QuickScan ‘Veerkracht in buurten’.
Kent u de veerkracht van de buurten in uw werkgebied? Wij bieden u aan de resultaten van
het landelijke veerkrachtonderzoek te verdiepen naar de buurten waar u werkzaam bent. Het
onderzoek dat we deden in opdracht van Aedes (http://bit.ly/2vvwVWQ) geeft op basis van
gemiddelden een alarmerend beeld, maar de verschillen binnen Nederland zijn groot. Binnen
enkele dagen kunt u inschatten welke sociale risico’s in uw werkgebied spelen. De analyses
worden uitgevoerd door hetzelfde team dat het onderzoek heeft gedaan voor Aedes.

Gemiddeld genomen nemen de verschillen tussen buurten toe
Recent presenteerde de koepel van woningcorporaties Aedes ons onderzoek naar de veerkracht
in corporatiebezit. De conclusie van het onderzoek is dat de sociale huursector de laatste jaren
meer en meer het verzamelpunt is geworden van kwetsbare mensen. Op zich geen probleem,
maar dat wordt het wel als deze ontwikkeling samengaat met een toename van de overlast en
een afname van de veiligheid in buurten. Op gemeentelijk-, regionaal- en zelfs op het niveau
van de samenleving als geheel kunnen sociale risico’s ontstaan als de leefbaarheid overal
verbetert, maar in de zwakke wijken verslechtert.

De lokale verschillen zijn groot
Een van de belangrijkste conclusies uit ons
onderzoek is dat de situatie lokaal sterk kan
verschillen. Analyses op gemeentelijk niveau
leren dat er zowel gebieden zijn waar alle seinen
op rood staan, als gebieden waar het juist heel
goed gaat.
Door de analyses die we voor Nederland hebben gedaan te verdiepen op gemeentelijk niveau,
kunnen we een beeld geven van de mate waarin in uw gemeente een toename van kwetsbare
groepen samengaat met een toename van de overlast en afname van de veiligheid. We
brengen de uitkomsten letterlijk en figuurlijk in kaart. Het resultaat van de QuickScan bestaat uit
een bondige beschrijving van zowel de huidige situatie als de trends, onze reflectie daarop en
aansprekende kaartbeelden waarin de ontwikkelingen zichtbaar zijn. Twee interactieve
presentaties (bijvoorbeeld eenmaal intern en eenmaal RvC.) zijn onderdeel van de QuickScan.
Op basis van de QuickScan bent u in staat een inschatting te maken van de mate waarin en waar
de beschreven sociale risico’s zich in uw gemeente voordoen. U krijgt waardevolle input voor de
aanscherping van beleid (huurbeleid, toewijzingen bijzondere doelgroepen, inzet van sociaal
beheer, etc.). De eindkaart, de analyses en de reflectie bieden een beproefd voertuig voor
dialoog met uw mensen die in de buurten werken, met bewoners, andere stakeholders en/of
met uw toezichthouders.
De kosten van de QuickScan Veerkracht zijn €6.000 exclusief btw. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
Jeroen Frissen
Kees Leidelmeijer

(jeroen@circusvis.nl / 06 28900971)
(kees.leidelmeijer@infact.eu / 06 21267915)
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