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Lenny Vulperhorst

Dr. L. Vulperhorst is partner bij bureau Andersson, Elffers & Felix. Lenny 
Vulperhorst (1955). Na zijn studie Politicologie werkte hij onder andere bij de 
Technische Universiteit Delft en de Bouw- en Houtbond FNV. Sinds 1989 is hij 
werkzaam bij AEF. Hij promoveerde in 2005 aan de Universiteit Leiden. Hij 
adviseert opdrachtgevers ten aanzien van publiek-private samenwerking, bouwen 
en wonen, infrastructuur, stedelijke inrichting en cultuur. Is zeer geïnteresseerd in 
vraagstukken van integriteit en maatschappelijk ondernemerschap. Hij heeft een 
aanzienlijk aantal publicaties op zijn naam staan, zowel in vaktijdschriften als in 
de vorm van zelfstandige publicaties.

Vulperhorst ondersteunde de buurtonderneming in de Eindhovense wijk Woensel-
West bij het maken van keuzes, bij het nader invullen van de randvoorwaarden en bij het invullen van budget en 
financiële middelen

Hoe pak je ingewikkelde vraagstukken van participatie en emancipatie tot revitalisering in een 
kwetsbare wijk als Woensel-West op een effectieve manier aan? Die vraag staat centraal in dit 
pleidooi.

Waar hebben we het over?
Woensel-West moet weer een gewone wijk worden, waar met plezier gewoond en geleefd wordt en 
waar kinderen opgroeien met perspectief op een betekenisvol bestaan. Om die situatie te bereiken 
wordt er een breed assortiment beleidsinstrumenten ingezet. Er wordt gesloopt en er zijn plannen 
voor nieuwbouw. Aan nieuwe bewoners die iets voor de wijk kunnen betekenen wordt met voorrang 
een woning toegewezen. De nieuwe brede school moet een belangrijke gemeenschapsfunctie krijgen. 
Individueel ondernemerschap wordt gestimuleerd. Er wordt een nieuwe aanpak ontwikkeld voor 
huishoudens met een opeenstapeling van problemen. Er worden gemeenschapsactiviteiten 
georganiseerd. Et cetera. Voor al deze activiteiten gebruiken we in dit pleidooi het begrip 
‘revitalisering van de wijk’.
 
Wie is er verantwoordelijk?
Wie is er verantwoordelijk voor de revitalisering van een wijk als Woensel-West? Is dat de lokale 
overheid? Zijn dat de maatschappelijke instellingen in de stad? Is dat het lokale bedrijfsleven, dat 
behoefte heeft aan goede werknemers en trouwe klanten? Of zijn dat de bewoners zelf? Of moet 
iedereen daar zijn steentje aan bijdragen?
In Woensel-West werkt de lokale overheid samen met woningcorporatie Trudo. Zij hebben een 
buurtonderneming opgericht, die zich met name richt op emancipatie van de bewoners en 
imagoverbetering van de wijk. De verantwoordelijkheid hiervoor is daarmee een gedeelde. Ook 
overigens met bewoners, die via de bewonersraad van de buurtonderneming de hoofdopgaven van 
het programma voor de wijk vaststellen. 
Hier ligt de essentie van de buurtonderneming. De buurtonderneming is een samenwerking tussen 
overheid en maatschappelijk middenveld (lees: woningcorporatie Trudo), die programmatisch gevoed 
wordt door de bewoners. Het is geen juridische entiteit, maar een alliantie met een eigen positie. Een 
bestuur dat bestaat uit directeuren van de ‘moeders’ en een klein werkapparaat. 

Stevige coalitie
Opmerkelijk is dat de lokale overheid in Woensel-West niet langer het primaat heeft. De 
mogelijkheden van de overheid om daadwerkelijk vorm te geven aan de revitalisering van Woensel-
West bleken daarvoor bij eerdere pogingen om te interveniëren te beperkt. Het bleef meestal bij 
plannen, activiteiten waren van korte duur en continuïteit was niet gegarandeerd. Dat neemt niet weg 
dat de gemeente Eindhoven onverminderd van mening is dat Woensel-West moet worden 
gerevitaliseerd; tegelijkertijd is er een toenemend besef dat de lokale overheid dat niet alleen kan.
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Tegelijkertijd is taakstelling van woningcorporaties de afgelopen twintig jaar geleidelijk verbreed. In 
het Besluit beheer sociale huursector (BBSH) is vastgelegd dat woningcorporaties uitsluitend 
werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting en wel op de volgende prestatievelden:
•	 het betaalbaar huisvesten van de doelgroep
•	 het zorg dragen voor de kwaliteit van het woningbezit
•	 het betrekken van bewoners(organisaties) bij beleid en beheer
•	 de continuïteit op financieel terrein
•	 leefbaarheid
•	 wonen en zorg.

