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SOCIALE SCHAALSPRONG: VERDER BOUWEN AAN DE ALMEERSE SAMENLEVING: IN ÉÉN SCHEMA SAMENGEVAT

Kernwaarden Sociale schaalsprong

Methodiek voor een
toekomstbestendige stad:
de toolbox

Subliem onderwijs

Tweede jeugd wijken

Perspectieven

Kwetsbaarheden

De Almeerder
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Een inclusieve, ongedeelde, 
ondernemende, weerbare en verbonden 
samenleving

Teruglopende onderwijskwaliteit en 
achterblijvende onderwijsopbrengsten

Kwetsbare economie

Teveel Almeerders in een te 
afhankelijke positie

Woningmarkt uit balans

Ander gebruik van voorzieningen 

Bovenmaatse onderhoudsopgave

Een groene, duurzame en gezonde   
stad voor iedereen, waar betaalbaar 
gewoond, gewerkt en prettig geleefd 
kan worden in gemengde en veilige 
wijken

+
+

1. Burgerschapsstijlen en 
aanvullende data: beschrijving 
van waarden, drijfveren, 
persoonlijke leefsituatie en 
behoeften van de Almeerder.

2. Wijkprofielen: kenmerken, 
opgaven en kansen per wijk 

3. Collectieve opgaven: voor de 
structuurversterking van stad 
en samenleving

4. Stadsprofielen: bouwstenen 
voor de ruimtelijke 
veranderopgave van wijken

5. Wijkplan en wijkpact:
sociaaleconomische, fysieke 
en beheerstechnische 
veranderopgave voor de 
middellange termijn 

(zo’n tien jaar), met een 
commitment van en inzet door 
professionals en bewoners in 
de wijk.

+

+

+

+

+

+

+
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1. Samenvatting Gaat het over Almere dan gaat het al snel over de stad van 
overmorgen. Of, zoals dat in een overzichtswerk over Almere 
zo treffend beschreven werd, over het onbekommerd en 
onophoudelijk vooruit denken, vooruit ontwerpen en vooruit 
ontwikkelen. Met als onbedoeld effect dat Almere nu al 
decennialang verkeert in een aanloop naar een bepaalde, nog 
niet bereikte situatie. 

Dit vooruit denken, vooruit ontwerpen en vooruit ontwikkelen 
heeft Almere ver gebracht. Het brengt dynamiek. Het wakkert 
de pioniersgeest aan. Het stimuleert innovaties. En het heeft 
gezorgd voor, een in Nederland ongekend snelle, groei. Nog 
geen halve eeuw geleden werd de eerste sleutel uitgereikt aan 
familie De Clerq in Almere Haven. Inmiddels telt Almere ruim 
210.000 inwoners en is het op weg om de tweede stad van 
de Metropoolregio Amsterdam en de vijfde van Nederland te 
worden. 

1.1 Drie perspectieven 
De werkplaats De toekomstbestendige stad denkt uiteraard mee 
over de toekomst, maar begint bij vandaag. Hierbij redeneren wij 
vanuit drie perspectieven:

1. De Almeerder
Almere is, zeker in vergelijking met andere jonge (groei)steden, 
uitgegroeid tot een diverse samenleving. Dat is wat Almere 
ook nadrukkelijk wil zijn: inclusief, ongedeeld, ondernemend, 
weerbaar en verbonden. Voor veel Almeerders gaat dit op. Zij 
hebben regie over hun eigen leven, weten wat zij willen en 
kunnen dit ook in belangrijke mate realiseren. Hoe zorgen wij 
dat dit zo kan blijven? 

Maar tegelijkertijd zijn te veel Almeerders door hun opleiding, 
inkomen, baanonzekerheid, gezondheid en beperkte participatie 
te veel afhankelijk en te weinig weerbaar. 

Hoe kunnen zij ook profiteren van de groei en bloei van Almere en 
voorkomen wij een tweedeling in de samenleving?
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1.2 Zes structurele kwetsbaarheden
Het Almere van ‘hier en nu’ is te omschrijven als een stad 
met uiteenlopende woonmilieus, vele voorzieningen, een 
groene en waterrijke omgeving, ruimte en bovenal een 
heterogeen samengestelde samenleving. Achter dit positieve 
beeld gaan echter zes kwetsbaarheden schuil, zoals bloot 
gelegd in de verkenningen die zijn gedaan in de aanloop 
naar het Handelingsperspectief Oostflank MRA 2020-2030 en 
aanvullende onderzoeken naar bijvoorbeeld de economie, het 
onderwijs en de leefbaarheid. Deze kwetsbaarheden zijn geen 
momentopname. Zij komen versterkt aan de oppervlakte in 
perioden van economische tegenspoed (zoals in de huidige 
coronatijd) en zullen, bij het uitblijven van een forse sociale 
inzet, een ongewenste tweedeling in de samenleving in de 
hand werken. Bij de huidige inzet dreigt er een Almere van 
vooruitgang en een Almere van stilstand of zelfs achteruitgang 
te ontstaan. En dat kan nooit de bedoeling van de volgende 
groeisprong zijn. 

De werkplaats De toekomstbestendige stad signaleert zes 
structurele kwetsbaarheden die vragen om een sociale 
schaalsprong. Deze zes structurele kwetsbaarheden zijn: 

1. Teruglopende onderwijskwaliteit en achterblijvende 
onderwijsopbrengsten, tot uitdrukking komend in een dalende 
onderwijskwaliteit, onvoldoende ondersteuning bij jongeren en 
gezinnen met een multiproblematiek, nog altijd veel voortijdige 
schoolverlaters en een structureel gebrek aan docenten, ook 
om tegemoet te komen aan de behoefte om aanzienlijk uit te 
breiden in het onderwijs (MBO, HBO en WO).

2. Kwetsbare economie, tot uitdrukking komend in een 
eenzijdige economie (vooral bevolkingsvolgend, te weinig 
stuwend), een economie die gevoelig is voor recessie (veel werk 
op de top, veel werkloosheid in een dal), een scheve woon-
werkverhouding (met veel reistijd voor bewoners), een zwakke 
economische signatuur, een te eenzijdige relatie met Amsterdam 
(versus weinig relaties met het oosten en zuiden) en een zwakke 
schakel tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.

3. Te veel Almeerders in een afhankelijke positie, omdat de 
sociaaleconomische situatie van sommige bewoners achterblijft 
door onvoldoende aansluiting van basisvoorzieningen als 
welzijn, ontmoeting en onderwijs op de huidige vraag, 

Doe-samenleving 
Almeerders die initiatieven nemen, krijgen volop de 
ruimte en ondersteuning.

Kansengelijkheid
Voor Almeerders zijn welzijn en welvaart bereikbaar door 
ondersteuning te bieden en belemmeringen weg te 
nemen in onderwijs, werk, inkomen, talentontwikkeling en 
vrije tijd. 

Wendbaar en weerbaar
Almeerders hebben de vaardigheden en voorzieningen 
om in een continu veranderende samenleving mee te 
veranderen. 

Sterke beroepsbevolking, aantrekkelijk werk
Almeerders hebben de kennis en vaardigheden waardoor 
het werk naar hun toe komt.

Plekken van ons allemaal
Almeerders ontmoeten elkaar vaker en leuker op plekken 
die bij hen passen. 

Ruimte voor informele economie
Almeerders hebben thuis, dichtbij huis en elders in de stad 
plekken waar zij elkaar kunnen ontmoeten en werken.  

Groenblauwe motor
Almeerders voelen zich intens verbonden met de 
natuur, het groen en het water en zien kansen om dit te 
combineren met de doorontwikkeling van Almere. 

Duurzaam is het nieuwe normaal
Almeerders wonen in energieneutrale, natuurinclusieve, 
circulaire en klimaatbestendige omgeving. 

Slimme verbindingen
Almeerders verplaatsen en bewegen zich gemakkelijk 
door de stad en regio dankzij een sluitend stelsel van 
langzame en snelle modaliteiten. 

Ieder wat wils-wonen
Almeerders die graag in hun stad of wijk willen (blijven) 
wonen, krijgen hiervoor de kans. 

2. De oudere wijken
Wanneer wij de beoogde woningproductie (zo’n 64.000 
woningen, waarvan zo’n 26.000 tot 2030, 18.000 tussen 2030 en 
2040 en zo’n 20.000 na 2040) afzetten tegenover wat er al aan 
woningen staat in Almere (zo’n 85.000 woningen), dan is ruim de 
helft van toekomstig Almere al gerealiseerd. Van dit bestaande 
Almere beantwoordt al veel aan de wensen van bewoners. Meest 
gewaardeerd worden de ruimtelijke en ontspannen opzet van de 
wijk, het groen, het water, de menselijke maat en de nabijheid 
van voorzieningen; het suburbane ideaal. 

Maar er is ook sprake van een mismatch tussen woningaanbod 
en vraag, tussen de voorzieningen en voorzieningenstructuur 
die ooit bedacht zijn voor een samenleving die inmiddels 
behoorlijk anders functioneert en tussen de bovenmaatse 
onderhoudsopgave in de openbare ruimte en het ontoereikende 
budget hiervoor. Deze mismatch manifesteert zich met name 
in de oudere wijken, gebouwd in de jaren medio ’70 – medio 
’90; de eerste twee decennia van Almere.  In deze oudere wijken 
bevindt zich zo’n derde van alle huidige woningen en woont zo’n 
kleine 40 procent van alle Almeerders. 

Hoe zorgen wij dat wat ouder is, ook aantrekkelijk blijft voor huidige 
en toekomstige Almeerders?

3. De collectieve opgaven van stad en samenleving
Naast aandacht voor het welzijn en de persoonlijke leefsituatie 
van Almeerders en het op kwaliteit houden van de bestaande 
woon-, werk- en leefomgeving in de oudere wijken, staat Almere 
voor een groot aantal collectieve opgaven. 

Deze collectieve opgaven raken Almeerders soms direct, soms 
staan ze letterlijk en figuurlijk verder af van het alledaagse leven 
van Almeerders. De werkplaats De toekomstbestendige stad 
heeft tien opgaven geprioriteerd die van invloed zijn op de 
persoonlijke leefsituatie van Almeerders (zie bijgaand). 

Hoe zorgen wij dat dat de samenleving begrip heeft voor deze 
collectieve opgaven, mede vorm geeft aan de oplossingen en er ook 
van kan profiteren?

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→
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een inniger samenwerking tussen sociaal, economie, fysiek en 
beheer, een aanpak voor en met bewoners en een commitment 
voor minimaal tien jaar. Kern van deze bestendige aanpak is de 
sociale mobiliteit van Almeerders: via onderwijsondersteuning, 
vernieuwing van de armoedeaanpak, vernieuwing van het 
welzijnsbeleid, een actieve gezondheidsbevordering jong 
en oud, ruimte voor informele economie, voorzieningen die 
aansluiten op de (veranderende) bewonerssamenstelling 
in de wijk en het stimuleren en actief ondersteunen van 
initiatieven. De fysieke kwaliteitsslag in deze oudere wijken, 
een opgave op zich, kan de sociale structuurversterking goed 
ondersteunen. Hiervoor zien wij twee aanknopingspunten. Ten 
eerste het groot onderhoud; een opgave waar veel Almeerders 
op zitten te wachten, graag over meedenken en zo ook de 
kans biedt om het niet alleen over de herinrichting van de 
openbare ruimte te hebben, maar ook over de verbetering 
van hun eigen leefsituatie. Dit laatste vooral uitnodigend, 
maar waar nodig ook met voorwaarden omkleed. Ten tweede 
het toekomstgericht maken van de wijken door het creëren 
van levendige en aantrekkelijke centra in de wijken (met 
veel ruimte voor informele economie en een combinatie van 
onderwijs, sport, zorg, ontmoeting en winkels) en aanvullende 
woningen waarmee ook bewoners uit de wijken een stapje in 
hun wooncarrière kunnen maken. Beide fysieke verbeteringen 
staan ten dienste van de leefbaarheid en de sociale mobiliteit 
van Almeerders. Deze tweede jeugd wijkenaanpak is geenszins 
als blauwdruk bedoeld, omdat elke wijk met zijn bewoners 
vraagt om een eigen impuls. Soms kan dit beperkt blijven tot 
beheer, soms vraagt het om een aanpak ‘achter de voordeur’, 
soms om economische structuurversterking, etc. De tweede 
jeugd wijkenaanpak is daarom maatwerk, met en door de 
bewoners en betrokken professionals in de wijk en bovenal van 
mentale betekenis: wat ouder is, is – met de nodige aandacht en 
investering – (juist) van waarde. Ook in Almere.

en zij die dat niet kunnen, tussen generaties. Daarnaast verhoogt 
corona de onzichtbaarheid: een toenemende eenzaamheid 
en (verborgen) armoede, kinderen uit zicht van het onderwijs, 
cybercrime in plaats van woninginbraken. 

Om deze structurele kwetsbaarheden, die nog eens versterkt aan 
het licht komen tijdens periode van tegenspoed aan te pakken, 
wordt voorgesteld om twee sociale schaalsprongen te maken 
in de komende tien jaar. Sociale schaalsprongen waardoor 
huidige en toekomstige Almeerders profiteren van de groei en 
bloei van de stad en er gebouwd wordt aan een samenleving 
die – in oudere, nieuwere en de nieuwste wijken – inclusief, 
ondernemend, weerbaar en verbonden is:

1. Subliem Onderwijs
Almere versterkt het complete onderwijslandschap zowel 
kwalitatief als kwantitatief: van voor- en vroegschoolse educatie, 
funderend onderwijs (primair, middelbaar, speciaal onderwijs) 
tot en met hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. 
Door de basis, ofwel het funderend onderwijs, op orde te 
krijgen met bijzondere aandacht voor het aanpakken van 
laaggeletterdheid en multiproblematiek. Door ontbrekende 
onderdelen in het huidige onderwijsaanbod, zoals hybride 
onderwijs, volwassenonderwijs, deelaccreditatie en het 
wetenschappelijk onderwijs, aan te vullen. Door voorzieningen 
te treffen die aanzienlijk meer leraren naar Almere trekken 
(waaronder ook woningen) en hen ook behouden voor Almere. 
Door te investeren in een leven lang leren en ontwikkelen 
voor iedereen (leerling en leraar). Met onderwijsprogramma’s 
die continu aansluiten op de arbeidsmarkt. Door de 
onderwijsaccommodaties te combineren met andere functies, 
zodat het levendige en aantrekkelijke centra in de wijken 
worden voor leren, ondernemen, ontmoeten en ontspannen. 
Door een hechte samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven 
en de overheid te smeden met een maximale spin-off op nieuwe 
kennisinstellingen, nieuwe bedrijvigheid (waaronder informele 
economie) en een scherper economisch profiel voor Almere. 
Door in te zetten op Subliem onderwijs zorgt Almere ervoor 
dat het een van de beste en eigentijdse onderwijssteden van 
Nederland wordt.

2. Tweede jeugd wijken
Almere zorgt ervoor dat de oudere wijken, gebouwd in de jaren 
medio ’70 – medio ’90, gewilde en eigentijdse wijken blijven. 
Het recept hiervoor is maatwerk per wijk, met als bouwstenen 

een ontoereikende professionele ondersteuning, hulp en 
ondersteuning die niet nabij is en een kleine, maar hardnekkige 
groep van Almeerders die hulp nodig heeft, maar niet of 
onvoldoende bereikbaar is voor professionals. Almere werkt 
momenteel hard aan het verbeteren van deze situatie door de 
inzet van teams gezinsbegeleiding, de doorontwikkeling van 
wijkteams en herijking van het welzijnswerk.

4. Woningmarkt uit balans, met name in de oudere wijken, 
tot uitdrukking komend in te weinig woningen voor vrijwel 
alle doelgroepen (in het bijzonder de lagere inkomens), te 
weinig betaalbare woningen, te weinig keuzevrijheid (vanwege 
beperkte differentiatie) en bepaalde delen van de oudere 
wijken met een zwakke tot negatieve woningmarktpositie (veel 
sociale huur, beperkt tot slecht imago, relatief veel instroom van 
kwetsbare bewoners).

5. Voorzieningen sluiten niet altijd aan op de samenleving, 
tot uitdrukking komend in te weinig ruimte voor informele 
economie, deels voorzieningen die niet meer aansluiten op de 
vraag en een verspreid voorzieningenaanbod tegenover de 
behoefte aan clustering en ontmoeting.

6. Bovenmaatse onderhoudsopgave, ten gevolge van 
bodemdaling, achterstallig onderhoud van de ondergrondse 
infrastructuur en de openbare ruimte in de afgelopen jaren en 
een uitermate beperkte financiële reservering voor de komende 
tien jaar. Deze bovenmaatse opgave manifesteert zich met name 
in de oudere wijken, omdat deze wijken ouder zijn dan 25 jaar en 
inmiddels meer dan toe zijn aan groot onderhoud.

1.3 Sociale schaalsprong: Subliem onderwijs en 
Tweede jeugd wijken
De analyses over de kracht en kwetsbaarheden van de 
Almeerse samenleving zijn niet nieuw. Ook zijn al de nodige 
inzetten gepleegd of in gang gezet om de stad en samenleving 
toekomstbestendig en crisisproof te krijgen. Maar onderkend 
moet worden dat de kwetsbaarheden hardnekkig zijn en de 
inzet tot nu toe onvoldoende effect heeft gesorteerd. De eerste 
effecten van een paar maanden corona laten dit helaas zien. 
Zo laat onderzoek zien dat corona (dreigende) tweedelingen 
uitvergroot: tussen kinderen die thuis goed onderwijs 
kunnen volgen en niet, tussen mensen met een vaste baan en 
flexwerkers/zzp’ers, tussen mensen die zich kunnen aanpassen 
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maatschappelijk effecten de belangrijkste gaten en hoe zijn 
deze te dichten? Het antwoord hierop is voor het onderwijs en 
de aanpak van de oudere wijken min of meer hetzelfde. Wil het 
onderwijs de kwaliteitsslag maken die de 5e stad van Nederland 
verdient en willen de oudere wijken ook aantrekkelijke wijken 
blijven, dan gaat het om drie verbeterpunten. Ten eerste: dicht 
het tactische gat, een periode van pakweg tien jaar. Ten tweede: 
denk en handel vanuit het perspectief van de bewoners en de 
wijk. En ten derde: versterk de wisselwerking tussen domeinen, 
maar maak dit per wijk zo specifiek mogelijk.

Wat het tactische gat betreft, gaat het om de middellange 
termijn. Deze periode, van pakweg tien jaar, is in Almere het 
minst goed gewaarborgd. Excelleert Almere in de langere 
termijnvisies, verkenningen en beleid en weet Almere behendig 
en inventief in te spelen op problemen en kansen in het ‘hier en 
nu’, voor de periode die hiertussen zit, is het minste aandacht. 
Het gaat dan om zo’n tien jaar, ofwel een tijdsspanne die al snel 
over drie bestuursperiodes loopt. Deze middellange termijn 
verdient – in aandacht, continuïteit en praktische zaken als 
middelen, organisatie en capaciteit – een verbeterslag. Zeker 
omdat het onderwijs en de oudere wijken veelal processen van 
de langere adem zijn.

Wat het schaalniveau betreft, wordt voorgesteld om meer 
vanuit de wijk te gaan handelen. Almeerders verbinden zich 
over het algemeen aan ‘hun’ wijk. De wijk geeft betekenis en 
Almeerders ontlenen er betekenis aan. Daarnaast biedt de wijk 
de mogelijkheid om, in positieve zin, meer verschillen aan te 
gaan brengen. Dit wordt juist gevraagd in de oudere wijken. 
Tot slot biedt de wijk zowel de mogelijkheid om maatregelen te 
realiseren die als dichtbij ervaren worden (zichtbaar, leefbaar), 
als ook maatregelen te nemen die de bovenwijkse opgaven van 
de stad bedienen. Overigens zal de aanpak per wijk verschillend 
zijn; van regulier beheer tot een ingrijpendere verandering.

Wat de wisselwerking tussen domeinen betreft, agenderen 
beide opgaven – onderwijs en oudere wijken – vooral de 
sociale opgave: het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van 
Almeerders en het samenleven in een alsmaar divers wordende 
samenleving. Andere domeinen – ruimte, economie, cultuur en 
beheer – zijn hier in meer of mindere mate belangrijk bij, maar 
wat de werkplaats De toekomstbestendige stad betreft, staat 
de persoonlijke leefsituatie van Almeerders en het samen leven 
voorop.

1.4 Verder bouwen aan de Almeerse samenleving 
Langzaam maar zeker gaan we toe naar de situatie waarin niet 
uitsluitend gekeken wordt naar woningaantallen, maar naar het 
huisvesten van personen. Dit citaat uit het coalitieakkoord ‘Een 
frisse blik’ raakt de kern waarin Almere inmiddels verkeert: het 
verder bouwen aan de Almeerse samenleving. 

Wat de werkplaats De toekomstbestendige stad betreft, gaat 
het dan om: (1) prioriteiten stellen, (2) een duidelijk streefbeeld 
voor ogen hebben en (3) een methodiek voor handen te hebben 
waarmee dit vervolgens geoperationaliseerd kan worden. 

1. Prioriteiten
De prioriteiten zijn hiervoor al gesteld: het onderwijs en de 
oudere wijken van Almere. De twee belangrijkste motivaties 
hiervoor zijn dat zowel het onderwijs als de oudere wijken 
een kwaliteitsslag nodig hebben en via deze investeringen 
veel Almeerders op korte termijn kunnen meeprofiteren van 
de algemene groei en bloei van de stad. Of anders gesteld: de 
investeringen in het onderwijs en de oudere wijken brengen de 
ambities van Almere tot achter ieders voordeur.

2. Kernwaarden als streefbeeld
Wat het streefbeeld betreft, zijn in de afgelopen jaren 
duidelijke kernwaarden benoemd als het gaat om de stad en 
de samenleving. Hier wordt op aangesloten. Als samenleving 
wil Almere inclusief, ongedeeld, ondernemend, weerbaar en 
verbonden zijn. Als stad wil Almere een groene, duurzame en 
gezonde stad voor iedereen zijn, waar betaalbaar gewoond 
wordt, volop gewerkt kan worden en prettig geleefd kan worden 
in gemengde en veilige wijken. 

3. Aanpak 
Wat de aanpak betreft, geldt hetzelfde als het gedachtengoed: 
de werkplaats De Toekomstbestendige stad bouwt voort op 
wat al wordt toegepast en succesvol is, maar legt ook enkele 
andere accenten en voegt er een aantal ideeën aan toe. Met als 
doel en verwachting dat zo de verbeteraanpak in het onderwijs 
en de oudere wijken verder geoptimaliseerd kan worden in de 
komende tien jaar.

4. Tactisch gat, de wijk en cross overs
Om tot deze optimalisatie te komen, is de volgende 
vraag gesteld: waar vallen in aandacht, in aanpak en in 
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Tweede verschil is dat de Almeerder vervolgens ook een 
medeverantwoordelijkheid ontvangt in het verder vorm en 
inhoud geven aan de kansen die er zijn en de collectieve 
opgaven waar Almere voor staat, onder de voorwaarde dat de 
overheid en mogelijk ook andere partners aandacht, middelen, 
organisatie en capaciteit voor de langere termijn borgen 
(continuïteit en zekerheid).

