4

‘Beperk de instroom
van kwetsbaren en investeer
extra in leefbaarheid’

10

Jacob van Lennepkade:
‘Als er iets is, dan
ben je er voor elkaar’

28

150.000 Amsterdammers
hebben moeite
met lezen en schrijven

magazine
Kwetsbare bewoners kwetsbare buurten

magazine

Colofon
Redactie
Willy de Looper
Pim de Ruiter
Tekst en interviews
CongresRedactie.nl
Bert Pots
Joost Zonneveld
mmv. Catrien Spijkerman
Ontwerp en graphics
Theo Horstink
Fotografie
Jan-Reinier van der Vliet
4, 6, 9
Jean-Pierre Jans
10–13, 14, 19–20, 22–23, 24, 34
Xander Remkes
26–27
Janus van den Eijnden
32–33

Inhoud
14 / 24 / 34

Trots op Stadgenoot

4

Kwetsbare bewoners Meer kwetsbare bewoners, minder
leefbaarheid. Marien de Langen in gesprek met Arjan
Vliegenthart en Evelien Tonkens over beperking van de
instroom en extra investeringen in leefbaarheid.

10

Jacob van Lennepkade Buren op de Jacob van Lennepkade.
Vanaf de zijlijn slaan zij elkaars leven gade, totdat de
bovenbuurvrouw valt, of de onderbuurvrouw niet meer kan
lopen. ‘Als er iets is, dan ben je er voor elkaar.’

15

Woningen voor grote gezinnen Voor grote gezinnen is tijdelijk
passende woonruimte beschikbaar. Als het aantal leden van
een groot gezin na verloop van tijd sterk afneemt, dan moeten
de overige bewoners verhuizen.

18

Illustraties
Studio iedman

Couperusbuurt Stadgenoot gaat in Geuzenveld-Slotermeer
verdichten en vernieuwen. Dat is niet genoeg. De positie
van de huidige bewoners moet verbeterd. Over de noodzaak
van inclusieve stadsvernieuwing.

Drukwerk
Wilco Art Books

21

Uitgave
Stadgenoot, juli 2019
communicatie@stadgenoot.nl
www.stadgenoot.nl

Studio’s voor jongeren Op Oostenburg ontwerpen NEXT
Architects en Architectuur MAKEN studio’s voor
jongeren. Daar is grote behoefte aan in de stad. Maar hoe
willen jongeren in de toekomst wonen?

25

Ouderenhuisvesting Stadgenoot pleit met Habion en
Woonzorg Nederland voor nieuwe collectieve woonvormen
voor senioren. ‘Stel ouderen in staat zelf meer de regie te
voeren over woon- en leefomgeving.’

28

Laaggeletterdheid 150.000 Amsterdammers hebben
moeite met lezen, schrijven en computervaardigheden.
Wethouder Marjolein Moorman over het belang van
het Amsterdams Taalakkoord.

