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Deel 1 : Presentaties (25 min)

Introductie thema ‘thuisgevoel’ 
Presentatie promotieonderzoek

Introductie pilot ‘Mijn Homerusbuurt’

Resultaten en lessen pilot



Deel 2 : Workshop (45 min) 
Zelf aan de slag met thuisgevoel

Op welke manier kan denken vanuit thuisgevoel jouw corporatie verder 
helpen?  



Deel 1 : Presentaties





• Nieuwsgierig naar wat thuis betekent voor huurders en hoe dit methodologisch te 
onderzoeken

• In 2009 al eerste inventarisatie van het thuisgevoel van huurders gedaan. Intern helaas 
geen vervolg aan gegeven, extern veel belangstelling voor de uitkomsten

• Relatie met klanttevredenheid (woning, buurt en dienstverlening)

• Wil weten/snappen hoe het begrip thuisgevoel werkt in de Nederlandse sociale 
woningsector! En dan vooral vanuit de bewoners zelf (etnografisch onderzoek, in de 
natuurlijke setting)

Introductie (motivatie)



Introductie (context)

• Bieden van een thuis i.p.v. een huis (meer dan een goed onderhouden en betaalbare 
woning)

• Thuis komt in veel missies, visies en communicatie uitingen voor bij 
woningcorporaties

• Missie Portaal: “Wij bouwen aan kansrijke buurten waar je je thuis voelt”

• SCP peilt thuisgevoel in Nederland
• Gemeente Amsterdam wil thuisgevoel met 2 procent per jaar laten stijgen
• Thuis voelen raakt het publieke en politieke debat (integratie, modernisering Zwarte 

Piet, woningtoewijzing aan ‘andere’ doelgroepen in buurten en wijken, etc.)



Probleemanalyse (eerste verkenning vanuit de literatuur)

Wat is thuisgevoel nu precies?

• Thuis is een multidisciplinair begrip
• Thuis heeft meestal een positieve gevoelswaarde
• Thuisgevoel is een moeilijk verwoordbare gelaagde emotie (Duyvendak, 2009): 

1. Vertrouwd voelen (familiarity)
2. Haven
3. Heaven

• Thuisgevoel kan gedefinieerd worden als:
“Je positief verbonden voelen tot een fysieke en / of sociale omgeving, zodanig dat je je 
identiteit er aan ontleent en je je er prettig bij voelt” 



Hoe, waar en waarom voelt men zich thuis?

• Binnen de omgevingspsychologie onderzoeken gedaan naar sociale en 
fysieke hechting aan woning, buurt en woonplaats: relatie tussen hoe je je 
thuis voelt en waar je je thuis voelt (o.a. Hidalgo & Hernández , 2011; 
Lewicka 2010, 2011)

• Binnen de sociologie: onderzoeken van Cuba & Hummon (1993a, 1993b). 
Relatie tussen motieven van thuisgevoel (waarom) enerzijds en het 
schaalniveau waarop je je thuis voelt (waar)

Probleemanalyse (eerste verkenning vanuit de literatuur)



Hoe, waar en waarom voelt men zich thuis?
• In diverse onderzoeken slechts een enkel kenmerk opgenomen als onafhankelijke variabele: 

• Levensfase / leeftijd
• Woonduur
• Buurtparticipatie
• Eigenaarschap van de woning

• Ook interessant voor Nederlandse sociale woonsector:
• Huishoudsamenstelling
• Type bewoner (mate van participatie of zelfredzaamheid)
• Type woning, grootte wooncomplex, type buurt, grootte woonplaats

• Mijn promotieonderzoek richt zich op: 
• Samenstelling portiek/woongebouw/buurt/wijk: met wie woon je?

Wat heb gemeen met buren? Hoe homogener de samenstelling, hoe beter? 
Welke rol speelt sociale afstand hierbij? 

Probleemanalyse (eerste verkenning vanuit de literatuur)



‘Matching’
Klant centraal stellen / vraaggestuurd werken
Faciliteren zeggenschap en zelfbeheer
Faciliteren personaliseren
Ontmoetingen stimuleren
Fysieke aanpassingen
Communicatie  

Voorbeelden van thuisgevoelstrategieën



Contextvariabelen
• Leefbaarheid van de buurt / wijk waarin woongebouw staat• Type woongebouw (portiek / galerij)• Grootte woongebouw (#eenheden, # etages)

Sociale afstand tussen bewoners woongebouw
• Inkomen• Cultuur• Demografisch• Leefstijl• Andere dimensies

