mogelijkheid	zijn	of	haar	mening	te	geven	over	
hoe	de	projecten	tot	stand	zijn	gekomen,	wat	men	vond	van	de	processen	tijdens	de	bouw,	en	hoe	men	die	
waardeert.	De	te	interviewen	professionals	moesten	direct	betrokken	zijn	geweest	bij	één	van	de	onderzochte	
projecten.	Er	is	getracht	zowel	directe	(bewoners)begeleiders	van	de	projecten	te	interviewen	als	professio-
nals	die	de	processen	en	projecten	meer	vanuit	een	helikopterview	bekijken.	Dit	omdat	beide	partijen	elkaar	
mogelijk	aan	kunnen	vullen.	
Naast	de	interviews	is	onder	meer	vanuit	literatuuronderzoek	bekeken	wat	multicultureel	bouwen	precies	
inhoudt,	hoe	groot	de	mogelijke	vraag	is,	wat	de	doelgroep	is	van	dit	concept,	en	welke	mogelijkheden	en	
problemen	het	biedt.	Op	16	december	2009	heeft	FORUM	ter	verdieping	van	het	onderzoek	de	Kennis-	
kamer	Diversiteit	in	Wonen	georganiseerd,	waar	professionals	uit	verschillende	disciplines	aanwezig	waren.	
De	aanbevelingen	die	in	hoofdstuk	8	beschreven	staan,	komen	gedeeltelijk	voort	uit	deze	bijeenkomst.

De	opzet	van	het	onderzoek	zag	er,	schematisch	weergegeven,	als	volgt	uit:

Meertalige	interviewers	van	het	etnopanelteam	van	bureau	Labyrinth	zijn	op	verschillende	dagen	en	tijdstip-
pen	bij	alle	314	woningen	langsgegaan,	zodat	iedere	bewoner	in	de	gelegenheid	is	gesteld	om	mee	te	doen	
aan	het	onderzoek.	Was	de	bewoner	na	vijf	benaderingspogingen	niet	bereikt,	dan	werd	een	brief	in	de	bus	
gedaan	waarin	een	telefoonnummer	stond	om	een	afspraak	te	maken.	Er	zijn	in	totaal	166	interviews	afgeno-

Literatuuronderzoek

Interviews professionals

Vergelijking literatuur/
bewoners/

professionals

Keuze projecten

Interviews bewoners

Analyse projecten

Analyse projecten Reflectie onderzoek bij 
Kenniskamer Diversiteit 

in Wonen
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men,	waarvan	bijna	de	helft	(78)	in	de	multiculturele	projecten	en	ruim	de	helft	(88)	in	de	niet-multiculturele	
projecten.	Tabel	1.2	geeft	een	overzicht	van	de	respons	per	project.

Tabel 1.2: Responsoverzicht per project

Buurt Respons/totaal per project Respons in % per project

Multiculturele projecten 78

Biz Botuluyuz (Rotterdam) 14/24 58%

Le Medi (Rotterdam) 44/93 47%

Mi Akoma di Color (Amsterdam) 20/51 39%

Niet-multiculturele projecten 88

’t Hart van Noord (Utrecht) 65/103 63%

Folkert Elsingastraat (Rotterdam) 6/9 67%

Durkijk (Casteren) 17/34 50%

Totaal 166/314

	 Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

In	Le	Medi	en	’t	Hart	van	Noord	zijn	meer	interviews	afgenomen	dan	in	de	andere	projecten.	In	Biz	Botulu-
yuz	en	de	Folkert	Elsingastraat	zijn	juist	minder	interviews	gehouden.	De	antwoorden	van	de	bewoners	in	
deze	laatste	twee	projecten	kunnen	hierdoor	in	de	resultaten	iets	minder	sterk	naar	voren	komen	ten	opzich-
te	van	de	antwoorden	van	de	overige	respondenten.	

Door	afrondingsverschillen	kan	het	wel	eens	voorkomen	dat	totalen	niet	precies	op	100%	uitkomen.	In	dat	
geval	wordt	dit	ook	expliciet	vermeld.	
Als	laatste	moet	bij	het	interpreteren	van	de	onderzoeksresultaten	niet	vergeten	worden	dat	het	hierbij	om	
weliswaar	hoge	responspercentages,	maar	desalniettemin	om	een	relatief	klein	aantal	gaat.	

Leeswijzer

In	hoofdstuk	1	wordt	allereerst	het	begrip	‘multicultureel	bouwen’	toegelicht,	waarna	hoofdstuk	2	een	be-
schrijving	geeft	van	de	drie	multiculturele	en	de	drie	niet-multiculturele	nieuwbouwprojecten.	In	hoofdstuk	3	
staan	de	leerpunten	uit	alle	projecten	op	een	rij.	Hoofdstuk	4	bevat	een	vergelijking	van	de	bouwkosten	en	de	
woningprijzen.	In	hoofdstuk	5	wordt	de	participatie	en	betrokkenheid	van	de	bewoners	bij	het	bouwproces	
besproken,	en	in	hoofdstuk	6	komen	de	doelgroepen	en	de	vraag	naar	multicultureel	bouwen	aan	de	orde.	
Hoofdstuk	7	bespreekt	de	resultaten	van	de	bewonersenquête.	In	hoofdstuk	8	formuleren	we	aanbevelingen,	
waarna	in	hoofdstuk	9	tot	slot	een	conclusie	volgt.	Achter	in	het	rapport	is	een	aantal	bijlagen	opgenomen	en	
een	samenvatting	van	het	geheel.
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1. Wat is eigenlijk ‘multicultureel bouWen’?

Bij	bouwen	moet	men	rekening	houden	met	functionaliteit en identiteit,	aldus	de	VROM-raad	(2002).	Beide	
begrippen	–	en	de	wensen	die	hieruit	voortvloeien	–	zijn	cultureel	bepaald.	Functionaliteit	houdt	voorname-
lijk	de	afstemming	in	tussen	woning,	woonmilieu	en	gebruiker.	Het	gaat	bijvoorbeeld	om	de	functionele		
indeling	van	de	woning	(de	plattegrond),	zoals:	scheiding	van	formele	en	informele	ruimtes,	scheiding	
van	toilet	en	doucheruimte,	en	de	plaats	van	de	keuken.	De	identiteit	komt	ook	duidelijk	terug	in	de	woon-
wensen.	Het	kan	hierbij	gaan	om	religieuze	identiteit,	om	zingeving,	bijvoorbeeld	als	men	graag	een	ge-
bedsruimte	in	de	woning	wil.	Daarnaast	is	het	belangrijk	dat	mensen	‘zichzelf	kunnen	terugvinden’	in	de	
woning.	De	expressieve	kant,	de	architectuur,	kan	daarvoor	zorgen.	Er	kan	bijvoorbeeld	met	symbolen,	vorm-
geving	of	religieuze	uitingen	verwezen	worden	naar	cultuur,	geschiedenis	en	geloofsovertuiging.	

Nieuw: multicultureel bouwen
De	VROM-raad	(2002)	geeft	ook	aan	dat	met	‘multicultureel	bouwen’	een	nieuwe	term	geïntroduceerd	is	die	
het	culturele	aspect	voorop	zet.	Het	is	een	concept	dat	de	culturele	diversiteit	in	de	gebouwde	omgeving	tot	
uiting	wil	laten	komen.	Naast	deze	sociaal-culturele	dimensie	speelt	in	het	debat	over	multicultureel	bouwen	
de	sociaal-economische	dimensie	een	rol	(achterstandsproblematiek)	en	de	sociaal-ruimtelijke	dimensie	
(concentratie	en	segregatie).	Op	dit	moment	wordt	er	voornamelijk	‘niet-multicultureel’	gebouwd.	In	de	
bouwwereld	vermoedt	men	namelijk	dat	multicultureel	bouwen	duurder	en	moeilijker	is.	

Is het wel de juiste term?
Uit	de	verschillende	interviews,	afgenomen	tijdens	dit	onderzoek,	kwam	de	vraag	op	of	‘multicultureel	bou-
wen’	wel	de	juiste	benaming	is.	Uit	het	gesprek	met	mevrouw	Hoebergen	(Delphi	Opbouwwerk)	blijkt	dat	
de	term	weerstand	kan	oproepen,	voornamelijk	bij	autochtone	bewoners	van	wijken	waarin	multicultureel	
gebouwd	is.	Volgens	de	heer	Kathman	(2009),	architect	van	project	Folkert	Elsingastraat,	kan	ook	de	poli-
tiek	dit	begrip	mogelijk	vanuit	een	vooringenomen	standpunt	over	multiculturele	ontwikkelingen	gebrui-
ken.	Indertijd	werd	er	in	de	gemeenteraad	van	Rotterdam	aanvankelijk	schande	van	gesproken	dat	er	twee	
multiculturele	projecten	op	stapel	stonden	in	de	stad	(Kathman,	2009).	En	uit	het	interview	met	architect	
Pattynama	van	Mi	Akoma	di	Color	bleek	dat	niet	duidelijk	aan	te	geven	is	in	hoeverre	iets	cultureel	bepaald	
is.	Bijvoorbeeld:	sommige	Surinamers	wensen	vanuit	hun	culturele	achtergrond	grote	leefkeukens,	terwijl	er	
tal	van	autochtonen	zijn	die	deze	wens	delen	zónder	dat	de	culturele	achtergrond	een	rol	speelt.	

Consumentgericht in kaders
Wil	men	de	term	‘multicultureel’	vermijden,	dan	is	‘consumentgericht	bouwen’	een	benaming	die	vaker
terugkomt.	Deze	term	is	echter	niet	altijd	bruikbaar.	Wanneer	bijvoorbeeld	bij	een	woningcorporatie	her-
structurering	plaatsvindt,	mogen	toekomstige	huurders	weliswaar	aangeven	welke	wensen	zij	hebben	
omtrent	de	nieuwe	woning	maar	die	zullen	wél	moeten	voldoen	aan	de	vereisten	van	het	Bouwbesluit.	Een	
woningbouwcorporatie	kan	en	wil	hier	niet	van	afwijken.	Zo	is	het	niet	mogelijk	een	‘Antilliaanse’	voordeur	
te	plaatsen.	Die	voldoet	namelijk	niet	aan	het	politiekeurmerk	en	komt	daardoor	niet	in	aanmerking	voor	een	
garantiekeurmerk	(Pattynama,	Presentatie	Mi	Akoma	di	Color	en	Multicultureel	Bouwen,	2009).	Dit	is	dus	
niet	volledig	consumentgericht,	maar	consumentgericht	binnen	gestelde	kaders.	

Culturele overlapping
Volgens	Eggens	(2003-2004),	blijft	het	verder	de	vraag	wat	de	woonwensen	precies	inhouden	en	waardoor	
ze	beïnvloed	worden.	Bij	autochtonen	zijn	de	woonwensen	voornamelijk	gebaseerd	op	wat	men	gewend	is	
in	Nederland.	Dat	kan	door	de	tijd	heen	veranderen,	bijvoorbeeld	door	vakanties.	Bij	allochtonen	kunnen	de	
woonwensen	gebaseerd	zijn	op	herinneringen	aan	het	land	van	herkomst	én	de	in	Nederland	opgedane	er-
varingen.	De	overlappingen	binnen	culturen	zijn	dus	groter	dan	men	zou	verwachten	(Eggens,	2003-2004).	
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Door	die	overlap	is	de	kans	klein	dat	er	bijvoorbeeld	een	volledig	Marokkaans	of	Turks	project	ontwikkeld	
wordt.	Doordat	woonwensen	als	het	ware	gemixt	zijn,	zullen	ze	sneller	leiden	tot	projecten	waar	een	mix	te	
zien	is	tussen	verschillende	culturen.
Ook	tijdens	de	Kenniskamer	Diversiteit	in	Wonen	van	FORUM,	waar	deskundigen	uit	verschillende	disci-
plines	de	bevindingen	van	dit	onderzoek	bespraken,	kwam	naar	voren	dat	de	term	‘multicultureel	bouwen’	
wellicht	niet	de	juiste	term	is.	Hoewel	multiculturele	nieuwbouwprojecten	(soms	duidelijk)	een	multicultu-
reel	accent	hebben	in	de	bouwstijl,	blijkt	het	bij	ontwerp	en	realisatie	er	vooral	om	te	gaan	dat	de	toekomstige	
bewoners	goed	betrokken	worden	in	dat	proces.	Dit	geldt	zowel	voor	de	onderzochte	multiculturele	als	de	
niet-multiculturele	bouwprojecten.	Voor	het	beter	betrekken	is	een	goede	communicatie	natuurlijk	van	groot	
belang.	Vooral	bij	het	project	Mi	Akoma	di	Color,	waar	relatief	meer	allochtonen	wonen	dan	in	Le	Medi,	is	
gebleken	dat	de	communicatie	lastiger	wordt	omdat	er	taalproblemen	overwonnen	moeten	worden.	

Pluriform met culturele inslag?
Bij	het	project	Mi	Akoma	di	Color	gaf	een	bewoner	aan	dat	het	gezin	wel	in	Ghana	was	gebleven	als	het	in	
een	‘compound’	had	willen	wonen.	Men	wilde	dus	niet	op	een	bijzondere	manier	wonen,	maar	op	een	Ne-
derlandse	manier	met	een	culturele	inslag.	Om	verschillende	redenen	zijn	‘multicultureel	bouwen’	en	‘con-
sumentgericht	bouwen’	begrippen	die	verwarring	kunnen	geven.	Wanneer	deze	termen	gebruikt	worden,	is	
er	in	ieder	geval	uitleg	nodig.	De	benaming	‘pluriform	bouwen	met	een	culturele	inslag’	voldoet	misschien	
beter	voor	de	onderzochte	projecten.	Weliswaar	verdient	die	aanduiding	ook	de	nodige	uitleg,	maar	ze	is	in	
méér	situaties	bruikbaar	dan	de	andere	twee.	
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In	de	vergelijkende	beschrijving	hierna	van	(achtereenvolgens)	drie	multiculturele	en	drie	niet-multiculturele	
projecten,	komen	steeds	deze	vijf	onderwerpen	terug:	het	proces,	de	verhouding	koop/huur,	de	collectiviteits-
vorming,	de	verkoop/verhuurbaarheid,	de	bouwkosten	en	woningprijzen.	Vervolgens	is	het	woord	aan	de	
professionals	die	binnen	de	projecten	werkzaam	waren,	waarna	we	de	meningen	van	de	bewoners	weergeven.	
Een	opmerking	vooraf:	bij	alle	multiculturele	projecten	is	gebruikgemaakt	van	subsidies	vanuit	het	Innova-
tieprogramma	Stedelijke	Vernieuwing	(IPSV).	Uit	onderzoek	(Holt,	2009)	blijkt	dat	vele	projecten	niet	direct	
doorgegaan	waren	als	die	subsidie	er	niet	was	geweest.	Dat	geldt	voornamelijk	voor	middelgrote	aanvragen.	
De	meeste	grotere	projecten	(waaronder	Le	Medi)	waren	zonder	IPSV	waarschijnlijk	alsnog	doorgegaan	–	zij	
het	met	lagere	ambities,	bijvoorbeeld	qua	kwaliteit.	De	kleinere	projecten	(waaronder	Folkert	Elsingastraat),	
waarbij	het	gaat	om	niet	meer	dan	enkele	tienduizenden	euro’s,	zouden	zonder	subsidie	meer	afhankelijk	zijn	
geweest	van	samenwerkingspartners.	Was	híer	de	IPSV-bijdrage	er	niet	geweest	en	hadden	de	bewoners	een	
overeenkomstig	bedrag	zelf	moeten	ophoesten,	dan	waren	deze	projecten	waarschijnlijk	niet	doorgegaan.	

Biz Botuluyuz

De kenmerken
Biz	Botuluyuz	betekent	‘Wij	Bospolder-Tussendijken’	en	ligt	in	de	Rotterdamse	deelgemeente	Delfshaven.	
Het	project	omvat	24	huishoudens	die	allen	in	de	koopsector	vallen.	Biz	Botuluyuz	is	via	collectief	particulier	
opdrachtgeverschap	ontwikkeld	en	de	woningen	zijn	vóór	oplevering	verkocht.	Het	gaat	zowel	om	maison-
nettes	als	om	etagewoningen.	De	woonoppervlakte	ligt	tussen	de	75	m2	en	105	m2	en	de	verkoopprijzen	lagen	
ten	tijde	van	oplevering	tussen	€	170.000	en	€	200.000.	Zowel	binnen	in	de	woningen	als	aan	de	buitenkant	
zijn	Turkse	elementen	gecreëerd.	Denk	hierbij	aan	Turkse	bloempatronen	op	de	tegels	aan	de	buitenzijde,	
die	ook	terug	te	vinden	zijn	op	de	balkons.	(Zie	bijlage	1	voor	een	visuele	impressie	van	het	project.)

Biz Botuluyuz

Plaats Rotterdam

Aantal woningen 24 

Opdrachtgeverschap Collectief particulier opdrachtgeverschap

Koop/huur Koop

Verkoopbaarheid Verkocht vóór oplevering

Jaar totstandkoming 2007

Projectduur 7 jaar

Subsidie per woning3 € 3.110

Gem. oppervlakte 90 m2

Verkoopprijs ten tijde van oplevering € 170.000 tot € 200.000

De ervaringen van de professionals 
De	professionals	die	bij	de	realisatie	van	Biz	Botuluyuz	betrokken	waren,	geven	het	volgende	aan:

Ten	tijde	van	de	start	van	dit	project	(1999)	kon	men	spreken	van	pionierswerk.•	
Het	plan	werd	enthousiast	onthaald	door	VROM;	men	vond	het	bijzonder	vanwege	het	particuliere	•	
opdrachtgeverschap.

3	 Subsidies	in	de	vorm	van	SEV	of	korting	op	grond.	Voor	een	uitleg,	zie	de	projectbeschrijving.	Koopgarantconstructies	
vallen	in	het	schema	niet	onder	subsidies.
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Het	project	was	extra	bijzonder	omdat	het	in	een	achterstandswijk	ontwikkeld	werd.•	
Doordat	men	bij	VROM	zo	enthousiast	was,	werd	een	aantal	subsidies	verstrekt.•	
De	gemeentelijke	overheid	was	echter	minder	enthousiast	en	adviseerde	een	woningbouwcorporatie	bij	•	
het	proces	te	betrekken.	Dit	is	uiteindelijk	ook	gebeurd;	woningcorporaties	Com.Wonen	en	Woonbron	
hebben	financieel	garant	gestaan	voor	dit	project.	

Vanwege	omstandigheden	(vergunningen)	duurde	het	lang	voordat	men	kon	gaan	bouwen.	Pas	eind	2002	
waren	de	problemen	over	de	invulling	van	de	kavel	met	deelgemeente	Delfshaven	opgelost.	Door	die	vertra-
ging	lag	de	oorspronkelijke	kopersgroep	uit	elkaar.	Delphi	Opbouwwerk	(welzijnsorganisatie)	is	vervolgens	
een	nieuwe	wervingsactie	gestart	en	vormde	hierin	zelf	de	spil.	Deze	tweede	werving	had	een	meer	officieel	
karakter	dan	de	eerste,	waardoor	ook	een	meer	verplichtend	karakter	zou	ontstaan.	Voordat	uiteindelijk	de	
eerste	palen	de	grond	in	gingen,	is	er	nog	een	groot	verloop	binnen	het	kopersbestand	geweest.	In	plaats	van	
een	professionele	makelaar	in	te	schakelen,	heeft	mevrouw	Hoebergen	van	Delphi	Opbouwwerk	succesvol	
naar	nieuwe	leden	gezocht.	In	de	hele	periode	zijn	er	ongeveer	80	verschillende	gegadigden	geweest	voor	
Biz	Botuluyuz	(Draaisma,	2009).	Volgens	mevrouw	Hoebergen	heeft	het	project,	ondanks	dat	de	realisatie	
zeven	jaar	duurde,	veel	opgeleverd.	Voor	een	oud,	slecht	onderhouden	gebouw	is	een	mooi	nieuw	gebouw	in	
de	plaats	gekomen,	en	de	mensen	voelen	zich	thuis	in	de	nieuwe	woningen.	Door	de	architectuur	is	de	wijk	
opgewaardeerd.	Volgens	de	heer	Draaisma,	procesbegeleider,	heeft	het	project	een	positief	effect	gehad	op	
de	buurt.	Het	zorgde	ook	voor	een	sociaal-economische	upgrade:	sociale	stijgers	konden	in	de	wijk	blijven	
wonen	omdat	ze	dankzij	Biz	vanuit	een	verouderde	huurwoning	naar	een	moderne	koopwoning	konden	
verhuizen.

Wat heeft het project opgeleverd?
Eenheid	tussen	bewoners,	wat	blijkt	uit	het	goede	onderlinge	contact.•	
Meer	contact	door	ontmoetingen	met	de	rest	van	de	buurt.	Dit	contact	is	echter	niet	erg	intensief,	vooral	•	
doordat	het	speelterrein	en	de	parkeergelegenheden	zijn	afgesloten	en	dus	niet	voor	iedereen	toeganke-
lijk	zijn.	Hoewel	buurtbewoners	elkaar	niet	regelmatig	(kunnen)	treffen,	worden	ze	wel	uitgenodigd	
wanneer	er	een	feest	wordt	georganiseerd.
De	mogelijkheid	voor	buurtbewoners	om	te	participeren	binnen	hun	eigen	wijk.	Maar	ook	zijn	er	men-•	
sen	vanuit	andere	wijken	hier	komen	wonen.	
De	mogelijkheid	om	van	een	huurwoning	naar	een	koopwoning	te	verhuizen.	Dit	maakt	het	project	•	
anders	dan	de	twee	andere	multiculturele	projecten.	Daarnaast	was	de	grote	invloed	van	vrouwen	binnen	
dit	project	bijzonder.	
Jaloerse	reacties	bij	autochtonen,	volgens	de	bewoners.	Men	vond	en	vindt	het	nog	steeds	raar	dat	er	voor	•	
mensen	van	allochtone	afkomst	woningen	zijn	gebouwd	die	goedkoper	waren	dan	niet-multiculturele	
nieuwbouwwoningen	(Hoebergen,	2009).	

De financiële kant
De	lage(re)	prijs	van	de	woningen	was	grotendeels	het	gevolg	van	de	koopgarantregeling	die	corporatie		
Com.Wonen	mogelijk	maakte.	Door	deze	regeling	konden	de	woningen	met	30%	korting	gekocht	worden.	
Bij	doorverkoop	moet	die	korting	wel	deels	teruggegeven	worden.	Koop	was	al	mogelijk	met	een	inkomen	
van	€	28.000;	zonder	de	regeling	hadden	de	huidige	bewoners	de	woning	niet	kunnen	kopen.	
Het	project	kon	ook	rekenen	op	een	rijksbijdrage	van	€	74.639,	vanuit	het	Innovatieprogramma	Stedelijke	
vernieuwing	(IPSV).	Deze	subsidies	zijn	vooral	bedoeld	om	de	processen	bij	dit	soort	projecten	te	vergemak-
kelijken.	Te	denken	valt	aan	het	inhuren	van	professionals	voor	begeleiding	van	de	bewoners,	maar	het	geld	
kan	ook	gebruikt	worden	voor	de	bouw	zelf.	Bij	Biz	Botuluyuz	zijn	uit	de	IPSV-subsidie	de	meerkosten	voor	
het	creëren	van	extra	diversiteit	gefinancierd.
De	kosten	van	het	project	zijn	ook	gedrukt	door	het	collectief	particulier	opdrachtgeverschap.	Zo’n	CPO	
leidt	tot	kostenbesparing	doordat	de	projectontwikkelaar	er	niet	tussen	zit.	Overigens	is	CPO	ook	maar	één	
methode,	er	zijn	ook	andere	participatievormen	die	goed	werken.
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De meningen van de bewoners 
Hoe	waardeerden	de	bewoners	van	Biz	Botuluyuz	de	activiteiten	in	de	loop	van	het	project,	de	inspraakmoge-
lijkheden	tijdens	het	traject	en	de	duur	van	het	project?	En	in	hoeverre	zijn	volgens	hen	leefbaarheid,	imago	
en	sociale	controle	verbeterd	sinds	de	voltooiing?	
In	de	waardering	van	de	activiteiten	valt	op	dat	de	meningen	zeer	uiteenlopen.	Over	de	inspraakbijeenkom-
sten	was	de	meerderheid	niet	tevreden,	en	ook	de	samenwerking	met	de	projectontwikkelaar	werd	als	weinig	
positief	ervaren.	Over	de	inspraakmogelijkheden	gedurende	het	gehele	traject	heerste	wel	unanieme	tevre-
denheid,	terwijl	over	de	tijdsduur	van	het	traject	overwegend	positief	geoordeeld	werd.	
Wat	de	leefbaarheid	en	het	imago	betreft,	vindt	men	in	meerderheid	dat	die	verbeterd	of	in	ieder	geval	gelijk	
gebleven	zijn.	Niemand	vindt	dat	de	leefbaarheid	of	het	imago	verslechterd	is.	Ook	de	sociale	controle	is	vol-
gens	geen	van	de	geïnterviewde	bewoners	minder	geworden;	gelijk	gebleven,	zeggen	de	meesten.	Het	project	
heeft	dus	een	positief	effect	gehad	op	de	leefbaarheid	en	het	imago	van	de	woonwijk.	