32

‘If walls could speak’ Street Art Road

35

Stadgenoot 2018 in cijfers

magazine

Vooraf
Stadgenoot merkt dat in sommige Amsterdamse buurten de aanhoudende toename van kwetsbare bewoners ten koste gaat van de
leefbaarheid. Zo’n sterke concentratie aan problemen kunnen deze
buurten niet verdragen. Ze verdienen extra bescherming. Daarover
gaat het onder meer in dit jaarlijkse magazine.
Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen spreekt van soms
schrijnende omstandigheden. Huurders die noodgedwongen op een
kale betonnen vloer leven. Ouders die het aan geld ontbreekt om
goed voor hun kinderen te zorgen. Hij heeft de indruk dat het
aantal nooddruftige bewoners de laatste tijd flink groeit. In Noord.
In Nieuw-West. En in zekere mate in Zuidoost.
Het gaat niet alleen om structurele armoede. Ook de toenemende
individualisering eist zijn tol. Een grote groep mensen kan de snelle
verandering van onze samenleving niet bijbenen. Psychiatrische
patiënten, mensen met een lichte verstandelijke beperking. PvdAwethouder Marjolein Moorman legt uit dat Amsterdam maar liefst
150.000 laaggeletterden telt. Van alle Amsterdamse jongeren
die hun middelbare school afronden is tien procent laaggeletterd.
De gemeente heeft met onder meer Stadgenoot het Amsterdams
Taalakkoord afgesloten. Zodat wij allemaal meer stilstaan bij het
bestaan van laaggeletterdheid.
De Couperusbuurt in Geuzenveld-Slotermeer is zo’n plek met veel
kwetsbare bewoners. De armoede is er groot, de leefbaarheid laag
en de jeugdcriminaliteit hoog. Wat kan Stadgenoot daar doen? Wij
willen op korte termijn onze woningen in die buurt verbeteren. Ook
moeten andersoortige woningen worden toegevoegd. Verder wil
Stadgenoot daar meer geld investeren in leefbaarheidsmaatregelen.
In huismeesters en wijkbeheerders en in plekken waar mensen uit
de buurt elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten.
Juist in zo’n wijk moet de Buurtentree van weleer terugkeren.
In onze stad wonen grote gezinnen van tijd tot tijd in te kleine
woningen. Speciaal voor hen reserveert Stadgenoot een aantal grote
woningen. Met een bijzondere voorwaarde: als het gezin kleiner wordt,
moet de woning weer beschikbaar komen voor een ander groot gezin.
Ons magazine geeft verder een bijzonder kijkje in het leven van alledag. Op de Jacob van Lennepkade hebben buren zorg voor elkaar als
dat nodig is. En we staan stil bij de bouw van studio’s voor jongeren
op Oostenburg en de noodzaak meer en betere voorzieningen te
creëren voor thuiswonende ouderen.
Stadgenoot is trots op haar rol in de stad. En op wat onze medewerkers elke dag voor elkaar weten te krijgen. Drie collega’s vertellen
waarom zij trots zijn op hun werk en op hun corporatie.
Pim de Ruiter
Woordvoerder Stadgenoot
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kwetsbare
buurten

In sommige Amsterdamse buurten is sprake van
toename van kwetsbare bewoners en afname
van leefbaarheid. Marien de Langen, bestuurder
van Stadgenoot, gaat daarover in gesprek met
oud-wethouder Arjan Vliegenthart en hoogleraar
Evelien Tonkens (Universiteit voor de Humanistiek).
‘Stadgenoot moet meer investeren in directe
aanwezigheid.’
In onze samenleving worden werken en leven steeds
nadrukkelijker bepaald door technologieën en sociale
netwerken. Niet iedereen kan mee in die versnelling. Dat
geldt met name voor lager opgeleiden met minder
inkomen en minder netwerken. Ontstaat in Nederland
geleidelijk aan een nieuwe onderklasse? Arjan Vliegenthart, na zijn vertrek uit het Amsterdamse gemeente
bestuur werkzaam als directeur van het Nibud, neemt dat
woord nog niet in de mond. Wel ziet hij de scheidslijnen
almaar scherper worden. Tussen mensen die de weg in
het systeem goed kennen en hen voor wie onze digitale
samenleving steeds ondoorgrondelijker wordt. Tussen
werknemers met een vaste baan en ( jonge) werkenden
met weinig zekerheden. Tussen huurders en kopers.
Tussen rijken en armen. ‘Bijna vier op de tien Neder
landers heeft aan het einde van de maand grote moeite
de touwtjes aan elkaar te knopen. Veel mensen doen
hun uiterste best, maar zij voelen zich arm. Aanhoudende armoede doet iets met mensen.’

Schrijnende omstandigheden ‘Onze medewerkers

zien dat ook’, aldus De Langen. ‘Stadgenoot heeft maar
zelden te maken met mensen die de huur niet meer
kunnen opbrengen. Maar achter de voordeur treffen zij
regelmatig heel schrijnende omstandigheden aan.
Huurders die niet de middelen hebben om meubels of
gordijnen te kopen. En op een kale betonnen vloer
moeten leven. Huurders die het aan geld ontbreekt om
goed voor hun kinderen te zorgen. En dat aantal lijkt de
laatste tijd flink te groeien. In Noord. In Nieuw-West. En
in zekere mate in Zuidoost.’

