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Erna: “.. wat is maatschappelijk vastgoed eigenlijk?” 

 

Bert: “Vastgoed dat een maatschappelijke functie heeft.” 

 

Erna: “Ja, maar wat houdt een maatschappelijke functie in?” 

 

Bert: “Een functie die het publiek dient ..” 

 

Erna: “ .. welk publiek? Wanneer is een gebouw publiek  

.. Iedereen moet tegen de gebouwen aankijken, toch?“ 

 

Bert: “Ja, maar wie betaald eraan mee, eh.. het publiek..?” 

 

 

 



Vier perspectieven op maatschappelijk vastgoed als: 

 

a) een ruimtelijk object 

b) een economisch object 

c) een sociaal object 

d) een symbolisch object. 

 

 

Centraal thema van deze lezing is maatschappelijk 

vastgoed als een sociaal en symbolisch object. 

 



Maatschappelijke vastgoed:  

het ruimtelijke object 



Verloop Discounted Cash Flow Huurwoning(DCF)

<                        Exploitatieperiode (bijv. 30 jaar)                                      > 

1.Verwerving
(investering

+ rente)

2. Ontwikkeling
(verwerving

+investering ontwikkeling

+rente)

3. Exploitatie = afzet in de markt!
- Kosten (rente en onderhoud) 

- huuropbrengsten
U

it

g

a

v

e

n

_

O

p

b

re

n

g

st

e

n

Huur

Restwaarde

R

Maatschappelijk vastgoed:  

het economische object 

DCF model op hoofdlijnen  

S. van den Berg. 

(2012) 



Maatschappelijk vastgoed:  

het sociale object 



Maatschappelijke vastgoed:  

het symbolische object 



In de context van demografische transitie 

(bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening) en 

economische krimp gaan we van een 

aanbodgerichte naar een meer vraaggerichte aanpak 

 

Kiezen voor het perspectief vanuit de bewoner cq 

gebruiker van maatschappelijk vastgoed 

 

 

 



Mijn invalshoek als architectuursocioloog: 

 

• Bepaalde kenmerken van de bewoner beïnvloeden 

de manier waarop ze betekenis geven aan 

gebouwen (dus ook aan maatschappelijk vastgoed) 

 

 



Centrale vraag:  

 

• Welke sociale betekenis heeft maatschappelijk 

vastgoed voor bewoners?  

 

• Wat symboliseert/betekent maatschappelijk vastgoed 

voor hen (symbolische waardering)?   



Relevante ontwikkelingen voor maatschappelijk vastgoed 

op het platteland: 

 

1. Van productieve functies georganiseerde 

samenleving naar een samenleving gebaseerd op 

consumptieve functies 

 

Neerslag van die ontwikkeling: van autonoom dorp naar 

woondorp (diverse onderzoeken van o.a. Frans 

Thissen) 

 



Relevante ontwikkelingen voor maatschappelijk vastgoed 

op het platteland: 

 

2. Andere bevolkingssamenstelling in de dorpen (meer 

nieuwkomers, meer 65-plussers, jongeren trekken (al 

lang) weg 

 

3. Ander soort (consumptie)gedrag mede door 

toegenomen mobiliteit en online-shopping 

 

 



Bewoners hebben verschillende referentiekaders: 

 

• voor bewoners die het autonome dorp nog hebben 

meegemaakt, blijft het autonome dorp het 

referentiekader (en het blijkt veelal dat ze een relatief 

kleine dagelijkse actieradius hebben) 

 

• de nieuwkomers hanteren eerder het woondorp als 

referentiekader (grote dagelijkse actieradius) 

 



Dat referentiekader bepaalt mede de symbolische 

waardering van maatschappelijk vastgoed 

 

• Oorspronkelijke bewoners hechten veel belang aan 

lokale voorzieningen en zien deze als 

doorslaggevend voor hun oordeel over de 

leefbaarheid.  

 

• Nieuwkomers achten vooral hun woning en de 

directe woonomgeving van belang voor de 

leefbaarheid (Thissen e.a. 2012, p.14) 

 



Maar (!): 

 

• Zowel oorspronkelijke bewoners als nieuwkomers 

voelen zich betrokken bij sociale, lokale activiteiten  

 



Onderzoek naar de betekenis van het dorpshuis in 17 

kernen in de gemeente Littenseradiel in Friesland. 

Dat is een gemeente met ca. 11.000 inwoners en 29 

woonkernen van Thissen & Droogleever Fortuijn 

(2012)  

 

Het onderzoek is gebaseerd op gestructureerde 

vragenlijsten en 21 diepte-interviews (N = 604 

huishoudens). 

Het dorpshuis: van bewoners en  

voor bewoners  

(Frans Thissen & Joos  

Droogleever Fortuijn 2012, p.54) 

 



Het dorpshuis: van bewoners en  

voor bewoners  

(Frans Thissen & Joos  

Droogleever Fortuijn 2012, p.10) 

 



Doel van het onderzoek: betekenis van het eigen en/of 

het gedeelde dorpshuis:  

Centrale vraag: 

Welke rol spelen het dorpshuis/MFC en andere 

ontmoetingsplaatsen in uw dorp en in uw leven? 

