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De onderstaande effectordening geeft een overzicht van de mogelijke effecten van wijkinterventies. Mis je nog
een effect? Laat het ons weten.
Effectgroep

Effect

woonomgeving

cultuurhistorische waarde
fysieke veiligheid
kansrijke inrichting
kindvriendelijkheid
overlast (hang)jongeren
overlast kinderen
overlast stank
overlast verkeer
schone, onderhouden buitenruimte
schone, veilige algemene ruimten
sociale veiligheid
straatbeeld / uitstraling omgeving
vandalisme
verkeersveiligheid
woningdichtheid
woonklimaat

woningen

balans woningvraag en -aanbod
diversiteit woningen
energieprestatie
gewildheid/verhuurbaarheid/verkoopbaarheid woningen
kwaliteit van de woning
levensloopbestendigheid
onderhouden individuele tuinen
onderhoudskosten
vastgoedwaarde
veiligheid woning

wijkeconomie

aantal bezoekers wijk
beschikbaarheid bedrijfsruimte
bestedingen in de wijk
diversiteit bedrijfsruimte
flexibiliteit aanbod bedrijfsruimte
koopkracht bewoners
kwaliteit aanbod bedrijfsruimte
omzet diensten & waren in de wijk

wijkeffecten

activiteiten in de wijk
bereikbaarheid voorzieningen
buurtstabiliteit
1 van 4

demografische samenstelling
detailhandel-/winkelvoorzieningen
draagvlak voorzieningen
gebruik voorzieningen
gedifferentieerde bevolkingsopbouw
imago / status wijk
segregatie
sociaal-economische samenstelling
spreiding kansarmen
vergrijzing
woonleven

behoud eigen levenssfeer
betaalbaarheid woning
binding met / betrokkenheid bij wijk/buurt
overeenstemming woonwens - woonsituatie
overlast buren
overlast geluid
privacy
thuis voelen
veiligheidsgevoel
verhuisgeneigdheid
verhuismogelijkheden
wonen volgens eigen leefstijl
woning naar wens
woongedrag
woongenot
zelfstandig wonen
zorg voor eigen woning / directe woonomgeving

economisch leven

arbeidsparticipatie / werk
arbeidsverzuim
beroepsperspectief
besteedbaar inkomen
consumptiepatroon
financiële zelfredzaamheid
kans op de arbeidsmarkt
ondernemerschap
schuldenlast
vermogensopbouw
werkervaring
werkhouding
woonlasten

gezond leven

belasting mantelzorgers
beweging / sportieve levensstijl
dagritme
fysieke gezondheid
fysieke ontwikkeling
gezond eten / eetpatroon
gezondheidsgevoel
2 van 4

gezondheidsgevoel
kwaliteit van leven
levensverwachting
lichaamsgewicht
mentale/psychische gezondheid
stress
samen leven

actief zijn in de wijk
anonimiteit
beeldvorming bewonersgroepen
betrokkenheid op maatschappij
collectieve weerbaarheid
eenzaamheid (sociale eenzaamheid)
gemeenschapszin / gedeelde waarden
inspraak/invloed instanties/beleid
integratie bewonersgroepen
maatschappelijke participatie
omgangsvormen
onderling vertrouwen wijkbewoners
ontmoeting / sociale contacten
publieke vertrouwdheid
sociaal isolement
sociaal netwerk
sociale cohesie / sociale samenhang
vermogen tot contact
vertrouwen instanties/professionals
zorg voor omgeving

eigen leven

beroepsvaardigheden
eigenwaarde / zelfbewustzijn
kwaliteit ouder-kindrelatie
kwaliteit ouder-ouderrelatie
leer-/onderwijsprestatie
maatschappelijke oriëntatie
opleidingsniveau
opvoedingsvaardigheden / -stijl
schoolverzuim
sociaal kapitaal
sociale mobiliteit
sociale vaardigheden
stabiliteit thuissituatie
taalvaardigheid
toegang tot voorzieningen/hulpaanbod
toekomstperspectief
vermogen tot fysieke mobiliteit
weerbaarheid
welbevinden / tevredenheid eigen leven
zelfredzaamheid
zelfregie
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zelfregie
zelfvertrouwen
zelfwerkzaamheid / eigen initiatief / activering
zinvolle vrijetijdsbesteding
organisatie effecten

afstemming diensten/producten
beheersing risico
bekendheid diensten/producten
beschikbaarheid passende woning
contact met bewoners
effectiviteit diensten/producten
gebruik diensten/producten
imago organisatie
kennis van elkaars prestatie
kennis van wijk/bewoners
kosten bedrijfsvoering
kwaliteit diensten/producten
omzet producten/diensten
professionaliteit
samenwerking
sturing / 'control'
toegankelijkheid diensten/producten
uitvoering producten/diensten
voldoening/tevredenheid werk
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