De Langen: ‘Laat
de Buurtentrees
terugkeren in
buurten waar dat
nodig is’

Volgens Evelien Tonkens, hoogleraar burgerschap en
humanisering van de publieke sector aan de Universiteit
voor de Humanistiek, is er meer aan de hand dan alleen
structurele armoede. ‘Er is in ons land een grote groep
mensen die de snelle verandering van onze samenleving
niet kan bijbenen. Laaggeletterden. Mensen met een
verstandelijke beperking. Psychiatrische patiënten.
Ex-gedetineerden. Multi-probleem gezinnen. Dergelijke
groepen haken massaal af.’ De toenemende individualisering, zo meent Tonkens, eist zijn tol. ‘Die mensen
voelen zich geen onderdeel meer van een groter geheel.
Vroeger hadden we de kerk of de vakbond. Vandaag
moeten mensen het in hun eentje zien te redden, zonder
dat sprake is van een vooruitgangsverhaal. Er is eigenlijk
niks voorhanden, waar zij nog hoop aan kunnen ontlenen.’
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Tonkens: ‘Publieke
organisaties
moeten minder
afstand houden tot
de bewoners’
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Naast de gevolgen van digitalisering en individualisering,
wijst Tonkens op het verdwijnen van het gevoel van
‘pech’. ‘Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zijn we
erin gaan geloven, dat een individu zijn succes aan
zichzelf te danken heeft. Mensen die vervolgens niet zo
succesvol zijn, schamen zich daarvoor. Dat blijkt ook uit
onderzoek onder werklozen en bijstandsgerechtigden.
Zij schamen zich voor de omstandigheden waarin ze zijn
beland. Zij hebben niet gewoon pech gehad, maar
hebben het naar hun eigen gevoel verkeerd aangepakt.’

Bewoners De Wildemanbuurt in Osdorp-Noord is zo’n
plek met veel kwetsbare bewoners. De buurt heeft de
afgelopen decennia verschillende etiketten zien passeren. Achterstandswijk. Krachtwijk. Ontwikkelbuurt. De
armoede is er onverminderd groot, de leefbaarheid laag
en de jeugdcriminaliteit hoog. De Langen denkt dat er
op de woningen in die buurt wel wat aan te merken valt,
maar dat de kern van de problemen, zonder de bewoners
te willen veroordelen, toch vooral ligt bij de persoonlijke
omstandigheden. ‘Was het maar zo eenvoudig dat het
probleem langs de weg van fysieke ingrepen zou kunnen
worden opgelost’, zegt Vliegenthart. Hij kent de buurt uit
de tijd van zijn wethouderschap. ‘De bewoners voelen
zich in hun eigen buurt niet veilig. Jongeren veroorzaken
overlast. Er wordt op straat gedeald.’ Bij de gemeente
wordt daarom om cameratoezicht, beter jongerenwerk
en aanpak van de troep op straat gevraagd. ‘Maar zo’n
wensenlijstje dekt de lading niet’, aldus Tonkens. ‘De
bewoners ervaren andere, veel grotere problemen, maar
die blijven doorgaans onder de oppervlakte. Niemand
zal toegeven dat hij de hoop op een baan heeft verloren.
Niemand zal zeggen geen adequate jeugdzorg voor zijn
eigen kinderen te verwachten.’

‘Blij met extra investeringen in leefbaarheid’
Stadgenoot doet er goed aan meer te investeren in directe aanwezigheid in kwetsbare buurten. Zo zegt Erwin Vleerlaag, voorzitter van