Met name het toevoegen van leefbaarheid en wonen en zorg heeft grote consequenties voor de 
rolopvatting van corporaties. Het gaat niet alleen om de kwaliteit van de woning, maar ook om de 
betekenis van de woonomgeving en de plaats daarin van bijzondere groepen. Sommige corporaties 
vinden het ook tot hun taak horen om sociale uitsluiting van specifieke groepen bewoners te 
voorkomen of om te buigen in maatschappelijke participatie en/of emancipatie.
Corporaties zeggen daarmee eigenlijk dat ze zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor de burger 
als huurder van een woning in een wijk, maar ook voor een aantal burgers dat tussen de wal en het 
schip raakt, en vaak door hun gedrag een sterk stempel op de wijk drukt. Revitalisering van wijken 
wordt in deze benadering niet opgevat als een fysieke ingreep, maar als een combinatie van fysieke en 
sociale investeringen. Juist omdat woningcorporatie Trudo veel bezit heeft in Woensel-West en deze 
benadering hanteert, bleek Trudo een vanzelfsprekende partner voor de gemeente.

Zwakke schakels
Andere maatschappelijke instellingen hebben zich veel minder verbreed dan woningcorporaties. 
Eerder is het zo dat zij zich vergaand hebben gespecialiseerd en geprofessionaliseerd. Daarmee is er in 
functionele zin een voortschrijdende fragmentatie van hulpaanbod geweest, die maar gedeeltelijk is 
ondervangen door de concentratie van instellingen via fusies. Al gedurende circa tien jaar wordt er 
gepleit voor vraagsturing en casemanagement. Het blijkt in de praktijk reuze lastig om de logica van 
de bewoner als uitgangspunt van gezamenlijk handelen te hanteren. Meestal wint de logica van de 
instelling het. 
De betrokkenheid van maatschappelijke instellingen is cruciaal voor revitalisering. Medewerkers van 
woningcorporaties kwamen zelden achter de voordeur (hoogstens als er een onderhoudsklacht was of 
overlast) en missen de competenties om effectief te kunnen interveniëren in de persoonlijke 
omstandigheden van bewoners. Daar hebben ze maatschappelijke instellingen voor nodig. Intussen 
is er sprake van “achter de voordeur beleid” en weten professionals (als het goed is) van elkaars 
interventies. Daarmee is er echter nog geen sprake van vraagsturing of casemanagement.

Het bedrijfsleven laat het eigenlijk afweten in Woensel-West. Buurtwinkels zijn vrijwel allemaal 
verdwenen en het kost enorm veel moeite om een tweedehands warenhuis in de Bazaar te krijgen. 
Wel zijn er her en der in de wijk startende ondernemers of eenmanszaken. Van wijkeconomie is geen 
sprake en het perspectief daarop is gering. Voor boodschappen en diensten moeten bewoners de wijk 
uit. Datzelfde geldt voor werkgelegenheid. Van de “markt” moet Woensel-West het dan ook niet 
hebben.

Energie van en voor bewoners
En de bewoners zelf? Wat is hun rol in de revitalisering van de wijk? De bewonersorganisaties zijn nog 
actiever dan eerst sinds de komst van de buurtonderneming. Bovendien bemoeien ze zich steeds 
intensiever met de agenda van de buurtonderneming. De gerichte toewijzing van woningen aan 
nieuwe huurders (ruim 100 inmiddels), die geselecteerd zijn op hun motivatie om zich via 
vrijwilligerswerk voor de wijk in te zetten, is een gedurfde actie die voor veel dynamiek zorgt. Er is al 
met al een gemotiveerde en redelijk georganiseerde groep bewoners die zich bekommert om de wijk.
Met de betrokkenheid van de gemeente, Trudo en de bewoners zit het eigenlijk wel goed. Die drie 
vinden elkaar in en via de buurtonderneming. Op wijkniveau worden daarmee plannen, ingrepen, 
investeringen en activiteiten gecoördineerd en als vernieuwingsimpuls gepresenteerd. In de wijk 
wordt dat ook zo gevoeld: eindelijk gebeurt er echt wat!
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Eerste fase geslaagd
De buurtonderneming is in een eerdere notitie als volgt getypeerd: “de buurtonderneming is tot nu 
toe een pioniersorganisatie. De organisatie is licht anarchistisch. De aanwezigheid in de wijk van 
professionals is een gouden greep. Het duo dat de buurtonderneming heeft geleid vanaf de start is 
succesvol. Zij hebben de rol van pioniers met verve gespeeld en doen dat nog steeds”. 
Ook de eerste successen zijn behaald. Er is een wijkrestaurant gekomen, een tijdelijk manifestatieveld, 
een designcircus en een warenhuis met tweedehands artikelen. Soms gaat het hier om directe 
initiatieven van de buurtonderneming, soms om gedeelde initiatieven. Er zijn ruim 100 nieuwe 
bewoners die actief zijn in de wijk. Er wordt letterlijk en figuurlijk geïnvesteerd in talent.
Er worden pogingen gedaan om interventies van maatschappelijke instellingen op persoonlijk niveau 
van bewoners te coördineren. De zogenaamde krachtwerker speelt daarin een vitale rol.
En de bewonersraad is betrokken bij het programma van de buurtonderneming. 