Le Medi

De kenmerken 
Wooncomplex	Le	Medi,	gelegen	in	Rotterdam,	is	gebouwd	in	mediterrane	stijl	met	zowel	Turkse	en	Marok-
kaanse	als	Nederlandse	invloeden.	Uitgangspunt	bij	Le	Medi	was	níet	dat	het	per	definitie	‘multicultureel’	
zou	worden;	wel	was	het	de	bedoeling	om	culturele	diversiteit	aan	de	bebouwde	omgeving	van	Rotterdam	toe	
te	voegen.
De	heer	Hassani	Idrissi	(particulier)	kwam	met	het	idee	om	Le	Medi	te	ontwikkelen.	Hij	wilde	graag	diver-
siteit	in	de	woonomgeving	en	stapte	naar	corporatie	Woonbron.	Hij	vond	het	bijzonder	dat	in	Rotterdam	
zoveel	verschillende	culturen	gevestigd	zijn	maar	dat	dit	niet	terugkomt	in	de	huizenbouw.
Het	complex	Le	Medi	bestaat	uit	93	eengezinswoningen	die	alle	in	de	koopsector	vallen.	De	woningen	zitten	
qua	grootte	tussen	de	105	m2	en	155	m2,	zijn	alle	vrij	indeelbaar	en	verder	uit	te	breiden	(met	max.	56	m2).	
Het	project	is	ontwikkeld	in	samenwerking	met	mogelijke	toekomstige	bewoners,	maar	niet	in	de	vorm	van	
(collectief)	particulier	opdrachtgeverschap.	In	1999	kwamen	de	eerste	ideeën	voor	dit	project	naar	buiten;	
eind	2008	zijn	de	eerste	woningen	opgeleverd.	El	Medi	kreeg	een	bijdrage	van	€	45.378	uit	het	IPSV	(Voor-
beeldprojecten	Innovatieprogramma	Stedelijke	Vernieuwing,	2008).	Bij	dit	project	is	geen	sprake	van	een	
koopgarantconstructie.	Anno	2009	stonden	er	nog	6	woningen	te	koop	(Le	Medi	–	Wonen	waar	de	zon	altijd	
schijnt,	2009).	De	gemiddelde	verkoopprijs	ten	tijde	van	oplevering	wordt	geschat	op	€	250.000.
(Zie	bijlage	2	voor	een	visuele	impressie	van	Le	Medi.)

Le Medi

Plaats Rotterdam

Aantal woningen 93 

Opdrachtgeverschap Geen particulier opdrachtgeverschap maar projectmatig, door ontwikkelaar

Koop/huur Koop

Verkoopbaarheid Nog 6 woningen te koop

Jaar totstandkoming 2008

Projectduur 9 jaar

Subsidie per woning4 € 487

Gem. oppervlakte 130 m2

Verkoopprijs ten tijde van oplevering Gemiddelde geschat op € 250.000

4	 Subsidies	in	de	vorm	van	SEV	of	korting	op	grond.	Voor	een	uitleg,	zie	de	projectbeschrijving.	Koopgarantconstructies	
vallen	in	het	schema	niet	onder	subsidies.
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De ervaringen van de professionals 
Corporatie	Com.Wonen,	mede	betrokken	bij	de	realisatie	van	Le	Medi,	geeft	het	volgende	aan:

Er	is	zijdelings	samengewerkt	met	bewoners.•	
Er	is	twee	à	drie	jaar	naar	het	juiste	concept	gezocht.	De	vraag	hierbij:	wat	is	multicultureel	bouwen?	•	
Er	moesten	in	het	project	Nederlandse,	Mediterrane	en	Arabische	elementen	verwerkt	worden	(bijvoor-•	
beeld:	decoraties	van	de	balkons,	erkers,	hekwerken,	centraal	binnenplein	met	fontein,	kleur	voor	de	
gevels,	de	mediterrane	ornamentiek	en	de	mogelijkheid	tot	uitbreiding	van	de	woning).
Om	inspiratie	op	te	doen	is	een	bezoek	gebracht	aan	Marokko.	Ook	is	er	onderzoek	gedaan	naar	Turkse	•	
architectuur.
Smartagent	heeft	een	online	klantonderzoek	uitgevoerd	op	www.lemedi.nl	naar	de	mogelijke	toekomsti-•	
ge	bewoners	van	het	complex:	welke	doelgroepen	voelen	zich	het	meest	aangesproken	door	het	nieuwe	
woonconcept?	Smartagent	geeft	aan	dat	de	‘Nieuwe	Rotterdammer’	interesse	heeft	in	het	bouwproject:	
een	‘mix	van	allochtoon	en	autochtoon,	hoogopgeleid	en	creatief	en	cultureel	ingesteld’	(Le	Medi	–	Wo-
nen	waar	de	zon	altijd	schijnt,	2009).
Deze	werkwijze	is	erg	succesvol	gebleken:	85%	van	de	woningen	is	aan	de	onderzochte	doelgroep	ver-•	
kocht.
Om	het	project	te	promoten,	is	een	aantal	professionals	met	een	aparte	stand	op	de	‘Living	beurs’•	 	gaan	
staan.	Achthonderd	mensen	hebben	zich	vervolgens	aangemeld	als	belangstellende.
De	enige	elementen	waarop	de	bewoners	invloed	hadden,	waren	de	(eventuele)	uitbreiding	en	de	kleur-•	
keuze	van	de	woning	(Wielaard,	2009).	

Wat heeft het project opgeleverd?
Het	project	heeft	een	positieve	bijdrage	geleverd	aan	de	wijk.	Le	Medi	is	daarbij	een	onderdeel	van	een	groter	
herstructureringsproces	in	Rotterdam.	Het	project	is	vooral	succesvol	omdat	sociale	stijgers	konden	worden	
behouden	voor	de	wijk	en	andere	sociale	stijgers	van	elders	werden	aangetrokken.	Daarnaast	is	door	de	reali-
satie	de	bekendheid	van	de	wijk	en	de	woningcorporaties	verbeterd.
Le	Medi	kende	een	actieve	kopersbegeleiding,	waardoor	geïnteresseerden	over	de	streep	werden	getrokken.	
Deze	begeleiding	beviel	beter	dan	verkoop	via	een	makelaar,	die	niet	direct	bij	het	hele	proces	betrokken	is	
geweest	(Daal,	2008).

De meningen van de bewoners 
Le	Medi	is	ontwikkeld	op	een	projectmatige	manier,	zodat	er	niet	of	nauwelijks	samengewerkt	is	met	(toe-
komstige)	bewoners.	Logischerwijs	zijn	daarom	geen	data	beschikbaar	over	de	tevredenheid	van	bewoners.	

Mi Akoma di Color

De kenmerken 
Mi	Akoma	di	Color	is	een	project	in	de	Amsterdamse	Bijlmermeer.	Het	betekent	letterlijk	‘mijn	gekleurde	
hart’.	De	wijk	kenmerkt	zich	door	felle	kleuren,	en	door	verschillen	tussen	de	woningen	in	grootte	en	uitvoe-
ring.	Bij	dit	project	was	sprake	van	collectief	opdrachtgeverschap.	Het	bestaat	in	totaal	uit	51	woningen.	Uit	
de	interviews	met	de	bewoners	blijkt	dat	ongeveer	30%	een	koopwoning	heeft	en	70%	een	huurwoning.	In	
totaal	zaten	er	13	verschillende	nationaliteiten	binnen	de	groep	participanten,	die	daarmee	zeer	divers	was.	
Het	Amsterdams	Steunpunt	voor	Wonen	(ASW)	heeft	de	bewoners	tijdens	het	gehele	traject	professioneel	
begeleid	in	hun	rol	van	medeopdrachtgever.	De	informatie	over	de	gemiddelde	verkoopprijs	ten	tijde	van	
oplevering	was	zó	onvolledig	dat	er	geen	goed	overzicht	van	te	geven	is.	De	woningen	zijn	verkocht	ten	tijde	
van	de	bouw	of	direct	daarna.	De	gemiddelde	oppervlakte	van	de	woningen	is	100	m2

(Zie	bijlage	3	voor	een	visuele	impressie	van	Mi	Akoma	di	Color.)
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Mi Akoma di Color

Plaats Amsterdam

Aantal woningen 51

Opdrachtgeverschap CPO in samenwerking met woningcorporatie

Koop/huur Koop/Huur

Verkoopbaarheid Ten tijde/direct na bouw

Jaar totstandkoming 2005

Projectduur 5 jaar

Subsidie per woning5 € 25.000

Gem. oppervlakte 100 m2

Verkoopprijs ten tijde van oplevering Niet bekend

De ervaringen van de professionals 
De	bewoners	hadden	niet	alleen	invloed	op	de	woning	maar	ook	op	stedenbouwkundig	niveau.	Stedenbouw-
kundigen	hadden	andere	plannen	voor	dit	gebied	dan	de	bewoners.	Er	is	echter	voor	gekozen	om	de	wensen	
van	de	bewoners	te	vervullen	(Van	der	Steen,	2009).	Andere	positieve	aspecten	zijn	de	bijeenkomsten,	de	
verplichte	cursussen	in	bewonersparticipatie	en	de	excursies	naar	nieuwbouwprojecten:	daar	werden	be-
paalde	typen	woningen	bezichtigd	om	de	keuze	voor	de	eigen	woning	te	ondersteunen.	De	selectie	van	de	
bewoners	ging	als	volgt.	Eerst	zijn	uit	800	gegadigden	400	mensen	geloot,	waaruit	vervolgens	40	mensen	
geselecteerd	werden.	De	groep	is	in	tweeën	gesplitst	(Nederlandssprekend	en	Engelssprekend)	om	informa-
tie	beter	over	te	kunnen	brengen.	Positief	was	ook	dat	er	veel	contact	was	tussen	de	architect	en	de	bewoners.	
Wensen	van	bewoners	konden	op	een	individuele	manier	gehonoreerd	worden	(Pattynama,	architect	Mi	
Akoma	di	Color,	2009).
Delta	Forte,	als	projectontwikkelaar	betrokken	bij	het	project,	geeft	het	volgende	aan:

Bij	een	volgend	project	moeten	er	strakkere	kaders	worden	geformuleerd	voor	de	bewoners.	Zij	waren	te	•	
vrij	in	hun	doen	en	laten,	waardoor	ze	illusies	hadden	over	de	mogelijkheden	van	een	nieuwe	woning.
Er	waren	nog	geen	voorbeelden	ten	tijde	van	de	ontwikkeling	van	het	project,	men	leerde	daarom	veel	in	•	
de	loop	van	het	traject.
Delta	Forte	wil	bij	een	volgend	project	duidelijker	aangeven	welke	verantwoordelijkheden	de	verschil-•	
lende	partijen	gedurende	het	gehele	proces	hebben,	met	een	duidelijk	onderscheid	tussen	bewoners	en	
projectontwikkelaar.	
De	omwonenden	zorgden	destijds	voor	vertraging	van	het	bouwproces	door	vergunningen	tegen	te	hou-•	
den	die	nodig	waren	voor	de	bouw.	De	reden	die	zij	aangaven,	was	dat	men	geen	uitzicht	op	een	nieuw-
bouwwijk	wilde.	Juridische	procedures	zorgden	voor	een	vertraging	van	vier	à	vijf	jaar.	(Toekomstige)	
bewoners	waren	dan	ook	niet	tevreden	over	de	duur	van	het	traject.	Bij	een	volgend	project	wil	Delta	
Forte	daarom	eerst	beter	inventariseren	wat	de	juridische	omstandigheden	zijn	van	een	te	ontwikkelen	
project	(Van	der	Steen,	2009).

Wat heeft het project opgeleverd?
Verbeterde	leefbaarheid	van	de	wijk.•	
Zeer	gemotiveerde	mensen	waar	het	gaat	om	het	leefbaar	houden	van	de	wijk.•	
‘Leefregels’	voor	de	bewoners.•	
De	beplanting	en	het	centrale	plein	worden	onderhouden	(Van	der	Steen,	2009).•	
Kennis	op	het	gebied	van	bouwen	(voor	Delta	Forte):•	
–					Niet	meer	bouwen	voor	de	‘doorsnee’	bewoner,	maar	differentiatie	naar	individuele	wensen.	
–					De	consument	moet	een	volwassener	rol	krijgen	in	het	ontwikkelproces.
–					Goede	binding	tussen	organisatie	en	bewoners,	en	tussen	bewoners	onderling.

5	 Subsidies	in	de	vorm	van	SEV	of	korting	op	grond.	Voor	een	uitleg,	zie	de	projectbeschrijving.	Koopgarantconstructies	
vallen	in	het	schema	niet	onder	subsidies.
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Van	de	40	bewoners	die	vanaf	de	start	meededen,	zijn	er	31	overgebleven,	ofwel	ruim	75%.	Dit	is	ten	opzich-
te	van	vergelijkbare	projecten	een	hoog	percentage.	
Voor	het	project	werd	geen	vrijstelling	verkregen	inzake	het	Bouwbesluit.	Gemeentelijke	instanties	schiepen	
wel	veel	vrijheid.	Bijvoorbeeld:	er	mocht	een	trap	midden	in	de	woning	komen,	op	voorwaarde	dat	er	geluid-
isolerende	deuren	bevestigd	werden.	Voor	kopers	was	dit	in	principe	geen	probleem,	behalve	dat	zo’n	deur	
meer	kost	dan	een	gewone.	De	huurders	waren	echter	wel	afhankelijk	van	wat	de	woningbouwvereniging	
hiervan	vond.	Men	moest	zich	dus	gedeeltelijk	aanpassen	aan	de	meer	Nederlandse	bouwstijl	vanwege	het	
Bouwbesluit.	Het	Amsterdams	Steunpunt	Wonen	heeft	de	communicatie	verzorgd	binnen	het	project.		
Zonder	het	ASW	was	het	project	niet	gelukt	(Pattynama,	architect	Mi	Akoma	di	Color,	2009).

De financiële kant
Door	de	hoge	kosten	en	tijdsinvestering	is	een	herhaling	van	een	project	in	deze	vorm	op	grote	schaal	zeer	
onwaarschijnlijk	(Mi	Akoma	Di	Color,	tussentijdse	evaluatie,	2004).	
De	kosten	van	het	project	worden	geschat	op	115%	van	een	niet-multicultureel	project.	Dit	heeft	mede	te	ma-
ken	met	de	kosten	van	de	juridische	procedures	en	met	het	innovatieve	karakter.	De	kosten	van	de	grond	zijn	
verminderd	doordat	de	gemeente	Amsterdam	die	met	korting	verkocht	heeft.	Daarnaast	was	er	sprake	van	
SEV-subsidie.	De	totale	kortingen	en	subsidies	worden	geschat	op	€	20.000	tot	€	30.000	per	woning.	
Bij	dit	project	was	er	geen	koopgarantregeling.	Wel	was	het	mogelijk	om	tijdens	de	ontwikkeling	bijvoorbeeld	
een	huurwoning	in	plaats	van	een	koopwoning	te	kiezen,	wanneer	koop	toch	niet	haalbaar	bleek.	

De meningen van de bewoners 
Hoe	waardeerden	de	bewoners	van	Mi	Akoma	di	Color	de	activiteiten	in	de	loop	van	het	project,	de	inspraak-
mogelijkheden	tijdens	het	traject	en	de	duur	van	het	project?	En	in	hoeverre	zijn	volgens	hen	leefbaarheid,	
imago	en	sociale	controle	verbeterd	sinds	de	voltooiing?	
De	samenwerking	met	de	gemeente,	met	andere	bewoners	en	met	de	architect	worden	door	de	geïnterviewde	
bewoners	over	het	algemeen	als	weinig	positief	beoordeeld.	Met	de	inspraakmogelijkheden	was	wél	iedereen	
tevreden.	Over	de	tijdsduur	van	het	traject	is	men	over	het	algemeen	ontevreden,	niet	zo	vreemd	gezien	de	
vertragende	juridische	procedures.	
De	leefbaarheid	en	het	wijkimago	is	er	volgens	alle	geïnterviewden	op	vooruitgegaan.	Ook	de	sociale	controle	
is	volgens	de	meeste	geïnterviewde	bewoners	verbeterd.	Iets	minder	dan	een	kwart	zegt	‘gelijkgebleven’,	en	
niemand	vindt	de	sociale	controle	verslechterd.	
Uit	een	kort	interview	met	voorzitter	Koswal	van	de	bewonersvereniging	blijkt	verder	dat	Mi	Akoma	di	Color	
de	wijk	een	aantal	positieve	zaken	heeft	opgeleverd.	Door	de	flats	te	vervangen	door	huizen	heeft	de	wijk	een	
nieuwe	aanblik	gekregen.	Daarnaast	vindt	de	heer	Koswal	dat	de	sociale	cohesie	na	de	bouw	van	het	project	
goed	te	noemen	is.	

Durkijk

De kenmerken 
De	straat	Durkijk	ligt	in	Casteren	(gem.	Bladel)	in	de	provincie	Noord-Brabant.	Diverse	particulieren	hebben	
in	deze	straat	via	collectief	particulier	opdrachtgeverschap	(Kopersvereniging	Zandstraat)	34	starterswonin-
gen	gerealiseerd.	De	gemiddelde	oppervlakte	van	de	vier	verschillende	typen	koopwoningen	zit	tussen	de	
100	m2	en	150	m2	(BIEB,	2008).	De	prijzen	van	de	woningen	lagen	tussen	€	107.570	en	€	135.970	VON.	De	
woningen	zijn	verkocht	vóór	de	oplevering,	die	in	2008	plaatsvond.	(Zie	bijlage	4	voor	een	visuele	impressie	
van	het	project.)

De ervaringen van de professionals 
Het	project	liep	volgens	de	architect	zoals	het	zou	moeten	lopen.	Dit	komt	mede	door	de	doortastend-•	
heid	van	de	bewoners.	Dit	project	is	daarmee	een	voorbeeld	voor	andere	projecten	geweest.	
Projecten	die	op	dit	moment	lopen,	lopen	minder	goed	dan	deze.	Dat	heeft	voornamelijk	te	maken	met	•	
de	personen	die	binnen	het	project	participeren	(Veeger,	2009).
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Durkijk

Plaats Casteren

Aantal woningen 34

Opdrachtgeverschap Collectief particulier opdrachtgeverschap

Koop/huur Koop

Verkoopbaarheid Verkocht vóór oplevering

Jaar totstandkoming 2008

Projectduur 3 jaar

Subsidie per woning6 € 29

Gem. oppervlakte 125 m2

Verkoopprijs ten tijde van oplevering € 107.570 tot € 135.970

Bouwen	In	Eigen	Beheer	(BIEB)	werd	bij	dit	project	ingehuurd	als	begeleidingsbureau.	•	
De	bewoners	hadden	in	Casteren	invloed	via	de	kopersvereniging.•	
De	voorbereidingstijd	duurde	relatief	lang:	de	gemeente	Bladel	was	weinig	bekend	met	collectief	particu-•	
lier	opdrachtgeverschap.
Bij	een	regulier	project	kost	de	voorbereidingstijd	een	half	jaar,	de	ontwikkeltijd	één	jaar	en	de	bouwtijd	•	
ook	één	jaar.	Bij	dit	project	is	de	ontwikkeltijd	uiteindelijk	anderhalf	jaar	geworden,	doordat	de	voorbe-
reidingstijd	gedeeltelijk	in	de	ontwikkeltijd	werd	meegenomen	–	dit	vanwege	de	procedurele	regels	bij	
de	gemeente	Bladel.

Wat heeft het project opgeleverd?
Tevredenheid	over	een	goed	verlopen	proces,	(onder	meer)	doordat	men	elkaar	kende	voordat	het	bouw-•	
proces	op	gang	werd	gezet.	Hierdoor	was	er	slechts	een	gering	aantal	onderlinge	conflicten	en	verliep	
het	project	volgens	BIEB	erg	goed.
Het	gevoel	bij	bewoners	dat	ze	eigen	baas	waren	en	de	zeggenschap	konden	opeisen.	Dit	gebeurt	niet	bij	•	
alle	projecten.	
Bewoners	konden	in	het	dorp	blijven	wonen,	waren	niet	gedongen	naar	andere	plaatsen	in	de	omgeving	•	
te	verhuizen.	Op	deze	manier	bleven	jonge	mensen	in	het	dorp.

De financiële kant
Het	bijzondere	aan	project	Durkijk	is	dat	de	kostprijs	van	de	woningen	bijna	40%	onder	de	marktwaarde	ligt.	
Dit	komt	onder	meer	doordat	er	geen	projectontwikkelaar	tussen	zit,	die	normaal	gesproken	een	percentage	
als	winst	op	het	project	rekent.	Daarnaast	konden	architect	en	aannemer	het	project	in	zijn	geheel	‘doen’,	wat	
goedkoper	is	dan	alle	woningen	afzonderlijk	ontworpen	en	bouwen.	Overigens	betekenden	de	lage	bouw-
kosten	níet	dat	de	bewoners	zich	creatief	hoefden	in	te	houden.	De	indeling	van	de	woningen	was	vrij	te	
bepalen,	en	ook	het	stedenbouwkundig	plan	werd	door	de	bewoners	zelf	ontwikkeld	(Info	over	Voorbeeldpro-
jecten	CPO,	2009).
Bij	dit	project	was	er	een	koopgarantconstructie.	Dat	houdt	het	volgende	in.	De	gemeente	gaf	per	woning	
€	17.500	korting	op	de	grond.	In	ruil	daarvoor	wilde	ze	echter	bij	verkoop	van	de	woning	een	deel	van	de	
winst.	Ging	men	hier	niet	mee	akkoord,	dan	kon	de	uiteindelijke	koop	niet	doorgaan.	Door	deze	korting	ging	
de	grondprijs	van	een	marktprijs	naar	een	‘sociale’	grondprijs.	Koopgarant	werd	ingesteld	voor	de	volgende	
mogelijke	situaties:
–					VON-prijs	woning	bij	oplevering:	€	150.000
–					Taxatiewaarde	woning	bij	oplevering:	€	200.000
–					Taxatiewaarde	na	twee	jaar:	€	220.000
–					Verschil	tussen	meetpunten	taxatie:	€	20.000

6	 Subsidies	in	de	vorm	van	SEV	of	korting	op	grond.	Voor	een	uitleg,	zie	de	projectbeschrijving.	Koopgarantconstructies	
vallen	in	het	schema	niet	onder	subsidies.
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–						Bij	verkoop	ten	tijde	van	taxatiewaarde	na	twee	jaar	krijgt	de	bewoner	€	150.000	+	€	10.000,	en	de		
woningbouwvereniging	krijgt	€	10.000	waardestijging	plus	de	woning.	