6. Instrumenten: Wijkmonitor, Wijkplan en Wijkpact 
Om de informatie te ontsluiten en samen met bewoners, 
ondernemers en betrokken professionals voor de periode 
van zo’n tien jaar bestendige afspraken over maatregelen, 
middelen en capaciteit vast te leggen, stelt de werkplaats 
De toekomstbestendige stad drie instrumenten voor: een 
Wijkmonitor-nieuwe-stijl (dat informatie over leefsituatie, 
fysieke omgeving en waarden en drijfveren per wijk ontsluit en 
monitort) en een Wijkplan en Wijkpact (dat inzet van gemeente, 
lokale partners en bewoners en ondernemers vastlegt, inclusief 
de voorwaarden waaronder).

7. Appèl aan partners Handelingsperspectief
Voor beide sociale schaalsprongen ligt de focus op de gemeente, 
de lokale partners en de bewoners en ondernemers van Almere. 
Echter, dit is niet voldoende. En daarom wordt de partners van 
het Handelingsperspectief Oostflank MRA 2020-2030 gevraagd 
om de evenwichtige ontwikkeling van Almere te onderschrijven 
(dat wil zeggen: sociale schaalsprongen nodig voor de 
doorontwikkeling) en waar mogelijk praktisch te ondersteunen. 
Wat dit laatste betreft wordt het Rijk opgeroepen om in 
overweging te nemen om Almere (tijdelijk) dezelfde algemene 
uitkering uit het Gemeentefonds te geven als de G4.

5. Methodiek 
De drie verbeterpunten – tactisch gat, de wijk en cross 
overs – hebben de werkplaats De toekomstbestendige stad 
gestimuleerd in het uitdenken van de volgende methodiek, door 
te redeneren vanuit de perspectieven de Almeerder, de Wijk en 
de Collectieve opgaven: 

Stap 1
Informatie over wat er leeft en speelt bij de Almeerder. Hierbij 
wordt een combinatie gelegd tussen feitelijke gegevens 
(zoals bevolkingssamenstelling, huishoudenssamenstelling, 
opleidings- en inkomensniveau) en de waarden, drijfveren en 
leefstijlen van Almeerders. Dit laatste biedt de mogelijkheden 
om het ook te hebben over de manier van en voorkeuren voor 
leven en samenleven. 
Tevens biedt het een aanknopingspunt om duidelijker in beeld 
te krijgen hoe Almeerders in een specifieke wijk zich verhouden 
tot collectieve opgaven en de veranderingen die dit oproept.

Stap 2
Informatie over de kenmerken, opgaven en kansen van de wijk. 
Hierbij wordt dat wat de wijk al is, als uitgangspunt genomen. 
Maar met zogenoemde stadsprofielen wordt ook in beeld 
gebracht wat de veranderpotentie van een wijk is als de wijk op 
iets meer afstand bekeken wordt.

Stap 3
Het agenderen van collectieve opgaven die soms de Almeerder 
en de wijk direct raken, maar soms ook – letterlijk en figuurlijk 
– verder van de leefsituatie van de Almeerder en zijn/haar 
leefomgeving staan.

Stap 4
Het confronteren van de drie perspectieven (de Almeerder, de 
wijk en de collectieve opgaven van de stad en samenleving), 
hierover in gesprek gaan met bewoners, ondernemers en 
betrokken professionals en gezamenlijk nadere duiding en 
prioritering geven aan het ‘hier en nu’ en de toekomst. 

Grootste verschil met de gangbare methodiek is dat niet alleen 
de feitelijke situatie van de Almeerder en de wijk centraal staat, 
maar ook ruimte wordt gegeven aan de meer onderliggende 
waarden, drijfveren en leefstijlen en zo ook meer inzicht 
wordt gecreëerd in wat voor hem/haar belangrijk is in de 
leefomgeving, het samen leven en de toekomst. 
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Op de plankaart uit de 
concept-structuurvisie Almere 
2009 waren de bestaande 
wijken grijs. De werkplaats De 
toekomstbestendige stad stelt 
voor om de bestaande wijken 
kleur te geven. Bijvoorbeeld door 
de diversiteit van de Almeerse 
samenleving tot uitdrukking te 
brengen aan de hand van de vier 
dominante burgerschapsstijlen. 

Kaartbeeld van de dominante burgerschapsstijlen in de verschillende wijken/buurten van Almere.
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2. Drie
perspectieven
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Almere beantwoordt veel aan de wensen van bewoners. Meest 
gewaardeerd worden de ruimtelijke en ontspannen opzet van de 
wijk, het groen, het water, de menselijke maat en de nabijheid 
van voorzieningen; het suburbane ideaal. 

Maar er is ook sprake van een mismatch tussen woningaanbod 
en vraag. Tussen de voorzieningen en voorzieningenstructuur 
die ooit bedacht zijn en een samenleving die inmiddels 
behoorlijk anders functioneert. En tussen de bovenmaatse 
onderhoudsopgave in de openbare ruimte en het ontoereikende 
budget hiervoor. Met name manifesteert zich deze mismatch in 
de oudere wijken, gebouwd in de jaren medio ’70 - medio ‘90. 
Wijken waar zo’n veertig procent van alle Almeerders wonen. 

Hoe zorgen wij dat wat ouder is, ook aantrekkelijk blijft?

3. De collectieve opgaven van stad en samenleving
Naast aandacht voor het welzijn en de persoonlijke leefsituatie 
van Almeerders en het op kwaliteit houden van de bestaande 
woon-, werk- en leefomgeving, staat Almere voor een aantal 
collectieve opgaven. 

Deze collectieve opgaven raken Almeerders soms direct, soms 
staan ze letterlijk en figuurlijk verder af van het alledaagse leven 
van Almeerders. Denk aan de Growing Green Cities-opgaven: 
het vinden van oplossingen voor vraagstukken rondom voeding, 
groene omgeving, verduurzaming, klimaat, energieproductie en 
gezondheid. 

Maar denk ook aan opgaven die voortkomen uit veranderingen 
in de samenleving (vergrijzing, individualisering, 
extramuralisering, ambulantisering, digitalisering, een 
groeiende kenniseconomie, et cetera) en aan zogenoemde 
transitieopgaven op het gebied van (circulaire) economie en 
mobiliteit. 

Gaat het over Almere, dan gaat het al snel over de stad van 
overmorgen. Of zoals Jaapjan Berg, Simon Franke en Arnold 
Reijndorp dit zo treffend beschrijven in de publicatie ‘Adolescent 
Almere’, over “(…) het onbekommerd en onophoudelijk vooruit 
denken, vooruit ontwerpen en vooruit ontwikkelen.” Met als 
onbedoeld effect dat Almere nu al decennialang verkeert in een 
“(…) aanloop naar een bepaalde, nog niet bereikte situatie.” 

Dit vooruit denken, ontwerpen en ontwikkelen zit in het DNA 
van Almere. Het zorgt voor dynamiek, vernieuwing en een 
voor Nederland ongekend snelle groei. Nog geen halve eeuw 
geleden kreeg familie De Clerq, in 1976, de sleutel van de eerste 
woning in Almere. Inmiddels telt Almere ruim 210.000 inwoners, 
is het qua inwonertal de 8e stad van Nederland en groeit het in 
pakweg twintig jaar door tot de 5e stad van ons land.

De werkplaats De toekomstbestendige stad denkt uiteraard mee 
over de toekomst. Maar begint niet bij overmorgen, maar bij 
vandaag:

1. De Almeerder
Almere is, zeker in vergelijking met andere jonge (groei)steden, 
uitgegroeid tot een diverse samenleving. Dat is wat Almere 
ook nadrukkelijk wil zijn: inclusief, ongedeeld, ondernemend, 
weerbaar en verbonden. Echter, tussen wat Almere wil zijn en 
wat het is, gaapt een kloof. Met veel Almeerders gaat het goed, 
maar een tweedeling ligt op de loer.

Hoe zorgen wij ervoor dat zij zich positief blijven verbinden aan 
Almere? 

Daarnaast zijn te veel Almeerders qua opleiding, inkomen, 
baanzekerheid, gezondheid en participatie kwetsbaar en te 
afhankelijk. 

Hoe profiteren ook zij van de groei en bloei van Almere? En 
hoe zorgen wij voor een gezond sociaal weefsel als kwetsbare 
Almeerders steeds vaker en langer thuis blijven wonen?

2. De oudere wijken
Wanneer wij de beoogde woningproductie (zo’n 64.000 
woningen, waarvan zo’n 26.000 tot 2030, 18.000 tussen 2030 
en 2040 en zo’n 20.000 na 2040) afzetten tegenover wat er al in 
woningen staat in Almere (zo’n 85.000 woningen), dan is ruim de 
helft van toekomstig Almere al gerealiseerd. Van dit bestaande 

“(…) De stad is jong en altijd vol 
pioniersdrift geweest, wil altijd nieuwe 
dingen en innovatief zijn. Maar de stad 
moet nog leren om dingen soms gewoon 
even te laten ademen en tot leven te 
laten komen.” 

“(…) Almere is als een prachtig groot en 
licht huis, compleet met alle kamers die 
we nodig hebben. Het is er alleen nog 
een beetje leeg. We hebben eigenlijk een 
hele goede interieurstylist nodig die het 
gezellig maakt met meubels, kussens 
en knusse hoekjes. Zodat mensen hier 
echt voor de gezelligheid willen zijn en 
blijven.” 

“(…) De meeste plekken zijn er al. Sta toe 
dat het gebruikt wordt, misschien anders 
dan oorspronkelijk was gepland.”

Bron: Post uit de stad (2020).
Vijfendertig een-op-een gesprekken met professionals, bewoners en ondernemers over het ‘hier 
en nu’ van Almere, hun adviezen en verwachtingen.

11



De werkplaats De toekomstbestendige stad realiseert zich 
dat Almere, vanuit haar vrijwel continue bouwproductie en 
bouwopgave, sterk georiënteerd is op uitleg, nieuwbouw en 
woningaantallen. Maar de werkplaats stelt de Almeerder voorop 
en formuleert wat de Almeerder nodig heeft in zijn of haar 
persoonlijke leefsituatie, zijn/haar dagelijks leefomgeving in de 
wijk (sociale en fysieke omgeving) en hoe hij/zij zich verhoudt 
tot de collectieve opgaven waarvoor Almere ook gesteld staat. 

De werkplaats De toekomstbestendige stad legt, in lijn 
met de verkenningen die gedaan zijn in fase 1 voor het 
Handelingsperspectief Oostflank MRA 2020-2030, de focus op 
zes structurele kwetsbaarheden in de stad en samenleving. 
Vervolgens formuleert het twee opgaven die tezamen invulling 
geven aan de sociale schaalsprong van Almere: Subliem 
onderwijs en de Tweede jeugd wijken. 

Per opgave worden concrete acties benoemd. Tevens wordt 
een methodiek geïntroduceerd waarmee, nadrukkelijk 
samen met de bewoners van de wijken, hun inzichten over 
leefsituatie, leefomgeving en toekomst gedeeld, geprioriteerd 
en geoperationaliseerd worden. Met als doel om voor een 
bestendige periode, zo’n tien jaar, te kunnen werken aan de 
sociale structuurversterking van de oudere wijken. 

“(…) Over tien jaar zou Almere een echt moderne studentenstad 
kunnen zijn. Almere is een goed ontworpen stad waar goed over 
nagedacht is. Het zit slim in elkaar met goede fietsverbindingen 
en vrijliggende busbanen. De slimme student kies bewust voor 
Almere. Hier is het fijn om te ondernemen en een echte studen-
tencultuur waar je elkaar kunt vinden voor samenwerking en om 
samen problemen op te lossen.” 

“(…) Qua werk weten Almeerders elkaar te vinden en dat is fijn. 
Er is een open en gastvrije houding waarbinnen je dingen voor 
elkaar kunt krijgen. Je kunt hier dingen opzetten, ook als je net 
nieuw bent. Omdat mensen ervoor open staan. Er is geen ‘ons 
kent ons’-wereldje. Almere is toegankelijk.” 

Bron: Post uit de stad (2020).
Vijfendertig een-op-een gesprekken met professionals, bewoners en ondernemers over het ‘hier 
en nu’ van Almere, hun adviezen en verwachtingen.

3. Doel
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4. Zes structurele 
kwetsbaarheden

De stad en samenleving van nu hebben zich, in een relatief 
korte tijd, ontwikkeld tot een complete stad. Een stad met 
uiteenlopende woonmilieus, vele voorzieningen, een groene 
en waterrijke omgeving, ruimte en bovenal een heterogeen 
samengestelde samenleving. 

Achter dit positieve beeld gaan echter zes kwetsbaarheden 
schuil, zoals bloot gelegd in de verkenningen die gedaan 
zijn in de aanloop naar het Handelingsperspectief Oostflank 
MRA 2020-2030 (fase 1, 2019) en aanvullende onderzoeken 
naar bijvoorbeeld economie, werkgelegenheid, onderwijs en 
leefbaarheid. Deze kwetsbaarheden zijn geen momentopname 
en zullen, bij het uitblijven van een forse sociale inzet in Almere, 
een ongewenste tweedeling in de samenleving in de hand 
werken.

4.1 Teruglopende onderwijskwaliteit en achter-
blijvende onderwijsopbrengsten 
Het opleidingsniveau van Almeerders kenmerkt zich door een 
sterk MBO+ profiel. Is in Amsterdam 30 procent middelbaar 
opgeleid en in heel Nederland 44 procent, in Almere is dit 
46 procent (Human Capital Agenda Almere 2030). Daarnaast 
kenmerkt het opleidingsniveau van Almeerders zich door een 
relatief klein, maar sinds de komst van Windesheim Flevoland 
en Aeres Hogeschool Almere, groeiend HBO profiel. Met de 
Flevocampus wordt het eerste stapje gezet naar universitair 
onderwijs in Almere. 

De huidige bevolkingsomvang en toekomstige groei 
bieden mogelijkheden voor kwantitatieve uitbreiding, maar 
tegelijkertijd loopt het onderwijs in Almere tegen een aantal 
structurele kwalitatieve problemen op:

Een dalende onderwijskwaliteit

Onvoldoende ondersteuning bij jongeren en gezinnen met 
multiproblematiek

Nog altijd te veel voortijdige schoolverlaters

Uitbreiding, vanwege groei studentenpopulatie, loopt tegen 
capaciteitsgrenzen op.

→
→

→
→
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Maar met 2,4% positioneert Almere zich nog altijd in de 
middenmoot van de veertig grootste gemeenten (1,67% in 
Amersfoort – 3,24% in Heerlen). In vergelijking met de vier 
grootste gemeenten, is de situatie in Almere vergelijkbaar met 
die van Utrecht (2,32% in Utrecht – 3,19% in Rotterdam).

Uitbreiding nodig, maar loopt tegen grenzen op
Gezien de bevolkingsomvang en -groei is er in potentie ruimte 
voor meer dan 20 duizend studenten op HBO- en/of WO-niveau 
op de langere termijn, tegenover de circa 4.500 studenten in 
2018 (Manshanden, 2019). Ook op MBO+ niveau is uitbreiding 
mogelijk, hoewel vanaf 2013, sterker dan de nationale trend, 
het aantal gediplomeerden op MBO-niveau, terugloopt. De 
kwantitatieve uitbreiding van het onderwijs loopt echter 
tegen capaciteitsgrenzen aan. Genoemd is al het gebrek aan 
onderwijskwaliteit en het lerarentekort. 

Daarnaast zijn er nog twee andere beperkingen. 
Capaciteitsuitbreiding van het onderwijs in Almere is gebonden 
aan de eisen qua doelmatigheid van overheidsuitgaven. 
Daarnaast dient uitbreiding plaats te vinden in de context van 
het aanbod van onderwijs in de Noordvleugel van de Randstad. 

Het uitgangspunt hierbij is dat uitbreiding van aanbod in Almere 
complementair is aan het al bestaande aanbod. Kwaliteit en 
uniciteit van onderwijs in Almere voor het lokale en regionale 
bedrijfsleven staan hierbij voorop. Maar zoals in paragraaf 4.2 
wordt aangeven is deze wisselwerking tussen bedrijfsleven en 
kennisinstellingen nog onvoldoende tot wasdom gekomen.

Dalende onderwijskwaliteit
Sinds 2006 is, uitgezonderd de periode van een tijdelijke 
impuls, sprake van een dalende onderwijskwaliteit in Almere 
(Kohnstamm Instituut, 2012 en 2019). Tussen 2006-2011 werd dit 
vooral veroorzaakt door een combinatie van een snelle groei van 
het aantal leerlingen, de grote tussentijdse in- en uitstroom van 
leerlingen, een tekort aan onderwijspersoneel, een tekort aan 
goede onderwijskundige aansturing, een geringe gerichtheid op 
opbrengstgericht werken en een juist sterke gerichtheid op het 
invoeren van nieuwe onderwijsconcepten. Met de zogenoemde 
impulsaanpak is dit tijdelijk hersteld. 

Na enkele jaren kregen alle (basis)scholen een voldoende 
beoordeling. Maar in 2019 signaleert de Inspectie van het 
Onderwijs opnieuw een teruglopende onderwijskwaliteit; 
van de 77 scholen voor het basisonderwijs scoorden er zeven 
onvoldoende en vier zeer zwak, van de 17 scholen/vestigingen 
voor voortgezet onderwijs waren er twee met een of meer 
onvoldoende afdelingen en een met een zeer zwakke afdeling. 
Ditmaal liggen de meest genoemde verklaringen voor de 
teruglopende of zwakke onderwijskwaliteit anders: een gebrek 
aan personele stabiliteit en continuïteit, een gebrek aan 
duurzaam leiderschap bij directeuren, een gebrek aan kwaliteit 
bij leraren en bovenal een lerarentekort mede veroorzaakt door 
het imagoprobleem van Almere. 

Onvoldoende ondersteuning bij jongeren en gezinnen met 
multiproblematiek
In Almere kampen bovengemiddeld veel gezinnen en 
kinderen met een stapeling van problemen. Niet alleen deze 
multiproblematiek zelf is het probleem, maar ook een te trage 
en niet altijd adequate ondersteuning vanuit het passend 
onderwijs en te weinig afstemming met en hulp vanuit sociale 
partners belemmeren een adequate ondersteuning en zorg voor 
kinderen en hun ouders. Dit wordt met de inzet van de teams 
gezinsbegeleiding momenteel al sterk verbeterd.

Nog altijd veel voortijdige schoolverlaters
In Almere heeft in 2019 2,4% van de jongeren tussen de 12 en 23 
jaar voortijdig hun school verlaten. Dat wil zeggen dat zij geen 
havo-, vwo- of minimaal een mbo-2 diploma hebben. Het risico 
op werkloosheid en een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 
is hierdoor bovengemiddeld groot. Het percentage is weliswaar 
dalende in Almere, zoals ook elders in Nederland. 
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andere regio’s in Nederland en het buitenland. Omdat de 
bevolkingsgroei in Almere een gegeven lijkt, is de daarmee 
samenhangende bedrijvigheid dit eveneens. De extra 
bedrijvigheid moet daarom gezocht worden bij de stuwende 
bedrijvigheid.  Maar de concurrentievoordelen (zoals: aanbod 
van grond, huisvesting, aanbod van grondstoffen, halffabricaten 
en toeleverende diensten, kennis, ondernemerschap en de 
juiste arbeidskrachten) die Almere wel degelijk heeft, worden 
vooralsnog onvoldoende door het bedrijfsleven herkend en 
verzilverd. Daarnaast is de stuwende bedrijvigheid die er wel 
al is in Almere, zoals autoleasebedrijven, beveiliging en in het 
bijzonder uitzendbureaus, conjunctuurgevoelig. Uitzondering 
op deze regel is de logistiek: een stuwende economie die het 
goed doet in Almere en niet of aanzienlijk minder gevoelig is 
voor conjuncturele wisselingen.

Gevoelig voor recessie: veel werk op de top, veel 
werkloosheid in een dal 
In 2007 kwam de werkloosheid in Almere op circa 5 procent uit, 
terwijl in 2014 ongeveer 11 procent van de beroepsbevolking 
werkloos was. Dat zijn hoge uitslagen, ook binnen de 
Noordvleugel van de Randstad. Belangrijke verklaring hiervoor 
is het relatief grote aandeel flexibele arbeid. Flexibele arbeid 
betekent veelal een korte termijn contract, met als bijkomend 
nadeel dat het noch de werkgever, noch de werknemer 
stimuleert om te investeren in kennis en in de lange termijn 
relatie met de werkgever of, wijder, een sociaal netwerk om 
het werk heen. Of met andere woorden: flexibele arbeid is een 
rem op de opbouw van skills, vaardigheden, vertrouwen en 
netwerken. 

Flexibele arbeid is in Nederland vooral bij lager opgeleiden, 
waaronder bovengemiddeld onder jongeren, geconcentreerd. 
Omdat Almere een hoger aandeel lager en middelbaar 
geschoolden in de beroepsbevolking heeft, en Amsterdam en 
Utrecht relatief veel hoger opgeleiden hebben, moet worden 
vastgesteld dat flexibele arbeid voor lager opgeleiden in Almere 
overgeconcentreerd is. Daarnaast is de werkloosheid onder lager 
opgeleiden zeer bewegelijk in Almere. Deze groep fungeert als 
arbeidsreservoir en vangt vooral schokken in de conjunctuur op.

Scheve verhouding tussen wonen en werken: nog altijd 
overwegend wonen 
Een derde van de Almeerse beroepsbevolking werkt in Almere, 
terwijl twee derde moet forenzen. Deze zogenoemde woon/

4.2 Kwetsbare economie
Tot 2008 is de economische groei van Almere relatief 
hoog geweest, zowel ten opzichte van de bevolking van 
Almere als ten opzichte van de gehele Metropoolregio 
Amsterdam (Economische Agenda Almere). Na 2008 is die 
vanzelfsprekendheid van hoge groei verdwenen en verloopt het 
herstel trager dan in de Metropoolregio Amsterdam als geheel. 
Deze terugval is deels toe te schrijven aan de financiële crisis 
en de stagnerende bevolkingsgroei tussen 2008 en 2016. Maar 
onderzoek wijst uit dat er meer aan de hand is. De economie 
en werkgelegenheid van Almere is kwetsbaar en dat uit zich in 
het bijzonder ten tijde van crises, zoals tijdens de dubbele dip 
van 2009 en 2012, maar ook al tijdens de recessie van 2002. De 
economische kwetsbaarheid van Almere wordt veroorzaakt door 
een combinatie van factoren:

Een eenzijdige economie: vooral bevolkingsvolgend, weinig 
stuwend

Gevoelig voor recessie: veel werk op de top, veel 
werkloosheid in een dal

Scheve verhouding tussen wonen en werken: nog altijd 
overwegend wonen

Zwakke economische signatuur: onvoldoende eigen positie

Beperkte relaties: onvoldoende verbinding met oosten en 
zuiden

Zwakke schakel tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen

Eenzijdige economie: vooral bevolkingsvolgend, weinig 
stuwend 
Almere heeft een betrekkelijk eenzijdige economie. Wat 
domineert is de bevolkingsvolgende bedrijvigheid, zoals horeca, 
detailhandel, zorg, overheid en onderwijs. Wat behoorlijk 
achterblijft zijn belangrijke onderdelen van de zogenoemde 
stuwende bedrijvigheid, zoals landbouw, industrie, groothandel, 
banken en zakelijke diensten. Het globale onderscheid 
tussen deze twee is dat bevolkingsvolgende/verzorgende 
bedrijvigheid levert aan consumenten/huishoudens en 
stuwende bedrijvigheid aan bedrijven en exporteert naar 

→

→

→

→
→

→
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Zwakke schakel tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen 
Almere scoort, evenals geheel Flevoland, laag in het samenspel 
van kennis en bedrijvigheid. Publieke en private uitgaven aan 
onderzoek en ontwikkeling blijven achter door het ontbreken 
van kennisinstellingen en grote bedrijven die veel onderzoek 
doen. 

