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TEKST: HETTY DEKKERS  BEELD: GEMEENTE ZAANSTAD

De (on)tevredenheid van bewoners, dat is de belangrijkste bouwsteen voor belevingsgestuurd 

beheer. De nieuwe systematiek, die momenteel sterk in opmars is, is bedacht door 

Peter van Welsem en Kees Keizer. “Belevingsgestuurd beheer is een aanvulling op de 

bestaande kwaliteitsnormen van CROW”, beklemtoont Van Welsem. “Een combinatie van 

beide methoden werkt het beste.” 

TEVREDENHEID BEWONERS CENTRAAL 
BIJ BELEVINGSGESTUURD BEHEER  

Van Welsem, van adviesbureau Keizer/van Welsem, 
stond destijds aan de wieg van CROW-schoonheids-
graden. Maar hij merkte dat beheer puur op basis van 
kwaliteitsnormen niet meer aan de moderne eisen 
voldoet. “Vanuit de politiek kwam steeds vaker de 

vraag ‘is dit nu wat de bewoner wil?’”, aldus Van Welsem. “Want je kunt 
alles wel reinigen en beheren op niveau B, maar daarmee hou je geen 
rekening met de ervaringswereld van de bewoners. In de praktijk blijkt 

dat men in de ene wijk meer belang hecht aan weinig zwerfafval en in 
de andere wijk aan minder hondenpoep. Bovendien waren bewoners 
vaak ontevreden, terwijl de afgesproken kwalitatieve schoonheids-
norm toch gehaald was.” 

In gesprek gaan met bewoners over het beheer is belangrijk. Van 
Welsem: “Veel gemeenten voeren wel enquêtes uit, maar dat is niet 
voldoende. Ergens in november zetten ze een enquête online, waarop 
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vooral mensen reageren die kritisch zijn. De mensen die het druk heb-
ben, of het allemaal wel best vinden, doen niet mee aan zo’n enquête. 
Dat geeft natuurlijk al een vertekend beeld. Bovendien zijn de vragen 
niet altijd goed gesteld (‘waar ergert u zich het meest aan, aan buren-
ruzie of aan hondenpoep?’) en is iedereen in november allang weer 
vergeten hoe het stond met het onkruid afgelopen zomer.” 

RAMMELENDE ENQUÊTES
Omdat gemeenten hun reinigingsbestek toch vaak mede baseren op 
dit soort ‘rammelende’ enquêtes, bedachten Van Welsem en zijn com-
pagnon Kees Keizer de methodiek ‘belevingsgestuurd beheer’. Van 
Welsem: “Wat wij doen in deze systematiek is de straat op gaan, op het 
moment dat de beeldkwaliteit wordt vastgelegd, voor interviews met 
bewoners. We vragen ze niet alleen of ze tevreden zijn over zwerfafval, 
hondenpoep, onkruid enzovoort, maar ook hoe belangrijk ze elk van 
deze onderdelen vinden. Het kan dus zijn dat iemand zegt dat er veel 
onkruid zichtbaar is, maar dat hij dit relatief minder belangrijk vindt.” 
Daarnaast vragen de interviewers ook naar andere zaken, zoals de 
mogelijkheid om klachten te ventileren bij de gemeente, of ze zelf iets 
op willen ruimen of dat ze vinden dat alleen de gemeente verantwoor-
delijk is. “Door de juiste vragen te stellen, krijg je een goed beeld van 
de tevredenheid over uitvoering van de beheertaken, maar ook over 
het meldingsmanagement van de gemeente, de wijze van communi-
ceren en participatie. Dat zijn de vier pijlers waarop goed onderhoud 
is gebaseerd.”

Wat opvalt bij de interviews is dat de respondenten massaal bereid zijn 
antwoord te geven. “Bijna iedereen wil meewerken en vindt het zelfs 
prettig dat er naar zijn of haar mening gevraagd wordt. Het onderzoek 
zelf is bevorderlijk voor de mate van tevredenheid, men vindt het fijn 
dat de gemeente belangstelling heeft voor wat de buurtbewoner er van 
vindt.” Het aantal interviews in de methodiek bedraagt tussen de 100 
en 150 per wijk, zodat men een representatief beeld krijgt van de wijk 
en de bestaande verschillen tussen wijken. 
 
OMARMD DOOR CROW
Volgens Van Welsem is belevingsgestuurd beheer een welkome aan-
vulling op de bestaande kwaliteitsnormen. “Eerst reinigden we alleen 
op frequentie, toen kwam daar het beeldbestek bij. Dat was al een be-
langrijke verbetering. Maar de kwaliteitsnormen stroken vaak niet 
met de tevredenheid van de wijkbewoner, waardoor er behoefte kwam 
aan meer differentiatie. Overigens werkt de systematiek ook goed 
voor de uitvoerders. Zij voelen in de praktijk dikwijls al aan dat het an-
ders moet, nu worden hun vermoedens en inzichten onderschreven 
met onderzoek.” 