De	woning	moet	bij	verkoop	aangeboden	worden	aan	de	woningbouwvereniging	(De	Zaligheden).	Voodeel	
van	dit	systeem	is	dat	de	woningen	tegen	een	lage	prijs	aangeboden	kunnen	worden	aan	starters	op	de		
woningmarkt.	Nadeel	is	dat	bewoners	weinig	profiteren	van	waardestijging	van	hun	woning	(Vlemmix,	
2009).	Naast	de	korting	op	de	grondprijs	verstrekte	de	gemeente	een	subsidie	van	€	1.000	als	bijdrage	aan	
de	voorbereidingskosten.	

De meningen van de bewoners 
Hoe	waardeerden	de	bewoners	van	Durkijk	de	activiteiten	in	de	loop	van	het	project,	de	inspraakmogelijk-
heden	tijdens	het	traject	en	de	duur	van	het	project?	En	in	hoeverre	zijn	volgens	hen	leefbaarheid,	imago	en	
sociale	controle	verbeterd	sinds	de	voltooiing?	
Opvallend	is	dat	iedereen	tevreden	was	met	de	inspraakbijeenkomsten,	de	samenwerking	met	andere	be-
woners	en	de	samenwerking	met	de	architect.	Over	geen	enkele	activiteit	waren	bewoners	in	het	algemeen	
ontevreden	of	zeer	ontevreden.	Verder	gaven	de	geïnterviewden	allen	aan	dat	ze	goed	te	spreken	waren	over	
de	inspraakmogelijkheden	tijdens	het	traject.	Dit	komt	overeen	met	wat	de	architect	aangaf:	“Het	project	liep	
zoals	het	moet	lopen”.	Ook	over	de	tijdsduur	van	het	traject	is	men	in	meerderheid	tevreden;	voor	20%	van	
de	respondenten	gold	dat	níet.	Wat	de	leefbaarheid,	het	imago	en	de	sociale	controle	binnen	de	wijk	betreft:	
die	zijn	geen	van	drieën	verslechterd,	vinden	de	bewoners	.	De	sociale	controle	is	volgens	bijna	alle	geïnter-
viewden	gelijk	gebleven.	Het	imago	en	de	leefbaarheid	is	volgens	de	meeste	bewoners	vooral	verbeterd.	

Folkert Elsingastraat

De kenmerken
De	Folkert	Elsingastraat	is	gelegen	in	de	populaire	wijk	Lage	Land	in	Rotterdam	en	ligt	vlakbij	het	Kralingse	
bos.	Het	project	bestaat	uit	negen	woningen:	drie	keer	drie-onder-een-kap.	De	woningen,	alle	‘koop’,	zijn	
zeer	groot	met	een	gemiddelde	oppervlakte	van	238	m2.	De	gemiddelde	prijs	was	bij	de	verkoop	€	328.000	
VON.	Alle	woningen	zijn	vóór	de	oplevering	in	2007	verkocht.	Dit	project	is	totstandgekomen	via	collectief	
particulier	opdrachtgeverschap.	(Zie	bijlage	5	voor	een	visuele	impressie	van	het	project.)

Folkert Elsingastraat

Plaats Rotterdam

Aantal woningen 9

Opdrachtgeverschap Collectief particulier opdrachtgeverschap

Koop/huur Koop

Verkoopbaarheid Verkocht vóór oplevering

Jaar totstandkoming 2007

Projectduur 5 jaar

Subsidie per woning7 € 1.111

Gem. oppervlakte 238 m2

Verkoopprijs ten tijde van oplevering € 328.000

De ervaringen van de professionals 
De	particuliere	opdrachtgevers	hebben	zich	verenigd	in	Kopersvereniging	Folkert	Elsingastraat.	Wat	bij	dit	
project	opvalt,	net	als	bij	Durkijk,	is	dat	de	bouwkosten	bij	oplevering	31%	onder	de	getaxeerde	waarde	van		
	

7	 Subsidies	in	de	vorm	van	SEV	of	korting	op	grond.	Voor	een	uitleg,	zie	de	projectbeschrijving.	Koopgarantconstructies	
vallen	in	het	schema	niet	onder	subsidies.
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de	woningen	lagen.	De	kopersvereniging	werd	speciaal	voor	dit	project	opgericht;	dat	bleek	bij	CPO	de	meest	
praktische	oplossing.	De	voormalige	kopersvereniging	fungeert	nu	als	Vereniging	van	Eigenaren.
De	samenwerking	tussen	de	bewoners	en	de	bouwer	(Dura	Vermeer)	verliep	via	werkbesprekingen	en	
bouwvergaderingen,	dus	in	direct	contact.	Dat	gebeurde	zowel	collectief	als	individueel,	dit	vanwege	extra	
woonwensen	van	bewoners.	Deze	werkwijze	beschrijft	Dura	Vermeer	als	zeer	intensief.	De	samenwerking	
verliep	niet	altijd	even	goed	doordat	bewoners	niet	of	nauwelijks	technisch	onderlegd	zijn.	De	discussies	
met	de	negen	opdrachtgevers	kostten	veel	tijd	en	energie,	wat	aan	beide	kanten	tot	verwijten	heeft	geleid.	De	
bewoners	zagen,	door	hun	geringe	bouwtechnische	kennis,	niet	altijd	in	dat	kosten	voor	meerwerk	hoger	
waren	dan	ze	verwachtten.	Dergelijke	gesprekken	verlopen	beter	met	mensen	die	in	het	vakgebied	zitten	dan	
met	particulieren	die	in	eigen	beheer	willen	bouwen	(Ven	van	der,	2009).
In	eerste	instantie	zijn	vijftien	bewoners	geselecteerd	om	mee	te	mogen	doen.	Na	een	tweede	selectie	is	dit	
teruggebracht	naar	twaalf.	Vanwege	de	wensen	van	de	bewoners	om	de	grootte	van	de	woningen	te	wijzigen,	
konden	er	op	het	perceel	uiteindelijk	negen	woningen	gebouwd	worden.	Tijdens	het	traject	haakten	drie	
kopers	af,	voor	wie	er	ook	weer	drie	zijn	teruggevonden	(Voorhout,	2009).	Woningcorporatie	De	Nieuwe	
Unie	fungeerde	als	achtervang:	het	stond	financieel	garant	bij	het	voorlopige	ontwerp.	De	corporatie	had	zich	
daarnaast	verplicht	om	twee	kavels	op	te	kopen	wanneer	er	problemen	zouden	ontstaan	die	de	verkoop	ervan	
belemmerden.	
De	samenwerking	met	de	gemeente	en	het	grondbedrijf	verliep	overigens	niet	goed.	Er	was	nauwelijks	coör-
dinatie	met	het	Waterschap,	waardoor	het	project	vertraging	opliep.	Dit	soort	voorbeelden	doen	de	gedachte	
ontstaan	dat	je	beter	niet	zelf	kunt	gaan	bouwen	(Kathman,	2009).
Het	hele	traject	duurde	door	de	vertraging	relatief	lang	(2003-2007),	maar	de	bouw	van	de	woningen	verliep	
volgens	planning.	Dat	is	mede	te	danken	aan	de	goede	samenwerking	tussen	de	bewoners	én	die	van	de	
bewoners	met	BIEB	en	de	architect.	Wel	was	er	weinig	inzet	van	de	bewoners	wanneer	het	om	onderwerpen	
ging	die	weinig	invloed	hadden	op	de	woning	van	de	betrokkene	zelf.

Wat heeft het project opgeleverd?
Ruime,	bijzondere	nieuwbouwwoningen	die	goedkoper	zijn	dan	de	gemiddelde	nieuwbouwwoning	in	•	
dezelfde	buurt	met	hetzelfde	woonoppervlak.
Een	positieve	invloed	op	de	wijk.	Een	deel	van	de	wijk	was	een	werkgebied	met	kantoren	en	garages.	•	
Deze	zijn	gesloopt,	waarmee	de	leefbaarheid	en	het	imago	van	de	wijk	verbeterd	zijn.	
De	sociale	controle	binnen	de	wijk	is	verbeterd.	De	buren	letten	meer	op	elkaar.	Dit	kan	onder	meer		•	
komen	door	het	sociale	proces	rondom	het	project:	de	huidige	buren	hebben	elkaar	in	een	periode	van	
vier	jaar	goed	leren	kennen.	Dat	men	meer	op	elkaar	let,	kan	overigens	zowel	positief	als	negatief	uit-
gelegd	worden	(de	heer	Voorhout,	kopersvereniging,	2009).

De financiële kant
Project	Fokkert	Elsingastraat	is	nauwelijks	gesubsidieerd.	De	woningcorporaties	hebben	ongeveer	€	10.000	
uitgegeven	aan	promotie,	publicaties	en	de	oprichting	van	de	kopersvereniging.	Daarnaast	is	er	‘korting’	
gegeven	op	de	grond.	De	grond	werd	in	2007	geleverd	tegen	het	prijspeil	van	november	2003.	Dit	betekende	
echter	geen	meevaller	voor	de	bewoners,	omdat	de	grond	voor	de	gemeenschappelijke	(openbare)	wegen	
tegen	hetzelfde	tarief	als	de	bouwgrond	van	de	woningen	in	rekening	werd	gebracht.	De	‘subsidie’	op	dit	
project	bestaat	dus	alleen	uit	de	€	10.000	zoals	hierboven	genoemd	(Voorhout,	2009).

De meningen van de bewoners 
Hoe	waardeerden	de	bewoners	van	Fokkert	Elsingastraat	de	activiteiten	in	de	loop	van	het	project,	de	in-
spraakmogelijkheden	tijdens	het	traject	en	de	duur	van	het	project?	En	in	hoeverre	zijn	volgens	hen	leefbaar-
heid,	imago	en	sociale	controle	verbeterd	sinds	de	voltooiing?	
Over	de	inspraakbijeenkomsten	waren	alle	geïnterviewden	tevreden	tot	zeer	tevreden.	De	samenwerking	met	
de	architect	wordt	eveneens	positief	gewaardeerd,	net	als	de	samenwerking	met	de	woningbouwvereniging.	
Over	de	samenwerking	met	de	gemeente	oordeelt	men	echter	negatief.	Wat	verder	opvalt	is	dat	alle	respon-
denten	tevreden	tot	zeer	tevreden	zijn	over	de	samenwerking	met	andere	bewoners.	Ook	de	inspraakmoge-
lijkheden	tijdens	het	traject	vielen	in	goede	aarde.	Over	de	tijdsduur	van	het	traject	was	men	wat	minder	
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enthousiast:	gemiddeld	niet	negatief,	niet	positief.	De	leefbaarheid,	het	imago	en	de	sociale	controle	binnen	
de	wijk	zijn	geen	van	alle	verslechterd,	vinden	de	geïnterviewden.	De	respons	op	deze	vraag	is	echter	zó	laag	
dat	er	geen	betrouwbare	conclusie	mogelijk	is.
Uit	een	interview	met	de	heer	Voorhout,	voorzitter	van	de	kopersvereniging,	bleek	verder	het	volgende.	Tij-
dens	het	ontwikkelproces	is	er	vooral	samengewerkt	tussen	de	architect,	BIEB	en	de	voorzitter	van	de	kopers-
vereniging.	De	overige	bewoners	waren	volgens	de	voorzitter	minder	betrokken	bij	het	hele	proces	wanneer	
het	niet	direct	om	hun	eigen	woning	ging.	De	architect	heeft	met	iedere	bewoner	apart	de	architectuur	van	
de	woning	besproken.	Vanaf	de	buitenkant	lijkt	het	één	project,	maar	wanneer	men	beter	naar	de	woningen	
kijkt	worden	de	verschillen	duidelijk	zichtbaar.	Voorbeelden	hiervan	zijn	de	raampartijen	en	de	grootte	van	
de	terrassen	(Voorhout,	2009).	

’t Hart van Noord

De kenmerken
’t	Hart	van	Noord,	gelegen	in	de	wijk	Kanaleneiland	te	Utrecht,	is	ontwikkeld	door	AM	Wonen.	Het	totale	
project	omvat	8.000	m2	bruto	vloeroppervlak.	Het	bestaat	uit	79	eengezinswoningen	en	24	appartementen	
die	alle	in	de	koopsector	vallen;	daarnaast	is	er	een	Brede	School-complex	gebouwd.	Opzet	van	het	plan	was	
dat	er	betaalbare	en	relatief	ruime	woningen	gebouwd	zouden	worden.	Het	gemiddelde	gebruiksoppervlak	
van	de	woningen	is	120	m2.	De	woningen	zijn	verkocht	vanaf	€	171.000	VON,	allemaal	vóór	oplevering.	De	
verkoopprijs	en	grootte	van	de	woningen	sloten	aan	bij	de	mogelijke	doelgroepen,	waarnaar	eerst	onderzoek	
is	gedaan.	Er	zijn	gesprekken	gevoerd	met	buurtbewoners	om	te	kijken	welke	wensen	er	speelden.	Bewoners	
konden	voor	extra	slaapkamers	en	een	gesloten	keuken	kiezen,	en	voor	een	keuken	aan	de	voorkant	of	juist	
de	achterkant.	
(Zie	bijlage	6	voor	een	visuele	impressie	van	het	project.)

’t Hart van Noord

Plaats Utrecht

Aantal woningen 103

Opdrachtgeverschap Geen particulier opdrachtgeverschap maar projectmatig, door ontwikkelaar

Koop/huur Koop

Verkoopbaarheid Verkocht vóór oplevering

Jaar totstandkoming 2006

Projectduur 2,5 jaar

Subsidie per woning8 € 0

Gem. oppervlakte 120 m2

Verkoopprijs ten tijde van oplevering Vanaf € 171.000 tot € 250.000

De ervaringen van de professionals 
De	bouwperiode	verliep	zonder	vertraging.•	
Alle	woningen	werden	voor	de	start	van	de	bouw	verkocht,	ondanks	negatieve	berichtgeving	over	de	wijk	•	
Kanaleneiland.
De	helft	van	de	woningen	is	als	het	ware	twee	keer	verkocht,	omdat	de	aanvankelijke	kopers	om	uiteenlo-•	
pende	redenen	toch	niet	in	staat	bleken	de	woning	te	kopen.
Er	was	geen	sprake	van	samenwerking	met	toekomstige	bewoners.•	

8	 Subsidies	in	de	vorm	van	SEV	of	korting	op	grond.	Voor	een	uitleg,	zie	de	projectbeschrijving.	Koopgarantconstructies	
vallen	in	het	schema	niet	onder	subsidies.
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Overzicht kenmerken van multiculturele en niet-multiculturele projecten

Multiculturele projecten

Mi Akoma di Color Biz Botuluyuz Le Medi

Plaats Amsterdam Rotterdam Rotterdam

Aantal woningen 51 24 93

Opdrachtgeverschap Collectief particulier  
opdrachtgeverschap (CPO) 
in samenwerking met  
woningcorporatie

Collectief particulier  
opdrachtgeverschap (CPO)

Projectontwikkelaar

Koop/huur Koop/Huur Koop Koop

Verkoopbaarheid Verkocht ten tijde/direct na 
bouw

Verkocht vóór oplevering Nog 6 woningen te koop9

Jaar totstandkoming 2005 2007 2008

Projectduur 5 jaar 7 jaar 9 jaar

Subsidie per woning10 € 25.000 € 3.110 € 487

Gem. oppervlakte 100 m2 90 m2 130 m2

Verkoopprijs ten tijde van 
oplevering

Niet bekend € 170.000 tot € 200.000 Geschat op € 250.000

Niet-multiculturele projecten

’t Hart van Noord Folkert Elsingastraat Durkijk

Plaats Utrecht Rotterdam Casteren

Aantal woningen 103 9 34

Opdrachtgeverschap Projectontwikkelaar Collectief particulier  
opdrachtgeverschap (CPO)

Collectief particulier  
opdrachtgeverschap (CPO)

Koop/huur Koop Koop Koop

Verkoopbaarheid Verkocht vóór oplevering Verkocht vóór oplevering Verkocht vóór oplevering

Jaar totstandkoming 2006 2007 2008-2009

Projectduur 2,5 jaar 5 jaar 3 jaar

Subsidie per woning11 € 0 € 1.111 € 29

Gem. oppervlakte 120 m2 238 m2 125 m2

Verkoopprijs ten tijde van 
oplevering

Vanaf € 171.000 € 328.000 € 107.570 tot € 135.970

Wat heeft het project opgeleverd?
Bij	het	ontwerp	is	rekening	gehouden	met	verschillende	elementen.	Het	moest	bijvoorbeeld	mogelijk	zijn	
om	op	eigen	terrein	een	auto	te	parkeren.	Hierdoor	staan	er	minder	auto’s	in	de	straten,	wat	goed	is	voor	
de	veiligheid:	er	is	nu	ook	minder	rijdend	verkeer	en	de	mogelijkheid	tot	auto-inbraken	is	verminderd.	Voor	
iedere	woning	is	het	politiekeurmerk	Veilig	Wonen	afgegeven.	De	woningen	kijken	uit	op	de	scholen	en	
pleinen.	Dit	zorgt	voor	een	betere	sociale	controle	en	geeft	een	groter	gevoel	van	veiligheid.	Tijdens	de	bouw	
van	het	project	hebben	buurtbewoners	het	bouwterrein	beveiligd,	waardoor	er	weinig	incidenten	hebben	
plaatsgevonden.	De	openbare	ruimtes	zijn	marginaal	ingericht.	Er	mochten	bijvoorbeeld,	vanwege	nutsvoor-
zieningen	in	de	grond,	geen	grote	bomen	geplant	worden.

9	 Augustus	2009.
10	 Subsidies	in	de	vorm	van	SEV	of	korting	op	grond.	Voor	een	uitleg,	zie	de	projectbeschrijving.	Koopgarantconstructies	

vallen	in	het	schema	niet	onder	subsidies.	
11	 Subsidies	in	de	vorm	van	SEV	of	korting	op	grond.	Voor	een	uitleg,	zie	de	projectbeschrijving.	Koopgarantconstructies	

vallen	in	het	schema	niet	onder	subsidies.
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De financiële kant
Het	project	kende	geen	koopgarantconstructie,	en	ook	zijn	geen	subsidies	verleend.	Wel	was	er	een	aan-
vullend	budget	vanuit	de	gemeente	om	de	bouw	van	de	scholen	te	financieren.	Kijkt	men	alleen	naar	de	
woningen,	dan	blijkt	het	volgende:	over	de	bouw-	en	ontwikkelingskosten	is	een	marge	behaald	van	10%	ten	
behoeve	van	de	algemene	kosten	en	winst	en	risico	voor	AM	Wonen.	Dit	is	acceptabel	gezien	de	aard	van	het	
project	en	de	verkoopsnelheid	(Nijhoff,	2009).	

De meningen van de bewoners 
’t	Hart	van	Noord	is	ontwikkeld	op	een	projectmatige	manier,	zodat	er	niet	of	nauwelijks	samengewerkt	is	
met	(toekomstige)	bewoners.	Logischerwijs	zijn	daarom	geen	data	beschikbaar	over	de	tevredenheid	van	
bewoners.	

9	 Augustus	2009.
10	 Subsidies	in	de	vorm	van	SEV	of	korting	op	grond.	Voor	een	uitleg,	zie	de	projectbeschrijving.	Koopgarantconstructies	

vallen	in	het	schema	niet	onder	subsidies.	
11	 Subsidies	in	de	vorm	van	SEV	of	korting	op	grond.	Voor	een	uitleg,	zie	de	projectbeschrijving.	Koopgarantconstructies	

vallen	in	het	schema	niet	onder	subsidies.
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3. Wat leren ons De voorbeelDprojecten?

Binnen	de	hiervoor	besproken	voorbeeldprojecten	zijn	zaken	naar	voren	gekomen	die	volgens	de	partici-
panten	beter	hadden	moeten	verlopen.	De	interviews	met	professionals	en	de	enquête	onder	de	bewoners	
hebben	tot	leerpunten	en	meer	inzicht	geleid.	Het	kan	daarbij	gaan	om	de	samenwerking	tussen	profes-
sionals	en	bewoners,	of	tussen	de	bewoners	onderling,	of	om	mogelijkheden	en	onmogelijkheden	tijdens	het	
hele	proces	–	van	initiatief	tot	oplevering.	Per	project	geven	we	hierna	puntsgewijs	aan	wat	goed	ging	en	wat	
mínder	goed,	en	hoe	het	in	het	vervolg	beter	zou	moeten	of	kúnnen	gaan.	Op	grond	hiervan	formuleren	we	
verderop,	in	hoofdstuk	8,	aanbevelingen	voor	de	aanpak	en	procesgang	rondom	multiculturele	nieuwbouw-
projecten.
Een	opmerking	nog.	In	de	loop	van	het	onderzoek	werd	steeds	duidelijker	dat	multiculturele	en	niet-multi-
culturele	nieuwbouw	lastig	te	vergelijken	zijn,	mede	door	de	zo	verschillende	aard	van	de	onderzochte	pro-
jecten.	Daarom	trekken	we	hier	ook	geen	harde	conclusies	over	welke	wél	en	níet	geslaagd	zijn.	Wel	kunnen	
de	ervaringen	uit	de	voorbeeldprojecten	bijdragen	aan	een	beter	beeld	van	de	successen	en	valkuilen.	

Biz Botuluyuz, Rotterdam 

Het	gaat	hier	om	een	groep	bewoners	die	met	collectief	particulier	opdrachtgeverschap	(CPO)	werkt.	•	
CPO-projecten	hebben	een	meerwaarde	voor	bewoners,	vooral	doordat	er	geen	projectontwikkelaar	tus-
sen	zit	die	geld	kost.
De	inschrijving	van	toekomstige	bewoners	op	het	project	moet	door	professionals	begeleid	worden.•	
Bij	een	volgend	project	is	meer	aandacht	nodig	voor	de	sociale	samenhang	binnen	de	groep,	dit	om	de	•	
samenwerking	tussen	bewoners	te	verbeteren.	Daarnaast	is	het	zaak	kwaliteiten	van	bewoners	te	combi-
neren	om	tot	een	goede	groepssamenstelling	te	komen.
De	verbondenheid	van	bewoners	van	Biz	Botuluyuz	met	de	rest	van	de	buurt	zou	nog	beter	kunnen.•	
Het	is	goed	om	een	volgende	keer	te	kijken	of	er	een	gevarieerder	kopersbestand	tot	stand	kan	komen.	•	
De	interactie	tussen	culturen	in	een	wijk	zal	beter	verlopen	als	niet	alleen	bewoners	van	Turkse	komaf	
maar	ook	van	andere	herkomst	met	elkaar	samenwerken.
De	bewoners	hadden	beter	voorbereid	moeten	worden	op	de	lange	looptijd	van	het	project	(Hoebergen,	•	
2009).
De	deelname	van	mensen	die	al	in	deze	wijk	woonden,	was	van	groot	belang	voor	de	sociale	cohesie	bin-•	
nen	de	wijk.
De	betrokkenheid	van	bepaalde	organisaties	(Delphi	Opbouwwerk,	Woonbron,	Com.	Wonen)	was	•	
onmisbaar	om	het	project	te	laten	slagen	(Voorbeeldprojecten	Innovatieprogramma	Stedelijke	Vernieu-
wing,	2008).
De	koopgarantregeling	was	een	minimale	voorwaarde	voor	het	slagen	van	dit	project,	vanwege	de	be-•	
perkte	koopkracht	van	de	bewoners.	Zonder	deze	regeling	was	het	mislukt	(Draaisma,	2009).

Conclusie:	de	koopgarantregeling	en	de	betrokkenheid	van	organisaties	hebben	er	(mede)	voor	gezorgd	dat	
een	project	als	Biz	Botuluyuz	in	goede	banen	te	leiden	is.	