In Almere zijn weliswaar de randvoorwaarden hiervoor 
aanwezig, zoals een sterke ondernemerscultuur, de 
beschikbaarheid van ruimte en de nabijheid van Amsterdam, 
maar netwerken, leiderschap, talent en het vermogen te 
innoveren zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Positieve effecten 
van synergie tussen bedrijven en onderwijstellingen in de vorm 
van stages, gespecialiseerde werknemers, uitwisseling van 
ervaring en kennis, vertrouwen en het aantrekken van nieuwe 
bedrijvigheid zijn daardoor beperkt.

werkratio (het aantal arbeidsplaatsen als percentage van het 
aantal inwoners) is het laagst van alle regio’s in de noordvleugel 
van de Randstad. 

Veel Almeerders accepteren een reistijd van ongeveer een half 
uur naar hun werk. Nadelen ontstaan er wanneer men geen keus 
heeft, de afstand te groot wordt, de verplaatsing te massaal en 
er capaciteitsproblemen voordoen. Dat is voor veel forenzende 
Almeerders het geval. Onderzoek naar de beleving van het 
woon-werkverkeer in de Metropoolregio Amsterdam wees al 
eerder op de hoogste stressscore in Almere, omdat forensen uit 
Almere de meeste tijd spenderen aan het woon-werkverkeer, 
ongeacht het vervoermiddel dat zij gebruiken (De sociale 
agenda, 2009). 

Sindsdien wordt gesproken over de ‘Almeerse stress’; de 
impact van het forenzen op de persoonlijke leefsituatie en 
de sociale netwerken in combinatie met een relatief grote 
baanonzekerheid en hoge lasten.

Zwakke economische signatuur: onvoldoende eigen positie
De Westflank van de Metropoolregio heeft een duidelijke 
signatuur, met het Noordzeekanaal en de havens als belangrijk 
kristallisatiepunt. Voor de Zuidflank is dit eveneens het geval, 
dankzij de Zuidas, Schiphol en Amsterdam met zijn veelzijdige 
en hoogwaardige economie. Voor de Oostflank is de signatuur 
diffuser, fletser en in zekere zin ook willekeuriger. Voor nieuwe 
bedrijvigheid is hierdoor onduidelijk wat de zogenoemde 
agglomeratievoordelen zijn om zich te vestigen. 

Almere kan zo ook niet complementair zijn aan andere 
economische kernen in de regio. In de segmenten waarin Almere 
zich in de afgelopen jaren wel gespecialiseerd heeft (zoals de 
uitzendbranche), is deze juist conjunctuurgevoelig gebleken: 
veel werk in economische hoogtij, weinig bij recessie. 

Beperkte relaties: onvoldoende verbinding 
Economische groei vindt niet plaats in een vacuüm, maar 
eerder in relatie met andere gebieden. Wat dat betreft, is er voor 
Almere sprake van een vrij eenzijdige relatie. De stad heeft wel 
een sterke economische binding met Amsterdam en Schiphol, 
waarbij deze gebieden vooral werk bieden aan Almeerders. 
Maar met Lelystad en Zeewolde (oostwaarts) en met Utrecht 
(zuidwaarts) is sprake van een relatief beperkte relatie.
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4.3 Te veel Almeerders in een 
afhankelijke positie
Almere heeft van meet af aan ingezet op, wat tegenwoordig 
wordt genoemd, een inclusieve samenleving. Een samenleving 
waar men naar ieders persoonlijk vermogen aan meedoet, waar 
kinderen en volwassenen de kansen hebben zich te ontwikkelen, 
waar men zich betrokken voelt en waar men perspectief ziet in 
de eigen leefsituatie als de omgeving waar men woont en werkt. 
Voor veel Almeerders is dit het geval. Hun inkomen, 
opleidingsniveau en woonwaardering stijgen. Zij zijn in staat 
regie over het eigen leven te voeren. Zij weten werk en vrije 
tijd goed te combineren. Zij zetten zich bovengemiddeld veel 
in als vrijwilliger of mantelzorger. Zij zijn gezond. Zij wonen 
met plezier in Almere, zijn er trots op en zetten vaak hun 
wooncarrière in ‘hun Almere’ voort.

Achter en naast dit beeld gaat echter ook een maatschappelijke 
beweging schuil, die wijst op een steeds scherpere tweedeling 
in de samenleving: een concentratie van huishoudens met 
een laag opleidingsniveau, bovengemiddeld veel voortijdige 
schoolverlaters zonder startkwalificatie, een afstand tot en een 
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, relatief veel eenzaamheid, 
een kwetsbare gezondheid en huishoudens die knel zitten 
met hun financiën, tijd en woon-werkverkeer. Daarnaast 
leidt de beweging van extramuralisering in de zorg ertoe dat 
ouderen langer thuis blijven wonen en steeds meer kwetsbare 
Almeerders weer in de wijk komen wonen. Dit legt extra druk op 
het sociale weefsel van wijken, op de dienstverlening en op de 
voorzieningen. Een oververtegenwoordiging van deze situaties 
is terug te vinden in de oudere wijken van Almere. 

Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van een relatief 
jonge stad waarin sociale verbanden nog moeten groeien 
en waarin de aandacht voor de sociaalmaatschappelijke 
ontwikkeling wat is achtergebleven bij de aandacht voor 
woningbouw en de fysieke leefomgeving. Almere scoort mede 
daarom nog altijd matig op de lijstjes van sociale cohesie en 
eenzaamheid. 

Deze situatie is niet nieuw, maar blijft – ondanks de nodige inzet 
in de afgelopen jaren zoals herijking van het welzijnsbeleid, 
de doorontwikkeling van wijkteams en de inzet van teams 
gezinsbegeleiding – groot. Meer aandacht voor een sociaal 
krachtige samenleving en meer samenhang en effectiviteit in de 
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Het is belangrijk om te accepteren dat deze kwetsbare groep 
Almeerders er altijd zal zijn en altijd een vorm van ondersteuning 
nodig zal hebben. Dit vraagt om effectievere samenwerking en 
afstemming tussen professionals en om, waar nodig een leven 
lang, de juiste, integrale afweging van interventies. 

Hieraan wordt nu al invulling gegeven door bijvoorbeeld de 
herijking van het welzijnsbeleid, de doorontwikkeling van de 
wijkteams en de inzet van teams gezinsbegeleiding. Maar het 
zal ook een beroep doen op extra aandacht voor inclusie, zodat 
alle Almeerders binnen hun vermogen kunnen meedoen in de 
samenleving.

verlenen moeten passend worden: afgestemd op iemands 
situatie, netwerk, mogelijkheden en behoeften. Passend 
betekent ook op het juiste moment; voordat problemen 
verergeren. En waar nodig in samenhang, zodat oplossingen 
elkaar versterken en vooral niet tegenwerken. Belangrijke 
verbeterpunten ten opzichte van de huidige inzet zijn:

Meer capaciteit van professionals in de wijken, omdat er 
nu een te hoge werkdruk en administratieve druk is en er 
meer en complexere hulpvragen zijn. In het bijzonder is 
dit van belang voor het jongerenwerk, ondersteuning van 
thuiswonende ouderen, ondersteuning van mensen met 
een GGZ-problematiek en de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling.

Meer ruimte voor wijkteams om voldoende outreachend 
te werken (in kader van doorontwikkeling), zodat er 
regelmatiger contact is met Almeerders, er meer invulling 
gegeven kan worden aan initiatieven en een vroege 
signalering kan plaatsvinden.

Betere en laagdrempelige toegang tot ondersteuning voor 
Almeerders die dat nodig hebben en betere professionele 
samenwerking daarbij.

Effectievere aanpak van armoede, eenzaamheid en re-
integratie.

Te weinig dichtbij 
Almeerders die nu of in de toekomst in een instelling moeten 
verblijven, moeten soepeler dan nu het geval is kunnen 
door- of uitstromen wanneer zij daar aan toe zijn. Dit vraagt 
om passende, samenhangend hulp en ondersteuning in de 
eigen, vertrouwde omgeving en om voldoende en geschikte 
betaalbare huisvesting.

Kwetsbaarheid en inclusie 
Een kleine groep Almeerders ervaart langdurig of zelfs 
levenslang beperkingen of (een stapeling van) problemen in het 
dagelijks leven. Beperkingen die te maken hebben met basale 
levensbehoeften zoals zelfredzaamheid, inkomen, huisvesting, 
veiligheid, het gezinsfunctioneren, opvoedvaardigheden van 
de ouder(s) en de mogelijkheden en/of motivatie om hulp te 
vragen en te accepteren. Soms gaat deze problematiek over van 
de ene generatie op de andere. 

uitvoering is nodig. In het bijzonder gaat het om:

Basisvoorzieningen ontoereikend

Te weinig aandacht voor de relatie tussen bouwen, openbare 
ruimte en samenleven
 
Professionele ondersteuning onvoldoende

Te weinig dichtbij

Onvoldoende bereikbaar

Basisvoorzieningen ontoereikend 
Om goed onderwijs te geven, een meer actieve en gezonde 
levensstijl te bevorderen, de eenzaamheid te verminderen, 
ontmoetingen, initiatieven en (arbeids)participatie te stimuleren, 
moeten de basisvoorzieningen up to date zijn en beter 
aansluiten bij de behoeften van een veranderende samenleving. 

Het gaat hierbij om voorzieningen die zorgen voor ieders 
welzijn en ontwikkeling, zoals scholen, eigentijds welzijnswerk, 
sport- en culturele voorzieningen, de wijkteams en teams 
gezinsbegeleiding als ook voorzieningen gericht op 
gezondheidsbevordering, ontmoeting en werk. Het stadsleven 
komt zo nog meer de wijken in. 

Te weinig aandacht voor de relatie tussen bouwen, openbare 
ruimte en samenleven
Om het samenleven en inclusie te versterken, eenzaamheid 
te bestrijden en veiligheidsgevoelens te vergroten is het van 
belang om meer aandacht te besteden aan de wisselwerking 
tussen ‘sociaal’ en ‘fysiek, zoals het wonen, de openbare ruimte 
en het sociale leven. Meer plekken van ontmoeting en leven 
op straat, meer aandacht voor de behoeften van verschillende 
groepen bewoners daarbij (zoals jongeren, ouderen, vrouwen, 
Almeerders met verschillende achtergronden). 

Uit onderzoek naar de veiligheidsbeleving blijkt onder meer 
dat een hogere sociale cohesie, het kennen van buurtgenoten 
en het belang van interculturele omgeving een positief effect 
hebben op gevoelens van veiligheid.

Professionele ondersteuning onvoldoende 
Het aanbod en de professionals die (toegang tot) ondersteuning 

→
→

→
→
→

→

→

→

→
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4.4 Woningmarkt uit balans 
Almere is bedacht en ontwikkeld als een meerkernige stad, 
waar ruim in het groen gewoond wordt met stedelijke 
voorzieningen in de nabijheid. Een groene, duurzame en voor 
iedereen bereikbare stad, waar Almeerders betaalbaar kunnen 
wonen in gemengde en sociaal veilige wijken. Dit doel is voor 
de komende tien jaar in grote lijnen hetzelfde, hoewel per 
stadsdeel er verschillen zullen zijn. De context waarbinnen 
dit doel verwezenlijkt moet worden, is echter op een aantal 
aspecten behoorlijk veranderd. In de afgelopen jaren begint 
er een scheiding op te treden tussen huishoudens die wel 
een woning kunnen vinden en huishoudens voor wie dat veel 
moeilijker of soms zelfs onmogelijk geworden is. De huidige 
onevenwichtigheden op de woningmarkt zijn: 

Te weinig woningen voor lagere en middeninkomens, 
jongeren en studenten, eenpersoonshuishoudens, kwetsbare 
bewoners, senioren en hoge(re) inkomens

Te weinig gereguleerde huurwoningen

Een forse investering is nodig op het gebied van 
verduurzaming

Een meervoudige opgave in de oudere wijken (waaronder 
een grotere woningdifferentiatie).

Te weinig woningen voor middeninkomens 
Zo’n twintig procent van Almeerse huishoudens heeft een 
middeninkomen, dat wil zeggen een tot anderhalf keer modaal. 
Voor hen, in het bijzonder de starters op de koopmarkt, is het 
steeds moeilijker om een betaalbare en passende woning te 
vinden. De toenemende druk op de (regionale) woningmarkt 
zorgt voor stijgende prijzen – zo’n 35% tussen 2015 en 2018 – en 
er is sowieso al onvoldoende aanbod in de prijsklasse voor deze 
groep beschikbaar. 

Daarnaast is door stijgende bouwkosten voor deze groep 
een eengezinswoning in de nieuwbouw steeds minder 
bereikbaar. Een deel van de Almeerse middeninkomens 
begint tussen wal en schip te raken: een te hoog inkomen 
voor een sociale huurwoning en een te laag inkomen voor een 
vrije sector woning in de huur of koop, in het bijzonder een 
eengezinswoning.

→

→
→

→
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de jaren medio ’70 - medio ‘90, betekent dit een dubbele opgave. 
De woningen, veelal met een energielabel D, zullen geïsoleerd 
moeten worden en van het gas af. Het moment waarop de 
gaslevering beëindigd wordt en er een keuze voor alternatieve 
energiebron(nen) gemaakt moet worden, is de komende jaren 
onderwerp van gesprek met eigenaren en energieleveranciers. 
Deze transitie vergt de nodige investeringen van gemeente, 
eigenaar en mogelijk ook de bewoner, met de opgave de 
verduurzaming betaalbaar te houden.

Een meervoudige opgave in de oudere wijken
De onevenwichtigheden op de woningmarkt zoals hierboven 
samengevat – in termen van passende woningvoorraad, 
keuzevrijheid, betaalbaarheid en kwaliteit – komen met name 
samen in de oudere wijken van Almere. Deze wijken, gebouwd 
in de jaren medio ’70 - medio ‘90, waren vooral gericht op 
gezinnen, met een soms behoorlijk grote concentratie van 
gereguleerde huurwoningen. Hierdoor zijn deze wijken minder 
voorbereid op de toekomstige woningbehoefte en sluiten zij 
nu al onvoldoende aan op de wensen van bewoners binnen 
hun wijk die een (andere) woning zoeken. Met name de 
alleenstaande starter, huishoudens die na een relatiebreuk op 
zoek zijn naar woonruimte binnen dezelfde wijk en senioren 
die geneigd zijn hun eengezinswoning te verruilen voor een 
levensloopbestendig appartement geven aan weinig keus 
te hebben, wanneer zij – vanwege het sociale netwerk en de 
gehechtheid – dichtbij de huidige woonplek zoeken. 

Daarnaast staan de woningbouwopgave en de wens om het 
groenblauwe karakter in bestaande wijken te behouden vaak op 
gespannen voet met elkaar. Inbreidingsvraagstukken kunnen 
op weinig draagvlak rekenen als er geen direct profijt is voor 
bestaande bewoners. 

Daarom moet de komende jaren per wijk gekeken worden welke 
inbreidingsmogelijkheden voor de bewoners van nu en straks 
gewenst zijn. Zo ontstaan er levensloopbestendige wijken en 
wordt het inbreidingsvraagstuk verder vermaatschappelijkt.

komende jaren aanzienlijk zijn. Uitgegaan wordt van zo’n 5.000 
koopwoningen in het hogere segment, voor het overgrote deel 
eengezinswoningen. 

Te weinig woningen voor kwetsbare bewoners
In de afgelopen jaren is een ontwikkeling in gang gezet waarbij 
bewoners die zorg, begeleiding en dagbesteding nodig hebben, 
dit zoveel als mogelijk vanuit de eigen woonplek aangeboden 
moeten krijgen. Achter deze zogenoemde extramuralisering 
en ambulantisering gaat de gedachte schuil van inclusie en 
zelfbeschikking, maar er liggen ook bezuinigingen aan ten 
grondslag. Zorg met verblijf is kostbaarder dan zelfstandig 
wonen met zorg. De uitstroom vanuit een instelling naar een 
zelfstandige woning met begeleiding verloopt echter stroef. Zo 
laat onderzoek naar de uitstroom uit beschermd wonen zien, 
dat weliswaar de helft naar een zelfstandige woning verhuist, 
maar dat het tekort aan passende woningen (kleine, zeer 
betaalbare woningen) er ook toe leidt dat een relatief groot deel 
aangewezen is om te gaan wonen bij familie en vrienden en dat 
een ander deel gaat zwerven. 

Daarnaast zorgt het aanbod van kleine, zeer betaalbare 
woningen ervoor dat momenteel sprake is van een relatief grote 
instroom van kwetsbare bewoners in specifieke wijken. 

Te weinig woningen voor senioren 
In Almere dient, weliswaar later dan elders, zo langzamerhand 
ook de vergrijzing zich aan. Naar verwachting zal het aandeel 
senioren, dat wil zeggen het aantal 65-plus-huishoudens, stijgen 
van zo’n 18% in 2019 naar 26% in 2030. Wijken die gebouwd zijn 
in de jaren medio ’70 - medio ’90 krijgen hiermee als eerste te 
maken. Hoewel de verhuisgeneigdheid van senioren veel lager 
is dan onder jongere leeftijdsgroepen, zijn er wel degelijk ook 
senioren met een verhuiswens. 

De kwaliteit van deze woningen, tot 2030 geschat op zo’n 1.000, 
luistert nauw. Als verhuisvoorwaarden worden genoemd: kleiner, 
in de omgeving waar men nu al woont, comfortabele woningen 
(extra slaapkamer voor logés of toekomstige mantelzorger), 
nabijheid van (zorg)voorzieningen, soms ook de mogelijkheid 
tot samenwonen of -leven en een sociaal veilige omgeving. 

Een forse investering in verduurzaming
Almere zal, conform de landelijke en internationale afspraken, 
energieneutraal moeten zijn. Voor de oudere wijken, gebouwd in 

Te weinig woningen voor jongeren en studenten 
Jongeren op de woningmarkt zijn vaak in meerdere opzichten 
starters. Omdat zij starten, nemen zij geen vermogen mee 
uit de verkoop van een vorige woning. Zij starten ook op de 
arbeidsmarkt, vaak zonder direct zicht op de zekerheid van 
een vast inkomen of vast contract en steeds vaker een forse 
studieschuld. En jongeren zijn bovengemiddeld starter op de 
relatiemarkt, waardoor bij het financieren van een koopwoning 
vaak alleen het eigen inkomen telt. Hierdoor zijn jongeren 
aangewezen op een (gereguleerde) huurwoning of een 
appartement met een lage koopsom. Dit aanbod is juist het 
minst beschikbaar op de Almeerse woningmarkt.

Niet alleen het aantal jongeren dat moeilijk aan een woning 
kan komen groeit, hetzelfde is het geval onder studenten. Het 
aantal mbo- en hbo-studenten in Almere groeit en – zoals 
elders al wordt aangegeven – is het potentieel om verder door 
te groeien groot. Een deel van de studenten komt uit Almere 
en wil er blijven wonen. Een deel komt uit de regio, met name 
Amsterdam, en studeert ofwel in Almere ofwel elders. Almere 
kent nog geen specifieke voorzieningen voor studenten, zoals 
jongeren- en studentencontracten.

Te weinig gereguleerde huurwoningen
Zo’n veertig procent van de Almeerse huishoudens heeft een 
laag inkomen en is hierdoor aangewezen op een gereguleerde 
huurwoning. Ook hier geldt hetzelfde als in het voorgaande: de 
vraag is groter dan het aanbod en de behoefte zal de komende 
jaren verder groeien; zo’n 5.000 woningen in de komende tien 
jaar. 

Te weinig woningen voor hogere inkomens
 Zo’n veertig procent van de Almeerse huishoudens heeft een 
hoog inkomen, dat wil zeggen vanaf anderhalf keer modaal. 
Deze huishoudens zoeken woonruimte in het hogere segment. 
Lange tijd stond Almere voor deze huishoudens synoniem voor 
een stap in de wooncarrière (‘meer woning voor min of meer 
dezelfde prijs elders’), maar dit is door de gestegen koopprijzen 
en bouwkosten steeds minder het geval of zelfs verleden tijd. 

Het gevolg hiervan is dat door de prijsstijging vaak overwaarde 
gerealiseerd kan worden bij het verloop van de vorige woning 
en dat hierdoor hogere prijzen bij aankoop sneller betaalbaar 
zijn geworden. De groei van het aantal huishoudens met 
een hoog inkomen – uit Almere zelf en uit de regio – zal de 
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4.5 Voorzieningen sluiten niet altijd aan op de 
samenleving
Almere is op de tekentafel bedacht met als wenkend perspectief 
het suburbane ideaal. Binnen een ruime, groenblauwe en 
ontspannen woonomgeving zijn de maatschappelijke en 
commerciële voorzieningen op een bijna modelmatige wijze 
gepland en verspreid. Binnen dit model werd een onderscheid 
gemaakt tussen stadsdeelvoorzieningen (geclusterd in 
het centrum/hart van de stad en regio en hoofdcentra 
van de verschillende stadsdelen), wijkvoorzieningen en 
buurtvoorzieningen. Ontwikkelingen in de samenleving, op 
de retailmarkt en gewijzigde inzichten over het economisch 
functioneren van steden geven aanleiding voor een aantal 
veranderingen: 

Ruimte nodig voor informele economie

Naar compacte en sterke centra

Naar een clustering en fijnmaziger spreiding in de wijken
 
Robuust ecosysteem van tuin tot ver buiten de stad

Ruimte voor informele economie 
In Almere zijn de formele werklocaties ruim voorhanden; de 
locaties die in een gemeentelijk bestemmingsplan omschreven 
worden als bedrijfsterrein of kantorenlocatie. Deze formele 
werklocaties zijn relatief gunstig voor industrie, logistiek en 
groothandel en dit verklaart dan ook de sterke positie van 
die sectoren in Almere. Groei van de toekomstige economie 
vindt echter juist de laatste jaren overwegend plaats op 
interactiemilieus, waar (informele) uitwisseling plaats vindt van 
kennis, diensten en kenniswerkers die door nabijheid bevorderd 
wordt; de overige locaties zoals in woonwijken, winkelgebieden 
en gemengde locaties. De opkomst van deze locaties hangt 
samen met de schaalverkleining van bedrijven, het toegenomen 
belang van thuiswerken en de grote groei van het aantal zzp’ers. 
Bovendien zoeken kleinere bedrijven elkaar steeds meer op, 
met vaak een voorkeur voor voorzieningen waar zzp’ers van 
gebruik kunnen maken (cafés, schoolruimtes, bibliotheken, 
broedplaatsen) en – voor de levendigheid – diensten en 
woningen in de nabijheid. In de afgelopen jaren zijn de eerste 
informele werklocaties in Almere ontstaan. Voorwaarden 
waarbinnen dergelijke locaties tot wasdom komen – zoals 

→
→
→
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beide ontwikkelingen elkaar kunnen versterken. Op die manier 
kunnen de voordelen van natuur in de stad ook goed worden 
benut. Natuur zorgt immers voor verkoeling en waterberging, 
gezondheid, voedselvoorziening, verpozing en het voorkómen 
van plagen.