Huurgenoot. De voorzitter van de koepelorganisatie van huurdersvertegenwoordigers is ook voorstander van verruiming van de
inkomensgrenzen. ‘Maak het mogelijk dat iets meer draagkrachtige
bewoners naar dergelijke buurten kunnen verhuizen.’
Erwin Vleerlaag is al lange tijd betrokken bij de behartiging van
de belangen van de huurders. Sinds begin dit jaar is hij voorzitter van
Huurgenoot. Hij is blij dat weer meer kan worden geïnvesteerd in
verbetering van de bestaande woningvoorraad. Zoals in GeuzenveldSlotermeer. ‘Het is belangrijk meer variatie te bieden, maar de
zittende bewoners mogen niet worden vergeten. Voor hen moeten
straks nog voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn.’
Ook Vleerlaag ziet dat in steeds meer buurten met veel sociaal
bezit sociale problemen zich opstapelen. ‘De corporatie mag die
problemen niet langer ontkennen. Maar in de achter ons liggende
crisisjaren heeft Stadgenoot veel zogeheten Buurtentrees gesloten.
Veel medewerkers zijn wegbezuinigd. Daardoor zijn de ‘oren en
ogen’ van de corporatie verdwenen. De zichtbaarheid van de
corporatie is op veel plekken tot bijna nul gereduceerd. Dat hebben
wij altijd slecht gevonden. Als weer sprake kan zijn van extra
investeringen in leefbaarheid en duidelijke aanwezigheid in buurten,
dan zijn we daar heel blij mee.’
De noodzaak extra te investeren in leefbaarheid is voor hem niet
alleen een zaak van de corporatiesector. ‘De gemeente heeft ook
sterk bezuinigd op welzijns- en opbouwwerk. Tal van vertrouwde
gezichten zijn uit buurten verdwenen. Ook daar moet iets aan
worden gedaan.’ Daarbij moet volgens Vleerlaag wel goed worden
nagedacht over de juiste vorm. ‘Er moet een betere structuur
worden ontwikkeld. Ik heb dat eerder gezegd: er wordt veel in
buurten gedaan, maar ook ontzettend vaak langs elkaar heen
gewerkt. Of dubbel gedaan. De onderlinge samenwerking moet echt

De problemen verergeren vervolgens door de aanhoudende instroom van kwetsbare huurders, erkent De Langen
‘In minder populaire buurten is het verloop groter,
komen vaker huizen beschikbaar en groeit vervolgens
structureel het aantal kwetsbare bewoners.’ Dat wordt
onder meer veroorzaakt door de afspraak met de
gemeente, dat een derde deel van de vrijkomende
corporatiewoningen wordt toegewezen aan bijzondere
doelgroepen: (sociaal-medische) urgenten, status
houders en mensen die de maatschappelijke opvang
moeten verlaten.

Verdunning Wat staat corporaties en gemeente in de

Wildemanbuurt of op andere vergelijkbare plekken
te doen? Tonkens laat daarover geen onduidelijkheid
bestaan. ‘Geen enkele buurt kan zo’n concentratie aan
problemen verdragen.’ Zij is ervan overtuigd dat gemeente en corporaties moeten werken aan verdunning. ‘We
moeten naar een zodanige verhouding in een buurt, dat
mensen daar weer prettig kunnen wonen.’ Volgens De
Langen plaatst de roep om bescherming van bepaalde

verbeteren. Alleen dan kan een stap voorwaarts worden gemaakt.’
Hij vraagt daarbij niet alleen aandacht voor de erkende
ontwikkelbuurten, maar ook voor de plekken in de stad die nu nog
aan de andere kant van de streep staan. ‘Hou alsjeblieft oog voor die
andere buurten. Zeker als op bepaalde plekken de instroom wordt
beperkt, dan zullen elders de problemen toenemen.’
De groei van het aantal kwetsbare huurders is volgens Vleerlaag
van invloed op het gedrag van reguliere woningzoekenden.
‘Huurgenoot wijst daar al langer op. Onder druk van de gemeente
krijgen steeds meer doelgroepen een bijzondere status. Door de
groeiende instroom van kwetsbare bewoners neemt de kwaliteit van
buurten af. Sterkere bewoners vertrekken. En mensen met een lange
woonduur bedenken zich wel drie keer voordat zij naar zo’n buurt
verhuizen. Juist om een betere menging te realiseren, zou het goed
zijn als de inkomensgrenzen voor de sociale sector worden verruimd.
Maak het mogelijk dat iets meer draagkrachtige bewoners naar
dergelijke buurten kunnen verhuizen. Stimuleer dat ook met wat meer
luxe; biedt een mooiere keuken of een betere badkamer.’
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buurten de stad voor twee problemen. ‘Dan moeten we
benoemen waar het zo erg is, dat minder instroom nood
zakelijk is. Bewoners van die buurten ervaren dat als
stigmatiserend. En het betekent vervolgens ook dat
elders in de stad meer kwetsbare mensen een plek
moeten krijgen. De Amsterdamse bevolking waardeert
dergelijk onderscheid niet zonder meer. Dan moeten
we goed onderbouwen, ook tegenover een kritische
gemeenteraad, waarom dergelijk onderscheid toch
noodzakelijk is.’

