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Mijn pleidooi

Financiële én sociaalfunctionele waardering moeten de basis 

vormen van de herpositionering van maatschappelijk 

vastgoed.

Dat betekent:

De behoeftes van en de waardering door bewoners tellen 

mee tijdens het besluitvormingsproces over de wijze van 

(her)positionering. 
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sociaalfunctionele waardering

financiële waardering

genereert sociaal en 

cultureel kapitaal* 

Maatschappelijk 

vastgoed

Mijn pleidooi 

* vgl: Klamer, Arjo (2007)
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Praktijkgericht onderzoek naar vastgoed waardoor

1. begrip ontstaat over de manier waarop 

maatschappelijk vastgoed sociaal en cultureel 

kaptiaal kan genereren,

2. sociaalfunctionele waardering in kaart wordt 

gebracht,

3. en de reeks aan positieve effecten die het gebruik 

van maatschappelijk vastgoed op bewoners heeft 

inzichtelijk wordt gemaakt.

Mijn pleidooi 



08-10-2014

Inhoud van mijn lezing concreet: 

Wat is sociaalfunctionele waardering? 

Mensen benutten gebouwen en plekken, ze beoordelen 

deze en geven er betekenissen aan*. 

Case study:

Waardering van sportvoorzieningen in de gemeente 

Slochteren

* Meier, S. (2012)
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Hebben sportvoorziening effect op het doen van sport?*

* Hoekman, R. & D. de Jong (2011), er verschillende beweeg- en sportnormen
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Effect van sportaccomodaties op sportdeelname?
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Aandeel sporters per provincie gebaseerd op 
cijfers uit 2007
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Ergo 1: meetfout of daadwerkelijke trend*?

In 2007 volgens SCP (Tiessen-Raaphorst, A. 2010):

Gemiddeld in de provincie Groningen: 

65% sporters, 35% niet-sporters

In 2014 volgens Consumentenenquête Cendris Streetlife:

Gemiddeld in de provincie Groningen: 

36% sporters, 64% niet-sporters

* mits Cendris Streetlife RSO definities van “sporten” hanteerde, nl. min. 12x per jaar
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Ergo 2: 

Statistieken laten maatschappelijke trends zien;

Statistieken kunnen regionale verschillen inzichtelijk maken;

Cijfers over het aantal en de verdeling van voorzieningen 

geven weinig uitsluitsel over het effect van 

sportvoorzieningen op sportdeelname (gebruik) en over de 

waardering door bewoners;

Ergo 3: kijk tevens naar de lokale context.
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Onderzoek naar de lokale context: Methode interview

Interview  (18/9/2014) met buurtsportcoach Léon Engelage, o.a. 
werkzaam in het zorgcentrum Ufkeshuis te Siddeburen, gemeente 
Slochteren
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Interview met buurtsportcoach Léon Engelage

Welk effect heeft het Ufkeshuis op sportdeelname van 

ouderen?

- het is een veilige omgeving om samen te bewegen; 

les in bewegen vindt in de centrale hal plaats

(effect 1: animatie om mee te doen)

- dé oudere bestaat niet: ouderen hebben verschillende

behoeften. Door persoonlijk contact heeft coach oog voor

hun verscheidenheid (en drempels)., 

(effect 2: hij kan maatwerk voor sportaanbod
bedenken/leveren)
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Interview met buurtsportcoach Léon Engelage

Welk effect heeft het Ufkeshuis op sportdeelname van 

ouderen?

- een goede manier om mensen tot sporten te bewegen is 

instuiflessen in allerlei voorzieningen binnen de 

gemeente Slochteren te organiseren waarbij mensen 

vervolgens ook kennissen meenemen 

(effect 3: verhoging van sportdeelname).
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Interview met buurtsportcoach Léon Engelage

Welk effect heeft het Ufkeshuis op sportdeelname van 

ouderen?

- ouderen leggen voorzieningen voor zichzelf aan 

(effect 4: verhogen van eigenwaarde van de ouderen)

- het Ufkeshuis is een gedeelde plek 

(effect 5: oudere bewoners uit Siddeburen doen er 
vrijwilligerswerk, komen er voor activiteiten, het 
restaurant, etc.)
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Interview met buurtsportcoach Léon Engelage

Boerengolfbaan aangelegd door oudere bewoners
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Interview met buurtsportcoach Léon Engelage

Veldje met klimrekken om er bewegingsoefeningen aan te 

doen werkt weinig animerend; coach werkt aan de 

imagoverbetering van het doen van sport/beweging



Onderzoek naar de lokale context 
Methode: tijd-ruimte paden

kleine kaart onder: http://www.provinciegroningen.nl/servicelinks-provincie-groningen/over-de-provincie/alle-groninger-

gemeenten-op-een-rijtje/ geraadpleegd op 3 oktober 2014

grote kaart: Bovenhoff, M. en S. Meier, S. Zamir (2014) Gebruikspatronen in beeld, Hanzehogeschool Groningen08-10-2014
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Bovenhoff, M. en S. Meier, S. Zamir (2014) Gebruikspatronen in beeld, Hanzehogeschool Groningen

Percentage sporters in gemeente Slochteren

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

5-9 10-14 15-19 20-24 25-44 45-64 65-79 80 en ouder

P
e

rc
e

n
ta

g
e

Leeftijd in jaren

08-10-2014



Bovenhoff, M. en S. Meier, S. Zamir (2014) Gebruikspatronen in beeld, Hanzehogeschool Groningen

Belangrijkste reden om te sporten

Goed voor de gezondheid: 66%

Het is leuk: 26% 

(voornamelijk kinderen tot 14 jaar oud)

Ontmoeting met anderen: 6%

Een goed figuur te krijgen/behouden: 3%
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Bovenhoff, M. en S. Meier, S. Zamir (2014) Gebruikspatronen in beeld, Hanzehogeschool Groningen

Belangrijkste reden om voor een locatie te kiezen:

Korte afstand naar mijn huis: 29%

De mensen die daar ook sporten: 9%

Het soort sportaanbod: 7%
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Conclusie  

Terug naar mijn pleidooi: begrijpen hoe maatschappelijk 

vastgoed sociaal en cultureel kaptiaal kan genereren:

Het Ufkeshuis als prettige plek en de buurtsportcoach 

genereren samen nieuw sociaal en cultureel kapitaal 

doordat: 

- sociaal contact gefaciliteerd en georganiseerd wordt;

- aandacht voor gezondheid, beweging en sport letterlijk 

een plek krijgt. 

Investeer in gebouw én in een professional die wederom in 

de bewoners zelf (tijd) investeert!
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Conclusie 

Begrijpen hoe maatschappelijk vastgoed sociaal en 

cultureel kaptiaal kan genereren door een combinatie van 

onderzoekstechnieken te gebruiken: 

1. Statistieken over maatschappelijke trends,

2. Interviews met mensen die op ene of andere wijze 

verbonden zijn aan het vastgoed (beheer, daar werken 

met bewoners, etc.) en interviews met bewoners zelf.

3. Onderzoek naar tijd-ruimte paden van bewoners in kaart 

brengen helpt om te zien hoe maatschappelijk vastgoed 

onderdeel is van routines.
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Tot slot

Geen stelling maar uitnodiging om over de volgende vragen 

een debat te organsieren:

1. Hoe kan kennis over dagelijkse routines en behoeften 

van bewoners gecombineerd worden met methoden van 

financiële waardering? 

2. Hoe kunnen bewoners zelf letterlijk betrokken worden in 

het proces van herpositionering?
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