Uit gesprekken met bewoners blijkt dat de waardering voor het 
groen, voor de planten en de dieren, groot is. Maar ze vinden 
ook dat met de groei van de stad, het groen onder druk staat. 
Als Almere een grote groene stad wil zijn, moeten de aandacht 
gericht zijn op een groene inrichting, groene gebouwen en 
ecologisch beheer. Kortom: “natuurinclusief van schets tot 
schoffel”. Dat betekent bewuste ecologische inpassingen bij 
stedelijke ontwikkelingen en ook het bestaande groen meer 
(bio)divers maken om de stad leefbaar te houden. De Almeerder 
heeft daarbij een grote rol. Zij zijn en mogen trots zijn op ‘hun’ 
stadsnatuur. Die verbondenheid zorgt ervoor dat zij het groen 
zullen koesteren en er zelf een steentje aan bijdragen. In de 
eigen tuin of op het balkon of in het kader van zelfbeheer. 

Hiervoor wordt een robuust en veerkrachtig stedelijk 
ecosysteem ontwikkeld. De groenblauwe ruimte groeit mee met 
de ontwikkeling van de samenleving en de stad, tot en met de 
gebouwen en de tuinen. Voor versterking van het ecologisch 
netwerk worden de ecologische brongebieden in en om 
Almere met elkaar verbonden. Verder worden de barrières in de 
groenblauwe verbindingen van de stad geslecht, zodat planten 
en dieren vanuit de natuurgebieden toegang hebben tot de 
parken, wijken, straten en tuinen van Almere.

dichtheid, functiemenging, het vermogen om snel mee te 
veranderen en plekken voor ontmoeting – zijn aanwezig. Naast 
het in stand houden van het aanbod van formele werklocaties, 
zal de groei van stuwende bedrijvigheid en het vergroten 
van levendigheid vooral moeten komen uit de informele 
werklocaties. 

Naar compacte en sterke centra
De stads(deel)centra, met Almere Centrum als kloppend hart 
van de stad en regio, maken een transitie door. Kern van deze 
transitie is dat meer ingezet wordt op verblijfskwaliteit, ruimte 
voor informele bedrijvigheid en diensten, extra wonen (de enige 
24/7 functie van een stad) en minder op retail.

Naar een clustering en fijnmazige spreiding in de wijken
Op de schaal van de wijken zijn twee, ogenschijnlijk, 
tegengestelde bewegingen zichtbaar. De eerste beweging 
is die van clusteren: zorgen dat er herkenbare, levendige en 
eigentijdse plekken van samenkomst zijn. Deze hoeven niet per 
se gekoppeld te zijn aan winkels, zoals indertijd gebruikelijk was. 
Maar kunnen nadrukkelijk ook ontstaan door een combinatie 
van onderwijs-, werk- en vrijetijdsvoorzieningen. De tweede 
beweging is die van een fijnmazige spreiding. Met het oog 
op de leefbaarheid, de vergrijzing en het stimuleren van 
gezonde mobiliteit (lopen, fietsen en openbaar vervoer) lenen 
supermarkten en gezondheidscentra zich voor spreiding in de 
wijk. 

Deze twee bewegingen, op de schaal van de wijk, is geen wet 
van Meden en Perzen. De opgave wordt juist om, op basis van 
de profielen die de wijken nu al hebben en de bewoners die er 
wonen, tot een nadere profilering en positionering te komen. 
Met als belangrijke opgave tot plekken in de nabijheid te komen, 
die aantrekkelijk zijn voor verschillend gebruik en zo (spontane) 
ontmoetingen opleveren.

Robuust ecosysteem van tuin tot ver buiten de stad
Almere is het voorbeeld van de toekomstbestendige stad, waarin 
mens en natuur elkaar versterken. Het is daarbij belangrijk om 
samen met de groei van de stad ook het ecologische netwerk 
(het natuurlijk systeem) te behouden en uit te breiden. Door 
de mens als onderdeel te zien van het stedelijk ecosysteem, 
de natuur veel meer te verweven met de stad en de kracht 
van de natuur te benutten, is er niet langer sprake van een 
tegenstelling en een wedijver om dezelfde ruimte, maar zullen 
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eigenaren en bewoners blijft zelfs niet beperkt tot de openbare 
ruimte, maar draagt er in sommige gevallen ook toe bij dat de 
situatie ‘achter de voordeur’ aan de orde komt. Deze sociale 
‘neveneffecten’ van het groot onderhoud zijn, zeker in de oudere 
wijken, van groot belang. 

door bezuinigingen en het uitstel van werkzaamheden in 
de afgelopen jaren. Deze forse en bovenmaatse opgave 
concentreert zich in de wijken die 25 jaar of langer geleden 
aangelegd zijn en nu gelijktijdig toe zijn aan groot onderhoud. 
Een eerste raming wijst op een investering van zo’n 60 tot 
70 miljoen, waarbij rekening gehouden is met levensduur 
vervangende investeringen, maar waarin werkzaamheden 
aan de riolering nog niet meegenomen zijn. Tegenover deze 
raming staat een beschikbaar budget van circa 18 miljoen 
voor planmatig en groot onderhoud in de bestaande stad, met 
een vervangingspiek in 2026-2027. De huidige gemeentelijke 
begrotingskosten en mogelijke aanvullende bezuinigingen ten 
gevolge van corona kunnen de financiële inzet voor het groot 
onderhoud verder onder druk zetten. 

Afhankelijkheden 
Almere staat voor verschillende investeringen in de openbare 
ruimte: van groot onderhoud tot regulier beheer, van 
verduurzaming tot infrastructurele werken, van klimaatadaptief 
maken tot het verbeteren van de leefbaarheid. Zoals hiervoor 
gesteld, is de budgettaire ruimte voor dergelijke investeringen 
beperkt. En daarom werkt Almere, samen met een aantal andere 
gemeenten, aan het slim verbinden van investeringen; het 
‘werk met werk’ maken. Zo worden bepaalde investeringen ter 
verbetering van de bereikbaarheid alleen gedaan als er toch al 
groot onderhoud gepleegd wordt. 

Deze integrale aanpak, die uitgaat van meekoppelkansen, heeft 
een voor- en nadeel. Voordeel is dat financieel voordeliger 
verbindingen tussen ingrepen gelegd wordt. Nadeel is dat 
bepaalde ingrepen niet uitgevoerd worden als er geen groot 
onderhoud gepleegd wordt. Hierdoor kan het verschil tussen 
oudere en nieuwere wijken toenemen.

Missen van sociale ‘neveneffecten’ 
In de afgelopen jaren is gebleken dat groot onderhoud van 
de openbare ruimte meer is dan een civieltechnische ingreep. 
Vaak wordt de gelegenheid aangewend om iets extra’s te doen 
in de wijk, bijvoorbeeld de herinrichting van een schoolplein, 
het veiliger maken van de openbare ruimte of te gaan 
experimenteren met vormen van zelfbeheer door bewoners. 

Zo geeft groot onderhoud een impuls aan het gesprek over 
de dagelijkse leefomgeving, het samenleven in de wijk en de 
leefbaarheid. Deze aandacht en dit gesprek tussen gemeente, 

4.6 Een bovenmaatse onderhoudsopgave 
Voor veel Almeerders – van jong tot oud, van Almeerder van het 
eerste uur tot degenen die van elders momenteel naar Almere 
verhuizen – is de openbare ruimte een van de belangrijkste 
kernwaarden. Voor hun staat de openbare ruimte voor zoveel 
meer dan groen en water. Het staat voor schoon-heel-veilig, 
voor nabijheid, voor gezondheid, voor ruimte, voor ontmoeting, 
voor ontspanning en voor sommigen vormt de openbare 
ruimte ook de bron voor ondernemerschap. Veel Almeerders 
kijken daarom uit naar het moment dat hun woonwijk in groot 
onderhoud komt. Echter, dat wat onderhoud behoeft en waar 
de middelen voor zijn, lopen steeds verder uit elkaar. Hierdoor 
dreigt een scheiding te ontstaan tussen woonwijken die er 
piekfijn bij liggen en woonwijken waar sprake is van verzakking 
en achterstallig onderhoud; de oudere wijken van de stad, 
veroorzaakt door:

Een stad die zakt

Te weinig budget

Afhankelijkheden

Missen van sociale ‘neveneffecten’

Een stad die zakt
In delen van Almere is, als gevolg van de klei en veen waarop 
de wijken gebouwd zijn, sprake van (een aanzienlijke) 
bodemdaling. Aan het ophogen ervan zijn hoge kosten 
verbonden, omdat het vraagt om het opnieuw bestraten, het 
veelal vervangen van bomen en het treffen van voorzieningen 
om beschadiging van het riool te voorkomen. Tegelijkertijd 
verschillen de verzakkingen per (delen binnen een) wijk en 
is de eigendomssituatie verschillend (van openbaar gebied 
tot privé tuinen). Er moet daarom de komende jaren per wijk 
gekeken worden hoe er omgegaan wordt met de enorme 
opgave die bodemdaling met zich meebrengt en hoe deze 
benut kan worden voor klimaatadaptatie. Wat dit vraagt is een 
meer gebiedsspecifieke aanpak, die deels beproefd is, maar 
grotendeels nog ontwikkeld moet worden.
 
Te weinig budget
Voor de komende tien jaar is groot onderhoud in zo’n 15 
tot 20% van alle woonwijken nodig, mede veroorzaakt 

→
→
→
→
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5. In tijden 
van crises 

Tussen 2008 en 2016 voltrok zich in Nederland een crisis, 
die uiteenlopende gedaanten had: van hypotheekcrisis tot 
kredietcrisis, van bankencrisis tot financiële crisis en van 
economische crisis tot eurocrisis. Momenteel verkeert Nederland 
wederom in een crisis, gestart door het wereldwijd uitbreken van 
het coronavirus en, naar verwachting, uitmondend in een diepe, 
zo niet diepste naoorlogse economische depressie. 

Hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken, brengt 
de eerste analyse van de coronacrisis (De antenne van de 
stad, 2020; Langetermijneffecten corona in Almere; een eerste 
scenariostudie naar de (middel)lange termijneffecten van corona 
op Almere, 2020) naast de economische impact drie effecten aan 
het licht die min of meer vergelijkbaar zijn met de vorige crisis: 

Tweedeling
Nu al laat corona zien dat bestaande tweedelingen uitvergroten. 
Tussen kinderen die thuis goed onderwijs kunnen volgen en 
niet. Tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers/zzp’ers. 
Tussen mensen die gezond zijn en mensen die ziek of beperkt 
zijn. Tussen mensen die zich wel kunnen aanpassen en zij die dat 
niet kunnen. Tussen generaties. 

Onzichtbaarheid
Een toenemende eenzaamheid en (verborgen) armoede, 
kinderen raken uit zicht van het onderwijs als zij thuis moeten 
blijven, cybercrime in plaats van woninginbraken. 

Revival van de overheid, zowel in aansturing als in 
maatschappelijke waardering.
Van de overheid wordt krachtig ingrijpen en sturing verwacht, 
niet alleen om problemen op te lossen of te verzachten, 
maar ook om imperfecties in de samenleving en de markt te 
verbeteren. 

Leggen wij de drie effecten (tweedeling, onzichtbaarheid en 
een sterke overheid) tegen de kwetsbaarheden van Almere, dan 
lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de situatie van de lagere 
middenklasse eerder verslechtert dan verbetert en een krachtige 
en voorbeeld-stellende rol vanuit overheden weggelegd is om 
Almere sterker uit de crisis te krijgen. Dit vereist echter wel een 
aantal fundamentele keuzes en een andere aanpak, zulks ter 
wille van de samenleving. 

“(…) Ik werk als jongerenwerker en zie, 
zeker in deze Corona-tijd, dat verveling 
een belangrijk issue is in de wijk. Jon-
geren hebben het nodig om buitenshuis 
elkaar te ontmoeten, ervaringen op te 
doen en talenten te ontwikkelen.” 

“(…) Het is een probleem dat er wijken 
zonder cohesie zijn, waar mensen 
makkelijk buiten de boot kunnen vallen. 
Buren komen niet even naar je vragen. 
Alles is keurig, maar daardoor zie je de 
problemen soms minder of niet.” 

“(…) Bedrijven hebben jong talent nodig 
en jongeren zoeken werk. Daarvoor is een 
steviger triple helix-netwerk nodig.” 

Bron: Post uit de stad (2020).
Vijfendertig een-op-een gesprekken met professionals, bewoners en ondernemers over het ‘hier 
en nu’ van Almere, hun adviezen en verwachtingen.
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6. Sociale 
schaalsprong

Voorop gesteld

Almere begint niet bij nul. De analyses over 

de kracht en kwetsbaarheden van de Almeerse 

samenleving zijn niet nieuw. Ook zijn al de 

nodige inzetten gepleegd of in gang gezet om 

de stad en samenleving toekomstbestendig 

en crisisproof te krijgen. Tegelijkertijd moet 

worden onderkend dat de kwetsbaarheden 

hardnekkig zijn en de inzet tot nu toe de wissels 

onvoldoende om heeft gezet. Daarom wordt 

voorgesteld om, in het belang van huidige 

en toekomstige Almeerders, op twee sociale 

schaalsprongen door te pakken. 
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6.1 Subliem onderwijs
In hoofdstuk 4 is stilgestaan bij zes structurele kwetsbaarheden 
in de stad en samenleving. Drie van deze kwetsbaarheden – te 
weten: een teruglopende onderwijskwaliteit en achterblijvende 
onderwijsopbrengsten, een kwetsbare economie en te veel 
Almeerders in een afhankelijke positie – zijn direct of indirect 
te herleiden tot het opleidingsniveau van de Almeerder. In 
de huidige situatie blijven kansen en talenten onderbenut, 
terwijl Almere een jonge en grote beroepsbevolking heeft die 
zelfstandig wil zijn, zich aangetrokken voelt tot de ondernemers- 
en pioniersgeest van Almere en zoveel mogelijk regie over het 
eigen leven wil voeren. Om dit potentieel te benutten wordt 
de komende tien jaar ingezet op Subliem onderwijs. Opdat het 
onderwijs kwalitatief en kwantitatief meegroeit met de stad en 
de Almeerder hier volop van profiteert. Almere heeft terecht 
grote ambities op het gebied van onderwijs en ontwikkeling. 
Subliem onderwijs zet niet in op grote, sexy projecten. Het is 
geen heroïsch verhaal, maar is vooral keihard samenwerken 
aan de gaten die gedicht moeten worden om het onderwijs 
in kwaliteit, variëteit en kwantiteit aan te laten sluiten op de 
groeiambities en kenmerken van Almere. 
De werkplaats De toekomstbestendige stad en het team 
Onderwijs van de gemeente Almere verwachten dat er de 
komende tien jaar, zonder aanvullende aandacht en beleid, vier 
zogenaamde ‘tactische’ gaten gaan vallen binnen onderstaande 
domeinen:

Funderend onderwijs: voor- en vroegtijdige educatie, primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. 

Gevarieerd onderwijs en talentontwikkeling: 
volwassenonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger 
beroepsonderwijs en hybride vormen van leren.

Leven lang leren en ontwikkelen: van leerling tot leraar.

Woningen en voorzieningen: voor starters en docenten.

Funderend onderwijs: voor- en vroegtijdige educatie, 
primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal 
onderwijs. 
De structurele kwetsbaarheden die direct of indirect te herleiden 
zijn tot het opleidingsniveau zijn kwetsbaarheden die een 
ongewenste tweedeling en daarmee kansenongelijkheid in 

→

→
→
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Een hechte samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven 
en de overheid (de Almeerse Triple Helix) met een maximale 
spin-off op nieuwe kennisinstellingen, nieuwe bedrijvigheid 
(waaronder informele economie en de groene economie) en 
een scherper economisch profiel voor Almere. Zo leent de 
ICT-sector in Almere zich goed voor verdere ontwikkeling van 
de Triple Helix.

Leven lang leren en ontwikkelen: van leerling tot leraar 
Een ‘leven lang leren en ontwikkelen’ staat voor het volgen 
van onderwijs door volwassenen, zowel werkenden als 
werkzoekenden. Met als doel om kansen op werk zo groot 
mogelijk te houden, de flexibiliteit van werkenden op de 
arbeidsmarkt te ondersteunen en werkzoekenden klaar te 
maken voor werk. Een leven lang leren en ontwikkelen geldt 
in het bijzonder voor zzp’ers: zij ervaren op dit moment dat 
werkgevers niet of nauwelijks investeren in de ontwikkeling 
van hun tijdelijke werkkrachten en dat zij er zelf ook soms maar 
moeilijk toe komen. 

Voor Almere, met een relatief groot potentieel aan zzp’ers, een 
belangrijke opgave. Maar het geldt ook voor degenen die het 
onderwijs moeten geven: hoe bewegen leraren en docenten 
mee met veranderingen in de samenleving en hoe blijven zij 
ook gemotiveerd? Dit leven lang leren en ontwikkelen wordt 
inmiddels in geheel Nederland gestimuleerd. De opgave is 
om recht te doen en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
kenmerken van Almere en haar bewoners. De gedachte om 
meer hybride vormen van onderwijs te gaan ontwikkelen, sluit 
hier goed bij aan: er is een relatief grote groep van Almeerders 
waarbij het reguliere onderwijs onvoldoende aansluit bij hun 
vermogen en belangstelling. 

Woningen en voorzieningen: voor starters en docenten 
Om kwalitatief goede leraren aan te trekken en te behouden 
voor Almere zijn passende voorzieningen, woningen en 
voldoende financiële compensatie nodig. Er moeten voldoende, 
kwalitatieve en betaalbare woningen zijn voor leraren maar 
ook voor de starters. Het gebrek aan betaalbare huisvesting 
dwingt starters op de arbeidsmarkt er toe om te verhuizen 
naar andere steden, waardoor human capital weglekt. Ook de 
onderwijsaccommodaties dienen een impuls te krijgen, om zo 
te veranderen van een uitsluitend functionele plek naar een 
fijne, inspirerende verblijfs- en ontmoetingsplek, wetende dat 
kennisontwikkeling het best tot stand komt bij de ontmoeting 

– de banen in deze sector snel verdwijnen. Deze opleidingen 
zijn dus niet toekomstbestendig. Het Almeerse middelbaar 
beroepsonderwijs heeft op dit moment onvoldoende 
samenwerking met bedrijfsleven, waardoor er een te grote 
mismatch is tussen onderwijsaanbod en de arbeidsmarkt. 
Daarnaast biedt het Almeers middelbaar beroepsonderwijs 
weinig variatie; nauwelijks avondopleidingen en geen hybride 
vormen van leren of volwassenonderwijs. De behoefte aan deze 
hybride vormen van leren is sterk en zal de komende jaren alleen 
maar toenemen. Er is een enorm potentieel van leerlingen (meer 
dan tien procent) dat bijvoorbeeld geen startkwalificatie heeft in 
Almere en nu genoodzaakt zijn om aan volwassenenonderwijs te 
beginnen in een andere stad. Naast hoogopgeleiden vertrekken 
zo ook veel MBO’ers uit Almere. Windesheim heeft een goede 
aansluiting van MBO naar HBO. De verwachting is echter dat dit 
op termijn ook minder zal worden vanwege de harde groei van 
Windesheim. Om het aanbod beroepsonderwijs te verbeteren is 
inzet nodig op:

Onderwijsprogramma’s van het MBO en HBO beter 
aansluiten op, en waar nodig zelfs voorop laten lopen op, de 
arbeidsmarkt. Met als neveneffect dat dit zo ook bijdraagt aan 
de economische structuursterking van Almere. Binnen deze 
onderwijsprogramma’s meer ruimte voor hybride vormen 
van onderwijs, meer volwassenonderwijs, colloquia die mede 
door de markt worden ontwikkeld en aandacht voor het 
ontwikkelen van skills/vaardigheden en het aanbieden van 
deelaccreditaties.

Meer en gerichte voorlichtingscampagne over deze 
toekomstbestendige onderwijsprogramma’s. Een mooi 
voorbeeld is het toekomstige ICT Field Lab in Almere Buiten, 
waar iedereen van jong tot oud geschoold kan worden in 
ICT-vaardigheden met als ambitie om digitale geletterdheid 
een vast onderdeel te laten worden in de onderwijscurricula 
van zowel het primair als voortgezet onderwijs. Almere kan, 
naar dit voorbeeld, een voorloper worden in innovatieve 
hybride onderwijsvormen met een continue aansluiting op 
de dynamische arbeidsmarkt.

Doorgaande leerlijnen creëren binnen beroepsonderwijs 
met als kopstudie een opleiding in het wetenschappelijk 
onderwijs. Vanuit economisch perspectief is dit erg belangrijk 
voor de ontwikkeling van de stad (vestigingsvoorwaarde voor 
bedrijven en instellingen).

de samenleving in de hand werken. Het primair en voortgezet 
onderwijs, en het onderwijs dat hieraan al vooraf gaat, 
spelen een belangrijke rol in het bestrijden van dreigende 
kansenongelijkheid. Aangetoond is dat de eerste vier jaren 
dat een kind op school zit grote verschillen kan maken voor 
de ontwikkeling en toekomst van het kind. Binnen het thema 
kansengelijkheid is laaggeletterdheid een groot probleem in 
Almere; zo’n 20% van de Almeerse bevolking is niet voldoende 
taalvaardig. Dit probleem kan worden rechtgetrokken en 
voorkomen met goed funderend onderwijs, waaronder 
nadrukkelijk ook voor- en vroegschoolse educatie. Voor goed 
funderend onderwijs in Almere is de verbetering op een aantal 
vlakken binnen het onderwijs noodzakelijk:

Genoeg en kwalitatief goede leraren; hiervoor is gevarieerd 
onderwijsaanbod nodig en passende huisvesting. 

Goed onderwijs moet aansluiten op de hoogste 
verwachtingen en kansen van leerlingen. Wanneer er sprake 
is van een multiproblematische achtergrond van kinderen 
en jongeren moet het voorkomen en oplossen van deze 
thuissituatie een gedeelde verantwoordelijkheid zijn van 
ouder(s), onderwijsinstelling en andere sociale partners. 

Voldoende locaties voor kwalitatieve voor- en vroegschoolse 
educatie en specialistisch basisonderwijs afgestemd op de 
behoefte van Almeerder. 

Goede partnerships met de jeugdzorg. Het primair en 
voortgezet onderwijs moeten niet het gevoel hebben dat 
zij er alleen voor staan als het gaat over het welzijn en de 
ontwikkeling van jongeren 

Focus op de aanpak van laaggeletterdheid. 