Le Medi, Rotterdam 

Via	een	doelgroepenonderzoek	is	duidelijk	geworden	welke	groep	aangesproken	wordt	door	dit	type	•	
woningen.	Hierdoor	is	de	verkoopbaarheid	vergroot.	Nadelig	zijn	de	onderzoekskosten.
Promotie	op	een	Livingbeurs	kan	extra	belangstelling	voor	zo’n	project	genereren.•	
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Het	proces	van	definiëring	en	ontwerp	moet	niet	langer	duren	dan	2,5	jaar.	(Bij	Le	Medi	duurde	het		•	
in	totaal	9	jaar).	Als	goed	nagedacht	is	over	de	definitie,	moet	het	ontwerpen	vlot	kunnen	verlopen		
(Wielaard,	2009).
Actieve	kopersbegeleiding,	door	een	kopersadviseur,	trekt	mensen	die	het	concept	aanspreekt	ook	echt	•	
over	de	streep.	Het	verloopt	daarmee	makkelijker	dan	met	een	makelaar	die	het	hele	proces	van	het		
project	niet	heeft	meegemaakt	(Le	Medi	–	Wonen	waar	de	zon	altijd	schijnt,	2009).

Conclusie:	Le	Medi	bleek	met	zijn	opvallende,	mediterrane	stedenbouwkundige	en	architectonische	uit-	
straling	veel	belangstellenden	te	trekken:	een	mix	van	allochtonen	en	vooral	kosmopolitisch	ingestelde	
autochtonen.	Le	Medi	is	er	door	de	aansprekende	‘mondiale’	opzet	in	geslaagd	om	in	de	‘achterstandswijk’	
Bospolder	verschillende	nieuwe	kansrijke	groepen	aan	te	trekken,	zeker	niet	alleen	allochtonen.	Wel	heeft	de	
relatief	lange	trajectduur	tot	irritaties	en	afhakers	onder	de	kopers	geleid.	

Mi Akoma di Color, Amsterdam 

In	elke	fase	heeft	de	architect	met	iedere	bewoner	persoonlijk	gesproken,	en	dat	is	voor	herhaling	vat-•	
baar.	Op	deze	manier	kunnen	wensen	namelijk	direct	gepresenteerd	of	aangepast	worden	(Pattynama,	
architect	Mi	Akoma	di	Color,	2009).
Bij	een	volgend	project	zou	men	weer	een	GIW-waarborgcertificaat	moeten	afgeven	(Koswal,	2009).•	
Het	project	heeft	7	jaar	geduurd,	wat	door	bewoners	als	te	lang	is	ervaren	(Van	Veen,	2008).•	
De	bewoners	moeten	niet	te	veel	vrijheid	krijgen	bij	het	ontwerpen	e.d.,	want	dan	let	men	niet	altijd	even	•	
goed	op	de	financiële	consequenties.
Misschien	zou	het	beter	zijn	om	bewoners	niet	direct	bij	het	hele	proces	te	betrekken.	Zij	vinden	vooral	•	
de	indeling	van	de	woningen	en	de	inrichting	van	buitenruimte	belangrijk,	dus	wellicht	volstaat	hun	
betrokkenheid	bij	dat	traject	(Voorbeeldprojecten	Innovatieprogramma	Stedelijke	Vernieuwing,	2008).

Conclusie:	Bewoners	hebben	uiteindelijk	te	veel	(onnodige)	vrijheid	gekregen	bij	het	woningontwerp.	Wel	
is	het	van	belang	hen	(op	individuele	basis)	goed	bij	het	proces	te	betrekken,	zodat	de	architect	weet	wat	de	
wensen	van	zijn	klanten	zijn.

Durkijk, Casteren

Bij	volgende	projecten	zou	de	gemeente	een	hogere	korting	op	de	grondprijs	moeten	geven	als	er	weer	•	
sprake	is	van	een	koopgarantconstructie,	anders	profiteren	de	bewoners	te	weinig	van	de	waardestijging	
van	hun	woning.
Het	is	een	voordeel	als	mensen	elkaar	al	kennen	voordat	het	project	van	start	gaat,	zoals	dat	bij	Durkijk	•	
het	geval	was	(Vlemmix,	2009).
Om	het	hele	proces	voorafgaand	aan	de	bouw	te	versnellen,	is	het	goed	om	eerst	een	planteam	op	te	•	
stellen.	Dit	planteam	is	één	centraal	loket,	beschikbaar	voor	iedere	partij	in	het	hele	proces	(Vermeeren;	
Manders,	2008).

Conclusie:	De	mensen	die	Durkijk	zijn	gestart,	kenden	elkaar	al	van	tevoren.	Dit	heeft,	samen	met	het	feit	
dat	er	vóór	de	bouw	een	planteam	is	opgesteld,	ertoe	geleid	dat	het	bouwproces	relatief	goed	en	snel	verliep.

Folkert Elsingastraat, Rotterdam

De	inzet	en	samenwerking	onder	de	bewoners	moet	goed	in	de	gaten	gehouden	worden,	leert	dit	project.	•	
Bij	een	volgend	project	moet	het	niet	de	werkvoorbereider	zijn	die	de	kopers	begeleidt.	Met	dit	intensieve	•	
traject	dient	zich	een	andere	afdeling	of	organisatie	bezig	te	houden.
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De	kosten	voor	meerwerk	waren	niet	altijd	duidelijk	voor	de	bewoners.	Een	volgende	keer	kan	daarom	•	
beter	met	een	ander,	helderder	bouwcontract	gewerkt	worden	(Van	der	Ven,	2009).

Conclusie:	De	intensieve	begeleiding	van	de	kopers	moet	niet	door	de	werkvoorbereider	gedaan	worden.	
Verder	is	het	goed	om	voor	optimale	duidelijkheid	over	meerwerkkosten	te	zorgen.	

’t Hart van Noord, Utrecht

Betrek	de	buurt	bij	het	beveiligen	van	het	bouwterrein,	dat	verkleint	de	kans	op	incidenten.•	
Veel	kopers	woonden	al	in	de	wijk;	het	project	is	daarmee	een	voorbeeld	van	hoe	sociale	stijging	in	de	•	
wijk	mogelijk	te	maken	is.
Veel	potentiële	kopers	konden	de	aankoop	financieel	moeilijk	rond	krijgen,	en	vielen	af.•	
Een	doelgroepenanalyse	zorgt	voor	een	inzichtelijk	beeld	van	mogelijke	toekomstige	bewoners	(Nijhoff,	•	
2009).

Conclusie:	Het	betrekken	van	de	buurt	bij	de	beveiliging	van	het	bouwterrein	is	goed	bevallen.	In	een	wijk	
waar	het	overgrote	deel	van	het	woningaanbod	uit	sociale	huur	bestaat,	blijkt	een	project	met	100%	koop	wel	
degelijk	bereikbaar	voor	sociale	stijgers	–	mits	de	prijs	niet	te	hoog	is.	Met	financiële	begeleiding	en	verwach-
tingsmanagement	was	het	relatief	grote	percentage	afhakers	mogelijk	kleiner	geweest.
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4.  een vergelijking van bouWkosten en  
Woningprijzen

Het	is	voor	projectontwikkelaars,	maar	ook	voor	andere	partijen	zoals	woningcorporaties,	niet	direct	voor-
delig	als	nieuwbouwprojecten	niet	gestandaardiseerd	zijn,	zo	kwam	tijdens	de	Kenniskamer	Diversiteit	in	
Wonen	naar	voren.	De	extra	kosten	die	multiculturele	bouwprojecten	nu	nog	met	zich	meebrengen,	wor-
den	veroorzaakt	door	de	extra	tijd	die	nodig	is	vanwege	het	ontbreken	van	standaardisatie,	en	door	eventu-
ele	communicatieproblemen	met	(toekomstige)	allochtone	bewoners.	Een	niet-commerciële	partij	als	een	
woningcorporatie	heeft	echter	–	in	tegenstelling	tot	een	projectontwikkelaar	–	wel	het	langetermijnvoordeel	
dat	de	kosten	van	het	proces	na	realisatie	van	een	multicultureel	nieuwbouwproject	terug	te	verdienen	zijn,	
bijvoorbeeld	door	lagere	maatschappelijke	kosten	(politie,	welzijn,	leefbaarheid).	Een	woningcorporatie	heeft	
er	indirect	financieel	baat	bij	dat	de	wijk	waar	zij	woningen	heeft,	een	‘gezonde’	wijk	is.	Als	je	bewoners	
bij	het	bouwproces	betrekt	(via	CPO)	en	meer	rekening	houdt	met	de	woonwensen	van	de	groeiende	groep	
allochtonen,	vertaalt	zich	dat	niet	metéén	in	meer	rendement	op	projectontwikkeling	of	woningbouw.	Maar	
het	zal	zich	naar	verwachting	op	termijn	wel	terugvertalen	in	een	toenemende	leefbaarheid	en	betere	sociale	
contacten.	Dit	heeft	een	positieve	invloed	op	de	omgeving,	het	imago	van	de	buurt	en	uiteindelijk	ook	op	de	
waarde	van	het	vastgoed.

Niet-multiculturele projecten

Het	valt	op	dat	de	bouwkosten	van	de	‘niet-multiculturele’	woningen	in	de	Folkert	Elsingastraat	en	Durkijk	
ver	onder	de	getaxeerde	waarde	van	de	woningen	bij	hun	oplevering	lagen.	Bij	Durkijk	was	dat	38,1%	onder	
de	taxatiewaarde,	en	bij	de	Folkert	Elsingastraat	31%.	Door	in	eigen	beheer	te	bouwen,	kan	de	kostprijs	van	
een	woning	dus	kennelijk	gedrukt	worden.	Helaas	is	er,	wat	taxatiewaarden	betreft,	geen	directe	vergelijking	
mogelijk	tussen	de	drie	niet-multiculturele	projecten.	In	’t	Hart	van	Noord	was	namelijk	geen	sprake	van	
(collectief)	particulier	opdrachtgeverschap,	zoals	bij	de	twee	andere	projecten.	Daarnaast	bemoeilijkt	de	koop-
garantconstructie	van	Durkijk	een	vergelijking,	omdat	die	de	aankoopprijs	van	de	woning	heeft	doen	dalen	
terwijl	het	verschil	later,	vanwege	dezelfde	constructie,	gedeeltelijk	terugbetaald	moet	worden.	
Wel	levert	de	vergelijking	tussen	de	projecten	een	goed	beeld	op	van	verschillen	in	opdrachtgeverschap,	
samenwerking	(wie	met	wat)	en	gevolgen	voor	de	wijken	–	evenals	een	nuttig	overzicht	van	waarderingen	en	
leerpunten.	

Multiculturele projecten

Ook	bij	de	multiculturele	projecten	is,	vanwege	de	grote	verschillen	in	de	financiële	constructie	of	het	type	
opdrachtgeverschap,	een	vergelijking	van	bouwkosten	en	woningprijzen	niet	goed	mogelijk.	Wel	is	vast	te	
stellen	dat	er	op	Le	Medi	,	als	geheel,	een	klein	verlies	is	geleden	door	de	ontwikkelaar.	De	woningen	van	
Biz	Botuluyuz	zijn	verkocht	door	middel	van	een	koopgarantconstructie,	dus	niet	voor	een	marktconforme	
prijs.	En	bij	Mi	Akoma	di	Color	is	een	deel	verhuurd	en	een	deel	verkocht.	De	kosten	voor	dit	project	worden	
geschat	op	115%	ten	opzichte	van	een	niet-multicultureel	project.	Een	vergelijking	van	bouwkosten	wordt	óók	
bemoeilijkt	doordat	slechts	een	gering	aantal	projecten	(zes)	onderzocht	is.	Om	de	omvang	van	de	kosten	
gemiddeld	binnen	de	hele	markt	vast	te	stellen,	zouden	meer	projecten	in	het	onderzoek	vetrokken	moeten	
worden.	Daarnaast	is	een	correctie	op	deze	kosten	noodzakelijk,	omdat	het	bij	de	multiculturele	projecten	
om	pilots	ging	die	logischerwijs	extra	kosten	met	zich	meebrengen.	



Een vergelijking van bouwkosten en woningprijzen  31

Enige leerpunten

Verschillende	professionals	hebben	in	dit	onderzoek	hun	licht	laten	schijnen	over	de	vraag:	zit	er	verschil	in	
kosten	tussen	multiculturele	en	niet-multiculturele	bouwprojecten?	Welnu,	de	niet-multiculturele	projecten	
blijken	op	dit	moment	goedkoper	te	zijn,	omdat	de	herhaalbaarheid	ervan	groot	is.	Doordat	er	processen	te	
standaardiseren	zijn,	worden	kosten	bespaard.	De	drie	‘multiculturele’	projecten	uit	het	onderzoek	waren	
alle	pilots;	er	moest	dus	gewerkt	worden	zonder	enige	ervaring	met	dergelijke	projecten.	Dat	heeft	geld	ge-
kost.	Als	de	begeleiding	bij	dit	soort	bouwprojecten	meer	gestandaardiseerd	kunnen	worden,	hoeven	ze	niet	
duurder	te	zijn	dan	´niet-multiculturele´	bouwprojecten.
Wat	we	ook	kunnen	leren	uit	de	vergelijking,	is	dat	collectief	particulier	opdrachtgeverschap	kostenbespa-
rend	kan	werken.	Het	blijkt	dat	twee	niet-multiculturele	projecten	waar	sprake	was	van	CPO,	winstgevend	
uitgevallen	zijn.	Zoals	al	vaker	vermeld,	is	er	echter	niet	zo’n	verschil	tussen	een	multicultureel	en	een	niet-
multicultureel	bouwproject.	Als	bij	de	projecten	Durkijk	en	Folkert	Elsingastraat	bewoners	betrokken	waren	
die	een	andere	woningindeling	wensten	vanwege	hun	culturele	achtergrond,	had	men	dit	‘multicultureel’	
genoemd.	Wellicht	waren	beide	dan	dus	succesvolle	‘multiculturele	bouwprojecten’	geweest.
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5.  participatie en betrokkenheiD bij het  bouWproces

De	samenwerking	met	(toekomstige)	bewoners	van	multiculturele	bouwprojecten	is	intensief,	maar	wel		
essentieel	voor	de	ontwikkeling	van	zo’n	project,	zo	komt	naar	voren	uit	de	interviews	met	betrokken	profes-
sionals.	Soms	blijkt	het	echter	moeilijk	om	allochtonen	bij	dergelijke	projecten	tot	participatie	te	bewegen.	
Bolt	&	Van	Kempen	(2002)	geven	aan	dat	dit	mogelijk	komt	doordat	mensen	zich	niet	aangesproken	voelen.	
Allochtonen	zijn	in	allerlei	organen	nog	vaak	ondervertegenwoordigd	(dus	men	is	er	niet	mee	vertrouwd),	en	
vaak	ervaren	zij	een	drempel	om	mee	te	doen.	Omdat	ze	niet	goed	Nederlands	spreken,	of	de	Nederlandse	
manier	van	vergaderen	niet	gewend	zijn.	Ook	de	bureaucratie	wordt	als	negatief	ervaren.	Om	goede	mul-
ticulturele	bouwprojecten	neer	te	zetten	is	het	echter	zaak	om	allochtonen	tot	participatie	te	brengen.	Hun	
woonwensen	zijn	dan	makkelijker	te	vervullen,	én	het	verbetert	de	cohesie	in	de	buurt	(Bolt	&	Van	Kempen,	
2002).

Kritiek op multicultureel bouwen
Het	multiculturele	bouwen	is	volgens	de	VROM-raad	(2002)	nog	niet	institutioneel	ingebed.	Onderzoek	van	
de	raad	wijst	uit	dat	multicultureel	bouwen	duurder	is.	Hierbij	is	echter,	naar	onze	mening,	een	kantteke-
ning	nodig.	Het	bouwen	zélf	hoeft	namelijk	niet	duurder	te	zijn.	Het	verschil	tussen	multiculturele	en	niet-
multiculturele	bouwprojecten	zit	‘m	niet	zozeer	in	het	product,	ofwel	de	woning,	maar	in	het	ontwikkelpro-
ces.	Volgens	de	VROM-raad	heeft	multicultureel	bouwen	zich	ook	nog	niet	institutioneel	kunnen	innestelen	
vanwege	de	sterke	afhankelijkheid	van	enkele	personen	en	instituties.	Dit	kan	komen	doordat	de	vraag	vanuit	
de	doelgroep	vaak	nog	niet	duidelijk	door	haarzelf	beschreven	kan	worden.	Nadeel	van	deze	(beperkte)	parti-
cipatie	is	dat	projecten	kunnen	slagen	of	falen	door	slechts	enkele	centrale	personen	of	instituties.	Daarnaast	
zou	multicultureel	bouwen	teveel	gericht	zijn	op	de	huidige	vrager.	Critici	zeggen	dat	dit	op	te	vangen	is	door	
flexibele	indeelbaarheid,	en	dat	het	eigenlijk	geen	argument	is	omdat	multicultureel	bouwen	gewoonweg	
zorgt	voor	een	divers	woningaanbod.

Participatie moeilijk maar belangrijk
Bij	het	project	Mi	Akoma	di	Color	(Amsterdam)	gaf	een	aantal	direct	bij	dit	project	betrokken	professionals	
aan	dat	het	samenwerken	met	allochtonen	meer	tijd	kost	dan	met	autochtonen.	Ook	bureau	BIEB	heeft	de	
ervaring	dat	de	samenwerking	met	allochtonen	doorgaans	anders	verloopt.	Men	begrijpt	elkaar	minder	goed,	
en	soms	worden	er	(klein)kinderen	meegenomen	om	te	vertalen,	waarbij	er	geen	controle	is	op	hóe	er	ver-
taald	wordt.	Bij	het	project	Mi	Akoma	di	Color	zijn	zelfs	aparte	Engelse	en	Nederlandse	groepen	geformeerd	
om	de	informatie-uitwisseling	te	verbeteren	(Koswal,	2009).	Het	algemene	beeld	van	de	professionals	is	dat,	
gemiddeld	gezien,	de	samenwerking	met	allochtonen	minder	makkelijk	verloopt	dan	met	autochtonen.	In-
formatie	komt	niet	altijd	boven	tafel,	soms	is	onduidelijk	namens	wie	participanten	spreken,	en	vaal	schieten	
kennis	van	taal	en	regelgeving	tekort.	Vooral	de	inbreng	van	allochtone	vrouwen	blijkt	lastig	te	arrangeren.	
De	participatie	van	allochtonen	is	ook	bij	multiculturele	bouwprojecten	echter	zeer	belangrijk	gebleken.	
Om	hen	beter	bij	dergelijke	projecten	te	betrekken,	is	een	andere	samenwerking	nodig.	Een	meer	persoon-
lijke	aanpak	en	een	informele	vorm	van	participatie	blijken	daarvoor	goed	bruikbaar.

Positieve effecten vanwege participatie
Voor	woningbouwverenigingen	liggen	er	grote	kansen	in	CPO	en	multicultureel	bouwen,	zo	blijkt	uit	dit	
onderzoek.	Bij	Mi	Akoma	di	Color	en	Biz	Botuluyuz	is	een	sterke	sociale	samenhang	binnen	het	project	zelf	
ontstaan.	Doordat	de	deelnemers	het	hele	traject	van	bijeenkomsten,	tekenen	en	bouwen	met	elkaar	doorlie-
pen,	hebben	ze	elkaar	goed	leren	kennen.	Bij	herontwikkeling	in	grote	steden	worden	allochtonen	bewoners	
mogelijk	makkelijker	aangesproken	als	er	de	mogelijkheid	is	om	multicultureel	te	bouwen.	
Uit	het	interview	met	de	procesbegeleider	van	Biz	Botuluyuz	(de	heer	Draaisma)	blijkt	dat	het	positieve	
van	zo’n	project	is	dat	je	méér	los	krijgt	bij	mensen	met	verschillende	culturele	achtergronden,	in	dit	geval	
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Turkse	bewoners.	Je	betrekt	hen	vanuit	hun	cultuur,	wat	tot	samenwerking	en	verbeteringen	leidt	in	de	wijk	
–	zowel	in	sociaal	opzicht	als	qua	woonomgeving.	En	als	door	intensieve	samenwerking	tussen	bewoners	de	
sociale	cohesie	binnen	herstructurering	verbetert,	slaat	men	een	dubbele	slag.	Zoals	voorzitter	Koswal	van	de	
bewonersvereniging	van	Mi	Akoma	di	Color	het	zei:	“Multicultureel	bouwen	brengt	mensen	bij	elkaar”.
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6.  multicultureel bouWen:  
De Doelgroep en De vraag

In	de	woonwensen	van	mensen	komt	in	het	algemeen	hun	identiteit	terug	(VROM-raad,	2002).	Allochtonen	
vinden	op	dit	moment	echter	–	logischerwijs	–	weinig	terug	van	hun	eigen	identiteit	in	de	‘Nederlandse’	
manier	van	bouwen.	Combineert	men	dit	gegeven	met	de	(on)tevredenheid	over	de	huidige	woning	en	de	
verhuisgeneigdheid	van	deze	groep,	dan	is	globaal	de	vraag	van	deze	groep	naar	multiculturele	bouwconcep-
ten	in	kaart	te	brengen.	

Kloof tussen wens en feit
De	markt	voor	multicultureel	bouwen	is	mogelijk	groot.	Zo	is	er	bij	allochtone	huishoudens	een	opvallend	
sterke	verhuisgeneigdheid:	ongeveer	40%,	tegen	22%	onder	autochtonen	(Jong,	2007).	De	woningen	in	de	
grote	steden	die	allochtonen	doorgaans	bewonen,	zijn	klein	en	verouderd.	Dit	probleem	speelt	waarschijnlijk	
minder	onder	diegenen	met	een	koopwoning,	omdat	zij	beter	in	hun	eigen	woonwensen	kunnen	voorzien.	
Uit	onderzoek	van	het	SCP	(Kullberg,	Vervoort,	&	Dagevos,	2009)	blijkt	dat	veel	minder	allochtonen	(dan	
autochtonen)	in	Nederland	een	eigen	woning	bezitten:	25%	versus	60%.	Het	is	dus	aannemelijk	dat	voor	al-
lochtonen	de	kloof	tussen	hun	woonwensen	en	de	feitelijke	woonsituatie	groter	zal	zijn	dan	bij	autochtonen.	
Daarnaast	wordt	het	verschil	in	woonwensen	tussen	verschillende	generaties	allochtonen	steeds	groter.	De	
tweede	generatie	heeft	op	dit	punt	bijvoorbeeld	meer	overeenkomsten	met	autochtonen	dan	met	de	eerste	
generatie	allochtonen	(Kullberg,	Vervoort,	&	Dagevos,	2009).	Dit	weerspreekt	ook	het	argument	dat	multi-
cultureel	bouwen	zou	leiden	tot	projecten	met	bijvoorbeeld	alleen	Turkse	of	Marokkaanse	elementen.	Door	
de	elkaar	naderende	woonwensen	zal	men	geneigd	zijn	‘multicultureel’	en	‘niet-multicultureel’	te	mixen.	
Bijna	de	helft	van	de	Turken	en	Marokkanen	in	Nederland	geeft	aan	dat	men	graag	via	de	architectuur	de	
eigen	culturele	achtergrond	in	de	woning	willen	laten	terugkomen.	En	zoals	we	hiervoor	al	konden	conclu-
deren:	allochtonen	zijn	relatief	minder	tevreden	met	hun	huidige	huisvesting	dan	autochtonen.	De	betaal-
baarheid	van	de	woningen	staat	echter	voorop.	De	VROM-raad	(2002)	geeft	met	een	vergelijking	aan	(via	de	
zogenaamde	Piramide	van	Maslow)	dat	de	woonwensen	pas	terug	zullen	komen	als	aan	de	primaire	behoefte	
voldaan	is:	een	fatsoenlijk	en	betaalbaar	onderdak.	