Het mooie is dat de organisatie zichzelf niet in de weg zit. De professionals zijn zeer operationeel. En 
de betrokken bestuurders van de stichting houden afstand en lopen dus niet in de weg. De formele 
positie van de buurtonderneming is volstrekt onduidelijk, maar zit in deze fase niet in de weg. Daarop 
nu kritiek hebben is muggenziften en lijkt ingegeven door bureaucratische logica.

De institutionele discussie, deel 1
In de startfase is een vrije pioniersrol goed, maar er kleven ook nadelen aan:
•	 het is een extra schakel tussen gemeente en Trudo enerzijds en de buurt anderzijds
•	 er is afstand van de buurtonderneming tot de gemeente (en omgekeerd)
•	 en de bestuurlijke autoriteit van de buurtonderneming is afwezig.

Er is een sluimerende discussie of en zo ja, hoe dat in een volgende fase op te lossen? Wordt de 
buuronderneming een territoriale organisatie met mandaten en budgetten van de gemeente en 
Trudo? Geeft de gemeente regelruimte aan de buurtonderneming? Worden budgetten voor de 
maatschappelijke instellingen overgedragen aan de buurtonderneming? Treedt de buurtonderneming 
op als een bestuurlijke autoriteit in het gebied? En maakt Trudo de buurtonderneming 
verantwoordelijk voor de woonruimteverdeling?

Een discussie die daarnaast liep is of de buurtonderneming managementrapportages over de buurt 
zou moeten gaan maken. Dat bleek een bureaucratische opgave omdat de aanleverende instanties 
verschillende begrippen, planningen en opvattingen over vertrouwelijkheid hanteren. Even dreigde 
de buurtonderneming verantwoordelijk te worden voor die informatie, maar een betere rol blijkt die 
van rapporteur aan de gemeente: jullie geven instellingen geld, maar ze leveren niet tijdig bruikbare 
informatie. Hoe kunnen wij zo werken?

Nu de tweede fase
De participatie en emancipatie van de bewoners vergt dat het leven voldoende op orde is, dat 
bestaanszekerheid gegarandeerd is en dat er reëel perspectief is op sociale deelname en stijging. Hier 
ligt de belangrijkste opgave voor de buurtonderneming in de komende jaren. 
Ik durf de stelling aan dat er genoeg kennis is van de problematiek van kwetsbare bewoners in de wijk. 
En bovendien dat er genoeg geld is om effectief professionele ondersteuning te geven aan die 
bewoners. 
Laten we het eens simpel maken. Woensel-West is een klein dorp. Met veel problemen op individueel 
niveau. Problemen die effect hebben op de kwaliteit van het leven in de buurt. Gelukkig is er genoeg 
kennis van die problemen. En er is geld genoeg, als we alle financiële middelen voor alle instellingen 
die actief zijn voor en met bewoners van Woensel-West bij elkaar optellen.
Hoe zou de burgemeester van dit dorp met die kennis en dat geld de problemen op gaan lossen? Dat is 
de vraag waar de buurtonderneming (lees: de burgemeester van Woensel-West) voor staat.
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Wat moet er anders om problemen op individueel niveau effectief aan te pakken?
1) De kennis moet op één hoop. Eigenaar van die kennis is de burgemeester.
2) Er wordt gewerkt vanuit de problemen, niet vanuit de logica van de instellingen. De burgemeester 
 ziet er op toe dat de logica van de bewoner dominant is.
3) Het geld moet op één hoop. De burgemeester geeft bindende adviezen aan de stad over de 
 verdeling. Allen die instellingen die vanuit de logica van de bewoner werken, krijgen geld. Alleen 
 professionals met een grote persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid mogen in de wijk 
 werken. 