Goede voorbereiding op deelname aan het (hoger) 
beroepsonderwijs.

Gevarieerd onderwijs en talentontwikkeling: volwassenen-, 
middelbaar beroeps- en hoger beroepsonderwijs
Zowel landelijk als in Almere is er te veel onderwijsaanbod, 
met name in het middelbaar beroepsonderwijs, dat niet of 
onvoldoende aansluit bij de arbeidsmarkt. Er zijn bijvoorbeeld 
veel Almeerders met een startkwalificatie als MBO-administratief 
medewerker, terwijl – nog zichtbaarder geworden door corona 
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van mensen. Onderwijsaccommodaties kunnen gecombineerd 
worden met andere functies, zodat het levendige, eigentijdse 
en inspirerende centra in de wijken worden voor leren, 
ondernemen, ontmoeten en ontspannen. Op zo’n manier dat 
ook geanticipeerd wordt op het groeipotentieel aan studenten 
in (hoger) middelbaar onderwijs. Het combineren van functies 
in onderwijsaccommodaties kan tevens bijdragen aan een 
betere samenwerking en wisselwerking tussen het onderwijs en 
bedrijfsleven. 

6.2 Tweede jeugd wijken
In hoofdstuk 4 is stilgestaan bij zes structurele kwetsbaarheden 
in de stad en samenleving. Een combinatie en ruimtelijke 
concentratie van deze zes kwetsbaarheden - te weten: 
een teruglopende onderwijskwaliteit en achterblijvende 
onderwijsopbrengsten, een kwetsbare economie, te veel 
Almeerders in een afhankelijke positie, een woningmarkt 
uit balans, voorzieningen die niet meer aansluiten op de 
samenleving en een bovenmaatse onderhoudsopgave – is met 
name te vinden in (delen van) de oudere wijken van Almere; 
de wijken die gebouwd zijn in de jaren medio ’70 – medio ’90. 
Hier ondervinden relatief veel Almeerders problemen in hun 
persoonlijke leefsituatie, omdat zij niet voldoende weerbaar 
zijn in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Deze wijken zijn 
destijds vooral ingericht voor gezinnen, terwijl de samenleving 
aanzienlijk diverser geworden is. Deze verschillende 
doelgroepen in de wijk willen er graag blijven wonen (starters, 
jongeren, alleenwonenden, senioren), maar kunnen hiervoor 
geen passende woning vinden. Het zijn ook de wijken waar de 
voorzieningen steeds minder aansluiten op behoeften en waar 
de openbare ruimte meer dan toe is aan groot onderhoud. 
Tezamen zet dit het persoonlijke perspectief van bewoners 

Doelen
Door in te zetten op Subliem onderwijs zorgt Almere 
ervoor dat het een van de beste en eigentijdse 
onderwijssteden van Nederland wordt met een 
concurrerende en aantrekkelijke leer-, werk- en 
kennisomgeving opdat alle inwoners van Almere, en 
daarmee ook de stad, zich optimaal kan ontwikkelen.

in deze wijken, de leefbaarheid, de toekomstwaarde en de 
beeldvorming onder druk in bepaalde delen van de oudere 
wijken of is het gewenst om te voorkomen dat deze in zo’n 
situatie terecht komen. Wat niet het geval moet worden, is dat 
oudere wijken synoniem staan voor kansarme wijken. 

Zo lopen er momenteel in de centrumring van Almere 
Haven en in het centrum van Almere Buiten stedelijke 
vernieuwingsaanpakken. Dit zijn behoorlijk ingrijpende en 
integrale aanpakken, omdat de problematiek of het risico 
op problemen zowel sociaal, economisch, ruimtelijk als 
beheersmatig is. De tweede jeugd wijkenaanpak probeert 
dit voor andere oudere wijken juist voor te zijn en ziet in een 
preventieve aanpak de mogelijkheid om, per wijk en met 
bewoners, maatwerkingrepen te doen. Soms alleen sociaal. 
Soms alleen op het gebied van beheer en onderhoud openbare 
ruimte (met vaak ook de kans om verder met bewoners in 
gesprek te gaan over andere onderwerpen). Soms alleen 
ruimtelijk door verduurzaming van woningen, aanvullende 
woningbouw en/of het verbeteren van de voorzieningen. Soms 
in een bepaalde combinaties van maatregelen. Met als doel om 
verder te bouwen aan de Almeerse samenleving, de eigenheid 
van wijken te versterken, menging te bevorderen en bewoners 
en wijken een toekomstperspectief te bieden.

Deze Tweede jeugd wijkenaanpak is geenszins als 
blauwdruk bedoeld, omdat elke wijk met zijn specifieke 
bewonerssamenstelling en -verwachtingen vraagt om een eigen 
invulling en impuls. De tweede jeugd wijkenaanpak is daarom 
maatwerk, met en door de bewoners en betrokken professionals 
in de wijk en bovenal van mentale betekenis: wat ouder is, is – 
met de nodige aandacht en investering – (juist) van waarde. Ook 
in Almere.

De Tweede jeugd wijkenaanpak is bovenal een sociale opgave. 
Het recept hiervoor is een innige samenwerking tussen sociaal, 
economie, fysiek en beheer/onderhoud, een aanpak voor en 
door bewoners en een commitment van minimaal tien jaar; een 
samenwerking die uitgeprobeerd is, die her en daar succesvol is, 
maar die nergens voldoende bestendig is.
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oudere wijken te zorgen voor een grotere aantrekkingskracht, 
menging van doelgroepen, sociale cohesie en stabiliteit. 
Dit laatste wordt ook nadrukkelijk gesteld door bewoners, 
bijvoorbeeld in de voorbereiding van de woonvisie ‘Thuis in 
Almere’. Tegelijkertijd is juist de suburbane opzet van deze 
oudere wijken een grote en onderscheidende kwaliteit. Per 
wijk zal daarom heel gericht in beeld worden gebracht hoe 
door een clustering van verspreide voorzieningen er ruimte 
komt voor woningbouw (rood voor rood) en hoe deze 
woningbouw kan bijdragen aan variatie, in het bijzonder 
voor bewoners die een stap op hun wooncarrière in de wijk 
willen maken (jongeren, alleenwonenden, ouderen). Deze 
benaderingswijze wordt inmiddels ‘Bouwen voor de buurt’ 
genoemd.

Versterk de identiteit: de oudere wijken hebben door hun 
ruimtelijke opzet en architectuur, hun bewoners en hun 
bewoningsgeschiedenis een eigen identiteit. Maar het 
verschil is voor fijnproevers: velen binnen en buiten Almere 
zien te weinig onderscheid en hierdoor ook te weinig 
kwaliteit. Per wijk zal daarom heel gericht in beeld worden 
gebracht hoe het verschil, in positieve zin, vergroot kan 
worden.

De Tweede jeugd wijken vragen daarom een behoorlijk 
andere aanpak: met en voor bewoners, instellingen die hierop 
goed aansluiten. Verrassend genoeg zal de fysieke aanleiding 
een, letterlijk en figuurlijke, binnenkomer bij bewoners zijn: 
de aanpak van groot onderhoud van openbare ruimte en 
verduurzaming woningvoorraad. Deze aanpak, waar veel 
Almeerders op zitten te wachten, opent deuren om vervolgens 
het gesprek aan te gaan wat er achter de voordeur nodig is en 
welke voorzieningen dichtbij gewenst zijn voor ieders welzijn en 
ontwikkeling. Concreet wordt gedacht aan: 

Achter de voordeur: een bestendige aanpak voor de 
wijken die dit nodig hebben, gedurende een periode 
van 10 jaar. Een aanpak die bewoners uitnodigt, maar 
waar nodig ook voorwaarden stelt. Onderdelen van deze 
aanpak is opvoedingsondersteuning, vernieuwing van de 
armoedeaanpak, vernieuwing van het welzijnsbeleid, aanpak 
eenzaamheid, brede schoolactiviteiten en een actieve 
gezondheidsbevordering van jong en oud.

Stimuleer initiatieven: juist in de oudere wijken is 
ondersteuning nodig om initiatieven niet te veel op de 
schouders van maar enkele bewoners te laten rusten. Een 
goede en duurzame ondersteuning, zonder initiatieven over 
te nemen, is nodig.

Ruimte voor sport, spel en ontmoeting: met het werk 
van buursportcoaches en nieuwe activiteiten van 
sportverenigingen in wijken zijn belangrijke stappen gezet 
in de afgelopen jaren. Hier liggen echter nog veel meer 
kansen. De oudere wijken moeten verder gaan bruisen; in de 
openbare ruimte en door het clusteren van voorzieningen en 
hierbij ondersteunende diensten.

Ruimte voor informele bedrijvigheid: in de woonwijken 
zullen, bij voorkeur rondom de geclusterde voorzieningen 
en onderwijsgebouwen, ruimtes komen voor informele 
bedrijvigheid. Ook de binnenstedelijke bedrijventerreinen 
lenen zich hier goed voor. Zo groeien de oudere woonwijken 
door tot woon-werkwijken.

Kleine stappen op de woonladder: onderzoek naar het 
‘laadvermogen’ van de oudere wijken wijst uit dat er ruimte 
is voor inbreiding. Niet alleen omdat er ruimte is, maar vooral 
ook om met een meer gevarieerde woningvoorraad in de 

Doelen
Tezamen moet dit de positie versterken van bewoners 
en de jaren medio ’70 - medio ’90 wijken:

Substantiële verbetering sociaaleconomische positie 
bewoners

Substantiële verbetering leefbaarheid

Aantrekkelijk ook voor nieuwe bewoners

Openbare ruimte die voor de komende 30 jaar op 
peil is

Aantrekkelijke wijkcentra voor ontmoeting en 
functiemix

Ruimte voor informele economie

Hogere woonwaardering

Zorg en ondersteuning nabij

Woningdifferentiatie: in prijs, categorie, grootte en 
type

→

→
→
→

→

→
→
→
→
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De wijken uit de eerste 20 levensjaar van Almere.
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“(…) Er ligt een belangrijke sleutel bij 
voldoende ontmoetingsplekken waar 
mensen en jongeren van verschillende 
achtergronden elkaar kunnen ontmoeten 
op een natuurlijke manier. Hier zouden 
kerken, moskeeën, buurthuizen en scholen 
echt samen moeten optrekken.” 

“(…) Wees simpel in de propositie van 
je brand als stad, bijvoorbeeld groen en 
tech, maar holistisch in de uitwerking 
en verwezenlijking van een compleet 
ecosysteem van onderwijs, talent, start 
ups en bedrijven, maar ook field labs om 
innovaties te testen in de stad en met de 
bewoners.” 

Bron: Post uit de stad (2020).
Vijfendertig een-op-een gesprekken met professionals, bewoners en ondernemers over het ‘hier 
en nu’ van Almere, hun adviezen en verwachtingen.
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Langzaam maar zeker gaan we toe naar de situatie waarin niet 
uitsluitend gekeken wordt naar woningaantallen, maar naar het 
huisvesten van personen. Dit citaat uit het coalitieakkoord ‘Een 
frisse blik’ raakt de kern waarin Almere inmiddels verkeert: het 
verder bouwen aan de Almeerse samenleving. 

Wat de werkplaats De toekomstbestendige stad betreft, gaat 
het dan om: (1) prioriteiten stellen, (2) een duidelijk streefbeeld 
voor ogen hebben en (3) een methodiek voor hand te handen 
waarmee het vervolgens geoperationaliseerd kan worden.

Prioriteiten
De prioriteiten zijn hiervoor al gesteld: het onderwijs en de 
oudere wijken van Almere. De twee belangrijkste motivaties 
hiervoor zijn dat zowel het onderwijs als de oudere wijken 
een kwaliteitsslag nodig hebben en via deze investeringen 
veel Almeerders op korte termijn kunnen meeprofiteren van 
de algemene groei en bloei van de stad. Of anders gesteld: de 
investeringen in het onderwijs en de oudere wijken brengen de 
ambities van Almere tot achter ieders voordeur. 

Kernwaarden als streefbeeld
Wat het streefbeeld betreft, zijn in de afgelopen jaren duidelijke 
kernwaarden benoemd als het gaat om de stad en de 
samenleving. Hier sluit de werkplaats De toekomstbestendige 
stad op aan. Almere wil als samenleving: inclusief, ongedeeld, 
ondernemend, weerbaar en verbonden zijn. En Almere wil een 
groene, duurzame en gezonde stad voor iedereen zijn, waar 
betaalbaar gewoond wordt, volop gewerkt kan worden en 
prettig geleefd kan worden in gemengde en veilige wijken. 

Waar vallen in aandacht, aanpak en maatschappelijke effect 
de belangrijkste gaten? 
Prioriteiten stellen is één. Weten waar je als stad en samenleving 
naar toe wilt, is twee. Maar waar het op aankomt, is om met 
dit gedachtengoed zo aan de slag te gaan dat de grootste 
maatschappelijke effecten bereikt worden en het streefbeeld, 
zoals hiervoor benoemd, wordt bereikt. Wat de aanpak 
betreft, geldt hetzelfde als het gedachtengoed: de werkplaats 
De Toekomstbestendige stad bouwt voort op wat al wordt 
toegepast en succesvol is, maar legt ook enkele andere 
accenten en voegt er een aantal ideeën aan toe. Met als doel 
en verwachting dat zo de verbeteraanpak in het onderwijs en 
de oudere wijken verder geoptimaliseerd kan worden in de 
komende tien jaar. 

7. Methodiek voor een 
toekomstbestendige
stad
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methodiek is dat niet alleen de feitelijke situatie van de 
Almeerder en de wijk centraal staat, maar ook ruimte wordt 
gegeven aan de meer onderliggende waarden, drijfveren 
en leefstijlen en zo ook meer inzicht wordt gecreëerd in wat 
voor hem/haar belangrijk is in de leefomgeving, het samen 
leven en de toekomst. Tweede verschil is dat de Almeerder 
vervolgens ook een medeverantwoordelijkheid ontvangt in 
het verder vorm en inhoud geven in de verbeteringen, onder 
de voorwaarde dat de overheid en mogelijk ook andere 
partners aandacht, middelen, organisatie en capaciteit voor 
de langere termijn borgen (continuïteit en zekerheid).

Instrumenten: Wijkmonitor, Wijkplan en Wijkpact 
Om de informatie over de Almeerder (feitelijke informatie, 
waarden, drijfveren en leefstijlen) en de wijk (kenmerken, 
opgaven en kansen) te ontsluiten en met deze ontsloten 
informatie vervolgens het gesprek aan te gaan met 
bewoners en betrokken professionals, stelt de werkplaats De 
toekomstbestendige stad voor om een Wijkmonitor-nieuwe-stijl 
te ontwikkelen. Deze Wijkmonitor-nieuwe-stijl schetst per nader 
te bepalen geografische eenheid (met als voorkeur: de wijk) hoe 
een gebied er voorstaat vanuit zowel sociaalmaatschappelijk 
perspectief (feitelijk en waarden, et cetera), de fysieke 
leefomgeving en het beheer en onderhoud. Dit instrument 
combineert zodoende diverse informatiebronnen en kan, met 
een reguliere update, ook volgen hoe de wijk zich verder door 
de jaren heen ontwikkelt. Als voorbeeld heeft de werkplaats zich 
in dit verband verdiept in de Basismonitor van de gemeente 
Groningen waar de leefsituatie en leefomgeving bij elkaar 
worden gebracht. 

Door wijken naast elkaar te zetten, is een vergelijking te maken. 
Maar als het aan de werkplaats De toekomstbestendige stad 
ligt, bepalen juist de bewoners en betrokken professionals waar 
per wijk prioriteiten worden gesteld en is het zo juist mogelijk 
om – welbewust en vanuit een positieve invalshoek bezien – 
verschillen tussen wijk te creëren. 

De conclusies die, aan de hand van de Wijkmonitor-nieuwe-
stijl getrokken worden, moeten vervolgens vertaald worden in 
maatregelen en inzet die, zoals gesteld, veelal vragen om een 
proces van de langere adem. Als aanvullende instrumenten stelt 
de werkplaats dan ook voor om een Wijkplan en Wijkpact op 
te stellen. In het Wijkplan legt de gemeente Almere – mogelijk 
ook met andere professionele partners – haar meerjarige inzet 

beide opgaven – onderwijs en oudere wijken – vooral de 
sociale opgave: het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van 
Almeerders en het samenleven in een alsmaar divers wordende 
samenleving. Andere domeinen – ruimte, economie, cultuur en 
beheer – zijn hier in meer of mindere mate belangrijk bij, maar 
wat de werkplaats De toekomstbestendige stad betreft, staat 
de persoonlijke leefsituatie van Almeerders en het samen leven 
voorop.

Methodiek 
De drie verbeterpunten – tactisch gat, de wijk en cross 
overs – hebben de werkplaats De toekomstbestendige 
stad gestimuleerd in het uitdenken van een methodiek en 
instrumenten. Deze methodiek is eigenlijk heel simpel: 

Het geeft informatie over wat er leeft en speelt bij de 
Almeerder. Hierbij wordt een combinatie gelegd tussen 
feitelijke gegevens (zoals bevolkingssamenstelling, 
huishoudenssamenstelling, opleidings- en inkomensniveau) 
met de waarden, drijfveren en leefstijlen van Almeerders. Dit 
laatste biedt de mogelijkheden om het ook te hebben over 
de manier van en voorkeuren voor leven en samen leven. 
Tevens biedt het een aanknopingspunt om duidelijker in 
beeld te krijgen hoe Almeerders in een specifieke wijk zich 
verhouden tot collectieve opgaven en de veranderingen die 
dit oproept.

Het geeft informatie over de kenmerken, opgaven en 
kansen van de wijk. Hierbij wordt dat wat de wijk al is, 
als uitgangspunt genomen. Maar met zogenoemde 
stadsprofielen wordt ook in beeld gebracht wat de 
veranderpotentie van een wijk is als de wijk op iets meer 
afstand bekeken wordt.

Het agendeert collectieve opgaven die soms de Almeerder 
en de wijk direct raken, maar soms ook – letterlijk en figuurlijk 
– verder van de leefsituatie van de Almeerder en zijn/haar 
leefomgeving staan.

Het confronteert drie perspectieven, namelijk: de 
Almeerder, de wijk en de collectieve opgaven van de stad en 
samenleving. En het biedt, via een dialoog met bewoners en 
betrokken professionals, de mogelijkheid om prioriteiten per 
wijk te stellen waarbij zowel het ‘hier en nu’ als de toekomst 
in terug zullen komen. Grootste verschil met de gangbare 

Om tot deze andere accenten en aanvullende ideeën te komen, 
heeft de werkplaats De Toekomstbestendige stad zichzelf en 
professionals die nauw betrokken zijn bij de aanpak van het 
onderwijs en de oudere wijken een ogenschijnlijk simpele 
vraag gesteld: waar vallen – in aandacht, in aanpak en in 
maatschappelijk effect – de belangrijkste gaten en hoe zijn deze 
gaten te dichten?

Tactisch gat, de wijk en cross-overs
Het antwoord op deze vraag bleek voor zowel het onderwijs 
als de aanpak van de oudere wijken hetzelfde te zijn. Wil het 
onderwijs de kwaliteitsslag maken die de 5e stad van Nederland 
verdient en willen de oudere wijken ook aantrekkelijke 
wijken blijven, dan geven betrokkenen professionals drie 
verbeterpunten. Ten eerste: dicht het tactische gat, een periode 
van pakweg tien jaar. Ten tweede: denk en handel vanuit de 
bewoners en de wijk. En ten derde: versterk de wisselwerking 
tussen domeinen, maar maak dit per wijk zo specifiek mogelijk.

Wat het tactische gat betreft, gaat het om de middellange 
termijn. Deze periode, van pakweg tien jaar, is in Almere het 
minst goed gewaarborgd. Excelleert Almere in de langere 
termijnvisies, verkenningen en beleid en weet Almere behendig 
en inventief in te spelen op problemen en kansen in het ‘hier en 
nu’, voor de periode die hiertussen zit, is het minste aandacht. 
Het gaat dan om zo’n tien jaar, ofwel een tijdsspanne die al snel 
over drie bestuursperiodes loopt. Deze middellange termijn 
verdient – in aandacht, continuïteit en praktische zaken als 
middelen, organisatie en capaciteit – een verbeterslag. Zeker 
omdat het onderwijs en de oudere wijken veelal processen van 
de langere adem zijn. 

Wat het schaalniveau betreft, wordt voorgesteld om meer 
vanuit de wijk te gaan handelen. Almeerders verbinden zich 
over het algemeen aan ‘hun’ wijk. De wijk geeft betekenis en 
Almeerders ontlenen er betekenis aan. Daarnaast biedt de wijk 
de mogelijkheid om, in positieve zin, meer verschillen aan te 
gaan brengen. Dit wordt juist gevraagd in de oudere wijken. 
Tot slot biedt de wijk zowel de mogelijkheid om maatregelen te 
realiseren die als dichtbij ervaren worden (zichtbaar, leefbaar), 
als ook maatregelen te nemen die de bovenwijkse opgaven van 
de stad bedienen. Overigens zal de aanpak per wijk verschillend 
zijn; van regulier beheer tot een ingrijpender verandering. 

Wat de wisselwerking tussen domeinen betreft, agenderen 
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vast (inclusief middelen en capaciteit). In het Wijkpact staat de 
inzet van bewoners en mogelijk ook ondernemers in de wijk 
centraal: wat gaan zij zelf doen en welke voorzieningen (overleg, 
middelen, ondersteuningen) staan ter beschikking door de 
gemeente en mogelijk ook andere professionals om bewoners 
en ondernemers dit ook te kunnen laten doen?

Het bovenstaande klinkt nogal instrumenteel. En dat is het ook 
een beetje. Maar de werkplaats ziet de Wijkmonitor-nieuwe-stijl 
bovenal als een middel om het gesprek aan kunnen gaan over 
prioriteiten en effecten (in de loop der jaren). Het Wijkplan en 
het Wijkpact hoeven geen dikke nota’s te worden, maar kunnen 
klip en klaar benoemen wat er geregeld moet worden om het 
tactische gat te dichten: de langere termijn, de kracht van de 
wijk, de inzet van bewoners/ondernemers en gebiedsgerichte 
cross-overs tussen domeinen per wijk.

Almeerder

Collectieve
opgaven

Wijken

wijkplan
=

dialoog x doen
=

verschil
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7.1 De Almeerder
Het eerste perspectief van waaruit wij kijken bij de 
doorontwikkeling van de Almeerse samenleving en de 
bestaande wijken is het perspectief van de Almeerder: wie is hij/
zij en wat heeft hij/zij nodig om een goed leven te hebben en 
zich te kunnen ontwikkelen?