Een tiental gemeenten laat momenteel onderzoek doen naar de moge-
lijkheden van belevingsgestuurd reinigen, dat aantal zal waarschijn-
lijk snel groeien. Van Welsem: “CROW heeft onze aanpak ook omarmd, 
rond deze tijd verschijnt een CROW-publicatie over belevingsgestuurd 
reinigen van de openbare ruimte.”   

KWALITEITSNORMEN STROKEN 

VAAK NIET MET DE TEVREDENHEID 

VAN DE WIJKBEWONER, WAARDOOR 

ER BEHOEFTE IS AAN MEER 

DIFFERENTIATIE.

ZAANSTAD: ‘NU MEER BEGRIP VOOR ELKAAR’
De gemeente Zaanstad draaide vorig jaar een pilot met belevings-
gestuurd reinigen in drie verschillende wijken. “Bedoeling was de 
tevredenheid en participatie van bewoners te vergroten. Dat is aar-
dig gelukt”, constateert Ramon Kingma, afdelingshoofd wijkbeheer 
en onderhoud van Zaanstad. De wijken waren verschillend van sa-
menstelling en dat gaf uiteenlopende resultaten. Kingma: “We ont-
dekten hoe mensen hun wijk zelf zien en wat ze belangrijk vinden. 
Onkruid in plantvakken schoffelen wij bijvoorbeeld weg bij tech-
nisch onderhoud. Veel mensen beschouwen dit als gewoon groen, 
hondenpoep vinden ze een veel grotere ergernis.” 
Tijdens de pilot werd de reiniging op onderdelen aangepast op de 
wensen van de bewoners. Dat was een succes. Volgens Kingma 
waren de inwoners uiteindelijk meer tevreden en waren ze beter 
bereid zelf te participeren. Maar dat niet alleen. “Wat je merkte, is dat 
het contact tussen de wijkploeg en de bewoners beter werd. Er ont-
stond duidelijk meer begrip voor elkaar.” Ondanks de positieve re-
sultaten heeft Zaanstad nu toch even pas op de plaats gemaakt. “We 
zijn nu aan het evalueren en bekijken hoe we het belevingsgestuurd 
reinigen eventueel kunnen uitrollen over de hele stad. We hebben 
achttien wijken, in hoeverre is het concept van die drie pilotwijken 
kopieerbaar? Dat zoeken we nog uit. Bovendien moet de politiek 
zich erover buigen.” Kingma zelf is positief. “Je zult wel altijd een 
minimaal technisch niveau moeten handhaven. Je kunt de plant-
vakken niet totaal laten overwoekeren door onkruid bijvoorbeeld. 
Maar belevingsgestuurd onderhoud is wat mij betreft een prima 
nieuwe werkwijze.” 

ZWOLLE: ‘IS DAT HOGE GRAS WEL BELANGRIJK?’ 
Ook in Zwolle wilde men weten of het reguliere beheer wel aan-
sluit bij de beleving van de wijkbewoners. “Nu doen we in elke wijk 
hetzelfde, maar misschien kun je hier wat minder en daar wat 
meer doen, afhankelijk van wat mensen belangrijk vinden”, al-
dus beheermanager openbare ruimte Rutger Ekhart. Dit jaar heeft 
Zwolle samen met Rova proeven gedaan in twee wijken, gericht op 
belevingsgestuurd beheer. Afhankelijk van de resultaten, die mo-
menteel geëvalueerd worden, gaat Zwolle bekijken of ze toepas-
baar zijn in de praktijk. Volgens Ekhart waren er sterke vermoe-
dens dat het reguliere beheer niet aansloot op de wensen van de 
bewoners. “Twee jaar geleden hebben we bijvoorbeeld veel discus-
sie gehad met Rova over de gazons. De maaihoogte was niet op het 
afgesproken peil, het gras was te lang. Daar hebben we heel veel 
energie in gestoken, om Rova aan zijn afspraken te houden. Maar 
tegelijkertijd merkten we dat er niet één melding over binnenge-
komen is. Met andere woorden, de bewoners leken het helemaal 
niet zo belangrijk te vinden dat het gras wat langer was. Dan vraag 
je je af of je wel goed bezig bent. We willen meer maatwerk leveren, 
daarom zijn we geïnteresseerd in belevingsgestuurd beheer.”