Institutionele discussie, deel 2
Het wordt de kunst dit om een niet-institutionele manier tot stand te brengen. Het zou de dood in de 
pot zijn als de discussie zou gaan over verantwoordelijkheden, mandaten, etc. Zo bestaat het idee de 
budgetten voor welzijn te decentraliseren naar de buurtonderneming. Daarmee zou de 
buurtonderneming een subsidieloket worden, terwijl de kern van de buurtonderneming is dat het een 
interventie-eenheid is. Het is geen reguliere tak van het ‘leger’, maar een special force.
Nee, het vasthouden aan een licht anarchistisch model is noodzakelijk. Want het winnen van deze 
kleine oorlogen vergt veel creativiteit, dwarsheid en handelen buiten de paden. Of zoals een 
wethouder uit Venlo pas opmerkte. “Laten we fout beginnen. Dan komt het vanzelf goed”. 
Belangrijk is het mobiliseren van de bewoners. In de tweede fase moet er een sterk accent liggen op de 
invloed van de bewoners op de buurtonderneming. De buurtonderneming moet van hen zijn. 
Daarmee is direct ook de discussie over de legitimiteit van de buurtonderneming opgelost. Het is een 
instrument van de bewoners van de wijk om samen met instellingen (waaronder de gemeente) aan de 
revitalisering te werken. 
Dit moet ook een basis scheppen voor de derde fase, waarin de bewoners meer voor zichzelf opkomen 
en zorgen en de buurtonderneming instrument van de bewoners is om dat te bereiken. En als het 
goed is maakt de buurtonderneming zich zo vanzelf overbodig.

Perspectief op de derde fase
In de derde fase gaat het om de bewoners. Zij zullen zelf het leven weer richting en vorm moeten 
geven. Het oude paternalistische model (van de welwillende instellingen die komen ‘helpen’) zal 
plaats moeten maken voor het in eigen hand nemen van hun leven door de bewoners zelf. 
Het is de moeite waard de ideeën van Phillip Blond daarbij als uitgangspunt te nemen. In zijn boek Red 
Tory doet hij daar interessante suggesties voor in het hoofdstuk Creating Popular Prosperity. 
Binnenkort zal ik daarover publiceren.

Politiek draagvlak
Kwetsbaar is de lange duur van de aanpak. Politici zijn het niet gewend tien jaar vast te houden aan 
een benadering die al door voorgangers is bedacht. Zelfs de overgang van het ene naar het andere 
college in 2010 zorgt al voor bestuurlijke mist, zelfs als de wethouder is gebleven. 
Het politieke draagvlak is daarmee een punt van zorg. De buurtonderneming was in 2009 nog niet aan 
de gang of de politiek-bestuurlijke aandacht voor de benadering lijkt in 2010 afgenomen. Bovendien 
komen er discussies over de financiering (inverdienen!) en wordt de institutionalisering telkens 
opnieuw geproblematiseerd, maar niet geconcretiseerd. Dat geld voor de aanpak is gewoon nodig 
(anders moet je geen programma van tien jaar starten) en die discussie over institutionalisering is een 
afleidingsmanoeuvre. Bullshit, dus. Het moet over de inhoud gaan en onorthodoxe instrumenten zijn 
daarvan nu eenmaal de resultante.
Het risico is dat Trudo voor continuïteit van de buurtonderneming zal moeten zorgen. Tegelijkertijd is 
dat een extra risico, omdat er nu al geluiden binnen de gemeente zijn, die zeggen: “de 
buurtonderneming, dat is toch van Trudo?”.
Een stevig ‘dak’ voor de buurtonderneming is dan ook noodzakelijk. Er is nu groot commitment, maar 
hoe stevig het dak op termijn is, is onduidelijk. Om dat stevige dak te krijgen moet de 
verantwoordelijkheid voor de buurtonderneming een politieke zijn. Het bestuurslid van de 
buurtonderneming zou vanuit de gemeente niet een hoge ambtenaar moeten zijn, maar de 
wethouder. Dat lost direct ook het vraagstuk van de legitimiteit van de buurtonderneming op. Evenals 
dat van de verantwoordelijkheden.
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