Het perspectief vanuit de Almeerder moet ons helpen om de 
leef- en denkwereld van de Almeerders beter te begrijpen. 
Voor dit perspectief benutten we verschillende bronnen. Deze 
bronnen kunnen los van elkaar gebruikt worden, maar vullen 
elkaar ook goed aan. Voor het toepassen van de methodiek 
delen we de bronnen in, in de volgende categorieën:

1. Burgerschapsstijlen
Het gebruik van burgerschapsstijlen als manier om waarden 
en drijfveren van inwoners in beeld te brengen en dat ook in 
de vorm van beeldend kaartmateriaal te presenteren waar de 
ruimtelijke verdeling van de stijlen in en tussen wijken zichtbaar 
wordt;

2. Sociaaleconomische gegevens
2.1 Verschillende data als leeftijd, opleidingsniveau, 
inkomen, verhuisbewegingen, levensfasen huishoudtype en 
-samenstelling
2.2 Verdiepend onderzoek (op basis van datasets, zie 2.1) 
gepresenteerd in aantallen of percentages die (1) iets zeggen 
over de samenleving in de wijk en (2) op kaart getoond 
kunnen worden en (3) over de ruimtelijke verdeling van de 
burgerschapsstijlen gelegd kunnen worden.

3. Groepsgesprekken en 1-op-1 gesprekken met de 
Almeerder
Verdiepende groeps- en 1-op-1-gesprekken met bewoners, 
ondernemers en professionals in Almere.
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Burgerschapsstijlen
Om meer inzicht te krijgen in de aard en behoeften van 
Almeerders maken we gebruik van data over leefstijlen; 
zogenoemde burgerschapsstijlen (bron: Motivaction). In 
Almere zien we de volgende vier stijlen: structuurzoekers 

(32%), verantwoordelijkheden (30%), pragmatici (25%) en 
plichtsgetrouwen (13%).

Een burgerschapsstijl is gebaseerd op waarden, drijfveren, 
feitelijke kenmerken, gedrag en opinies. In de grote 
hoeveelheid data die ten grondslag ligt aan de verschillende 
leefstijlen, kijken we vooral naar díe kenmerken die het 
meest duurzaam (en daarmee het minst veranderlijk) en het 
meest onderscheidend zijn tussen de verschillende stijlen. 
Dit zijn kenmerken die te maken hebben met onderliggende 
waarden en drijfveren: oriëntatie en ontwikkelbehoefte. Het 
blijkt dat elke stijl een onderscheidend waardenpatroon 
heeft. Dit wordt direct zichtbaar wanneer je deze waarden 
in een assenstelsel tegen elkaar af te zetten (oriëntatie op de 
verticale as en ontwikkelbehoefte op de horizontale as). 

De oriëntatie is vooral gericht op zichzelf of juist op de 
gemeenschap/samenleving.

De ontwikkelbehoefte is vooral gericht op behoud van 
het bestaande (continuïteit) of juist op ontdekking en 
verandering.

Om de methodiek te benutten bij de doorontwikkeling van 
bestaande wijken kijken we per burgerschapsstijl hoe het 
waardepatroon zich vertaalt naar behoeften en voorkeuren 
op de woonomgeving, op de manier van samenleven, op het 
dagelijkse leefpatroon, op het daily urban system, op de mate 
waarin een burgerschapsstijl zelfredzaam of afhankelijk is van 
ondersteuning en op de verhouding die een inwoner heeft ten 
aanzien van de collectieve opgaven in de stad en samenleving. 
Het gaat hier nadrukkelijk niet om individuele behoeften 
en voorkeuren of om een compleet beeld. Het betreft een 
grove indicatie van behoeften en voorkeuren die niet meer 
dan kleur, richting en onderscheid geven aan de stijlen die 
ruimtelijk zijn verdeeld in en tussen wijken. Voor Filmwijk (zie 
hoofdstuk 8) is hieraan een eerste uitwerking gegeven.
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Kaartbeeld van de dominante burgerschapsstijlen in de verschillende wijken/buurten van Almere.
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7.2 De wijk
Almere bestaat uit zo’n 50 wijken. Elke wijk heeft zijn eigen sfeer, 
opzet, functies en (bewonings)geschiedenis en ook zijn eigen 
opgaven. De mate waarin de wijk aansluit bij wat de Almeerder 
nodig heeft om er prettig te wonen en met anderen om te gaan, 
is in belangrijke mate afhankelijk van de waarden en leefstijlen. 
Zeker daar waar het gaat om de voorkeuren voor persoonlijke 
ontwikkeling, ontmoeting en samen leven. Wanneer ook nu 
weer feitelijke gegevens over de wijk (zoals bouwperiode, 
functiemenging, woningtypologie, groenblauwe structuur, 
ligging en infrastructuur) en de opgaven en kansen die vanuit de 
fysieke situatie van de wijk voortkomen, gecombineerd worden 
met wat Almeerders belangrijk vinden en nodig hebben om 
er prettig te (blijven) wonen, ontstaat een meer persoonlijk en 
herkenbaar gesprek. Wat hierin verbindt is het schaalniveau 
van de wijk: iedere Almeerder, ongeacht zijn of haar 
burgerschapsstijl en daily urban system (de wijze en mate waarin 
de dagelijkse woon- en werkverplaatsingen zich afspelen), heeft 
verwachtingen en behoeften over de dagelijkse leefomgeving.

Om de opgaven en kansen per wijk te kunnen relateren aan 
de ontwikkeling van de stad en samenleving hebben we een 
aantal stadsprofielen gedefinieerd, een eerste aanzet voor 
onderscheidende identiteiten in de stad. Deze stadsprofielen 
beschrijven de context van de wijk. Bij de doorontwikkeling 
van de wijk helpen deze stadsprofielen om de opgaven en 
kansen niet alleen vanuit de wijk zelf te benaderen, maar ook in 
relatie tot de omliggende wijken. De stadsprofielen schetsen de 
toekomstmogelijkheden van bepaalde gebieden, gebaseerd op 
potenties zoals de nabijheid van intercity- en of sprinterstation, 
de nabijheid van bovenwijkse/stedelijke voorzieningen en de 
nabijheid van het landschap.

De volgende stadsprofielen worden onderscheiden:
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realiseren, door de ruimte rondom voorzieningen in het groen 
uitnodigender in te richten en door woningen aan de rand 
van de wijk met voorkanten georiënteerd op het groen te 
ontwikkelen. Het centrum van Haven wordt nog bruisender 
en een plek voor alle Almeerders door hier volop in te zetten 
op de ligging aan het Gooimeer (zie o.a. de Havenpact). Goede 
recreatieve voorzieningen, plekken met goede verblijfskwaliteit 
en nieuw aantrekkelijk wonen geven Haven een uitgesproken 
en eigen gezicht aan het water. Almere Haven moet nog beter 
ontsloten worden met het ov. Hierin gaat ‘t Oor een belangrijke 
rol spelen. Een duurzamer, slimmer en sneller mobiliteitssysteem 
voor Havenaren.

4. Suburbane Buiten
Het suburbane karakter is de kracht van Buiten. Deze kwaliteit 
wordt versterkt door in het stadsdeel de verduurzaming sterk te 
koppelen aan de verbindende groenstructuur in en tussen de 
wijken. Ook het verknopen van de buurt met het buitengebied 
en de natuurgebieden eromheen draagt hieraan bij. Het groen is 
zo drager van een aantrekkelijk en toekomstbestendig stadsdeel. 
De klimaatopgave wordt hier gekoppeld aan aantrekkelijke 
openbare ruimte met plekken voor ontmoeting, sport- en 
speelplekken, pluktuinen voor een natuurinclusiever stad en een 
gezonder leef- en leeromgeving voor kinderen. Het centrum van 
Buiten wordt nog meer een hart van Buiten door te investeren in 
een stedelijke mix van voorzieningen, onderwijs, cultuur, zorg, 
werken en bovenal wonen. Voor doelgroepen zoals jongeren die 
nu geen plek vinden in de wijk, voor alleenstaanden die kleiner 
willen wonen en ouderen die langer thuis kunnen wonen door 
de nabijheid van voorzieningen en ov.

5. Oosterwold
Oosterwold is nu al de proeftuin voor allerlei innovatieve en 
duurzame ontwikkelingen in Almere. Deze proeftuin-functie 
kan een belangrijke rol spelen in de duurzame en circulaire 
ambities van de stad. Door nog meer de focus hierop te 
leggen kan de circulaire economie hier een boost krijgen, 
gekoppeld aan educatie en andere gerelateerde vormen van 
bedrijvigheid. In deze lijn is het ook wenselijk een duurzaam 
en slim mobiliteitssysteem te ontwikkelen met deelmobiliteit, 
elektrische snelfietsroutes e.d. zodat Oosterwold geen eiland is 
maar zowel maatschappelijk als fysiek sterk verbonden is met 
Almere.

1. Centrum schil 
De schil om Centraal Almere is door de nabijheid van de 
vele stedelijke voorzieningen (werken, zorg, onderwijs, 
vrijetijdsbesteding en cultuur) in het hart van de stad en door 
de nabijheid van het intercity- (en sprinter-) station een gebied 
met veel potentie. Deze kwaliteiten maken het een uitstekende 
locatie om te verdichten en nieuwe gemengde stedelijke milieus 
aan de stad toe te voegen. Zo kunnen diverse bestaande, 
maar ook nieuwe meer stedelijke doelgroepen als studenten, 
starters en kleine huishoudens worden gehuisvest. De stedelijke 
dynamiek wordt vergroot door aantrekkelijke informele woon-
werk milieus waar onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen elkaar makkelijk kunnen vinden. Door in te 
zetten op slimme mobiliteit kan de auto sterk teruggedrongen 
worden in dit deel van de stad en ruimte gemaakt worden voor 
nog meer fietsen en wandelen.

2. Recreatieve knooppunt 
Almere poort is met woonmilieus als Duin en Homeruskwartier 
nu al een onderscheidend stadsdeel in Almere. De kwaliteiten 
van de landschappelijke ligging zijn ingezet om een 
onderscheidend milieu neer te zetten. De ligging tussen grote 
landschapsstructuren als het IJmeer en Almere Pampushout en 
de stedelijke sfeer - tot voor kort nieuw in Almere - in combinatie 
met een goede (ov) bereikbaarheid geeft dit gebied een enorme 
potentie. Deze potentie wordt verzilverd door nog meer in te 
zetten op de landschappelijke kwaliteiten als onderlegger voor 
duurzame en circulaire stedelijke ontwikkeling. Almere Poort kan 
daarmee uitgroeien tot regionaal recreatief knooppunt. Deze 
op vrijetijdsbesteding georiënteerde economie geeft een extra 
dimensie aan het economisch profiel van de stad.

3. Haven dorp
Haven is als een dorp in de stad Almere met een prachtige 
ligging aan het Gooimeer. Het dorpse karakter is niet alleen 
in de fysieke structuur terug te vinden maar ook in de sociale 
structuur van het gebied; Havenaren kennen elkaar, wonen 
er generaties en hebben een sterke binding met de wijk en 
het stadsdeel. Deze sterke sociale structuur is uitgangspunt 
bij het verder ontwikkelen van Haven. Het woonerf, nu nog te 
veel gedomineerd door de auto, wordt in ere hersteld als een 
belangrijke ontmoetingsplek van de buurt. De groenstructuur 
tussen de wijken wordt een verbindende ruimte. Een 
sociaal veiliger ruimte door meer sport- en speelplekken te 
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De verschillende Stadsprofielen van Almere.
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relevant zijn, is vervolgens aan de bewoners en de professionals 
bij het duiden ervan van de aanpak in het Wijkplan en het 
Wijkpact:

Doe-samenleving: Almeerders die initiatieven nemen, 
krijgen volop de ruimte en ondersteuning.

Kansengelijkheid: voor Almeerders zijn welzijn en 
welvaart bereikbaar door ondersteuning te bieden en 
belemmeringen weg te nemen in onderwijs, werk, inkomen, 
talentontwikkeling en vrije tijd. 

Wendbaar en weerbaar: Almeerders hebben de 
vaardigheden en voorzieningen om in een continu 
veranderende samenleving mee te veranderen. 

Sterke beroepsbevolking, aantrekkelijk werk: Almeerders 
hebben de kennis en vaardigheden waardoor het werk naar 
hun toe komt.

Plekken van ons allemaal: Almeerders ontmoeten elkaar 
vaker en leuker op plekken die bij hen passen. 

Ruimte voor informele economie: Almeerders hebben thuis, 
dichtbij huis en elders in de stad plekken waar zij elkaar 
kunnen ontmoeten en werken. 

Groenblauwe motor: Almeerders voelen zich intens 
verbonden met de natuur, het groen en het water en zien 
kansen om dit te combineren met de doorontwikkeling van 
Almere. 

Duurzaam is het nieuwe normaal: Almeerders wonen 
in energieneutrale, natuurinclusieve, circulaire en 
klimaatbestendige omgeving. 

Slimme verbindingen: Almeerders verplaatsen en bewegen 
zich gemakkelijk door de stad en regio dankzij een sluitend 
stelsel van langzame en snelle modaliteiten.

Ieder wat wils-wonen: Almeerders die graag in hun stad of 
wijk willen (blijven) wonen, krijgen hiervoor de kans.

7.3 De collectieve opgaven van de stad en 
samenleving
Almere staat, als stad en samenleving, voor een groot aantal 
opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de grote transitieopgaven op 
het gebied van zorg, samenleving, energie, klimaat, mobiliteit 
(waaronder knooppuntontwikkeling), economie/arbeidsmarkt 
en verdichting. Deels zullen deze overeen komen met dat wat 
door Almeerders (zie 7.1) en de kenmerken, opgaven en kansen 
uit de wijken (zie 7.2) geagendeerd worden. Deels spelen deze 
opgaven op grotere afstand van de Almeerder en zijn/haar wijk, 
met als risico dat het gesprek over de dagelijkse leefsituatie en 
omgeving loszingt van het gesprek over en het begrip voor 
de andere opgaven van de stad en samenleving. Dit risico kan 
verschillende gevolgen hebben. Het kan bijdragen tot onbegrip, 
weerstand (not in my backyard) en een gescheiden discours, met 
een dreigende kloof tussen samenleving en instituties.

De werkplaats De toekomstbestendige stad ziet in de 
burgerschapsstijlen een mogelijkheid om met bewoners zowel 
het gesprek over de dagelijkse leefsituatie en -omgeving te 
voeren als de impact van andere opgaven hierbij te betrekken. 
De burgerschapsstijlen zeggen namelijk iets over de oriëntatie 
en houding van Almeerders: van op zichzelf gericht tot op de 
gemeenschap, van traditioneel tot open staan voor vernieuwing. 
Met deze drijfveren en waardepatronen is nog geen direct 
verband gelegd met de meer inhoudelijke opgaven van de 
stad en samenleving, maar het biedt wel een houvast om deze 
te verbinden aan het leef- en denkpatroon van Almeerders. 
Voorstel is dan ook om met bewoners en professionals dit verder 
te beproeven, waarbij de wijk de vindplaats is van het hier en 
nu, maar ook de landingsplek kan worden voor meer abstracte 
collectieve opgaven.

Almere staat voor diverse opgaven als het gaat om de 
structuurversterking van stad en samenleving. Veel hiervan 
is belegd in langere termijnvisies en beleid. De werkplaats De 
toekomstbestendige stad heeft hieruit tien collectieve opgaven 
geprioriteerd. Deze tien staan, wat de werkplaats betreft, dicht 
bij het welzijn en het samen leven van de Almeerder en kunnen 
goed verbonden worden aan de twee sociale schaalsprongen 
(onderwijs, oudere wijken). 

De tien zullen verder ingebracht kunnen worden in de 
wijkgesprekken, zoals voorgesteld. Of deze tien al dan niet 
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7.4 Focus, met en voor Almeerders, op de 
komende 10 jaar
Almeerders zijn ‘doeners’. Zij bouwen zelf en met elkaar. Zij 
beheren in verschillende delen van de stad de openbare ruimte. 
Via mantelzorg en een breed en actief vrijwilligersnetwerk 
zorgen zij voor elkaar. Zij organiseren evenementen, nemen 
nieuwe initiatieven en staan al snel open voor het volgende 
experiment. 

Wanneer het aankomt op het maken van plannen die van 
invloed zijn op ieders leefsituatie of leefomgeving, dan gaat het 
wat moeizamer. De energie, betrokkenheid en duurzaamheid 
van de ‘doe-participatie’ is anders dan die van de ‘plan-
participatie’. 

De werkplaats De toekomstbestendige stad heeft zich de vraag 
gesteld waar dit verschil op berust. In het beantwoorden van 
de vraag is vooral gekeken naar ‘plan-participatie’ waar juist 
veel inzet en betrokkenheid vanuit de samenleving is ontstaan. 
En dan lijkt het antwoord voor de hand te liggen: daar waar 
Almeerders vooral zichzelf en hun dagelijkse leefomgeving 
herkennen (in de onderwerpen, in de wijze waarop dit vertaald 
wordt naar ieders situatie en ervaring) en er reële kansen zijn om 
deze leefsituatie en -omgeving dichtbij te verbeteren (hetzij zelf, 
hetzij professioneel ondersteund), is de inzet en de bereidheid 
hier zelf ook actief aan bij te dragen groter. 

De werkplaats De toekomstbestendige stad stelt voor om 
Wijkplannen en Wijkpacten op te gaan stellen. De Wijkplannen 
zijn het voertuig om de informatie over de drie perspectieven 
– de Almeerder, de wijk, de collectieve opgaven van de stad en 
samenleving – te duiden, te confronteren en te vertalen naar 
een tienjarig actieprogramma per wijk. In de Wijkpacten wordt 
het commitment vastgelegd van professionals en bewoners in 
de wijk als ook de voorwaarden om tot uitvoering te komen. Dit 
commitment is wederzijds (tussen bewoners en professionals) 
en gericht op de middellange termijn, omdat met name de 
sociale opgaven (leefsituatie, wijkcentra, verbetering van de 
wijk) een langere adem nodig hebben dan de gebruikelijke 
projectmatige aanpak. Tevens zal in de wijkplannen en wijkpact, 
zoals inmiddels toegepast in nieuwe wijken als Nobelhorst, 
Oosterwold en Duin, vooral centraal worden gesteld wat het 
(onderscheidende) eigene is.
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8. Casus Filmwijk
Een eerste toepassing 
van de methodiek
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Onder de structuurzoekers in de Filmwijk bevinden zich veel 
beginnende gezinnen (in het centrum van de Filmwijk), jonge 
alleenstaanden en eenoudergezinnen met vaak een niet-
westerse achtergrond (rond en tussen busbaan en Cinemadreef ). 
Voor deze laatste groep laten de cijfers zien dat er sprake kan 
zijn van kwetsbaarheid en problemen (zoals op het gebied van 
gezondheid, inkomen/werkzekerheid en eenzaamheid). 

Onder de verantwoordelijken in de Filmwijk bevinden zich 
veel gezinnen en huishoudens zonder kinderen met een hoog 
opleidings- en inkomensniveau. Zij zijn vaak al iets ouder en 
hebben meestal een westerse achtergrond (vooral wonend ten 
zuiden van de Hollywoodlaan).

Onder de pragmatici in de Filmwijk bevinden zich veel jonge, 
dynamische gezinnen (deels ook met kinderen) en soms ook 
eenoudergezinnen. Zij hebben een overwegend middelbaar 
opleidingsniveau en een modaal inkomen. Zij wonen vooral 
rondom het centrum van de Filmwijk. Een andere groep 
pragmatici woont ten noorden van de Cinemadreef, in een 
vergelijkbare huishoudenssamenstelling, maar met een meer 
niet-westerse achtergrond. Ook woont hier een groep starters 
dat naar een woning zoekt.

Door te kijken naar gecombineerde indicatoren over 
leefbaarheid (de leefbaarometer) zien we dat de leefbaarheid 
in het noordelijk en zuidelijk deel van de wijk wat lager is dan in 
het middendeel. Dat zijn ook gebieden waar veel beginnende 
gezinnen wonen. Kunnen we dit nader onderzoeken? Is 
hier een relatie met leeftijd, inkomen, opleidingsniveau, 
huishoudsamenstelling? Hoe is de veiligheidsbeleving in deze 
gebieden?

maar zal in de praktijk juist ook plaatsvinden met bewoners, 
maatschappelijke partners en andere stakeholders.

8.1 De Filmwijker
Het eerste perspectief om te kijken naar de Filmwijk is het 
perspectief van de inwoner. Wie is hij/zij, wat vindt hij/zij 
belangrijk in zijn/haar eigen leven en zijn/haar woonomgeving? 
Hoe kijkt hij/zij naar de toekomst van de wijk en het samen 
leven?

De burgerschapsstijlen (Bron: Motivaction, Burgerschapsstijlen, 
2019) helpen ons te begrijpen dat mensen verschillende 
waarden en drijfveren hebben en dat zij daarom ook andere 
wensen en behoeften hebben. Hoe is de verdeling van de 
verschillende burgerschapsstijlen in Filmwijk? In bijgaand 
kaartbeeld is in beeld gebracht welke burgerschapsstijl 
overweegt in een bepaald deel van de wijk. Dat wil niet zeggen 
dat iedereen die burgerschapsstijl heeft, maar het geeft een 
indicatie van de drijfveren van een belangrijk deel van de 
mensen in ieder specifiek deel van de Filmwijk. 

In Filmwijk is er geen duidelijke oververtegenwoordiging 
van een burgerschapsstijl. De grootste groep betreft 
structuurzoekers (30%), daarna verantwoordelijken (29%) 
en pragmatici (23%). Tenslotte de kleinste groep, maar in 
vergelijking tot Nederland hoog: plichtsgetrouwen (17%).
Kort samengevat de kenmerken per groep:

Pragmatici: vrijheid, tolerantie, zelfontplooiing

Structuurzoeker: maatschappelijke erkenning en status

Plichtsgetrouwe: gemeenschapszin, traditie en zekerheid

Verantwoordelijke: zelfontplooiing, tolerantie, bijdragen 
samenleving.

Om nog beter te begrijpen wat mensen beweegt en drijft 
kijken we ook naar allerlei sociaaleconomische gegevens, zoals 
leeftijd, huishoudsamenstelling, inkomen, opleidingsniveau, 
etniciteit en gezondheid. Nog meer informatie krijgen we 
uit allerlei verdiepend onderzoek, zoals onderzoek naar 
verhuisgeneigdheid, leefbaarheid en veiligheidsbeleving.

Om te toetsen of de gekozen methodiek – de confrontatie van 
de Almeerder, de wijk en de collectieve opgaven van de stad en 
samenleving – tot relevante inzichten leidt, heeft de werkplaats 
De toekomstbestendige stad een eerste deskresearch verricht 
in de Filmwijk. De belangrijkste uitkomsten worden hieronder 
uitgewerkt en in samenvattende kaarten in beeld gebracht. De 
‘reality check’, ofwel het gesprek met bewoners en betrokken 
professionals, moet nog plaats gaan vinden. In dit gesprek gaat 
het om het toetsen van bevindingen, het verder verdiepen 
en prioriteren ervan en om het gezamenlijk opstellen van 
een tienjarig plan met afspraken over inzet van professionals, 
bewoners en ondernemers in de wijk (Wijkplan en Wijkpact). 
De casus Filmwijk is dus nadrukkelijk geen plan, maar een 
voorbeeld om te verkennen of de methodiek zoals uiteengezet 
in hoofdstuk 7 werkt.

De Filmwijker
Om een beeld te krijgen van de Filmwijker kijken we naar 
burgerschapsstijlen, achterliggende data en verdiepend 
onderzoek. We onderzoeken de informatie uit de verschillende 
bronnen, zoeken naar verbanden en stellen vragen. We krijgen 
meer inzicht en meer begrip in wat er leeft en speelt bij de 
bewoners van deze wijk.