Tabel 6.1:  Het aandeel dat binnen twee jaar beslist wil verhuizen en de reden hiervan (de woning en woonomgeving) 

per bevolkingsgroep (%), 2002*

Autochtonen Surinamers Turken Marokkanen Antillianen

Overige 
niet-westerse 
allochtonen

Binnen twee jaar  
verhuizen 8 19 19 29 18 23

Reden:

   Huidige woning 41 58 67 73 53 59

   Huidige woonbuurt 23 31 42 33 18 29

*	Bron:	WBO-2002

Verhuiswens naar afkomst
Onderzoek	van	Bertram	(2005)	wijst	uit	dat	vooral	Marokkanen	een	hoge	verhuiswens	hebben.	De	verhuis-
wens	van	mensen	wordt	voornamelijk	bepaald	door	de	(on)tevredenheid	met	de	woning	en	de	omgeving	
(VROM,	2005).	Tabel	6.1	geeft	per	bevolkingsgroep	weer	hoe	groot	de	wens	tot	verhuizen	is	en	wat	de	reden	
hiervan	is.	De	tabel	laat	zien	dat	29%	van	de	Marokkanen	aangeeft	beslist	binnen	nu	en	twee	jaar	te	willen	
verhuizen.	Driekwart	hiervan	geeft	als	reden	dat	men	weg	wil	uit	de	huidige	woning,	dus	niet	vanwege	de	
woonbuurt.	Tel	je	die	verhuiswens	op	bij	het	feit	dat	allochtonen	hun	culturele	identiteit	vaak	niet	terugvin-
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den	in	de	‘Nederlandse’	bouwstijl	terwijl	40%-50%	van	de	Turken	en	Marokkanen	dit	wél	wil	(VROM-raad,	
2002),	dan	luidt	de	conclusie:	er	is	aanleiding	om	te	veronderstellen	dat	er	een	markt	is	voor	multiculturele	
bouwconcepten.	

Ontwikkelaars gericht op de doelgroep
Je	kunt	niet	zeggen	dat	bepaalde	projectontwikkelaars	méér	geschikt	zijn	om	multicultureel	te	bouwen	dan	
andere	projectontwikkelaars.	Tijdens	het	onderzoek	gaven	alle	projectontwikkelaars	aan	te	bouwen	aan	de	
hand	van	de	wensen	van	de	consument.	Zij	maken	daarbij	in	principe	geen	onderscheid	tussen	autochtoon	
en	allochtoon.	Mogelijk	zijn	er	wel	projectontwikkelaars	die	dichter	bij	de	allochtone	doelgroep	staan	dan	
andere	ontwikkelaars.	Te	denken	valt	aan	ontwikkelaars	met	een	sterk	divers,	etnisch	gemixt	personeels-
bestand:	daardoor	worden	culturele	verschillen	met	de	doelgroep	mogelijk	gemakkelijker	overwonnen.
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7. uitkomsten van De beWonersenquête

Profielschets van de niet-multiculturele projecten

Kerngegevens:
De	gemiddelde	leeftijd	van	de	respondenten	is	35	jaar.•	
De	verhouding	mannen/vrouwen	is	gelijk.•	
Twee	op	de	drie	respondenten	zijn	gehuwd	of	samenwonend	met	thuiswonende	kinderen,	17%	is	ge-•	
huwd	of	samenwonend	zonder	kinderen,	en	15%	is	alleenstaand.
Een	derde	van	de	respondenten	heeft	een	hogere	beroepsopleiding	voltooid,	een	kwart	heeft	middelbaar	•	
beroepsonderwijs	gedaan	en	17%	heeft	alleen	een	diploma	in	het	voortgezet	onderwijs.
Het	grootste	deel	van	de	respondenten	werkt	in	loondienst	of	in	een	eigen	bedrijf,	namelijk	91%.	•	
Bij	twee	op	de	vijf	respondenten	ligt	het	netto	maandinkomen	van	het	huishouden	tussen	de	•	 €	1.700	en	
€	2.950;	voor	een	derde	van	de	respondenten	bedraagt	dit	meer	dan	€	2.950.	
Van	de	respondenten	is	58%	in	Nederland	geboren,	31%	in	Turkije•	 12	en	5%	in	Marokko.	
Van	de	in	Nederland	geboren	respondenten	heeft	15%	ouders	die	in	Turkije	zijn	geboren	en	8%	ouders	•	
die	in	Marokko	zijn	geboren.

Profielschets van de multiculturele projecten

Kerngegevens:
De	gemiddelde	leeftijd	van	de	respondenten	is	36	jaar.•	
Er	hebben	iets	meer	mannen	dan	vrouwen	meegedaan	aan	dit	onderzoek,	namelijk	43	resp.	35.	•	
De	meeste	respondenten	zijn	gehuwd	of	samenwonend	met	thuiswonende	kinderen.	Daarnaast	is	een	•	
kwart	van	de	respondenten	gehuwd	of	samenwonend	zónder	thuiswonende	kinderen.	
Van	de	respondenten	heeft	43%	een	hogere	beroepsopleiding•	 13	als	hoogst	voltooide	opleiding,	voor	14%	
is	dat	het	middelbaar	beroepsonderwijs	en	voor	14%	het	voortgezet	onderwijs.
Driekwart	van	de	respondenten	werkt	in	loondienst	of	in	een	eigen	bedrijf.	•	
Ongeveer	eenderde	van	de	respondenten	heeft	een	inkomen	tussen	de	•	 €	1.700	en	€	2.950,	en	ongeveer	
één	op	de	drie	heeft	méér	dan	€	2.950.
De	helft	van	de	respondenten	is	in	Nederland	geboren,	19%	in	Turkije	en	12%	in	Suriname,	de	Antillen	•	
en	Aruba.
Van	de	respondenten	die	in	Nederland	geboren	zijn,	heeft	18%	ouders	die	zijn	geboren	in	Suriname,	de	•	
Antillen	of	Aruba,	11%	heeft	ouders	die	in	Turkije	zijn	geboren	en	4%	heeft	ouders	die	in	Marokko	zijn	
geboren.	

In het algemeen

Ongeveer	een	kwart	van	de	bewoners	van	de	niet-multiculturele	bouwprojecten	raakte	bekend	met	het	pro-
ject	waar	ze	nu	wonen	door	familie,	vrienden	of	kennissen	(zie	figuur	7.1).	Daarnaast	geeft	een	kwart	van	de	
bewoners	aan	erover	gelezen	te	hebben	in	de	krant.	21%	van	de	bewoners	van	de	multiculturele	projecten	

	11	 Dit	cijfer	is	relatief	hoog	vanwege	het	feit	dat	’t	Hart	van	Noord	is	meegenomen	in	het	onderzoek:	daar	wonen	relatief	
veel	allochtonen.

12	 Dit	cijfer	lijkt	atypisch	vergeleken	met	de	‘niet-multiculturele’	projecten.	Het	hoge	opleidingsniveau	wordt	verklaard	
vanuit	Le	Medi	en	Mi	Akoma	di	Color,	waar	in	beide	gevallen	meer	dan	50%	een	hogere	beroepsopleiding	afgerond	
heeft.
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hoorde	van	het	project	via	familie,	vrienden	of	kennissen,	en	18%	werd	ermee	bekend	door	de	woningbouw-
vereniging.	De	antwoorden	in	de	categorie	‘Anders’	zijn	weergegeven	in	bijlage	7.	

Figuur 7.1: Hoe bent u bekend geworden met het project waarin u woont (N=166)?, 2009*.

	 Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009	
*	Bij	deze	vraag	konden	respondenten	meerdere	antwoorden	geven,	waardoor	de	som	van	de	percentages	uitkomt	op	
103%	voor	de	multiculturele	projecten	en	120%	voor	de	niet-multiculturele	projecten.

Figuur	7.2	laat	zien	dat	ruim	de	helft	van	de	bewoners	in	de	onderzochte	niet-multiculturele	bouwprojecten	
daar	kwam	wonen	vanwege	woningverbetering.	Voor	40%	van	de	bewoners	van	het	wooncomplex	geldt	dat	
zij	er	zijn	gaan	wonen	omdat	zij	al	in	de	wijk	woonden	en	er	wilden	blijven.	Ook	ongeveer	20%	van	de	res-
pondenten	uit	de	multiculturele	projecten	geeft	deze	antwoorden.	Opvallend	hierbij	is	dat	78%	van	de	bewo-
ners	van	deze	projecten	een	antwoord	geeft	in	de	categorie	‘Anders’.	Bijvoorbeeld:	omdat	men	het	project	in	
die	wijk	uniek	vindt,	omdat	de	huizen	erg	mooi	zijn,	en	omdat	men	het	waardeert	dat	het	een	multiculturele	
wijk	is.	Een	overzicht	van	deze	antwoorden	is	te	vinden	in	bijlage	8.	

Figuur 7.2: Waarom bent u in deze wijk gaan wonen (N=163)?, 2009*.

	

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009
	 *	Bij	deze	vraag	konden	respondenten	meerdere	antwoorden	geven,	waardoor	de	som	van	de	percentages	uitkomt	op	

119%	voor	de	multiculturele	projecten	en	122%	voor	de	niet-multiculturele	projecten.

n Niet-multiculturele projecten n Multiculturele projecten  

n Niet-multiculturele projecten n Multiculturele projecten  
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Zoals	figuur	7.3	laat	zien,	woont	de	helft	van	de	respondenten	in	de	niet-multiculturele	projecten	in	een	tus-
senwoning.	Een	andere	grote	groep,	namelijk	42%,	woont	in	een	hoekwoning.	Dit	laatste	geldt	ook	voor	het	
grootste	deel	van	de	bewoners	van	de	multiculturele	projecten;	hier	woont	38%	in	een	hoekwoning.	Daar-
naast	woont	30%	van	hen	in	een	rijtjeswoning	òf	een	appartement.	In	beide	soorten	projecten	is	er	slechts	
een	klein	aandeel	vrijstaande	woningen.	

Figuur 7.3: In wat voor soort woning woont u (N=161)?, 2009.

	

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

De	respondenten	uit	de	niet-multiculturele	projecten	wonen	allemaal	in	een	koophuis	(zie	figuur	7.4).	Ook	
voor	de	respondenten	uit	de	multiculturele	projecten	geldt	dit	voor	het	grootste	deel,	namelijk	82%.	

Figuur 7.4: Heeft u een huur- of een koopwoning (N=166)?, 2009.

	

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

Van	de	bewoners	van	een	koopwoning	in	de	multiculturele	projecten	heeft	de	helft	een	woning	in	de	prijs-
klasse	tussen	€	200.000	en	€	250.000	(zie	figuur	7.5).	Van	de	bewoners	van	de	niet-multiculturele	projecten	
heeft	39%	een	woning	tussen	€	150.000	en	€	200.000,	en	een	even	groot	percentage	zit	in	de	prijsklasse		
€	200.000	-	€	250.000.	De	laagste	en	de	hoogste	prijsklassen	hebben	zowel	in	de	niet-multiculturele	als	in	
de	multiculturele	projecten	slechts	een	klein	aandeel.	Aan	de	hand	van	deze	cijfers	is	niet	te	zeggen	of	multi-
cultureel	bouwen	duurder	of	goedkoper	is,	aangezien	we	hier	spreken	over	de	geschatte	huidige	marktwaar-
de.	Verschillen	in	marktwaarde	tussen	de	genoemde	projecten	zijn	voornamelijk	te	verklaren	door	de	ligging	
van	de	projecten.	De	grondwaarde	speelt	hierbij	een	grote	rol.

n Niet-multiculturele projecten n Multiculturele projecten  

Tussenwoning
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Figuur 7.5: In welke prijsklasse valt uw woning ongeveer (N=150)?, 2009.

 
 

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2009

Van de onderzochte projecten hebben alleen de multiculturele projecten ook huurwoningen. Verreweg de 
meeste van hiervan vallen in de huurklasse tussen € 500 en € 600 per maand (zie figuur 7.6). 

Figuur 7.6: In welke huurklasse valt uw woning ongeveer (kale huur, exclusief huursubsidie) (N=14)?, 2009.

 

 

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2009

Ongeveer de helft van de woningen in de niet-multiculturele projecten is tussen de 100 m2 en 150 m2 groot 
(zie figuur 7.7). Bijna een derde van de woningen in die projecten heeft een grootte van 150 m2 tot 200 m2. 
Verreweg het grootste deel van de woningen in de multiculturele projecten heeft een oppervlakte van 100 m2 
tot 150 m2. 

Figuur 7.7: Uit hoeveel vierkante meter bestaat uw woning (N=155)?, 2009.

 

 

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2009

n Niet-multiculturele projecten n Multiculturele projecten  

n Niet-multiculturele projecten n Multiculturele projecten  
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Over het project

Zowel	bij	de	multiculturele	als	bij	de	niet-multiculturele	projecten	geeft	driekwart	van	de	respondenten	aan	
niet	te	hebben	meegedaan	met	de	ontwikkeling	van	het	project	(zie	figuur	7.8).	Respectievelijk	slechts	15%	en	
18%	van	de	respondenten	heeft	het	hele	ontwikkelingstraject	meegedaan.	In	bijlage	9	vindt	men	een	over-
zicht	van	redenen	waarom	respondenten	wel	of	niet	deelgenomen	hebben.	Hier	is	echter	wel	een	kantteke-
ning	op	z’n	plaats:	bij	een	aantal	projecten	was	het	niet	mogelijk	te	participeren	binnen	het	traject.	Dit	was	
het	geval	bij	’t	Hart	van	Noord	en	Le	Medi.	Ook	is	het	mogelijk	dat	mensen	niet	meegedaan	hebben	omdat	
ze	de	woning	op	een	later	tijdstip	zijn	gaan	huren	of	kopen.

Figuur 7.8: Heeft u meegedaan met de ontwikkeling van het project (N=166)?, 2009.

	

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

Van	de	respondenten	die	meededen	met	de	ontwikkeling	van	het	hele	project,	of	een	deel	daarvan,	hebben	
respectievelijk	95%	en	93%	deelgenomen	aan	samenwerking	met	andere	bewoners	en	aan	inspraakbijeen-
komsten	(zie	figuur	7.9).	Daarnaast	heeft	86%	van	de	bewoners	samengewerkt	met	de	projectontwikkelaar	
of	de	aannemer.	De	bijlagen	10	tot	en	met	12	geven	de	redenen	weer	van	de	bewoners	om	wel	of	niet	mee	te	
doen	aan	deze	activiteiten,	en	de	voorwaarden	waaronder.

Figuur 7.9: Heeft u meegedaan met de volgende activiteiten met betrekking tot het project (N=42)*?, 2009.

	

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

Figuur	7.10	geeft	een	overzicht	van	de	waardering	van	de	bovenstaande	activiteiten	door	de	bewoners	die	
hieraan	deelgenomen	hebben.	De	samenwerking	met	andere	bewoners	wordt	het	meest	positief	beoordeeld.	
In	70%	van	de	gevallen	is	aangegeven	dat	bewoners	hier	(zeer)	tevreden	over	waren.	Het	minst	positief	zijn	

n Niet-multiculturele projecten n Multiculturele projecten  
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de	bewoners	over	de	samenwerking	met	de	woningbouwvereniging;	44%	van	de	respondenten	geeft	aan	
hierover	(zeer)	ontevreden	te	zijn.	

Figuur 7.10: Hoe waardeert u deze activiteiten (N=40)*?, 2009.

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

Zowel	in	de	niet-multiculturele	als	in	de	multiculturele	projecten	is	95%	van	de	respondenten	tevreden	over	
de	inspraakmogelijkheden	die	zij	hadden	binnen	het	traject	(zie	figuur	7.11).	De	redenen	die	zij	hiervoor	
geven,	zijn	te	vinden	in	bijlage	10.	

Figuur 7.11: Bent u tevreden over de inspraakmogelijkheden die u had binnen het traject (N=42)?, 2009.

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

In	de	niet-multiculturele	projecten	hebben	evenveel	bewoners	keuzemogelijkheden	gehad	bij	het	ontwerpen	
van	hun	woning	als	in	de	multiculturele	projecten.	Figuur	7.12	laat	zien	dat	dit	bij	90%	van	de	respondenten	
het	geval	was.	

Figuur 7.12: Heeft u keuzemogelijkheden gehad bij het ontwerpen van uw woning (N=41)?, 2009.

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009
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De	bewoners	die	keuzemogelijkheden	hadden	in	de	multiculturele	projecten,	zijn	hierover	minder	vaak	
tevreden	dan	de	bewoners	met	keuzemogelijkheden	in	de	niet-multiculturele	projecten	(zie	figuur	7.13):	16%	
van	de	respondenten	in	de	multiculturele	projecten	is	ontevreden.	

Figuur 7.13: Bent u tevreden over de keuzemogelijkheden die u had bij het ontwerpen van uw woning (N=37)?, 2009.

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

Figuur	7.14	laat	zien	dat	in	de	niet-multiculturele	en	de	multiculturele	projecten	respectievelijk	45%	en	48%	
zeer	tevreden	of	tevreden	is	met	de	tijdsduur	van	het	traject:	vanaf	de	start	van	het	project	totdat	de	respon-
dent	de	woning	kon	betrekken.	Iets	meer	respondenten	in	de	multiculturele	projecten	dan	in	de	niet-multi-
culturele	projecten	waren	hierover	ontevreden	of	zeer	ontevreden,	namelijk	33%	ten	opzichte	van	25%.	Het	
traject	krijgt	van	de	bewoners	van	de	niet-multiculturele	projecten	het	gemiddelde	rapportcijfer	van	een	7,9	
en	van	de	bewoners	van	de	multiculturele	projecten	een	7,5.	

Figuur 7.14:  In welke mate bent u tevreden over de tijdsduur vanaf de start van het project totdat u de woning kon 

betrekken (N=41)?, 2009.

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

Ongeveer	de	helft	van	de	bewoners	van	de	niet-multiculturele	projecten	geeft	aan	nog	een	keer	mee	te	willen	
doen	aan	een	dergelijk	project	als	zij	hiertoe	de	mogelijkheid	krijgen	(zie	figuur	7.15).	Van	de	bewoners	in	de	
multiculturele	projecten	zijn	dit	er	meer,	namelijk	65%.	De	redenen	om	wel	of	niet	nog	eens	mee	te	willen	
doen,	zijn	te	vinden	in	bijlage	11.	

Figuur 7.15: Zou u nog een keer meedoen aan een dergelijk project als u de mogelijkheid hiertoe krijgt (N=41)?, 2009.

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

n Niet-multiculturele projecten n Multiculturele projecten  
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Figuur	7.16	geeft	een	overzicht	van	wat	het	project	de	bewoners	heeft	opgeleverd.	Voor	de	bewoners	van	de	
niet-multiculturele	projecten	is	dat	vooral:	een	mooie	woning	en	een	rustiger	kindvriendelijker	woonomge-
ving.	Voor	de	bewoners	van	de	multiculturele	projecten	heeft	het	vooral	een	veiliger	woonomgeving	en	een	
mooie	woning	opgeleverd.	De	antwoorden	in	de	‘anders’-	categorie	zijn	onder	meer:	een	mooie	woning	voor	
een	degelijke	prijs,	de	mogelijkheid	in	je	eentje	een	huis	te	kopen	en	de	multiculturele	omgeving.	

De	respondenten	werd	gevraagd	wat	zij	de	volgende	keer	anders	zouden	doen	bij	deelname	aan	een	verge-
lijkbaar	project.	Voorbeelden	van	antwoorden	hierop	zijn:	zorgen	voor	beter	contact	met	de	aannemer,	beter	
plannen	en	op	een	andere	manier	samenwerken	met	de	woningbouwvereniging.	Een	compleet	overzicht	van	
de	antwoorden	is	opgenomen	in	bijlage	12.	

Figuur 7.16: Wat heeft het project u opgeleverd (N=42)?, 2009*.

	
	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009
	 *	Bij	deze	vraag	konden	respondenten	meerdere	antwoorden	geven,	waardoor	de	som	van	de	percentages	op	424%	uit-

komt.

Alle	respondenten,	zowel	in	de	niet-multiculturele	als	in	de	multiculturele	projecten,	vinden	dat	het	de	
moeite	waard	is	geweest	om	het	project	te	ontwikkelen.	Redenen	die	zij	hiervoor	geven:	dat	het	een	gezellige	
buurt	is	geworden,	dat	het	goed	is	voor	de	sociale	contacten,	en	dat	het	niet	alleen	een	mooi	huis	heeft	opge-
leverd	maar	ook	een	zeer	leerzaam	proces	is	geweest.	

Over de wijk

Figuur	7.17	laat	zien	dat	de	meeste	bewoners,	namelijk	71%,	van	de	onderzochte	multiculturele	projecten		
vinden	dat	de	leefbaarheid	in	de	woonwijk	is	verbeterd	sinds	de	voltooiing	van	het	project;	30%	vindt	dat		
de	leefbaarheid	gelijk	is	gebleven.	In	de	niet-multiculturele	projecten	vindt	iets	meer	dan	de	helft	van	de		
be-woners	dat	de	leefbaarheid	in	de	woonwijk	verbeterd	is,	terwijl	iets	minder	dan	de	helft	vindt	dat	die		
gelijk	gebleven	is.	In	beide	soorten	projecten	is	(bijna)	niemand	van	mening	dat	de	leefbaarheid	slechter	
is	geworden.	Het	valt	op	dat	de	respondenten	in	de	multiculturele	projecten	dus	vaker	dan	die	in	de	niet-
multiculturele	projecten	vinden	dat	de	leefbaarheid	verbeterd	is.	De	leefbaarheid	van	de	woonwijk	krijgt	van	
bewoners	van	de	niet-multiculturele	projecten	het	rapportcijfer	7,7	en	van	bewoners	van	de	multiculturele	
projecten	een	7,6.	

n Niet-multiculturele projecten n Multiculturele projecten  
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Figuur 7.17:  Vindt u dat de leefbaarheid van uw woonwijk verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd is sinds het project 

is voltooid (N=73)?, 2009
	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

In	figuur	7.18	is	vrijwel	hetzelfde	patroon	zichtbaar	over	het	imago	van	de	woonwijk	als	in	de	figuur	hier-
boven	over	de	leefbaarheid.	Veruit	de	meeste	bewoners	van	de	multiculturele	projecten,	namelijk	83%,	
geven	aan	dat	zij	het	imago	van	hun	woonwijk	verbeterd	vinden;	17%	zegt	dat	het	gelijk	gebleven	is.	Onder	
de	bewoners	van	de	niet-multiculturele	projecten	is	dit	respectievelijk	50%	en	45%.	Wederom	is	er	(bijna)	
niemand	die	meent	dat	het	imago	van	de	wijk	verslechterd	is.	Daarnaast	valt	ook	hier	weer	op	dat	de	respon-
denten	uit	de	multiculturele	projecten	vaker	van	oordeel	zijn	dat	de	situatie,	in	dit	geval	het	imago	van	de	
woonwijk,	verbeterd	is.	Het	imago	van	de	woonwijk	krijgt	van	bewoners	van	de	niet-multiculturele	projecten	
het	rapportcijfer	7,4	en	van	bewoners	uit	multiculturele	projecten	een	7,6.	

Figuur 7.18:  Vindt u dat het imago van uw woonwijk verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd is sinds het project 

voltooid is (N=72)?, 2009.

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

In	de	multiculturele	projecten	is	de	sociale	controle	volgens	de	bewoners	meer	verbeterd	dan	in	de	niet-
multiculturele	projecten	(zie	figuur	7.19).	De	bewoners	van	de	multiculturele	projecten	geven	dat	namelijk	
bijna	twee	keer	zo	vaak	aan.	Daarnaast	zijn	meer	bewoners	uit	niet-multiculturele	projecten	van	mening	dat	
de	sociale	controle	gelijk	gebleven	is	sinds	de	voltooiing	van	het	project,	en	vindt	in	beide	soorten	projecten	
(bijna)	niemand	dat	de	sociale	controle	is	verslechterd.	Bewoners	van	de	niet-multiculturele	projecten	en	de	‘
multiculturele	projecten	geven	de	sociale	controle	binnen	hun	woonwijk	respectievelijk	een	7,1	en	een	7,3.	

n Niet-multiculturele projecten n Multiculturele projecten  

n Niet-multiculturele projecten n Multiculturele projecten  
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Figuur 7.19:  Is de sociale controle binnen uw woonwijk verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd sinds het project 

voltooid is (N=72)?, 2009.