ThuisgevoelThuisgevoel

Beleid woningcorporatie
• Toewijzingsbeleid• Zeggenschap huurders• Vormen van coöptatie• Woongroepen• Andere maatregelen

Thuisgevoel (hoe?)
• Familiarity • Haven • Heaven

Thuisgevoel (waar?)
• Woning of appartement• Woongebouw

Voorlopig onderzoeksmodel 



Focus op het woongebouw

Promotieonderzoek & Pilot : thuisgevoel op het niveau van het woongebouw

• Thuisgevoel in de woning beïnvloeden mensen met name zelf
• Thuisgevoel in de buurt en stad is voor een corporatie lastig te beïnvloeden
• Het portiek en het woongebouw ligt binnen de invloedssfeer van de corporatie. 

In deze tussenzone liggen kansen! 



Waarom investeren in thuisgevoel? 



Pilot ‘Mijn Homerusbuurt’
Havensteder & Thuismakers Collectief 



Havensteder: waarom experimenteren met thuisgevoel? 

• Maatschappij: zelfbeheer en zelforganisatie
• HOME = (t)huis -> plek en identiteit verbonden
• Wie ben ik en Waar ben ik met elkaar verbonden 

• Havensteder koersplan: “Thuis in de wijk”
• Mensen voelen zich thuis in hun woonomgeving

• Overtuiging samenhang eigenaarschap en prettig wonen
• Beter afstemmen producten, processen en dienstverlening op wensen/behoeften 

van de klant
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Gewenst resultaat: 
• Inzicht in factoren die thuisgevoel van bewoners bevorderen
• Inzicht kosten/inspanningen die nodig zijn
• Methodische onderbouwing vergelijkbare projecten
• Bij succes: borging en bouwen
• Oplossing uitdaging in Menanderstraat

Havensteder: waarom experimenteren met thuisgevoel? 



Rotterdam Lombardijen 
Dura Coignet portiekwoningen
Experimentele groep & controlegroep 

Voormeting >> Individuele Gesprekken >> Co-creatie ruimtelijke interventie + groot 
onderhoud >>  Openingsfeest >> Nameting

Focus op het portiek 
Sociale en mentale doelen mbv fysieke interventie 
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Pilot ‘Mijn Homerusbuurt’: methode
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Pilot ‘Mijn Homerusbuurt’ : beeldverslag



Thuisgevoel in het portiek Contact met buren 

Verhuisgeneigdheid 

Bewoners helpen elkaar 
Actief in de buurt 

Vertrouwen in 
Havensteder

Pilot ‘Mijn Homerusbuurt’ : enkele resultaten 



Pilot ‘Mijn Homerusbuurt’ : Leo, Marianne en Elif



• Praat over thuisgevoel -> bewustwording 
• Zeggenschap? Zeker, maar ook zélf doen (co-creatie)
• Communiceren wat mág 
• Belang van zwakke bindingen
• Gedeeld, positief doel
• Basisonderhoud  

• Geef het portiek (tijdelijk) een andere functie; verblijf en ontmoeting
• Faciliteer de ontwikkeling van routines, rituelen en tradities 
• Faciliteer personalisering 

Pilot ‘Mijn Homerusbuurt’ : belangrijkste lessen



Deel 2 : Workshop





Individueel: vertel jouw verhaal 

Benoem een gebied (wijk, woongebouw) met een specifieke uitdaging 
(overlast, instroom van ‘nieuwe’ doelgroepen, onderhoud/vervuiling, etc.)

Beantwoord hierbij de volgende vragen:

• Waarom is thuisgevoel bevorderen hier een oplossing?

Workshop deel 1: individueel (10 min)



In groepen: uitwerken van één case

Selecteer gezamenlijk één case om verder uit te werken. 
Beantwoord hierbij de volgende vragen:

• Welke thuisgevoelstrategie past het beste bij deze uitdaging?
• Hoe komen fysiek, sociaal en mentaal hier samen? 

• Zou zo’n strategie in jouw organisatie passen? 
• Waar kunnen jij en je collega’s morgen mee beginnen?

Workshop deel 2: in groepen (25 min)

Workshop deel 3: terugkoppeling (10 min)



Op de hoogte blijven van het promotieonderzoek naar thuisgevoel? Neem contact op met Maurice
via maurice.caniels@portaal.nl

Ook een thuisgevoel-pilot of experiment uitvoeren? Neem contact op met Anna
via anna@thuismakerscollectief.nl

Advies over het inzetten van thuisgevoel in jouw organisatie? Neem contact op met Debora
via debora.smits@havensteder.nl

Bedankt voor jullie deelname ! 

Vragen? Vervolg? 