De Filmwijk
Om een beeld te krijgen van de fysieke kenmerken van 
de Filmwijk kijken we naar de ruimtelijke structuur, 
de woningtypologieën, de verhouding huur/koop, de 
voorzieningen, de bedrijvigheid en de ruimte voor inbreiding. 
Behalve naar de kenmerken van de wijk zelf, kijken we ook 
naar de plaats van de wijk in de gehele stad, oftewel het 
‘Stadsprofiel’. Filmwijk behoort tot het stadsprofiel Centrumschil. 
Het stadsprofiel geeft informatie over de plek en de potentie 
van de wijk in de gehele stad. Voor Filmwijk is dit een ligging 
dichtbij het centrum, dichtbij stedelijke voorzieningen en 
de goede bereikbaarheid nabij het intercitystation. Welke 
aangrijpingspunten, kansen en bedreigingen levert dit op? 

De confrontatie
Een laatste stap in de methodiek betreft het confronteren van de 
inzichten die we hebben opgedaan. Welk ontwikkelperspectief 
zien we door te kijken vanuit de drie perspectieven: de 
Almeerder, de kenmerken en kansen vanuit de wijk en de stad 
als ook de collectieve opgaven? Deze confrontatie is in het 
kader van de deskresearch uitgevoerd als een vingeroefening, 

→
→
→
→
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Structuurzoekers
Structuurzoekers wonen verspreid over Filmwijk. In het gebied rond 
Filmwijk Centrum wonen vooral veel beginnende gezinnen. Een 
andere groep woont rond en tussen busbaan en cinemadreef. Daar 
betreft het vaak mensen met een niet-westerse achtergrond, jonge 
alleenstaanden en eenoudergezinnen. Hier gaat het mogelijk om 
kwetsbare groepen die snel onderdak nodig hebben en verhuizen 
moeilijk kunnen uitstellen. Ook is er soms sprake van een laag 
inkomen. Plichtsgetrouwen

Ook plichtsgetrouwen wonen verspreid 
over de wijk. Een wat groter deel van 
deze groep woont in de buurt binnen de 
kring van de Hollywoodlaan. Overwegend 
wat oudere mensen met een gemiddeld 
inkomen en opleidingsniveau. Deels 
alleenstaand.

Verantwoordelijken
Verantwoordelijken zijn vooral te vinden in het middendeel van 
de wijk, het gebied ten zuiden van de Hollywoodlaan. Het gaat 
veelal om gezinnen of paren zonder kinderen met een hoog 
inkomen en opleidingsniveau, vaak wat ouder, met een meestal 
westerse achtergrond.

Pragmatici
Pragmatici wonen vooral in de bredere kring rond 
Filmwijk Centrum. Het zijn vaak om jonge, dynamische 
gezinnen en gezinnen met opgroeiende kinderen. Soms 
eenoudergezinnen. Het betreft inwoners met een modaal 
inkomen en een overwegend middelbaar opleidingsniveau. 
Een tweede groep pragmatici woon juist rond en ten 
noorden van de Cinemadreef. Ook daar een vergelijkbare 
gezinssituatie, hier wat meer mensen met een niet-westerse 
achtergrond. Ook woont hier een groep starters die snel 
onderdak nodig heeft en verhuizen moeilijk kan uitstellen. 
Ook is er mogelijk sprake van een laag inkomen en een 
kwetsbare situatie.

De ruimtelijke verdeling van de burgerschapsstijlen in de Filmwijk.
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De wijk is ruim opgezet, zodat inbreiding mogelijk zou kunnen 
zijn. In het Odeonpark is een reserveringslocatie, dat nu dienst 
doet voor tijdelijke opvang van studenten en asielzoekers.

Opgaven en kansen
Vanuit deze kenmerken is verkend voor welke opgaven de 
Filmwijk staat en welke kansen worden gezien. Gedacht kan 
worden aan een definitieve bestemming van de huidige 
tijdelijke reserveringslocatie in het Odeonpark. Het zorgcentrum 
in het hart van het noordelijk deel van de Filmwijk komt 
gedateerd over; een opwaardering, mogelijk met aanvullende 
woonzorgwoningen, lijkt kansrijk. 

In het Laterna Magikapark bevinden zich nu verschillende 
voorzieningen (basisschool, lyceum, kinderopvang, Parkhuys 
Almere), die weinig relatie met het park en de rest van de wijk 
lijken te hebben. Is hier niet een betekenisvollere plek in de 
Filmwijk van te maken, waar ontmoeting centraal staat?

8.2 De Filmwijk 
De Filmwijk ligt ingebed tussen het Weerwater en het 
Lumièrepark aan de westzijde en het Laterna Magikapark en 
het Ebener Howardpark aan de oostzijde. Deze groenblauwe 
kwaliteiten steken vervolgens op verschillende manieren ook 
de wijk in, veelal ondersteund door een fietswegennet. De wijk 
wordt op enkele plekken doorsneden door de Cinemadreef en 
de busbaan. 

De verhouding tussen huur en koopwoningen komt overeen 
met het Almeerse gemiddelde. De sociale woningvoorraad is 
voornamelijk geclusterd aan de noodzijde (aan Cinemadreef ) en 
aan de zuidzijde (nabij bedrijventerrein Veluwsekant). Door de 
wijk zijn er voorzieningen met enkele concentraties, waaronder 
ook in de plint van de woningen aan de Cinemadreef. Filmwijk 
Centrum omvat een supermarkt, een wijkcentrum en een school, 
maar heeft verder weinig voorzieningen of aantrekkingskracht. 
Het bedrijventerrein Veluwsekant ligt gescheiden van het 
woongedeelte van de wijk en is met een weg voor auto’s en twee 
wandelbruggen verbonden. 

GroenstructuurTypologie Verkeer:
fiets, auto, bus, trein Segment: 

sociale, beleggershuur, koop 
Voorzieningen

Het bedrijventerrein Veluwsekant, liggend tussen Floriadewijk 
en Almere Centrum, is mogelijk door te ontwikkelen tot 
een binnenstedelijk werklocatie met voorzieningen. Het 
Lumièrepark nodigt, als onderdeel van de Filmwijk maar ook 
als onderdeel van het Rondje Weerwater, uit om hier extra 
vrijetijdsvoorzieningen aan toe te voegen. De Cinemadreef is nu 
nog vooral een verkeersroute met parkeervoorzieningen, maar 
heeft al de eerste stappen gezet om zich door te ontwikkelen 
als aantrekkelijke en levendiger stadsstraat. Deze ingezette 
ontwikkeling zou verder doorgepakt kunnen worden.
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De Odeonplaats is nu ingericht als tijdelijke 
opvanglocatie van verschillende kwetsbare groepen, die 

zodra de mogelijkheid zich voordoet vertrekken uit de 
wijk. Voor meer binding met de wijk en een stabielere 

basis is het wellicht beter deze groep in de buurten 
opvang te bieden. 

In het Laterna Magikapark zijn 
verschillende functies (zorg en onderwijs; 
o.a. een basisschool, een lyceum, 
kinderdagopvang, Parkhuys Almere) 
opgenomen die nauwelijks een relatie 
hebben met het park. Door hier de 
relatie met het groen te versterken en 
meer verblijfsklimaat toe te voegen kan 
deze voorzieningencluster een echte 
ontmoetingsplek worden voor de wijk.

Het bedrijventerrein Veluwsekant, liggend 
tussen Floriadewijk en Almere Centrum en 
direct ontsloten vanaf de A6, is mogelijk 
door te ontwikkelen tot een binnenstedelijke 
werklocatie met voorzieningen. Hier zien we 
kansen voor verduurzaming, verdichting en 
functie-menging. 

Het zorgcentrum is in het hart van Filmwijk noord 
is gedateerd en kan mogelijk door de toenemende 
vraag naar zorg en zorgwoningen als gevolg van de 
vergrijzing, vernieuwd worden en opgewaardeerd 
naar zorgcluster van de wijk.

De busbaan ligt centraal in de 
wijk en is soms een barrière. 

Dit vraagt om extra aandacht 
voor veilig oversteekbaarheid.

De ontwikkelingen rondom de Floriade 
en Centraal Almere met o.a. het 

rondje Weerwater biedt kansen om 
ontwikkelingen in de wijk hieraan te 

verbinden waarbij er extra aandacht is 
voor de rustige woonkwaliteit van de 

huidige bewoners.

De Cinemadreef is nu nog een barrière in 
de wijk met veel parkeren als aangezicht. 

De doorontwikkeling van deze dreef tot 
stadsstraat biedt kansen voor deze locatie 

als nieuwe stedelijke vestigingslocatie 
voor ondernemers (in de plint) en 

als inbreidingslocaties voor diverse 
doelgroepen uit de wijk en elders.

FILMWIJK: EEN VOORBEELD

Opgaven en kansen vanuit de wijk en de context
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8.3 Een eerste confrontatie
Om tot een mogelijk perspectief van de Filmwijk over pakweg 
tien jaar te komen, zijn de behoeften en verwachtingen van 
de Filmwijker geconfronteerd met de kenmerken, opgaven en 
kansen van de Filmwijk en de collectieve opgaven waarvoor de 
stad en samenleving staat. Om deze brug van ‘hier en nu’ naar 
straks te leggen, is een extra hulpmiddel door de werkplaats De 
toekomstbestendige stad ontwikkeld: de stadsprofielen. 

De stadsprofielen schetsen de toekomstmogelijkheden van 
specifieke gebieden in Almere, rekening houdend met de 
ruimtelijke potenties ervan en de collectieve opgaven van 
de stad en samenleving. Voor de Filmwijk dient het profiel 
Centrumschil: het Almere rondom het centrum van de stad, met 
veel stedelijke voorzieningen in de nabijheid en een goede ov-
bereikbaarheid, maar tegelijkertijd ook liggend in de luwte van 
het centrum.

Zoals gesteld, gaat het nog altijd om een deskresearch. Maar 
daaruit komen, voor nader gesprek met bewoners, ondernemers 
en professionals, de volgende ideeën voor de toekomst van de 
Filmwijk:

Levendige stadsstraat: de Cinemadreef 
ontwikkelt zich door tot een levendige 

stadsstraat met een mix aan functies in de 
plint. De ontwikkeling van het Odeonpark 

(wonen) in combinatie met aanvullende 
bebouwing aan de stadsstraat (wonen 

en niet-woonfuncties) maakt het tot een 
eigentijdse entree van de Filmwijk.

Nieuwe doelgroepen en woonmilieu: in het 
noordelijk deel van de wijk staat de leefbaarheid 

onder druk en hier wonen relatief veel kwetsbare 
beginnende gezinnen. Door te kijken naar welke 

behoeften zij hebben in hun directe omgeving 
en wat hun waarden en drijfveren zijn, kan de 
ontwikkeling van Odeonplaats in combinatie 

met de dynamische Cinemadreef de gewenste 
impuls zijn voor dit gebied en haar inwoners. 

Bijvoorbeeld door het toevoegen van een nieuw 
gemengd stedelijk milieu aan de wijk voor 

starters, uit huis gaande en studerende jongeren 
en ook kleine huishoudens. Deze doelgroepen 

zorgen voor nieuwe dynamiek in de wijk en 
voor draagkracht voor o.a. nieuwe stedelijke 

voorzieningen in de plint aan de Cinemadreef. 

Lumièrepark: extra vrijetijdsvoorzieningen 
die zowel gebruikt worden voor degenen 

die het Rondje Weerwater ‘doen’ als de 
Filmwijkers. Zo krijgt het Lumièrepark een 

dubbele betekenis: stads- en wijkpark.

Woonzorgzone: Filmwijk kent een groeiende 
populatie inwoners van middelbare en oudere 

leeftijd. Het grootste deel van deze groep woont 
in het gebied ten noorden en ten zuiden van 

busbaan en Cinemadreef. Voor een aantal van hen 
is een eigentijdse woonzorgzone voorzien door 

het huidige zorgcentrum op te waarderen en uit 
te breiden met zorgwoningen en laagdrempelige 

voorzieningen als welzijn, ontmoeting en steunpunt 
worden toegevoegd. Nabij het centrum van Almere 

en dicht tegen de levendige stadsstraat.

Confrontatiekaart met de verschillende ideeën voor de toekomst van Filmwijk verbeeld.
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Campus Laterna Magika: in de wijk woont een grote groep kinderen en 
jongeren t/m 17 jaar verspreid over de wijk, maar vooral in het zuidelijk deel 
ervan. Het beroep op jeugdhulp in de wijk is relatief hoog. Het is passend om 
ondersteuning voor jeugd en gezinnen juist wat meer in dit deel van de wijk, 
rond scholen, te concentreren. Door de huidige locatie met verschillende 
onderwijs- en zorgvoorzieningen door te ontwikkelen tot een inspirerende 
leer- en zorgomgeving met meer ontmoetings- en verblijfsfuncties (en mogelijk 
ook werkruimtes), is het wellicht mogelijk om het beroep op gespecialiseerde 
jeugdhulp te beperken door ondersteuning meer dichtbij te organiseren.

Hart van de Filmwijk: huidige cluster van 
voorzieningen in het zuidelijk deel van de Filmwijk 
opwaarderen met woningen boven plinten 
met voorzieningen, winkels voor dagelijkse 
boodschappen, dag-horeca en flex-ruimtes 
voor ondernemers uit de wijk en daarbuiten. Dit 
kloppend hart wordt de plek om elkaar even te 
ontmoeten, goed verbonden met het Weerwater 
en de Veluwsekant. Deze ontwikkeling kan de 
gewenste impuls zijn in dit zuidelijk deel van de 
wijk waar de leefbaarheid onder druk staat.

Binnenstedelijke werklocatie Veluwsekant: de 
centrale ligging biedt kansen om het logistieke 
bedrijventerrein door te ontwikkelen tot een 
levendiger werklocatie midden in de stad. 

Groene longen: het sterker benadrukken van de 
groenstructuren in de Filmwijk, lopend tussen 
de parken aan het oosten en westen van de wijk. 
Daarin ook meer mogelijkheden voor ontmoeting 
en sport/spel creëren voor alle leeftijden.

Confrontatiekaart met de verschillende ideeën voor de toekomst van Filmwijk verbeeld.
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9. Vervolgstappen
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onderwijs, kan zijn om met aanvullende lesprogramma’s te 
komen in een coproductie tussen onderwijs en bedrijfsleven 
(summerschools). 

Naar een compleet onderwijslandschap: onderdeel 
van Subliem onderwijs is de wens om het huidige 
onderwijslandschap verder te complementeren met 
wetenschappelijk onderwijs. Uit de eerste analyses komt 
naar voren dat dit wetenschappelijk onderwijs goed moet 
aansluiten op het economisch profiel van Almere. Gedacht 
wordt dan om aan te sluiten bij de grote transitieopgaven, 
waar Almere aan werkt: klimaat, energie, bouw, voedsel 
en circulariteit. Vanuit deze gedachte zou een dependance 
van de TU Delft in Almere gewenst zijn. Of dit tot de 
mogelijkheden kan gaan behoren en zo ja, wanneer, zal 
onderwerp van nadere verkenning moeten zijn door 
gemeente, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, TU Delft en 
ministerie van OCW. 

Appèl aan Almere, de lokale partners en de samenleving 
voor Tweede jeugd wijken 
In hoofdstuk 7 zijn de contouren voor een methodiek geschetst. 
Kern van deze methodiek is dat de leefsituatie en dagelijkse 
leefomgeving van de Almeerder centraal staat: wat heeft hij/
zij nu en in de komende tien jaar nodig om zichzelf optimaal 
te ontwikkelen, prettig te (blijven) wonen in de wijk en met 
anderen samen te leven? Vanuit de ervarings- en leefwereld 
van de Almeerder wordt tevens een verbinding gezocht 
met de collectieve opgaven van de stad en samenleving, 
waarbij de burgerschapsstijlen helpen om aan te sluiten bij de 
ontvankelijkheid en oriëntatie van verschillende groepen in de 
samenleving.

Wanneer zo dicht mogelijk bij de leefsituatie en leefomgeving 
van Almeerders wordt aangesloten, gaat dit verder dan een 
analyse. De werkplaats De toekomstbestendige stad stelt 
voor om ervaringen, behoeften en verwachtingen samen met 
Almeerders – en de betrokken professionals –te duiden, te 
preciseren, maar vervolgens ook afspraken te maken over acties 
waarbij ook bewoners betrokken zijn.

Deze ‘coproductie’ – in termen van: agendering en inzet – stelt 
drie belangrijke voorwaarden. Ten eerste: de informatie over 
wat er leeft en speelt in de wijk moet herkenbaar zijn voor zowel 
professionals als bewoners en moet dwars door verschillende 

Appèl aan Rijk,
Almere is hard op weg de 5e gemeente van Nederland te 
worden. Om deze ontwikkeling op een evenwichtige wijze tot 
stand te brengen waarbij de huidige dreigende tweedeling 
in de samenleving niet verder toeneemt en juist afneemt, is 
een bovenmaatse investering nodig in het onderwijs en in 
delen van de oudere wijken. Deze investering is niet te dragen 
binnen de lokale begroting, zeker niet omdat deze investering 
er een van de langere adem is (zo’n tien jaar). De werkplaats 
De toekomstbestendige stad roept het Rijk op, gezien de forse 
sociale opgave in Almere, in overweging te nemen om Almere 
(tijdelijk) dezelfde algemene uitkering uit het Gemeentefonds te 
geven als de G4.

Appèl aan Almere, de lokale partners en de samenleving 
voor Subliem onderwijs

Probleemanalyse delen: in de afgelopen jaren 
zijn verschillende onderzoeken verricht naar de 
onderwijskwaliteit en de onderwijsresultaten. Ook zijn al, 
vanuit de gemeente en de onderwijsinstellingen, de nodige 
maatregelen getroffen in de afgelopen jaren. Gedachte 
achter Subliem onderwijs is echter om een meerjarige en 
integrale inzet te formuleren. Wat de integrale inzet betreft 
gaat het om een wisselwerking tussen onderwijsprogramma, 
accommodaties, aanvullende functies, voldoende docenten, 
een sterkere verbinding met het bedrijfsleven en, op 
termijn, ook een uitbreiding van het onderwijs (gezien de 
grote groei van de stad). Een inzet die gericht is op: en-en-
en. Eerste stap hiervoor is dat de analyse door gemeente, 
onderwijsinstellingen en bedrijfsleven gedeeld wordt. 

Nadere afspraken over inzet: tweede stap is om tot een 
meerjarige inzet te komen, waarbij de werkplaats De 
toekomstbestendige stad ook een wisselwerking ziet met 
de tweede jeugd wijken. In de wijken bevinden zich immers 
de onderwijsaccommodaties en het ligt voor de hand om de 
inzet te gaan concretiseren vanuit beide schaalniveaus: vanuit 
dat wat de stad en gehele samenleving nodig heeft en vanuit 
de mogelijkheden en kansen in de verschillende wijken. 

Triple helix: vanuit verschillende analyses, waaronder 
de analyses die ten grondslag liggen aan het Deltaplan 
Onderwijs, wordt voorgesteld om de samenwerking tussen 
onderwijs, bedrijfsleven en gemeente in Almere verder 
te versterken. Een eerste stap, om te komen tot Subliem 

Almere verstaat het vooruit kijken, vooruit ontwerpen en vooruit 
ontwikkelen. Ook is Almere behendig in het alert en inventief 
reageren op situaties in het ‘hier en nu’. Daar waar Almere nog 
een slag te maken heeft, is in het dichten van het ‘tactische 
gat’: het borgen van continuïteit in aandacht, organisatie, 
middelen en capaciteit voor een periode van pakweg tien 
jaar. De werkplaats De Toekomstbestendige stad stelt hierbij 
twee prioriteiten voor: het maken van een kwaliteitssprong 
(en hiermee ook kwantiteitssprong) in het onderwijs en meer 
focus op het samen leven en op de wijken die gebouwd zijn in 
de medio jaren ’70 tot medio jaren ’90. In deze oudere wijken 
bevindt zich zo’n derde van alle huidige woningen en woont op 
dit moment zo’n vier op de tien Almeerders. 

Omdat beide prioriteiten – het onderwijs en de oudere wijken 
– vooral bijdragen aan verbeteren van de leefsituatie van 
Almeerders, hun toekomstperspectief en het functioneren van 
de samenleving als geheel, wordt gesproken over twee sociale 
schaalsprongen. Sociale schaalsprongen waarbij de inzet vanuit 
ruimte, economie, cultuur en beheer/onderhoud belangrijke 
succesvoorwaarden zijn. 

Beide sociale schaalsprongen doen in het bijzonder 
een beroep op de gemeente, de lokale partners, de 
bewoners en ondernemers van Almere. De werkplaats De 
toekomstbestendige stad adresseert haar analyse, haar 
voorstellen en haar methodiek en instrumenten dan ook in 
eerste instantie aan Almere. Maar het doet nadrukkelijk ook een 
beroep op de overige partners van het Handelingsperspectief 
Oostflank MRA 2020-2030, het Rijk, de provincie Flevoland en de 
gemeente Almere. 

Appèl aan Rijk, provincie Flevoland en gemeente 
Amsterdam 
Almere moet er als totale stad en samenleving de komende 
tien op vooruit gaan. Deels gebeurt dit door verdere 
doorontwikkeling en zorgen dat wat goed is ook goed blijft, 
deels door een forse kwaliteitssprong te maken in het onderwijs 
en in delen van de oudere wijken. De partners van het 
Handelingsperspectief Oostflank MRA 2020-2030 worden door 
de werkplaats De toekomstbestendige stad opgeroepen om 
zich uit te spreken voor een evenwichtige stad en samenleving 
en, waar mogelijk, hiervoor ook medeverantwoordelijkheid te 
nemen. 
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Wijkplan: Almere telt zo’n 50 wijken, waarvan een groot 
aantal oudere wijken. Met de basisinformatie gaat de 
gemeente samen met bewoners en partners voor alle 
wijken wijkplannen opstellen, die een kader vormen voor 
de inspanningen van gemeente, bewoners en partners 
voor de komende 10 jaar. Zowel de fysieke, als de sociaal-
maatschappelijke en economische ontwikkelingen worden 
in het plan opgenomen. Dit proces hoeft niet voor alle 
wijken tegelijkertijd in gang gezet te worden. De werkplaats 
De toekomstbestendige stad stelt daarom voor om met 
twee pilots te starten, bijvoorbeeld Filmwijk en Stedenwijk. 
Met deze pilots kan de methodiek verfijnd worden en 
ontstaan protocollen hoe dit ook in andere wijken verder 
geïmplementeerd kan worden. 