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

Familie,	vrienden	en	kennissen	van	de	bewoners	in	de	multiculturele	projecten	zijn	iets	positiever	over	het	
project	dan	de	familie,	vrienden	en	kennissen	van	de	bewoners	in	de	niet-multiculturele	projecten	(zie	figuur	
7.20).	Van	de	bewoners	in	de	niet-multiculturele	projecten	zegt	namelijk	26%	dat	de	mensen	om	hen	heen	
zeer	positief	zijn,	tegen	66%	van	de	familie,	vrienden	en	kennissen	van	de	bewoners	van	de	multiculturele	
projecten.	Het	percentage	familie,	vrienden	en	kennissen	dat	‘gewoon’	positief	is,	is	echter	groter	bij	de	be-
woners	van	de	niet-multiculturele	projecten.

Figuur 7.20: Wat vinden uw familie, vrienden en kennissen van het project (N=165)?, 2009.

	

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

Over nieuwbouw

Een	kleine	meerderheid,	respectievelijk	52%	en	60%	van	de	respondenten	in	de	niet-multiculturele	en	de	
multiculturele	projecten,	woonde	voordat	het	project	ontwikkeld	werd	nog	niet	in	de	wijk	waar	men	nu	
woont	(zie	figuur	7.21).	

Figuur 7.21: Woonde u voordat dit project ontwikkeld werd al in deze wijk (N=166)?, 2009.

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

n Niet-multiculturele projecten n Multiculturele projecten  

n Niet-multiculturele projecten n Multiculturele projecten  
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Figuur	7.22	laat	zien	dat,	ten	opzichte	van	de	bewoners	van	de	niet-multiculturele	projecten,	ruim	twee	
keer	zoveel	bewoners	van	de	multiculturele	projecten	al	eerder	in	een	nieuwbouwwoning	hebben	gewoond,	
namelijk	23%.

Figuur 7.22: Heeft u al eerder in een nieuwbouwwoning gewoond (N=166)?, 2009.

	

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

Van	de	respondenten	die	al	eerder	in	een	nieuwbouwwoning	hebben	gewoond,	vinden	verreweg	de	meesten	
dat	de	huidige	woning	beter	is	dan	de	vorige	nieuwbouwwoning	(zie	figuur	7.23).	Voor	de	bewoners	van	de	
niet-multiculturele	projecten	en	de	multiculturele	projecten	is	dit	ongeveer	gelijk:	respectievelijk	89%	en	
86%.	In	bijlage	13	is	te	lezen	waarom	de	respondenten	hun	huidige	woning	beter	of	slechter	vinden	dan	hun	
vorige	nieuwbouwwoning.	

Figuur 7.23: Vindt u uw huidige woning beter of slechter dan uw vorige nieuwbouwwoning (N=23)?, 2009.

	

	

Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009

Voor	een	aantal	respondenten	in	de	drie	onderzochte	niet-multiculturele	projecten	die	al	eerder	in	een	
nieuwbouwwoning	woonden,	verschilde	de	benaderingswijze	tussen	de	aankoop	van	de	eerste	nieuwbouw-
woning	en	de	huidige	woning.	Voorbeelden	hiervan	zijn	dat	deze	woning	een	eigen	keuze	was,	het	meer	
ontwikkeld	is	naar	de	eigen	wensen	van	de	bewoners,	en	dat	het	proces	persoonlijker	is	verlopen.	Voor	de	
respondenten	in	de	multiculturele	projecten	die	al	eerder	een	koophuis	hadden,	zitten	de	verschillen	met	de	
vorige	aankoop	vooral	in	een	betere	begeleiding,	meer	gerichtheid	van	het	huidige	huis	op	de	gezinssituatie,	
en	een	goede	voorlichting.	Bijlage	14	bevat	een	overzicht	van	de	verschillen	in	benaderingswijze.

Tot	slot:	wat	zit	er	volgens	de	respondenten	in	de	huidige	woning,	wat	er	bij	aankoop	van	een	gewone	
(nieuwbouw)woning	níet	in	zou	zitten?	De	antwoorden	zijn	in	bijlage	15	te	vinden.	Voor	de	bewoners	uit	de	
drie	niet-multiculturele	projecten	gaat	het	onder	meer	om	een	zelf	gekozen	badkamer	en	keuken,	een	extra	
parkeerplaats	en	energiebesparende	elementen.	De	bewoners	van	de	drie	multiculturele	projecten	geven	
bijvoorbeeld	aan	nu	in	een	compound	te	wonen	(een	cirkel	van	huizen	met	in	het	midden	een	ontmoetings-
plaats),	een	huis	te	hebben	in	mediterrane	stijl,	of	een	woonruimte	op	de	eerste	verdieping.	
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8.  aanbevelingen voor Diversiteit in bouWen  
en Wonen

Ter	verdieping	van	dit	onderzoek,	organiseerde	FORUM	medio	december	2009	de	Kenniskamer	Diversiteit	
in	Wonen.	Hier	waren	professionals	uit	verschillende	disciplines	aanwezig,	onder	wie	vertegenwoordigers	
van	het	ministerie	van	VROM,	NIROV	(Nederlands	Instituut	voor	Ruimtelijke	Ordening	en	Volkshuisves-
ting),	gemeenten	(afdelingen	Wonen	en	Diversiteit	&	Integratie)	en	woningcorporaties,	projectontwikkelaars,	
architecten	en	adviseurs/deskundigen	op	het	gebied	van	ruimtelijke	ordening,	volkshuisvesting,	leefbaarheid	
en	stedelijke	vernieuwing.	De	aanbevelingen	in	dit	hoofdstuk	zijn	gedeeltelijk	ook	tijdens	deze	bijeenkomst	
besproken,	of	komen	daaruit	voort.
In	de	Kenniskamer	is	veel	besproken	rondom	het	thema	‘diversiteit	in	wonen’.	Zo	kwam	naar	voren	dat	het	
bij	multicultureel	bouwen	uiteindelijk	vooral	gaat	om	divers	bouwen,	met	als	gevolg:	diversiteit	en	flexibiliteit	
in	wonen.	Labels	als	‘allochtoon’	of	‘multicultureel’	zouden	eigenlijk	geen	rol	moeten	spelen.	Verder	werd	
alom	erkend	dat	het	bereiken	en	betrekken	van	allochtone	groepen	een	andere,	meer	specifieke	en	vaak	
intensievere	aanpak	vereist.	Wat	kun	je	doen	om	(achterstands)wijken	en	(allochtone)	bewoners	beter	te	
betrekken	bij	het	bouwproces?	Wil	je	en	kún	je	een	statement	maken	naar	de	bewoners?	Een	citaat:	“Kun-
nen	we	niet	gewoon	trots	zijn	op	diversiteit	en	dit	zien	als	een	kans	om	ons	als	kikkerlandje	te	profileren	met	
onderscheidende	mondiale	architectuur	en	stedenbouw?”	
Wat	diverse	betrokken	partijen	vooral	zoeken	in	het	bouwen	met	meer	aandacht	voor	diversiteit	en	andere	
culturen,	is	maatschappelijke	duurzaamheid	en	een	goede	uitstraling	door	de	bouwstijl.	“Diversiteit	in	
bouwen	moet	geen	oppervlakkig	multicultureel	exotisch	sausje	worden”.	Bij	diversiteit	in	wonen	gaat	het	er	
vooral	om	dat	goed	wordt	omgegaan	met	de	‘veranderingswrijving’	in	transitiewijken	en	in	de	samenleving.	
Diversiteit	in	wonen	draagt	bij	aan	betrokkenheid	en	levert	een	mix	op	van	stijlen	en	architectuur	(‘fusion	
architecture’)	die	herkenbaar	is	voor	meer	dan	één	(etnische)	groep.	
De	aanbevelingen	hierna	hebben	betrekking	op	drie	elementen:	

het	•	 proces	bij	bouwen	in	multiculturele	wijken	en	voor	doelgroepen	met	diverse	culturele	achtergronden;	
de	•	 communicatie	met	(allochtone)	klanten/bewoners;	
het	•	 experimenteren	met	(multiculturele)	nieuwbouw	of	herstructureringsprojecten	waarbij	de	klant		
zeggenschap	heeft	over	het	exterieur	en	interieur	van	de	toekomstige	woning	en	woonomgeving.

Over het proces

Ervaring en expertise opbouwen
Bij	multicultureel	bouwen	is	(nog)	nauwelijks	sprake	van	standaardisatie	of	efficiencyslagen	binnen	het	bouw-
proces.	Projecten	zijn	meestal	nog	pilots	en	eenmalig;	er	is	leergeld	betaald,	dat	bij	herhaling	maatschappelijk	
en	financieel	rendement	kan	opleveren.	In	Nederland	zijn	hiervan	nog	weinig	voorbeelden.	Analyse	van	de	
herontwikkeling	van	het	voormalig	militaire	terrein	in	het	Duitse	Tübingen14	leerde	het	volgende:	

14	 FORUM	heeft	over	Tübingen	een	documentaire	laten	maken:	‘Het	andere	bouwen	&	wonen’,	als	onderdeel	van	het		
Atelierboek	2:	Wijken op stand, nieuwe ideeën voor wijkaanpak en diversiteit.	In	Tübingen	mocht,	onder	bepaalde	randvoor-
waarden,	alleen	maar	in	de	vorm	van	collectief	particulier	opdrachtgeverschap	herontwikkeld	worden.	Er	werden	geen	
grondposities	aan	projectontwikkelaars	vergeven,	uitsluitend	aan	bewonerscollectieven.	Voorwaarde	was	wel	dat	per	kavel	
verschillende	groepen	met	en	door	elkaar	heen	moesten	kunnen	worden	bediend.	Hieruit	zijn	woonblokken	voortgeko-
men	met	een	mix	van	allochtoon	en	autochtoon,	huurders	en	kopers,	jongeren,	ouderen,	gehandicapten,	ondernemers,	
kunstenaars	_	en	gedeelde	voorzieningen.	Mensen	die	er	wilden	gaan	wonen,	waren	min	of	meer	gedwongen	om	hier	
samen	in	het	allervroegste	stadium	van	ontwikkeling	over	na	te	denken,	een	collectief	te	vormen.	Zo	doende	werd	al	in	
een	vroeg	stadium	aan	‘community	building’	gedaan,	waardoor	duurzame	sociale	milieus	kunnen	ontstaan.	
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CPO-procesbegeleiders	en	architecten	die	daar	één	op	één	met	bewoners	werkten,	gaven	in	eerste	instantie	
aan	steeds	meer	tijd	kwijt	te	zijn	dan	ze	verwachtten	–	maar	doordat	ze	na	elkaar	steeds	weer	nieuwe	groe-
pen	begeleidden,	kregen	ze	specifieke	deskundigheid	en	konden	ze	projecten	steeds	sneller	en	efficiënter	
begeleiden.	Ook	in	Nederland	is	te	verwachten	dat	er,	bij	herhaling	van	consumentgerichte	(multiculturele)	
projecten	à	la	Mi	Akoma	di	Color,	steeds	meer	ervaring	en	deskundigheid	wordt	opgebouwd.	In	combina-
tie	met	standaardisatie	en	flexibilisering	in	het	bouwproces	zorgt	dat	er	uiteindelijk	voor	dat	de	kosten	ook	
steeds	lager	worden:	het	leergeld	kan	op	termijn	worden	terugverdiend,	mits	er	goede	kennisuitwisseling,	
monitoring	en	netwerkdeling	plaatsvinden.	

Doelgroep onderzoeken
Om	tot	bepaalde	‘diverse’	woonconcepten	te	komen,	kan	men	beginnen	met	een	doelgroepenonderzoek:	
wie	wordt	waardoor	aangetrokken	op	woongebied	en	wat	vindt	men	belangrijk?	Er	zijn	groepen	die	tot	in	de	
kleinste	details	over	alles	mee	willen	denken	–	maar	er	zijn	ook	groepen	die	op	hoofdlijnen	keuzes	willen	
maken	en	het	juist	fijn	vinden	als	bepaalde	logische	combinaties	al	uitgedacht	zijn.	Een	kleine	inperking	van	
de	keuzemogelijkheden	kan	vaak	enorme	besparingen	qua	tijd	en	kosten	betekenen.	

Tijdig meedenken
De	meeste	van	de	hier	besproken	projecten	duurden	langer	dan	gepland.	Een	meedenkende	en	proactieve	
houding	van	alle	betrokken	partijen	(overheid,	ontwikkelaar,	corporatie,	architect,	begeleider,	bewoners)	zijn	
noodzakelijk	om	de	doorlooptijd	zo	kort	mogelijk	te	houden.	Hierdoor	zal	ook	het	aantal	afhakers	beperkt	
blijven	(relatief	veel	mensen	haken	tijdens	het	proces	af).	Voor	een	soepel	verloop	wordt	nadrukkelijk	een		
beroep	gedaan	op	de	gemeentelijke	overheid	om	tijdig	mee	te	denken.	Verschillende	projecten	liepen,	
doordat	dit	níet	gebeurde,	onnodige	vertragingen	op.	Het	gemeentelijke	apparaat	voor	stedenbouwkunde	en	
ruimtelijke	ordening	moet	beter	worden	aangepast	aan	niet-reguliere	woningbouwprojecten,	waarbij	niet		
alles	al	uitgekauwd	is	maar	veel	keuzes	pas	in	de	loop	van	het	proces	worden	gemaakt,	of	bijgesteld.	

Over de communicatie

Professionals	die	participeren	in	‘diverse’	bouwprojecten	moeten	er	rekening	mee	houden	dat	bewoners	van	
verschillende	etnische	afkomst	kunnen	zijn,	en	daardoor	vaak	niet	bekend	zijn	met	de	traditionele	Neder-
landse	manier	van	vergaderen	en	inspraakrondes.	Er	zijn	bij	een	project	veel	verschillende	professionals	be-
trokken:	gemeenteambtenaren,	vertegenwoordigers	van	woningcorporaties,	projectontwikkelaars,	bewoners-
begeleiders,	welzijnswerkers	en	architecten	–	en	dat	in	verschillende	fasen.	Een	goede	communicatie	is	dus	
tijdens	het	hele	traject	van	belang.	Het	is	aanbevelenswaardig	dat	de	betrokken	professionals	specifiek	beleid	
ontwikkelen	om	het	concept	van	multicultureel	bouwen	tot	een	succes	te	maken.	Aangezien	multiculturele	
en	niet-multiculturele	bouwprojecten	vooral	verschillen	qua	communicatieproces,	zal	het	beleid	voorname-
lijk	hierop	gericht	moeten	zijn.	Een	aantal	aanbevelingen:	

Realiseer	je	als	professional	dat	het	bij	dit	soort	projecten	om	een	omschakeling	gaat	van	aanbodgericht	•	
naar	vraaggericht	en	klantgedreven	bouwen.	Vermijd	daarom	dat	binnen	de	communicatie	impliciet	een	
boodschap	zit	dat	de	klant	(toekomstige	bewoner)	alsnog	iets	krijgt	opgelegd.	
Ontwikkel	en	organiseer	een	netwerk	van	professionals	die	zich	bezighouden	met	‘diversiteit	in	wonen’	•	
en	collectief	particulier	opdrachtgeverschap.	Kennisuitwisseling,	monitoring	en	elkaar	weten	te	vinden	
zijn	van	groot	belang.
Organiseer	een	goede	begeleiding	bij	ontwerp	en	bouw.	Bij	de	Kenniskamer	Diversiteit	in	Wonen	gaf	•	
het	bureau	Pattynama	Ahaus	Architectuur	BNA	aan	dat	individuele	begeleiding	erg	belangrijk	is,	óók	
omdat	je	dan	weet	wat	de	klant	verwacht.	(Het	bureau	was	betrokken	bij	het	bouwproject	Mi	Akoma	di	
Color	en	kende	destijds	alle	40	bewoners.)
Zorg	dat	er	bij	alle	betrokken	partijen	ook	allochtone	projectmedewerkers	zijn,	niet	alleen	vanwege	•	
de	taal,	maar	vooral	ook	vanwege	de	culturele	achtergrondkennis	en	het	vertrouwen	dat	makkelijker	
ontstaat	tussen	professional	en	bewoner.	Deze	medewerkers	kunnen	belangrijke	culturele	items	vooraf	
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uitleggen	aan	de	overige	betrokkenen.	Bijvoorbeeld:	dat	als	een	mannelijke	professional	bij	een	Marok-
kaans	gezin	langs	wil	gaan,	hij	zeker	moet	weten	dat	er	ook	een	mannelijk	familielid	aanwezig	is.	
Verstrek	goede	en	volledige	informatie	aan	potentieel	geïnteresseerden;	zo	weet	bijna	niemand	dat	je	•	
ondersteuning	bij	gemeente	of	provincie	kunt	krijgen.
Formuleer	de	informatie	helder,	zodat	iedereen	deze	kan	begrijpen	en	weet	waar	hij	aan	toe	is.	Een	idee	•	
is	om	een	deel	van	de	informatie	te	vertalen	naar	–	bijvoorbeeld	–	Marokkaans	en	Turks.	Verder	is	het	
handig	als	er	bij	de	bijeenkomsten	tolken	aanwezig	zijn.	(Kinderen	zijn	vaak	geen	goede	tolk,	omdat	
er	geen	controle	is	over	wat	er	wel	en	niet	vertaald	wordt).	Bij	eventuele	huisbezoeken	kan	de	tolk	ook	
meegaan.	Wanneer	verschillende	nationaliteiten	bij	het	bouwproject	betrokken	zijn,	is	te	overwegen	om	
de	informatie(bijeenkomsten)	zowel	in	het	Nederlands	als	meertalig	aan	te	bieden.
Verzorg	een	helpdesk	in	met	meertalige	medewerkers,	voor	ondersteuning	bij	vragen	over	praktische	•	
zaken.	Inhoudelijke	vragen	kunnen	dan	worden	doorgespeeld	naar	de	juiste	professional.	Zo’n	helpdesk	
kan	in	het	project	als	centraal	punt	fungeren	waar	iedereen	terecht	kan.	
Richt	bij	de	gemeente	–	ter	aanvulling	op	de	helpdesk,	of	als	alternatief	–	één	loket	of	aanspreekpunt	in	•	
voor	bewoners.	Dit	moet	dan	uiteraard	wel	expertise	hebben	op	het	gebied	van	diversiteit	in	bouwen,	
collectief	particulier	opdrachtgeverschap	en	communicatie	met	allochtonen.	Bewoners	zouden	bij	dit	
aanspreekpunt	waar	nodig	moeten	worden	doorverwezen	naar	deskundige	onafhankelijke	begeleiders,	
ook	met	specifieke	expertise	op	het	gebied	van	diversiteit	en	procesbegeleiding.
Stel	bij	een	nieuwbouwproject	de	klant	centraal.	Dat	is	vanwege	de	economische	crisis,	waardoor	er	anno	•	
2009/2010	minder	grote	bouwstromen	zijn,	van	extra	groot	belang.	Bouwen	met	aandacht	voor	diversi-
teit	is	een	kans.	Door	de	grotere	noodzaak	om	klantgerichter	te	bouwen,	kan	er	ook	meer	aandacht	voor	
multicultureel	bouwen	ontstaan,	wat	weer	kan	leiden	tot	meer	multiculturele	bouwprojecten.	Hierbij	
kan	ook	samenwerking	met	de	Rijksbouwmeester	worden	gezocht.	

Over experimenteren

In	de	Kenniskamer	Diversiteit	in	Wonen	is	ook	gediscussieerd	over	het	experimenteren	met	relatief	nieuwe	
bouwprojecten.	De	reeds	gerealiseerde	projecten	met	een	multiculturele	inslag	hebben	veelal	een	uitstraling	
die	de	diverse	steden	ten	goede	is	gekomen	–	juist	doordat	die	multiculturele	insteek	net	even	anders	is,	en	
dus	verfrissend.	Daarnaast	zijn	multiculturele	bouwprojecten	een	manier	om	de	etnische	achtergrond	van	
allochtonen	te	erkennen.	Enige	aanbevelingen	bij	het	experimenteren	met	diversiteit	in	wonen:

Maak	meer	flexibiliteit	mogelijk	in	het	bouwen:	qua	regelgeving,	bestemming	en	functies,	indeling	en	•	
vormgeving	van	de	woning	en	de	woonomgeving.	
Vermijd	eenzijdige	bestemmingsplannen,	dus	laat	witte	vlekken	in	het	(bouw)plan.	Architectuur	reikt	•	
verder	dan	de	gevel	van	een	woning;	het	gaat	om	kaders	stellen	én	buiten	kaders	durven	denken.	Bij	Mi	
Akoma	di	Color	bleek	dat	er	veel	klein	ondernemerschap	onder	de	bewoners	zat,	maar	het	vastgelegde	
bestemmingsplan	voorzag	in	100%	wonen.	De	architect	moest	daarom	‘nee’	verkopen	aan	de	vele	bewo-
ners	die	graag	een	kleine	onderneming	wilden	starten	binnen	de	muren	van	het	project.
Houd	bij	de	planning	van	een	project	in	de	gaten	dat	kopers	vooral	afhaken	doordat	een	project	(te)	veel	•	
tijd	kost.	‘Community	planning’	helpt	om	een	plan	of	ontwerpproces	snel	te	realiseren.
Gebruik	de	creativiteit	van	alle	betrokkenen	en	maak	er	geen	knip-	en	plakwerk	van,	of	een	standaard	•	
project	met	een	‘multicultureel	sausje’.
Durf	te	experimenteren	en	blíjf	dat	doen.	Mensen	met	een	•	 drive	en	bezieling	kunnen	–	mits	ze	de	ruimte	
krijgen	–	met	experimenten	het	multiculturele	bouwen	enorm	vooruithelpen.

Tot slot: wie neemt wát op zich?

In	de	wijken	zijn	professionals	uit	vele	verschillende	disciplines	actief:	denk	aan	welzijn,	vastgoed,	jeugd,	
woningcorporaties	en	de	gemeente.	Welke	rol	zou	elk	van	die	disciplines	moeten	en	kúnnen	hebben	in	een	
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‘divers’	bouwproces?	Moeten	zij	wel	een	rol	spelen,	of	kunnen	bewoners/collectieven	een	aantal	zaken	zelf	
wel	bepalen?	Hoe	dan	ook:	het	is	aan	te	bevelen	om	bij	een	(multicultureel)	bouwproces	duidelijk	vast	te	leg-
gen	wie	welke	rol	op	zich	neemt.	Daarnaast	moet	veel	breder	gekeken	worden	naar	het	thema	‘wonen’.	Een	
nieuw	bouwproject	of	herstructureringsproject	in	een	wijk	kan,	net	als	in	Tübingen,	het	begin	zijn	van	een	
nieuwe	mini-samenleving.	
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9. De conclusies uit het onDerzoek

In	dit	onderzoek	zijn	‘multiculturele’	en	‘niet-multiculturele’	nieuwbouwprojecten	met	elkaar	vergeleken.	
Het	ging	om	een	relatief	kleinschalig	onderzoek.	Desondanks	geeft	het	een	goede	indruk,	omdat	naast	die	
vergelijking	zowel	betrokken	professionals	als	bewoners	van	de	projecten	zijn	ondervraagd.

De verschillen zijn groot
Bewonersparticipatie	speelt	een	belangrijke	rol	bij	multiculturele	bouwprojecten	(behalve	bij	Le	Medi).	De	
(toekomstige)	bewoners	verwachten	veelal	een	deel	van	hun	identiteit	in	de	woning	te	herkennen.	Dit	zijn	
ook	de	bewoners	met	specifieke	wensen	die	zij	in	reguliere	bouwprojecten	niet	zo	snel	terug	zullen	zien.	
Uiteindelijk	gaat	het	in	elk	bouwproject	erom	bewoners	te	betrekken	en	flexibiliteit,	mogelijkheden	en	zeg-
genschap	te	bieden.	Uit	dit	onderzoek	is	voorzichtig	te	concluderen	dat	men	bij	het	bouwen	meer	rekening	
zou	moeten	houden	met	de	functionaliteit	van	de	bebouwing,	en	met	de	identiteit	van	de	bewoners.	Hun	
culturele	achtergrond	kan	hier	een	onderdeel	van	zijn.	Dat	in	Nederland	grote	groepen	met	diverse	culturele	
achtergronden	wonen,	zien	we	in	de	bebouwing	nauwelijks	terug.	
Achteraf	gezien	was	het	lastig	om	de	zes	onderzochte	nieuwbouwprojecten	met	elkaar	te	vergelijken,	om-
dat	ze	zo	veel	van	elkaar	bleken	te	verschillen.	Kijken	we	naar	de	kosten,	dan	blijken	de	procesvorming	bij	
de	multiculturele	projecten	duurder	en	de	verkregen	subsidies	hoger	te	zijn	dan	bij	de	niet-multiculturele	
projecten.	Bij	Mi	Akoma	di	Color,	Biz	Botuluyuz,	Durkijk	en	Folkert	Elsingastraat	moest	er	intensief	worden	
samengewerkt	met	zowel	professionals	als	bewoners.	Dit	had	doorgaans	een	positief,	enthousiasmerend		
effect	omdat	men	elkaar	tijdens	het	ontwerp-	en	bouwproces	(beter)	leerde	kennen.	