 

- de meningen (bijvoorbeeld vastgoed is symbool 

en/of heeft functionele betekenis)  

- het daadwerkelijke gebruik 

 



Belangrijke resultaten: 

 

1. 60% van alle respondenten gaf het dorpshuis een 

rapportcijfer 8 of hoger 

 

2. Sociale betekenis scoort hoog (59% eens met de 

stelling “dorpshuis is een logische plek om elkaar te 

ontmoeten”; “in het dorpshuis hoor je wat er leeft in 

het dorp“) 

 

 

Het dorpshuis: van bewoners en  

voor bewoners  

(Frans Thissen & Joos  

Droogleever Fortuijn 2012, p.54) 

 



Belangrijke resultaten: 

 

3. Symbolische waardering scoort ook hoog (65% is eens 

met de stelling “dorpshuis draagt bij aan het 

dorpsgevoel”)  

 

Het dorpshuis: van bewoners en  

voor bewoners  

(Frans Thissen & Joos  

Droogleever Fortuijn 2012, p.54) 

 



Het dorpshuis: van bewoners en voor bewoners  

De maatschappelijke participatie van 

dorpsbewoners en de betekenis van het 

dorpshuis in de dorpen van Littenseradiel  

(Frans Thissen & Joos Droogleever Fortuijn 

2012, p.47) 

 



Het dorpshuis: van bewoners en voor bewoners  

De maatschappelijke participatie van 

dorpsbewoners en de betekenis van het 

dorpshuis in de dorpen van Littenseradiel  

(Frans Thissen & Joos Droogleever Fortuijn 

2012, p.47) 

 

Opmerkelijk:  

 

• Dorpshuis symboliseert wel sociale samenhang 

maar het sluit niet zonder meer aan bij de eigen 

leefstijl 

 



sociale activiteiten: sport, recreatie, 

feest 

vereniging- 

leven 

culturele 

activiteiten 

Het dorpshuis: van bewoners en  

voor bewoners  

(Frans Thissen & Joos  

Droogleever Fortuijn 2012, p.54) 

 



Het dorpshuis: van bewoners en  

voor bewoners  

(Frans Thissen & Joos  

Droogleever Fortuijn 2012, p.54) 

 



Belangrijk resultaat: 

 

• Uit dit onderzoek blijkt dat sociale betekenis en 

symbolische waardering wordt beïnvloed door 

sommige achtergrondkenmerken van de bewoners 

én het woonmilieu. 

 

 

 

 

 

Het dorpshuis: van bewoners en  

voor bewoners  

(Frans Thissen & Joos  

Droogleever Fortuijn 2012) 

 



Achtergrondvariabelen:  

Levensfase en leeftijd, geslacht, type huishouden, 

woongeschiedenis, geboorteplaats, dagelijks 

actieradius, type woning, opleidingsniveau, 

automobiliteit, betaald werk 

 

Lokatie kenmerken (woonmilieu):  

Nabij of ver weg van Leeuwarden, kleine of grote kern, 

dorpshuis delen met ander dorp 

 Het dorpshuis: van bewoners en  

voor bewoners  

(Frans Thissen & Joos  

Droogleever Fortuijn 2012, p.54) 

 



Het dorpshuis: van bewoners en  

voor bewoners  

(Frans Thissen & Joos  

Droogleever Fortuijn 2012, p.54) 

 



Achtergrondvariabele woonmilieu: 

 

• Bewoners uit huurwoningen nemen vaak deel aan 

sociale activiteiten maar bewoners uit koopwoningen 

blijken eerder geneigd om bestuursfuncties te 

bekleden 

 

• Men waardeert de verbindende kwaliteit van het 

dorpshuis het meest in kleine kernen ver van 

Leeuwarden. 

 

• Bewoners die een dorpshuis met andere dorpen 

delen vinden het dorpshuis minder belangrijk 

Het dorpshuis: van bewoners en  

voor bewoners  

(Frans Thissen & Joos  

Droogleever Fortuijn 2012,) 

 



Achtergrondvariabele opleidingsniveau: 

 

• Bewoners met een hoog opleidingsniveau (VWO en 

hoger) geven eerder functionele betekenis aan het 

dorpshuis en zijn minder positief over zowel de 

verbindende als vernieuwende kwaliteiten er van. 

 

• De hoogstopgeleide bewoners komen er het minst 

voor verenigingsactiviteiten. 

 

• Bewoners met een midden niveau komen er het 

meest in een dorpshuis, de laagst opgeleiden 

(VMBO en lager) komen er zelden of nooit.  

 

Het dorpshuis: van bewoners en  

voor bewoners  

(Frans Thissen & Joos  

Droogleever Fortuijn 2012,) 

 



 

Let wel (!): er mag niet zomaar gegeneraliseerd worden 

 

Laat wel zien hoe complex sociale betekenis en 

symbolische waardering van maatschappelijk 

vastgoed is.  

 

Ook ander onderzoek laat dit zien (SCP rapporten over 

het platteland) 

 

 

 



Gezien de variatie aan sociale betekenis, symbolische 

waardering en geografische verschillen: 

 

… weet u als gemeente genoeg over de gebruikers van 

uw maatschappelijk vastgoed?  

 

… zou elke gemeente haar maatschappelijk vastgoed- 

beleid moeten aanpassen aan de specifieke 

eigenschappen van de plaats/woonmilieu en de 

‘soorten’ bewoners? 

 



Aanbeveling voor de vastgoeddeskundige/eigenaar van 

morgen: 

 

- Richt je eerst (als gemeente) op het overdragen van 

eigenaarschap en beheer aan de 'sterke' dorpen. 

Daardoor leer jezelf met de bewoners samen nieuwe 

strategiëen.  

 

- Met deze nieuwe kennis kan vastgoedeigenaar in 

dorpen met minder initiatieven tot alternatieven te 

komen.  

 

- Of ervoor kiezen om er altijd eigenaar te blijven wat 

in feite remedie is tegen territoriale ongelijkheid? 



Vastgoedeigenaren/deskundigen van morgen 
 

 



Bedankt voor uw aandacht! 