Wijkpact: de wijkdialoog moet uitgaan van een wederzijds 
commitment. De werkplaats De toekomstbestendige stad 
bedoelt hiermee dat zowel bewoners als professionals bereid 
moeten zijn om niet alleen een plan op te stellen, maar 
vervolgens ook hieraan mede uitvoering te geven. Voorstel 
is dan ook om aan het wijkplan een wijkpact te verbinden: 
een kort en bondig afsprakenkader over ieders inzet en 
verwachtingen naar elkaar toe. 
Uitvoering: zoals gesteld is de verwachting dat de feitelijke 
uitvoering over een periode van tien jaar loopt, zeker daar 
waar het sociale structuurversterkende processen betreft. 
Gaandeweg deze tijd zal, wederom aan de hand van de 
Wijkmonitor, gevolgd kunnen worden of de inzet effect heeft 
en waar aanpassingen nodig zijn. Uitvoering en monitoring 
– in termen van maatschappelijke effecten en samenwerking 
– gaan hand in hand.

kennisdomeinen lopen (sociaal, economisch, ruimtelijk, beheer, 
etc. Ten tweede: er moet een proces georganiseerd worden 
waarbij bewoners geactiveerd worden en belang zien in verdere 
betrokkenheid in de uitvoering. Ten derde, de gemeentelijke 
organisatie moet haar rol in het proces goed bepalen en 
invulling geven. En moet in het proces zorgen voor vergaande 
samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke domeinen. 
Hierdoor kan een gezamenlijke basis ontstaan waar door 
professionals, wijkbewoners en gebruikers aan wordt gewerkt. 
Hiervoor zijn de volgende stappen voorzien:

Wijkmonitor: de gemeente Almere werkt, onder de noemer 
‘Naar een sociale atlas nieuwe stijl’, al aan een combinatie 
van gegevens dwars door verschillende kennisdomeinen 
heen (bevolking, wonen, onderwijs, economie, werk en 
inkomen, duurzaamheid, et cetera Nu komt het aan op de 
volgende stap: het bij elkaar brengen van data (fysiek, sociaal 
en economisch) op wijkniveau en daar duiding aan geven. 
Inspiratie hiervoor is gevonden in de Basismonitor Groningen: 
één toegankelijk digitaal portaal waar gebiedsgerichte 
informatie over buurten en wijken gegeven wordt. Deze 
informatie is gerangschikt naar bevolkingssamenstelling en 
-situatie, kwaliteit fysieke leefomgeving, kwaliteit van leven 
en kwaliteit van sociale leefomgeving en duidt dit aan de 
hand van het gemiddelde van de stad. 

Wijkdialoog: de ervaringen met participatie (in Almere, maar 
ook elders) leren dat betrokkenheid vanuit de samenleving 
vraagt om informatie die actueel is, gedeeld kan worden 
en ook begrijpelijk is. Een instrument als de Basismonitor 
Groningen, of een variant hiervan voor Almere, kan hierin 
voorzien: het brengt uiteenlopende informatie bijeen, 
het maakt het wijkspecifiek en het laat ook zien hoe een 
specifieke wijk verschilt van andere wijken in de stad. 
Gegevens uit deze wijkmonitor, de burgerschapsstijlen 
en daarnaast de stadsprofielen en de collectieve 
opgaven voeden de dialoog, waarbij de werkplaats De 
toekomstbestendige stad voorstelt om met bewoners 
duiding te geven aan de informatie en te verkennen wat nu 
waarom prioriteit in een wijk verdient. De verwachting is dat 
met zo’n feitelijke basis de wijkdialoog meer status krijgt, 
recht gedaan wordt aan de samenhang van onderwerpen, 
maar ook de brug geslagen kan worden naar onderwerpen 
die verder van de wijk afstaan (de zogenoemde collectieve 
opgaven van de stad en samenleving). 
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10. Bijlage
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De structuurzoeker interesseert zich niet tot weinig voor 
maatschappelijke opgaven. Deze opgaven moeten heel concreet 
worden gemaakt, wil je ervoor zorgen dat de structuurzoeker 
hiervoor in beweging komt. Wat helpt is om de structuurzoeker 
persoonlijk te informeren over de baten die er zijn voor het eigen 
gezin. 
De structuurzoeker vindt lokale vraagstukken die hem/haar 
persoonlijk treffen belangrijk. Als het concrete vraagstukken 
zijn invloed hebben op zijn/haar persoonlijke leven, dan is de 
structuurzoeker bereid om mee te denken. Over het algemeen 
ziet de structuurzoeker het als een taak van de overheid om 
lokale zaken te regelen en te onderhouden.

Structuurzoekers voelen een afstand tot de overheid en 
samenleving en wantrouwen de overheid enigszins. Een groter 
wordende afstand kan een signaal zijn van achteruitgang van de 
‘groep’ of de gemeenschap waartoe hij/zij behoort. Of kan het 
te maken hebben met onvrede en onbegrip voor het beleid dat 
wordt gevoerd. Als er sprake is van achteruitgang in de naaste 
omgeving, is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dan deze 
achteruitgang wordt gekeerd. Een negatieve spiraal ligt op de 
loer, aangezien structuurzoekers gericht zijn op vasthouden aan 
het bestaande. De zelfredzaamheid van structuurzoekers hangt 
voornamelijk samen met in hoeverre zij in hun dagelijkse leven 
gesteund worden door mensen die zij zien als gelijkwaardig 
(bijvoorbeeld familieleden) en met de situatie van de omgeving/
gemeenschap waarin zij verkeren. 

Verantwoordelijken in Almere
Voor een verantwoordelijke zijn zelfontplooiing, tolerantie en 
iets bijdragen aan de samenleving de belangrijkste drijfveren. 
De verantwoordelijke is betrokken, betrouwbaar, actief, sociaal, 
extravert, kritisch en overtuigd van zijn/haar waarden in het 
leven.

Met betrekking tot het waardenpatroon is de verantwoordelijke 
qua oriëntatie vooral gericht op de gemeenschap en qua 
ontwikkeling vooral gericht op ontdekking en verandering. 

De verantwoordelijke hecht waarde aan een rustige, 
groene, natuurlijke woonomgeving waarin ruimte is voor 
buurtinitiatieven. Men stelt prijs op fiets- en wandelpaden. De 
openbare ruimte heeft een natuurlijke uitstraling en is niet te 
netjes. De aanwezigheid van goede scholen in de wijk vindt de 

qua oriëntatie vooral gericht op zichzelf en qua ontwikkeling 
vooral gericht op behoud/continuïteit zowel op het persoonlijke 
vlak als op zijn/haar omgeving. Structuurzoekers voelen 
een (steeds groter wordende) afstand tot de overheid en de 
samenleving. En trekken zich daarom veelal terug tot mensen 
die zij als gelijkwaardig zien, zoals familieleden. 

Als het gaat om de woonomgeving en het dagelijks leefpatroon, 
dan hecht de structuurzoeker aan een homogene en stabiele 
buurt met rijtjeshuizen (geen experimentele bouw), waar rust, 
overzicht en orde centraal staat. Structuurzoekers zijn minder 
snel geneigd te verhuizen ten opzichte van de gemiddelde 
verhuisgeneigdheid onder de andere burgerschapsstijlen. 

De werkomgeving van de structuurzoeker ligt idealer in de 
gemeente waar hij/zij woont. Hij/zij werkt bij voorkeur op een 
vaste werklocatie, daar waar het werk gedaan moet worden. 
Wanneer we kijken naar hoe de structuurzoeker samen leeft 
met anderen, dan zien we dat hij/zij voornamelijk gericht op 
het eigen gezin en weinig op de buurt. De structuurzoeker 
onderhoudt weinig contact met buurtbewoners en voelt een 
afstand tot de samenleving. Hij/zij is gewend om samen te 
leven met de eigen familie. De familie vormt de basis; nieuwe 
contacten worden vaak in familieverband opgedaan. De 
structuurzoeker is zelfs wat wantrouwend ten opzichte van niet-
gelijkgestemde buren. De structuurzoeker houdt van stabiliteit 
in de buurt en vindt het prettig om tussen ‘soortgelijken’ 
te wonen. Maar ook wanneer de structuurzoeker tussen 
‘soortgelijken’ woont, onderhoudt hij/zij weinig contact met 
buurtbewoners. 

Het dagelijks leefpatroon van de structuurzoeker kenmerkt 
zich aan het bezoeken van lokale, geen stedelijke high 
culture, voorzieningen en winkels. De vrije tijd besteedt de 
structuurzoeker voornamelijk aan zijn gezin (zoals samen uit 
eten gaan of barbecueën in de achtertuin) en aan voetbal, aan 
het bezoeken van een bioscoop of pretpark. Hij/zij gebruikt het 
internet en sociale media vooral als bron van vermaak. De auto 
wordt veelvuldig gebruikt, zowel voor het werk als in de vrije tijd. 
Vaste patronen bepalen het dagelijkse leven. 

Het daily urban system van de structuurzoeker heeft vaak een 
dagelijks ritme in de verplaatsingen. Deze verplaatsingen zijn 
vaak lokaal en voorspelbaar. Hij/zij verplaatst zich vrijwel altijd 
met de auto, ook al is de bestemming dichtbij.

Burgerschapsstijlen
Om de leef- en denkwereld, aard en behoeften van Almeerders 
zo goed mogelijk te begrijpen, heeft de werkplaats De 
toekomstbestendige stad een drietrapsaanpak ontwikkeld. 
De eerste trap zijn de gegevens afkomstig uit het Mentality-
model van Motivaction. Dit model is aanvankelijk ontwikkeld 
voor de overheidscommunicatie vanuit de gemeente Almere, 
maar leent zich ook goed voor een bredere toepassing. Echter, 
dan zijn wel aanvullende gegevens gewenst, met als doel om 
de gegevens uit de modelmatige benadering van de leef- en 
denkwereld concreter en ook, per wijk of zelfs op een nog lager 
aggregatieniveau, gebiedsspecifieker te maken voor Almere. De 
tweede trap is dan ook om de burgerschapsstijlen te verdiepen 
met gegevens afkomstig van Onderzoek en Statistiek. Deze 
gegevens komen uit verschillende onderzoeken en hebben 
betrekking op aspecten als leeftijd, huishoudenssamenstelling, 
inkomen, opleidingsniveau, gezondheid, et cetera. Derde 
trap is het gesprek met de bewoners en bij de wijk betrokken 
professionals, met als doel persoonlijke duiding en prioritering 
te geven aan de gegevens.

In het Mentality-model worden acht burgerschapsstijlen 
onderscheiden, gebaseerd op het waardepatroon van bewoners 
(door de jaren heen gevormd), de levensstijl (veelal gelieerd 
aan levensfase) en het gedrag en opinies (ontstaan door trends 
en actualiteiten). Voor Almere zijn er vier burgerschapsstijlen 
dominant, te weten: 

Structuurzoekers (circa 34% van de Almeerders)

Verantwoordelijken (28%)

Pragmatici (27%)

Plichtsgetrouwen (11%)

Structuurzoekers in Almere
Voor een structuurzoeker zijn maatschappelijke erkenning 
en status de belangrijkste drijfveren. De eigen familie 
en gezelligheid zijn voor hem/haar heel belangrijk. De 
structuurzoeker is zorgzaam, heeft soms een kort lontje, heeft 
een materialistische inslag, een ik-mentaliteit. 

Met betrekking tot het waardenpatroon is de structuurzoeker 

→
→
→
→
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Het dagelijks leefpatroon van de pragmaticus kenmerkt zich 
door het bezoeken van evenementen of het gebruik van 
grootstedelijke voorzieningen, zowel in eigen stad als in 
andere steden of regio’s. Hij/zij is niet erg gericht op de eigen 
buurt, maar heeft contacten op allerlei plaatsen in het land en 
onderhoudt die ook via sociale media. De vrije tijd besteedt 
de pragmaticus aan activiteiten als hardlopen, squash, gamen, 
festivals bezoeken, uitgaan, met vrienden afspreken, verre reizen 
maken en naar de sportschool gaan. 

Het daily urban system van de pragmaticus omvat geen vaste 
dagelijkse bewegingen zoals vaak het geval is bij woon-
werkverkeer. De bewegingen zijn wijdverspreid (zowel qua werk 
als in de vrije tijd), maar vaak ook klein (thuiswerken) en weinig 
voorspelbaar. 

De pragmaticus is geïnteresseerd in de samenleving, maar 
is niet maatschappelijk gedreven met betrekking tot het 
collectief. De pragmaticus is voornamelijk geïnteresseerd in 
de eigen maatschap-pelijke successen. Hij/zij heeft niets met 
zogenoemde ‘opgaven’ en houdt er niet van betutteld te worden 
door de overheid/gemeente. En de pragmaticus is van mening 
dat iedere burger zijn/haar eigen weg moet vinden in hoe om te 
gaan met maatschappelijke opgaven. 

De pragmaticus interesseert zich nauwelijks voor lokale 
vraagstukken. Over het algemeen ziet de pragmaticus het als 
een taak van de overheid om lokale zaken te regelen en te 
onderhouden.

Pragmatici zijn over het algemeen zelfredzaam, maar voelen 
zich weinig betrokken tot de samenleving. Het is van belang 
dat de pragmaticus zijn zelfredzaamheid behoudt door ervoor 
te zorgen dat zijn of haar wijdverspreide leefpatroon wordt 
ondersteund en niet wordt belemmerd. 

Plichtsgetrouwen in Almere
Voor een plichtsgetrouwe zijn gemeenschapszin, traditie en 
zekerheid de belangrijkste drijfveren. De plichtsgetrouwe is 
zorgzaam, sociaal, betrokken, hecht veel waarde aan normen en 
waarden, houdt van gezelligheid, is zuinig en traditioneel. 
Met betrekking tot het waardenpatroon is de plichtsgetrouwe 
qua oriëntatie vooral gericht op de gemeenschap en qua 
ontwikkeling vooral gericht op behoud/continuïteit zowel op het 

aan de samenleving. Hiermee vergroten ze niet alleen hun 
eigen zelfredzaam-heid, maar ook die van anderen. De 
verantwoordelijken gedragen zich kritisch maar welwillend 
richting de overheid. Goed geïnformeerd en maatschappelijk 
betrokken weten zij welke wegen bewandeld moeten worden 
om iets voor elkaar te krijgen. Zij zien daarin de gemeente als 
gelijkwaardige partner. Ze weten de weg om bijvoorbeeld een 
burgerinitiatief te starten. 

Pragmatici in Almere
Voor een pragmaticus zijn vrijheid, tolerantie, zelfontplooiing en 
het opdoen van nieuwe ervarin-gen belangrijke drijfveren. Een 
pragmaticus is over het algemeen extravert, individualistisch, 
ambitieus, loyaal en materialistisch. 

Wanneer we kijken naar het waardenpatroon dan is de 
pragmaticus qua oriëntatie vooral gericht op zichzelf en qua 
ontwikkeling vooral gericht ontdekking en verandering. Dit 
laatste is gericht op zichzelf (zelfontplooiing) en op zijn/haar 
omgeving. De pragmaticus verhuist bovengemiddeld en is 
minder betrokken bij de buurt en samenleving. 

Als het gaat om de woonomgeving hecht de pragmaticus 
aan een dynamische en heterogene buurt waar beleving 
centraal staat. Zijn/haar woonomgeving is bij voorkeur goed 
onderhouden en er zijn wat pleintjes met horecavoorzieningen. 

De werkomgeving van de pragmaticus is footloose en flexibel. 
De pragmaticus werkt vanuit huis, waar internet is of op 
een werklocatie/kantoor. Prettige faciliteiten om te kunnen 
werken en netwerken zijn belangrijker dan de fysieke plek. De 
pragmaticus bepaalt veelal zelf waar hij/zij aan het werk gaat. 

Wanneer we kijken naar hoe de pragmaticus samen leeft met 
anderen, dan zien we dat de prag-maticus weinig contact 
onderhoudt met (willekeurige) buurtbewoners. Wel zoekt de 
pragmaticus het contact op met mensen die hij/zij interessant 
vindt en aansluit op zijn manier van zelfontplooiing. De 
pragmaticus is tolerant naar andere mensen, maar ook naar 
de mensen waar hij/zij niet direct een persoonlijke relatie mee 
heeft. Ook is de pragmaticus gericht op het opdoen van nieuwe 
ervaringen. Hierdoor staat de pragmaticus niet afwijzend 
tegenover het samenleven met anderen en staat hij/zij open 
voor nieuwe contacten en relaties in de buurt. Maar hij/zij zal 
niet zelf het initiatief nemen voor willekeurige contacten. 

verantwoordelijke belangrijke. 

De werkomgeving van een verantwoordelijke is in het centrum 
of buiten Almere. Naast de betaalde baan verricht hij/zij 
vrijwilligerswerk in de eigen buurt. 

Wanneer we kijken naar hoe de verantwoordelijke samen leeft 
met anderen, dan zien we dat hij/zij betrokken is bij de buurt 
en veel nuttige en betekenisvolle contacten onderhoudt. De 
verantwoordelijke houdt ervan als betrokken buurtbewoners de 
krachten te bundelen in een buurtcomité. Hij/zij ziet potentie in 
het samenleven van verschillende groepen binnen de Almeerse 
gemeenschap, maar is zich er ook van bewust dat niet iedereen 
dezelfde voorkeuren heeft op dit gebied. 

Het dagelijks leefpatroon van de verantwoordelijke 
kenmerkt zich aan het gebruik van grootstedelijke (culturele) 
voorzieningen en de bibliotheek. Hij fietst, loopt en maakt 
gebruik van het openbaar vervoer. In de vrije tijd onderneemt 
de verantwoordelijke activiteiten als koken in het buurthuis, een 
moestuin onderhouden en een museum of theater bezoeken. 

Het daily urban system van de verantwoordelijke heeft vaak 
een dagelijks woon-werkritme; op gezette tijden naar een vaste 
werklocatie/kantoor. De bewegingen zijn wijdverspreid (zowel 
qua werk als in de vrije tijd) en het aantal verplaatsingen per 
dag is groot. Als de verantwoodelijke zich verplaatst naar het 
werk, dan zijn dat ook vaak voorspelbare verplaatsingen. Maar 
de verplaatsingen in de vrije tijd zijn weinig voorspelbaar. De 
verantwoordelijke maakt veel gebruik van de trein. Voor de 
afstand naar het station pakt hij/zij meestal de fiets. 
De verantwoordelijke vindt maatschappelijke opgaven 
belangrijk en ziet het ook als zijn/haar taak om hier zelf een 
bijdrage aan te leveren. De verantwoordelijke heeft vaak al, 
voorafgaand aan beleid of maatregelen vanuit de overheid, zelf 
actie ondernomen. 

De verantwoordelijke bekommert zich wat meer om de grotere 
maatschappelijke vraagstukken (schaalgrootte heeft betekenis), 
dan om de kleinere lokale vraagstukken. Dat neemt niet weg 
dat de verantwoordelijke ook nog steeds bovengemiddeld 
betrokken is bij (kleinere) lokale vraagstukken. 

Een verantwoordelijke is over het algemeen zelfredzaam. 
Verantwoordelijken leveren tevens een belangrijke bijdrage 
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een bijdrage leveren, maar heeft daar wel hulp bij nodig. 

De plichtsgetrouwe heeft veel (meer) oog voor de kleine lokale 
vraagstukken. Hij/zij ziet bijvoor-beeld liever dat de buurt zich 
gezamenlijk inzet om het groen te onderhouden dan dat de 
buurt collectief zonnepanelen wil inkopen. Lokale vraagstukken 
gaan wat betreft de plichtsgetrouwe over onderhoud en 
veiligheid/overlast. 
Een plichtsgetrouwe houdt net als een structuurzoeker vast 
aan het bestaande. Vanuit het oogpunt van zelfredzaamheid 
is het dan ook van belang om in beeld te krijgen hoe het is 
gesteld met het milieu/omgeving van de plichtsgetrouwe. Een 
plichtsgetrouwe is erg betrokken bij zijn/haar buurt. Is zijn/haar 
omgeving aan verandering onderhevig, dan is de verwachting 
dat dat geen positieve uitwerking heeft op de plichtsgetrouwe. 
Achteruitgang van de buurt en grote nieuwe opgaven (zoals 
duurzaamheid) kunnen een grote impact hebben op het leven 
van een plichtsgetrouwe.

Een gemengde stad
Almere beoogt een inclusieve samenleving te zijn met 
gemengde wijken. De verwachting is dat een gemengde 
wijk de grootste kans op sociale cohesie, sociale binding en 
veiligheid met zich mee brengt (Thuis in Almere, woonvisie 
2020-2030). Wat de verdeling van burgerschapsstijlen betreft 
komt deze ambitie in belangrijke mate overeen met de realiteit 
in Almere. In vrijwel elke wijk wonen, zij het in verschillende 
verhoudingen, structuurzoekers, verantwoordelijken, pragmatici 
en plichtsgetrouwen samen. 

persoonlijke vlak als op zijn/haar omgeving. De betrokkenheid 
van een plichtsgetrouwe bij de buurt is groot. 

Als het gaat om de woonomgeving, dan hecht de 
plichtsgetrouwe vooral aan een betaalbare (huur)woning in 
een stabiele en homogene buurt waar sociale cohesie centraal 
staat. De plichtsgetrouwe heeft de kleinste verhuisgeneigdheid 
ten opzichte van overige burgerschapsstijlen. Hij/zijn wenst een 
woonomgeving die veilig, overzichtelijk, goed onderhouden en 
schoon is. 
De werkomgeving van een plichtsgetrouwe ligt in de eigen 
wijk. Hij/zij voelt zich prettig bij een stabiele en vertrouwde 
werkomgeving. Denk aan (betaalde of onbetaalde) activiteiten 
in de zorg, in het buurthuis, binnen het verenigingsleven en voor 
de kerkgemeenschap. 

Wanneer we kijken naar hoe de plichtsgetrouwe samenleeft met 
anderen, dan zien we dat hij/zij voornamelijk sociale contacten 
heeft met familie. Daarnaast heeft hij/zij veel contact met 
buurtgenoten. Hij/zij is gebaat bij een stabiele en gemoedelijke 
buurt en heeft een voorkeur voor buren die dezelfde normen en 
waarden hanteren. Gemeenschapszin is het kernwoord. 

Het dagelijks leefpatroon van de plichtsgetrouwe kenmerkt 
zich door het bezoeken van winkels en voorzieningen in de 
directe buurt. De plichtsgetrouwe heeft een baan in de buurt, 
doet vrijwilligerswerk of werkt niet. In de vrije tijd heeft de 
plichtsgetrouwe activiteiten als fietsen, koken, tuinieren, 
vrijwilligerswerk en de gezelligheid opzoeken in het buurthuis. 
Hij/zij maakt gebruik van traditionele media (zoals de huis-aan-
huiskrant, bewonersbrieven en buurtbijeenkom-sten) om zich te 
informeren. 

Het daily urban system van de plichtsgetrouwe is lokaal 
en de verplaatsingen zijn redelijk voor-spelbaar. Het aantal 
verplaatsingen per dag is klein. Betrouwbaar lokaal openbaar 
vervoer is belangrijk voor een plichtsgetrouwe. Zeker als hij/
zij daarvan afhankelijk is om zich te kunnen verplaatsen naar 
bestemmingen buiten de eigen wijk. De korte afstanden legt 
hij/zij het liefst te voet af of met de fiets. Verkeersveiligheid 
voorop; de gescheiden verkeersstromen in Almere vindt de 
plichtsgetrouwe een groot pluspunt. 

De plichtsgetrouwe vindt maatschappelijke opgaven belangrijk, 
maar vindt deze vaak complex en omvangrijk. Hij/zij wil graag 
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