Afwijken van standaard is duurder
Elke	vorm	van	bouwen	die	afwijkt	van	de	standaardprocedure	–	multicultureel	of	niet-multicultureel	–	zal	
vanwege	het	meerwerk	duurder	uitvallen.	De	onderzochte	multiculturele	projecten	waren	allemaal	pilots.	Dit	
brengt	logischerwijs	extra	kosten	en	een	langere	doorlooptijd	met	zich	mee.	Uiteindelijk	zullen	bij	herhaling	
vanwege	leereffecten	zowel	de	kosten	als	de	tijdsduur	moeten	kunnen	dalen.	
Een	multicultureel	bouwproject	is	niet	per	definitie	duurder	dan	een	niet-multicultureel	project.	Een	voor-
beeld:	als	bij	de	woningen	in	Durkijk	een	scheiding	was	gemaakt	tussen	formele	en	informele	ruimtes,	dan	
had	men	dit	‘multicultureel’	genoemd.	De	projectkosten	zouden	niet	gestegen	zijn,	omdat	de	woning	voor	de	
bewoners	vrij	in	te	delen	was.	Kortom:	in	dat	geval	was	er	sprake	geweest	van	een	zeer	succesvol	en	winst-
gevend	multicultureel	project.	Multicultureel	bouwen	hoeft	dus	bij	particulier	opdrachtgeverschap	niet	meer	
geld	te	kosten.	Bouwt	echter	een	projectontwikkelaar	de	woningen,	dan	zullen	die	duurder	zijn	dan	de	niet-
multiculturele	omdat	er	aanpassingen	aan	‘de	standaard’	nodig	zijn.

Positief effect op langere termijn
Bewoners	betrekken	bij	het	bouwproces	(via	CPO)	en	méér	rekening	houden	met	de	wensen	van	de	groeiende	
groep	allochtone	woonconsumenten,	vertaalt	zich	naar	verwachting	niet	op	korte	termijn	in	meer	rendement	
op	projectontwikkeling	of	woningbouw.	Wél	zal	het	zich	naar	verwachting	terugvertalen	in	positieve	effecten	
als	verbetering	van	de	leefbaarheid	(dit	blijkt	nu	al	uit	de	interviews)	en	sociale	contacten.	Uiteindelijk	zal	dit	
ook	positief	uitwerken	op	de	kwaliteit	van	de	omgeving,	de	waarde	van	de	buurt	én	daarmee	de	waarde	van	
het	vastgoed.	De	hogere	initiële	kosten	van	‘divers	bouwen’	worden	dus	later	gecompenseerd	door	het	grotere	
maatschappelijke	rendement	en	de	verwachte	dóórvertaling	hiervan	in	economische	waarden	(zoals	de	WOZ).

Vraag naar multicultureel bouwen mogelijk groot
Er	is	duidelijk	een	potentiële	doelgroep	voor	multicultureel	bouwen.	Kijken	we	alleen	al	naar	de	groep		
Marokkanen,	dan	blijkt	dat	er	een	relatief	hoge	verhuiswens	bestaat.	Van	die	groep	geeft	29%	aan	binnen	nu	
en	twee	jaar	beslist	te	willen	verhuizen.	Driekwart	hiervan	geeft	als	reden	dat	de	huidige	woning	niet	voldoet.	
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Verder	geeft	40	tot	50%	van	de	Turken	en	Marokkanen	in	Nederland	aan	dat	ze	graag	via	architectuur	hun	
eigen	culturele	achtergrond	in	de	woning	terug	laten	komen.	Een	bijkomend	voordeel	van	multicultureel	
bouwen	is	de	mogelijkheid	voor	sociale	stijgers	om	binnen	de	wijk	te	blijven	wonen,	zoals	dit	het	geval	was	
bij	het	project	Biz	Botuluyuz.	

Conclusies uit het bewonersonderzoek

Ermee bekend door…
Veel	bewoners,	zowel	van	de	niet-multiculturele	als	de	multiculturele	projecten,	raakten	bekend	met	‘hun’	
project	door	familie,	vrienden	en	kennissen	of	via	de	woningbouwvereniging.	Bewoners	van	de	niet-multicul-
turele	projecten	hadden	de	informatie	vaak	ook	uit	de	krant.	

Koop – ook goedkoop?
Alle	respondenten	in	de	niet-multiculturele	projecten	wonen	in	een	koopwoning,	tegenover	82%	in	de	
multiculturele	projecten.	De	koopwoningen	in	de	multiculturele	projecten	vallen	vaker	in	een	wat	hogere	
prijsklasse.	Dit	is	mede	te	verklaren	door	het	relatief	‘goedkope’	project	Durkijk.	Door	de	lage	grondprijs	in	
Casteren	viel	de	verkoopwaarde	van	deze	woningen	lager	uit	dan	wanneer	ze	in	Rotterdam	of	Amsterdam	
gesitueerd	waren.	

Over samenwerking en inspraak
Ongeveer	evenveel	bewoners	in	beide	soorten	projecten	hebben	meegedaan	met	(een	deel)	van	het	project.	
Zowel	bewoners	van	de	multiculturele	als	de	niet-multiculturele	projecten	hebben	binnen	het	project	vaak	
samengewerkt	met	andere	bewoners,	zijn	naar	inspraakbijeenkomsten	geweest	en	hebben	in	veel	gevallen	
ook	samengewerkt	met	de	projectontwikkelaar	of	aannemer.	Zij	waren	het	meest	tevreden	over	de	samen-
werking	met	andere	bewoners	en	met	de	architect,	en	over	de	inspraakbijeenkomsten.	Bewoners	uit	beide	
soorten	projecten	zijn	even	vaak	tevreden	over	de	inspraak-	en	keuzemogelijkheden	binnen	het	project.	

Over duur en woonomgeving
Er	zijn	weinig	verschillen	in	de	mate	van	tevredenheid	over	de	duur	van	het	traject	(vanaf	de	start	tot	het		
betrekken	van	de	woning):	de	bewoners	van	de	multiculturele	projecten	gaven	slechts	iets	vaker	aan	hier	
(zeer)	ontevreden	over	te	zijn.	In	de	multiculturele	projecten	zouden	méér	bewoners	nog	een	keer	mee-
doen	aan	een	dergelijk	project	wanneer	de	mogelijkheid	zich	zou	voordoen.	Het	project	heeft	ongeveer	voor	
evenveel	mensen	in	beide	soorten	projecten	een	mooie	woning	en	een	rustiger	en	kindvriendelijker	woon-
omgeving	opgeleverd.	Daarnaast	heeft	het	voor	bewoners	van	de	multiculturele	projecten	vaker	een	sociale	
en	veiliger	woonomgeving	en	meer	sociale	contacten	opgeleverd.	

Beter imago van de wijk
Bewoners	van	alle	in	dit	onderzoek	onderzochte	projecten	woonden	voor	een	belangrijk	deel	al	in	de	wijk,	of	
kwamen	speciaal	naar	de	(achterstands)wijk	toe	–	zoals	bij	Le	Medi	–	en	vinden	dat	zaken	als	leefbaarheid,	
imago	en	sociale	controle	verbeterd	zijn.	Echter,	voor	de	respondenten	uit	de	multiculturele	projecten	is	dit	
váker	het	geval.	Dit	biedt	perspectieven	voor	de	vele	transitiewijken	in	Nederland,	in	het	bijzonder	voor	de	
40	‘Vogelaarwijken’.	Zo	vindt	ruim	80%	van	de	respondenten	van	de	multiculturele	bouwprojecten	dat	het	
imago	van	hun	woonwijk	verbeterd	is,	tegenover	50%	bij	de	niet-multiculturele	bouwprojecten.	Familie,	
vrienden	en	kennissen	van	bewoners	van	multiculturele	projecten	zijn	positief	tot	zeer	positief	over	het		
project.	Relaties	van	bewoners	in	beide	projecten	zijn	(bijna)	nooit	negatief.	

Kortom …

Het	lijkt	er	voorzichtig	op	dat	een	aanpak	die	specifiek	rekening	houdt	met	diversiteit	in	bouwen	en	of	mede-
zeggenschap	in	het	bouwproces	(CPO),	positieve	maatschappelijke	effecten	met	zich	meebrengt.	
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samenvatting

Gedurende	vijf	maanden	heeft	onderzoeksbureau	Labyrinth	in	opdracht	van	FORUM	onderzoek	gedaan	
onder	bewoners	van	drie	‘multiculturele’	en	drie	‘niet-multiculturele’	nieuwbouwprojecten	–	in	Amsterdam,	
Rotterdam,	Casteren	en	Utrecht.	Doel	van	dit	onderzoek	was	om	de	overeenkomsten	en	verschillen	tus-
sen	multiculturele	en	niet-multiculturele	nieuwbouwprojecten	boven	tafel	te	krijgen.	Verder	is	gekeken	of	
bepaalde	doelgroepen	zich	in	het	bijzonder	aangesproken	voelen	door	multicultureel	bouwen,	in	hoeverre	
de	betrokkenheid	bij	het	bouwproces	van	belang	is	voor	de	toekomstige	bewoners,	en	op	welke	manier	deze	
betrokkenheid	verbeterd	kan	worden.	Dit	rapport	verschilt	in	díe	zin	van	veel	bestaande	literatuur	over	dit	
onderwerp,	dat	de	bewoners	direct	betrokken	zijn	bij	het	onderzoek.	Het	belang	van	dit	onderzoek	is	groot	
vanwege	de	mogelijk	grote	vraag	naar	multicultureel	bouwen,	de	mismatch	tussen	vraag	en	aanbod,	de	ver-
warring	over	het	begrip	en	de	vele	vragen	die	nog	spelen.	Er	was	behoefte	aan	een	concreet	onderzoek:	vanuit	
een	theoretische	achtergrond	is	de	praktijk	opgezocht	via	interviews	met	professionals	en	bewoners.
Ter	verdieping	van	het	onderzoek	organiseerde	FORUM	op	16	december	2009	in	Utrecht	de	Kenniskamer	
Diversiteit	in	Wonen.	Hier	waren	professionals	uit	verschillende	disciplines	aanwezig,	onder	wie	vertegen-
woordigers	van	het	ministerie	van	VROM,	NIROV	(Nederlands	Instituut	voor	Ruimtelijke	Ordening	en	
Volkshuisvesting,	gemeenten	(afdelingen	Wonen	en	Diversiteit	&	Integratie)	en	woningcorporaties,	project-
ontwikkelaars,	architecten	en	adviseurs/deskundigen	op	het	gebied	van	ruimtelijke	ordening,	volkshuisves-
ting,	leefbaarheid	en	stedelijke	vernieuwing.	De	ideeën	die	in	deze	Kenniskamer	naar	voren	kwamen,	zijn	
ook	deels	in	deze	rapportage	verwerkt.

Begrip ‘multicultureel bouwen’ onduidelijk

In	het	onderzoek	is	allereerst	bekeken	wat	multicultureel	bouwen	precies	inhoudt.	Deskresearch	en	inter-
views	met	professionals	leerden	dat	niet	altijd	duidelijk	is	welke	term	het	best	de	strekking	van	dat	begrip	
verwoordt.	De	aanduiding	‘multicultureel’	zou	voor	problemen	kunnen	zorgen	omdat	ze	mogelijk	weerstand	
oproept.	Daarnaast	kan	ze	vanuit	de	politiek	populistisch	gebruikt	worden;	dat	was	bijvoorbeeld	het	geval	
bij	Le	Medi	en	Biz	Botuluyuz,	projecten	waarvan	de	Rotterdamse	gemeenteraad	in	eerste	instantie	schande	
sprak.	Wellicht	is	het	beter	om	in	plaats	van	multicultureel	bouwen	de	terminologie	‘pluriform	bouwen	met	
een	culturele	inslag’	te	gebruiken.	Het	hoeft	namelijk	bij	dit	soort	projecten	niet	altijd	te	gaan	om	bouwen	
vanuit	een	culturele	achtergrond.	Bijvoorbeeld:	Surinaamse	mensen	wensen	mogelijk	vanwege	hun	culturele	
achtergrond	een	grote	leefkeuken.	Autochtonen	kunnen	precies	diezelfde	wens	hebben,	maar	dan	wordt	die	
níet	vanuit	een	bepaalde	culturele	achtergrond	verklaard.	
Hoewel	multiculturele	nieuwbouwprojecten	(soms	duidelijk)	een	multicultureel	accent	hebben	qua	bouwstijl	
of	klantgroep,	blijkt	het	er	vooral	om	te	gaan	dat	de	klanten/toekomstige	bewoners	goed	betrokken	worden	
bij	het	proces	van	ontwerp	en	realisatie.	Dit	geldt	zowel	voor	de	onderzochte	multiculturele	als	voor	de	niet-
multiculturele	bouwprojecten.	Voor	die	betere	betrokkenheid	zijn	natuurlijk	een	goede	participatie	én		
communicatie	van	groot	belang.	Vooral	bij	het	project	Mi	Akoma	di	Color,	waar	relatief	meer	allochtonen	
wonen	dan	in	Le	Medi,	is	de	communicatie	bij	de	realisatie	van	het	project	iets	lastiger	gebleken	doordat	er	
taalproblemen	moeten	worden	overwonnen.	

Het verschil: vooral procesmatig

Bij	het	vergelijkend	onderzoek	is	gekeken	naar	de	verschillen	tussen	multiculturele	en	niet-multiculturele	
bouwprojecten	op	de	volgende	gebieden:
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-	 vorm	van	opdrachtgeverschap
-	 processen	rondom	het	project
-	 verhouding	koop/huur
-	 verkoop-	of	verhuurbaarheid
-	 bouwkosten	
-	 woningprijzen

Daarnaast	zijn	de	leerpunten	per	project	weergegeven.	Om	tot	een	goede	vergelijking	te	komen,	is	gekozen	
voor	drie	multiculturele	en	drie	niet-multiculturele	projecten.	De	drie	multiculturele	projecten	zijn	Biz		
Botuluyuz	(Rotterdam),	Le	Medi	(Rotterdam)	en	Mi	Akoma	di	Color	(Amsterdam).	De	drie	niet-multi-	
culturele	projecten	zijn	Durkijk	(Casteren),	Folkert	Elsingastraat	(Rotterdam)	en	’t	Hart	van	Noord	(Utrecht).	
De	meest	opvallende	verschillen	zitten	vooral	in	de	processen	(de	vorm	van	samenwerking	en	de	waardering	
daarvan),	en	dus	niet	zozeer	in	de	woningen	zelf.	De	gespecificeerde	kosten	van	de	projecten	zijn	moeilijk	te	
vergelijken	(en	lastig	in	absolute	bedragen	weer	te	geven)	omdat	ze	niet	altijd	te	achterhalen	zijn.	Kijken	we	
naar	de	totaalkosten,	dan	blijken	die	bij	de	multiculturele	projecten	hoger	te	liggen.	De	verklaring	hiervoor	
dient	men	eerder	te	zoeken	in	de	langdurige	en	meer	ingewikkelde	processen	dan	in	het	product	zelf.	Zo	
was	er	bij	Mi	Akoma	di	Color	sprake	van	een	Engelse	en	een	Nederlandse	groep,	dit	ten	behoeve	van	een	
goede	informatievoorziening.	Dit	bracht	extra	kosten	met	zich	mee,	maar	ook	een	betere	communicatie.	
Verschillende	professionals	geven	aan	dat	de	samenwerking	met	allochtonen,	gemiddeld	gezien,	ingewik-
kelder	verloopt	dan	met	autochtonen.	Als	voorbeelden	noemen	zij	taalproblemen	en	onwennigheid	met	de	
Nederlandse	vergadercultuur	en	bureaucratie.	(Deze	problemen	kwamen	diverse	professionals	overigens	niet	
alleen	tegen	bij	de	genoemde	multiculturele	projecten,	maar	ook	bij	‘gewone’	projecten).	Die	problemen	zijn	
mogelijk	deels	op	te	lossen	door	professionals	en	bewoners	qua	afkomst	meer	op	elkaar	af	te	stemmen.
Achteraf	blijkt	dat	het	lastig	is	om	multiculturele	en	niet-multiculturele	nieuwbouwprojecten	te	vergelijken,	
mede	doordat	de	zes	onderzochte	projecten	zo	verschillend	van	aard	zijn.	Ook	zijn	beide	soorten	projecten	
onderling	moeilijk	te	vergelijken.	Zo	is	Le	Medi	niet	alleen	bedoeld	voor	allochtone	bewoners,	waar	bij	Biz	
Botuluyuz	uitsluitend	Turkse	bewoners	betrokken	waren.	In	de	Kenniskamer	Diversiteit	in	Wonen	kwam	
naar	voren	dat	het	er	uiteindelijk	om	gaat	dat	in	alle	zes	bouwprojecten	sprake	is	van	diversiteit	in	bouwen,	
waarbij	de	wensen	van	de	klant	centraal	staan.	

Uitkomsten enquête niet-multiculturele projecten

Uit	de	interviews	blijkt	dat	de	meeste	bewoners	van	de	niet-multiculturele	projecten	bekend	raakten	met	
‘hun’	project	door	familie,	vrienden	en	kennissen,	of	de	krant.	De	voornaamste	redenen	die	zij	noemden	om	
in	de	desbetreffende	wijk	te	gaan	wonen,	zijn	woningverbetering	en	‘willen	blijven	wonen	in	dezelfde	wijk	
als	daarvoor’.	Een	kwart	van	de	respondenten	deed	mee	aan	de	ontwikkeling	van	(een	deel	van)	het	eigen	
project.	Daarnaast	hebben	veel	mensen	het	traject	niet	afgemaakt,	en	zijn	dus	uiteindelijk	niet	tot	koop	over-
gegaan.	
De	samenwerking	met	andere	bewoners	en	met	de	architect	werd	door	uiteindelijke	deelnemers	van	de	niet-
multiculturele	projecten	als	meest	positief	beoordeeld.	Verder	was	bijna	iedereen	tevreden	over	de	inspraak-	
en	keuzemogelijkheden	binnen	het	project.	Iets	minder	dan	de	helft	van	de	bewoners	is	(zeer)	tevreden	over	
de	tijdsduur	van	het	traject	(vanaf	de	start	tot	het	betrekken	van	de	woning),	en	ruim	de	helft	zou	nóg	een	
keer	meedoen	aan	een	dergelijk	project.	Het	heeft	hen	vooral	een	mooie	woning	en	een	rustiger	woonom-
geving	opgeleverd.	Ongeveer	de	helft	vindt	dat	de	leefbaarheid	en	het	imago	van	de	woonwijk	zijn	verbeterd	
sinds	de	voltooiing	van	het	project.	Een	kwart	vindt	dat	de	sociale	controle	verbeterd	is.	Bijna	niemand	meent	
dat	deze	drie	aspecten	van	de	woonwijk	versléchterd	zijn.	Vrijwel	alle	familieleden,	vrienden	en	kennissen	
van	de	bewoners	zijn	(zeer)	positief	over	het	project.	Bijna	de	helft	van	de	bewoners	woonde	al	in	dezelfde	
wijk,	en	bijna	een	kwart	heeft	al	eerder	in	een	nieuwbouwwoning	gewoond.	Een	ruime	meerderheid	vindt	de	
huidige	woning	beter	dan	de	vorige	nieuwbouwwoning.	
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Uitkomsten enquête multiculturele projecten

Uit	de	interviews	blijkt	dat	de	meeste	bewoners	van	de	multiculturele	projecten	bekend	raakten	met	het	
project	door	familie,	vrienden	en	kennissen,	of	door	de	woningbouwvereniging.	Zij	kwamen	af	op	dit	project	
omdat	zij	in	dezelfde	wijk	wilden	blijven	wonen,	en	vanwege	woningverbetering.	Hierdoor	zijn	onder	meer	
sociale	stijgers	behouden	voor	de	wijk.	Ruim	een	kwart	deed	mee	aan	de	ontwikkeling	van	(een	deel	van)	het	
eigen	project.	De	samenwerking	met	de	woningbouwvereniging,	de	gemeente	en	de	architect	werd	als	meest	
positief	ervaren.	Daarnaast	was	bijna	iedereen	tevreden	over	de	inspraak-	en	keuzemogelijkheden	bij	het	ont-
werpen	van	de	woning.	De	helft	van	de	bewoners	is	tevreden	met	de	duur	van	het	traject	(vanaf	de	start	tot	
het	betrekken	van	de	woning)	en	zou	nóg	eens	meedoen	aan	zo’n	project	als	men	hiervoor	de	mogelijkheid	
kreeg.	Het	heeft	hen	vooral	een	veiliger	woonomgeving	en	een	mooiere	woning	opgeleverd.	Een	overgrote	
meerderheid	meent	dat	de	leefbaarheid	en	het	imago	van	de	woonwijk	verbeterd	zijn	sinds	het	project	is	
voltooid.	De	helft	vindt	dat	de	sociale	controle	verbeterd	is.	Bijna	niemand	vindt	dat	deze	drie	aspecten	zijn	
verslechterd.	Ook	alle	familie,	vrienden	en	kennissen	van	de	bewoners	zijn	(zeer)	positief	over	het	project.	
Twee	van	de	vijf	respondenten	woonden	voorheen	ook	al	in	de	wijk,	en	slechts	een	klein	deel	heeft	eerder	in	
een	nieuwbouwwoning	gewoond.	De	meeste	van	hen	vinden	de	huidige	woning	beter	dan	de	vorige	nieuw-
bouwwoning.	

Kosten ‘multicultureel’ vs. ‘niet-multicultureel’ 

In	algemene	zin	kunnen	we	stellen	dat	multiculturele	bouwprojecten	niet	duurder	hoeven	te	zijn	dan	niet-
multiculturele	wanneer	voor	(collectief)	particulier	opdrachtgeverschap	gekozen	wordt.	Als	een	projectont-
wikkelaar	woningen	aanbiedt,	ligt	dat	anders.	Wanneer	we	ervan	uitgaan	dat	alle	nieuw	te	bouwen	woningen	
in	Nederland	moeten	voldoen	aan	het	Bouwbesluit,	dan	zit	er	altijd	een	bepaalde	standaard	in	de	woning.	
Daarnaast	kan	de	koper	van	de	woning	in	sommige	gevallen	tijdens	of	voor	het	bouwen	zijn	specifieke	
wensen	voorleggen	bij	een	architect	of	bouwer.	In	zo’n	geval	wordt	afgeweken	van	de	standaard	–	en	dat	zal	
resulteren	in	meerkosten.	Het	maakt	daarbij	niet	uit	of	de	woonwensen	uit	iemands	culturele	achtergrond	
voortkomen	of	dat	de	consument	om	andere	redenen	aanpassingen	aan	de	standaardvorm	wil.	Bij	(collectief)	
particulier	opdrachtgeverschap	kan	men,	door	individueel	gemaakte	keuzes,	van	de	standaardvorm	afwijken	
waardoor	de	kosten	beperkt	worden.	
Een	tekortkoming	in	dit	onderzoek	is	dat	de	bouwkosten	van	verschillende	projecten	niet	specifiek	genoeg	
beschikbaar	waren,	waardoor	geen	kostenberekening	‘per	steen’	mogelijk	was.	Ook	werd	niet	duidelijk	in	
hoeverre	de	totale	bouwkosten	bestonden	uit	puur	de	kosten	voor	materialen	of	ook	die	voor	begeleiding.

Vraag naar multicultureel bouwen

Vanuit	de	markt	gezien	is	de	vraag	naar	multicultureel	bouwen	mogelijk	groot.	Kijken	we	namelijk	naar	de	
commerciële	kant,	dan	vallen	de	volgende	cijfers	op:	40-50%	van	de	Turken	en	Marokkanen	in	Nederland	
geeft	aan	dat	men	graag	door	architectuur	de	eigen	culturele	achtergrond	in	de	woning	terug	ziet	komen.		
Uit	onderzoek	van	Bertram	(2005),	blijkt	verder	dat	vooral	Marokkanen	een	hoge	verhuiswens	hebben:		
29%	geeft	aan	binnen	nu	en	twee	jaar	beslist	te	willen	verhuizen.	Driekwart	hiervan	geeft	als	reden	de	(lage)	
kwaliteit	van	de	huidige	woning.	
Maatschappelijk	gezien	is	er	mogelijk	ook	een	grote	vraag,	wanneer	men	bij	herstructurering	in	probleem-
wijken	kiest	voor	multicultureel	bouwen.	Er	zal	dan,	zoals	bij	Mi	Akoma	di	Color	en	Biz	Botuluyuz	het	geval	
was,	intensief	samengewerkt	moeten	worden	tussen	de	toekomstige	bewoners	en	professionals.	Daardoor	
kent	men	elkaar	al	voordat	men	in	zo’n	project	gaat	wonen	–	en	dat	heeft	positieve	gevolgen	voor	de	woon-
wijk,	zoals	we	zien	in	de	genoemde	projecten.	Ook	de	sociale	contacten	en	de	leefbaarheid	in	de	wijk	verbete-
ren	dan,	er	is	sprake	van	acculturatie,	en	sociale	stijgers	zijn	mogelijk	eenvoudiger	te	behouden	voor	de	wijk.	
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Bijlage 1: Impressie Biz Botuluyuz, Rotterdam
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Bijlagen

Bijlage 1: Impressie Biz Botuluyuz 2009

Figuur 1, Bron: Google Maps, 2009

Figuur 2, Bron: www.maatwerktegels.nl

Figuur 4, Bron: www.vrom.nl

Figuur 3, Bron: Labyrinth
Onderzoek & Advies
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Bijlage 2: Impressie Le Medi, 2009

Figuur 5, Bron: Google Maps, 2009

Figuur 6, Bron: Labyrinth
Figuur 7, Bron: Labyrinth

Figuur 8, Bron: www.qasa.nl

Bijlage 2: Impressie Le Medi, Rotterdam
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Bijlage 3: Impressie Mi Akoma di Color, 2009

Figuur 9, Bron: Google Maps, 2009

Figuur 11, Bron: www.miakoma.nl

Figuur 12, Bron: www.miakoma.nl Figuur 13, Bron: www.miakoma.nl

Figuur 10, Bron: vernieuwdebijlmer.nl

Bijlage 3: Impressie Mi Akoma di Color, Amsterdam
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Bijlage 4: Impressie Casteren (Durkijk), 2009

Figuur 14, Bron: Google Maps, 2009

Figuur 16, Bron: www.pauwert.nl

Figuur 15, Bron: www.pauwert.nl

Figuur 17, Bron: www.pauwert.nl

Bijlage 4: Impressie Durkijk, Casteren
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Bijlage 5: Impressie Folkert Elsingastraat, 2009

Figuur 18, Bron: Google Maps, 2009

Figuur 19, Bron: www.akropolis.nl

Bijlage 5: Folkert Elsingastraat, Rotterdam
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Bijlage 6: Impressie ’t Hart van Noord, 2009

Figuur 20, Bron: Google Maps, 2009

Figuur 21, Bron: dhv-bouw.nl

Bijlage 6: ’t Hart van Noord, Utrecht
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Bijlage 7:  Hoe bent u bekend geworden met het project waarin u woont?  
‘Anders’-categorie (N=81), 2009

 N

Internet 46
Reclameborden 7
Woonde in de buurt 4
Woonbeurs 3
Kopersvereniging 2
Makelaar 2
Via de krant 2
Bekend in het dorp en de dorpsraad 1
Bewonersorganisatie 1
Buurt 1
Dorpsraad 1
Folder Amsterdams Steunpunt Wonen 1
FUNDA 1
Mijn man zag de woningen terwijl hij de kinderen naar school bracht en wilde er graag gaan wonen 1
Via een bord 1
Via mijn ex 1
Via een oude werkgever 1
Via een voorbewoner 1
Werkt bij de gemeente, in de planfase wist ze er al van 1
Werkt in de buurt 1
Zelf in bestuur gezeten, zelf opgezet 1
Zelf mee geregeld, want ik zat in het bestuur en had gehoord van het project gedaan door dorpsproject 1

	 Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009	

Bijlage 8: Waarom bent u in deze wijk gaan wonen? ‘Anders’-categorie (N=71), 2009.
 N

Locatie 13
De woning 10
Familie / vrienden 5
Vond architectuur, stijl, complex mooi 3
Het is dicht bij mijn werk 3
Mediterrane / multiculturele sprak aan 3
Afbreken van de oude wijk 2
Betere behuizing: ik woonde eerst in hoogbouw, nu in laagbouw 1
Binnenplein, gesloten poorten 1
De prijs 1
Enige mogelijkheid 1
Financieel, qua schoonheid en ligging is het erg goed 1
Geen andere opties 1
Geen auto’s in de straat, leuke huizen, het voelt als een goede wijk 1
Hard aan het zoeken en deze kwam vrij 1
Het is een uniek project 1
Het kon eigenlijk nergens anders 1
Iedereen die mee wilde doen kwam bij elkaar, we probeerden door tekeningen te laten zien aan de 

architect wat voor huizen we in onze eigen landen hadden 1
Ik ben hier geboren en het project vind ik ook erg mooi 1
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Ik ben in deze wijk geboren en getogen 1
Ik heb meegeholpen aan het project 1
Ik was lid van de groep die ging overleggen 1
Ik woonde ook in deze buurt 1
Kans om zelf invloed te hebben op woning in de woonomgeving 1
Man komt hier vandaan en mooie stijl 1
Man woonde in Delfshaven, project sprak wel aan 1
Medische aanpassing 1
Met name door het project 1
Mooie start 1
Om een huis te krijgen 1
Omdat andere woning in E-buurt niet doorging 1
Originaliteit 1
Sociale karakter en architectuur 1
Sprak gelijk aan, mooi project, uniek project 1
Toekomstplannen van de wijk 1
Vooral vanwege het project 1
We zochten een goede starterswoning en deze was goed 1
Wilde een koophuis 1
Zag er leuk uit, goede sfeer 1

	 Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009	

Bijlage 9:  Heeft u meegedaan met de ontwikkeling van het project? Omdat… (N=91), 
2009.

 N

Dat kon niet / was er niet van op de hoogte 19
Geen behoefte aan 17
Waren er te laat bij / project liep al 10
Het project was al ontwikkeld 9
Ik ben er later komen wonen 8
Tijdgebrek 3
Wel meegedaan aan mozaïek kunstwerk in poort 2
Aangegeven welke badkamer en wc we willen hebben 1
Alleen aan mozaïek meegedaan, laat ingestapt 1
Alleen aanbouw aangegeven en de indeling 1
De man van deze mevrouw wilde niet meedoen 1
Eerste vergaderingen heeft ze meegemaakt; ze is toen elders gaan wonen en kwam later weer terug 1
Gekocht toen het in aanbouw was 1
Het huis stond er al, het werd aangewezen 1
Het was in principe al zo. Iemand zou eigenlijk hier komen wonen. Het zag er goed uit en omdat 

uiteindelijk die persoon er toch niet in wilde komen ben ik erin gekomen 1
Het was niet nodig voor ons 1
Iemand anders heeft hiervoor hier gewoond 1
Ik ben er later ingestapt 1
Ik heb het toegewezen gekregen na de sloop 1
Ik heb me ingeschreven en dit huis gekregen, maar geen echte invloed kunnen uitoefenen 1
Ik heb meegewerkt aan de bewonerscommissie VVE 1
Ik heb hier geen behoefte aan gehad 1
Ik zag de huizen pas te laat. De ondervloer stond, maar ik kon het niet heel sterk beïnvloeden 1
Mevrouw was toen nog te jong 1
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Mevrouw wilde zo snel mogelijk het huis in en verder maakte het allemaal niet uit wat er gaande was 1
Multicultureel project leek me erg leuk 1
Omdat we vanaf de tweede fase hebben meegedaan 1
Op het moment dat het project ging lopen, verdiende ik te veel. Maar uiteindelijk werd ik opgebeld  

dat dit huis leegstond 1
Toen we interesse hadden, moesten we worden ingeloot en waren de huizen al klaar 1
We hebben vanaf de tekeningen gekocht. We konden niets toevoegen 1
We konden onze eigen ontwerp geven van het huis 1

	 Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009	

	

Bijlage 10:  Bent u tevreden over de inspraakmogelijkheden die u had binnen het 
project? Omdat… (N=6), 2009.

 N

Er was niet veel inspraakmogelijkheid 1
Genoeg mogelijkheden om te zeggen wat je wilde. Wanneer we op de inspraakbijeenkomsten waren, 

praatten we veel met elkaar over wat we wel en niet wilden 1
Ik kon er alles kwijt 1
Veel opties die je kon inrichten. Veranderingen die ik bijvoorbeeld heb toegepast zijn: de keuken  

boven en plaatsing van nieuwe, grote kamers 1
We konden zeggen wat we wilden: over het ontwerp, het aantal kamers, en de compound is er  

ook door ons gekomen want we wilden graag een veilig gebied 1
Weinig keuze 1
Er was niet veel inspraakmogelijkheid 1

	 Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009	

Bijlage 11:  Zou u nog een keer meedoen binnen een dergelijk project als u de 
mogelijkheid krijgt? Omdat… (N=21), 2009.

 N

Geen behoefte aan, het kost veel tijd en geld 2
Architectonische keuzes konden niet veranderd worden 1
Ben nu starter, later bouw ik niet collectief maar individueel 1
De tijdsduur is te lang 1
Een vervolgtraject 1
Eigen huis bouwen moet niet met andere mensen 1
Er is veel mogelijkheid om te discussiëren waardoor je de mensen leert kennen 1
Geen behoefte 1
Het is een ingewikkeld proces, ondanks goede begeleiding was het toch heel moeilijk omdat er heel  

veel expertise moet zijn 1
Ik heb daar geen zin in 1
Ik heb het nu erg druk 1
Ik heb het wel als plezierig ervaren. Door constant op de hoogte te worden gehouden hoe de woning  

er uitziet 1
Ik wil hier blijven 1
Ik heb te lang gewacht. Ben wel blij met een nieuwe woning zonder kakkerlakken en muizen 1
Niet als ik weer zo lang moet wachten, maar wanneer ik de kans krijg en ik een huis nodig heb dan  

doe ik het 1
Niet gekregen wat gewenst, heb wel altijd meegedaan met alles. Ze gaven aan dat er geen lift in het  

huis zou kunnen, maar nu is dat wel gelukt. Dat is een beetje raar 1
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Omdat we veel mensen ontmoeten met een andere achtergrond en uit verschillende culturen 1
Vanwege de koopgarantregeling 1
Wil een ander type woning en niet op basis van koopgarant 1
Ze hebben nu een huis en het lijkt hen niet meer nodig. Ze hebben dit vooral gedaan omdat het  

goedkoop is 1
	 Bron:	Labyrinth	Onderzoek	&	Advies,	2009	

Bijlage 12:  Wat zou u de volgende keer anders doen wanneer u weer binnen een 
dergelijk project mee zou doen (N=38)?, 2009.

 N

Ik weet het niet 6
Niets 4
De samenwerking met de gemeente moet echt verbeteren 2
Afspraken nakomen 1
Alle wensen worden meegenomen 1
Alles is nu wel goed 1
Als bewoner niets anders. Maar als bestuurder moet de voorfinanciering anders worden gepland 1
Anders aanpakken 1
Beter contact met de aannemer 1
Betere begeleiding vanuit de gemeente 1
Betere planning 1
Communicatie met de gemeente 1
Dat vanaf het begin verteld werd dat er bepaalde grenzen zijn. Niet te veel dromen 1
De gemeente moet makkelijker te benaderen zijn 1
De hele straat moet ook vernieuwd worden 1
De informatie over materiaalkeuze moet wat duidelijker. Er moet duidelijker worden aangegeven wat 

mogelijk is en wat niet. 1
De koopgarantregeling moet anders. Of geen koopgarant 1
De tijd was te lang 1
De tijdsduur 1
Duidelijker regelgeving over verkoop en taxeren 1
Er moet meer feedback komen van de betrokken partijen 1
Geen partijen erbij die zich er niet bij betrokken voelen (zoals woningstichting in dit geval) en geen 

koopgarantregeling 1
Het is een moeilijk project. Gemeenschappelijke en eigen grond. Dat gaf moeilijkheden, want iedereen 

heeft een eigen huis, maar pad en garage zijn gemeenschappelijk en dat moet goed worden  
georganiseerd 1

Meer duidelijkheid vanuit de gemeente, want veel was niet duidelijk over de ligging van de wegen en 
voorwaarde van deelname 1

Meer keuze 1
Meer reflectie voordat er een huis staat. Niet alle wensen zijn nagekomen. Men kwam te staan voor veel 

verrassingen. Het is beter als er stap voor stap mogelijkheid is voor reflectie. Dan kan je het beter 
veranderen 1

Minder bureaucratie 1
Op een andere manier samenwerken met de woningbouwvereniging 1
Overheden op één lijn en coördinatiepunt 1
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Bijlage 13:  Vindt u uw huidige woning beter of slechter dan uw vorige 
nieuwbouwwoning (N=22)?, 2009.

 N

Beter, omdat… 
Alles is nieuw 1
Ben er op vooruitgegaan 1
Betere buren en locatie 1
De woning voldoet aan onze eisen 1
Dit is een eigen woning. De woning die we eerst hadden was een MGE-woning. Bij verkoop moet je  

dan de winst delen 1
Door ziekte moest ik weg uit oude woning. Toen woonde ik op vierhoog, nu begane grond 1
Eigen opgang. Meer privacy, toch een enigszins gesloten gemeenschap en veilig voor kinderen. 1
Gemiddeld, praktisch hetzelfde. Ligt meer aan jezelf. Maak het leefbaar of niet 1
Groter huis 1
Groter, tuin en eigen parkeergelegenheid 1
Het andere huis was kleiner en daar was niet genoeg ruimte voor de kinderen 1
Het heeft meer kamers, eigen deur, balkon 1
Het is netter  1
Het is groter, bijzondere indeling. Beneden apart. Ruime keuken 1
Locatie is fijner. Rhoon was een meer landelijk gebied dan dit. Hier meer in het centrum 1
Meer ruimte en rustiger woonomgeving 1
Mooi binnenplein 1
Voldoet aan de eisen 1
Zelfde, niet echt verandering 1
Slechter, omdat… 
Het huis is kleiner 2
Alle materialen die gebruikt zijn, zijn niet van hoge kwaliteit 1
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Bijlage 14:  In hoeverre is de benaderingswijze anders geweest tussen de aankoop 
van uw eerste nieuwbouwwoning en deze (N=19)?, 2009.

 N

Geen verschillen 4
De vorige woning kregen we toen de boel werd gesloopt. Nu kunnen we het zelf uitkiezen 1
De vorige woning was kant en klaar en deze konden we zelf ontwikkelen 1
Dit huis is gekocht omdat er voor de kinderen niet genoeg ruimte was. In de vorige woning was er  

genoeg plaats voor 2 à 3 mensen 1
Eerste huis was kleiner. Zelfde bouw, nu willen we comfortabel wonen, beter wonen meer luxe 1
Eigen keuze, het andere huis was van mijn ouders 1
Goede begeleiding ERA wonen, zeer behulpzaam 1
Idem allebei een idealistisch concept: kleine gesloten gemeenschap binnen een oude wijk 1
Meer ontwikkelen naar eigen wensen 1
Omdat het andere huis van mijn ouders was 1
Persoonlijker, via een makelaar 1
Vooral door ziekte moest ik deze woning kopen 1
Vooral gelet op de bouwstijl 1
Vorige woning via een makelaar 1
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Vorige woning was vrijstaand. Deze was gericht op gezinssituatie. Nu hebben we echt gedacht aan  
hoe we graag zouden willen wonen 1

We zijn door de woningbouw goed ingelicht. We voelen ons uitgenodigd 1
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Bijlage 15:  Wat zit er nu in de woning wat er bij aankoop van een gewone (nieuw-
bouw of oudbouw) woning niet ingezeten zou hebben (N=118)?, 2009.

 N
Niets 38
Plein, omgeving, architectuur. 2
Aan woning zelf is weinig speciaals 1
Aanbouw erbij gebouwd. Daarnaast heb ik een andere badkamer gekozen als die er standaard in  

zou gaan zitten. Ik heb ook gekozen voor een goede trapkast en voor openslaande deuren. Dat  
waren allemaal opties die ik heb gekozen 1

Absoluut heb ik het idee dat er rekening mee wordt gehouden. Het is moeilijk om wensen te vervullen, er 
zijn veel culturen. Maar de enige aanpassing die ik kan bedenken is een wasbak die 10 cm hoger is 1

Algemeen terras, eigen parkeerplaats 1
Alleen binnenplein: moderne woning. Het is meer hoe je het inricht 1
Alles is zonder badkamer en keuken opgeleverd. Men kon dus zelf kiezen. Dit is standaard in de woning 1
Aparte muziekkamer, bibliotheek met computer, eerst een keuken, daarna het huis er op aanpassen 1
Aparte en unieke woning, niet symmetrisch 1
Architect heeft besloten en in mindere mate geluisterd. Alles is eigenlijk wel Nederlands. Mijn design  

was niet hoe het nu is 1
Bidet 1
Binnen het huis zelf niet. De inrichting zelf eigenlijk niet. Buiten: qua uiterlijk, steensoorten en platte  

daken wel 1
Binnenplek, kleur, bouwstijl 1
Binnenplein, uiterlijk huis, kleuren 1
De buitenkant en de gevel 1
De indeling is niet anders dan andere Nederlandse huizen 1
De indeling kan ik gedeeltelijk zelf bepalen 1
De indeling kan ik redelijk zelf bepalen 1
De ligging van de woning 1
De woonkamer is erg groot, ongeveer 11 x 5,5 m2. De keuken is één met de woonkamer. Het parkeren  

is prettig 1
Drents schopje: Overkapping in achtertuin met open haard en vijver. Een grote woonkamer 1
Een compound: een cirkel van huizen met in het midden een ontmoetingsplaats. Dat is een Ghanese 

compound buurt en dat wilden wij graag 1
Een gezamenlijke binnenplaats en ontmoetingsplek 1
Een warmtepomp en 6 slaapkamers 1
Een warmtepomp, ruimte voor sauna en een kelder 1
Eigen parkeergelegenheid, privé speelruimte. Duplexwoning 1
Eigen parkeerplaats en groot terras 1
Eigen parkeerplaats 1
Eigen wensen realiseren en twee parkeerplaatsen voor de deur 1
Eigenlijk niet 1
Energiezuinigheid en speciale isolatie 1
Energiebesparende elementen 1
Er wonen verschillende culturen bij elkaar en dat maakt het project mooier. De woningen zijn 

aantrekkelijker dan andere woningen 1
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Er zijn eigenlijk geen verschillen. Surinaamse indeling van het huis is eigenlijk hetzelfde als de  
gebruikelijke Nederlandse indeling 1

Grote keuken, de wc is dicht bij de slaapkamer en niet bij de woonkamer 1
Het heeft een Marokkaanse straat 1
Het is een puntdak en een huis met een tuin. Dit is ook in Suriname. Daarnaast heb ik gevraagd om een 

grote keuken. Daarnaast heeft het een grote slaapkamer. En boven en beneden heeft het huis een 
toilet 1

Het is in Middellandse Zee-stijl gebouwd. Dus alleen de buitenkant, maar niet de indeling 1
Het is een mediterrane woning maar hier zie je niks van terug, alleen een extra etage 1
Het is standaard 1
Het project zelf, plein, poorten gevels 1
Het zit vooral aan de buitenkant, pleintje en poort 1
Ik heb geen idee. Naar mijn mening verschilt het niet van Nederlandse huizen 1
Ik heb zelf de afwerking gedaan, voor de rest was de woning standaard 1
Ik weet het niet. Het enige: de deur die openkan van de keuken naar buiten 1
Ik weet niet wie hier zou gaan wonen, maar ik heb niks laten bijbouwen 1
Ik wilde juist binnen een wat meer verloederde wijk wonen. Dit is een belangrijke reden voor mij  

geweest. Maar de woning is naar mijn mening niet gemaakt vanuit religieuze achtergrond 1
Ik zou het niet weten 1
In te richten naar eigen keuze 1
Inrichting van het huis wel, maar de structuur en het ontwerp niet. Behalve dan de keuken aan de 

voorzijde, maar ik weet niet of dat cultureel is. Kunnen ook meer praktische wensen zijn 1
Keuken boven laten plaatsen. Binnenmuurtjes, stopcontacten 1
Keuken naar boven, open huis 1
Keuken naar boven 1
Keuzemogelijkheid van een open keuken of een dichte keuken 1
Kleur voorgevel, architectuur 1
Kleurgebruik, indeling, de gevel, architectuur, stijl. Woonkamer eerste verdieping achter terras, het  

grote plein 1
Meer buitenruimte door een aangebouwd terras. Een extra aanbouw waardoor er een kamer is voor  

de kinderen. De keuken was eerst op de begane grond, nu is deze boven 1
Meneer heeft de woning naar zijn wens kunnen indelen 1
Meneer kon de indeling gedeeltelijk zelf bepalen 1
Niet anders dan een normale woning. De keuken is in de verschillende huizen wel op verschillende 

manieren ingebouwd: open, half open of dicht 1
Niet echt een verschil met andere woningen. Alleen bijvoorbeeld een eettafel ergens in een hoekje 1
Niet het hoofdproject. Toilet, badkamer, keuken, glazen, de rest was allemaal gebouwd 1
Open keuken 1
Open keuken. De indeling van het huis zelf bepaald. Zo is een kamer bij ons een gebedsruimte, maar 

ontwerp was in principe al bepaald 1
Plaats, openstaande deuren 1
Schuifdeur en werkkamer, gecreëerde privacy, grote ruimte. Slaapkamers boven. Wonen begane  

grond. Aparte douche en toiletruimtes. De buitenruimte, 4 stuks 2 balkons, dakterras en tuin 1
Schuurtje met overkapping en mooie badkamer en keuken 1
Standaardwoning met standaard indeling 1
Terras, grote keuken, extra wc en extra kamer 1
Tuindeuren, vloerverwarming, geen standaard keuken en badkamer 1
We hebben niet alles gekregen wat we hadden opgetekend, maar de dingen die ik heb gekregen zijn:  

een kleine kamer voor de wasmachine. Dingen die eigenlijk volgens Ghanese gewoonten zouden  
moeten zijn: ook een aparte kamer voor koffers en grote kamers 1

We krijgen niet alles, maar 2 toiletten, genoeg kamers en de compound heb ik gekregen 1
We zijn met alle bewoners één familie geworden 1
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Weet niet, cultureel, maar: indeling is onpraktisch. Er is een enorme hal. De ruimte die je niet gebruikt  
zou moeten worden toegevoegd bij de woonruimte 1

Weet niet, redelijk standaard. Veel uitbreidingsmogelijkheden 1
Woning voldoet aan wensen, maar niet speciaals 1
Woonkamer boven 1
Woonruimte op de eerste verdieping, gevel en architectuurstijl, parkeergarage onder pand. Het was  

qua indeling flexibel 1
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