voor hun buurt willen doen. Mensen die misschien ook
wel zouden willen vertrekken, maar als dat niet lukt van
de nood een deugd maken. Onderzoek in onder meer
Amsterdam-Noord heeft ons geleerd dat die bewoners
meer durven te ondernemen, als zij zich gesteund weten
door de politie, het welzijnswerk of de wijkbeheerders
en huismeesters van een woningcorporatie. Het draait
voor hen om de aanwezigheid van herkenbare, goed aanspreekbare professionals.’

Is voor een buurt een maximum percentage denkbaar
voor sociale woningbouw? Oud-politicus Vliegenthart
gelooft niet in een cijfermatige aanpak. ‘Mensen verdelen
op basis van percentages, dat wordt heel lastig. Het
gaat erom dat wij met zijn allen in Amsterdam diverse
wijken nastreven.’ Juist dan wreekt zich volgens De
Langen het gebrek aan kennis. ‘We weten weinig over
onze buurten. We weten nog minder over wat zich achter
onze voordeuren afspeelt. Er zijn wellicht buurten in
Amsterdam met nagenoeg alleen sociale woningbouw,
waar zo’n ingreep toch niet nodig is.’ Die constatering is
overigens voor hem geen reden geen onderscheid
tussen buurten te willen maken, maar hij denkt evenmin
in vaste percentages. ‘Het gaat er meer om dat de
bewoners van die buurten zich door ons gezien voelen.’

aanwezig, erkent De Langen. ‘We moeten meer inves
teren in onze directe aanspreekbaarheid. Ook wij hebben
de afgelopen jaren om de bedrijfskosten te verminderen
werk gemaakt van digitalisering van onze processen.
Het aantal medewerkers is verminderd. Loketten zijn
gesloten.’ Al is zijn corporatie door de Woningwet gedwongen zich te beperken tot de kerntaken, het bouwen
en exploiteren van sociale huurwoningen, de middelen
zijn volgens hem beschikbaar om meer aan leefbaarheid
te doen. ‘Wij investeren jaarlijks al enkele miljoenen in
leefbaarheid. En dat kan zonder meer worden uitgebreid.
Dat is geen enorme kwestie.’

Onderscheid maken Tonkens is voorstander van beïn-

vloeding van de instroom van nieuwe bewoners. Dat kan
onder meer door maximaal gebruik van de beschikbare
ruimte binnen het stelsel van woonruimteverdeling. Zij
verwijst naar projecten waarbij studenten in ruil voor een
woonplek iets doen voor hun buurt. Of naar het bewust
binnenhalen van bepaalde beroepsgroepen. Al is het
volgens haar wel belangrijk goed onderscheid te maken.
‘Jonge onderwijzers, (sociaal-psychiatrische-) verpleegkundigen en agenten leveren veel eerder een bijdrage
aan de ontwikkeling van een sociaal weefsel in een buurt,
dan jonge mensen uit de economische klasse die weinig
hebben met de buurt waarin ze wonen.’
Wat kan vervolgens voor de achterblijvende bewoners
van kwetsbare buurten worden gedaan? ‘Publieke
organisaties moeten minder afstand houden tot de
bewoners’, zegt Tonkens. ‘Er zijn ook in wijken met veel
problemen nog altijd bewoners te vinden, die wel iets

magazine

Aanspreekbaarheid Die zijn niet altijd of voldoende

Naast fysieke aanwezigheid, is Evelien Tonkens voorstander van de beschikbaarheid van plekken in een buurt
waar mensen elkaar makkelijk, zonder te veel verplichtingen kunnen ontmoeten. De openbare bibliotheek zou
daar weer vaker een rol in kunnen vervullen. ‘Ook in
Amsterdam wordt ontzettend veel geld uitgegeven aan
buurtinitiatieven. Buurtbarbecues. Wijkfestivals. Noem
maar op, maar dat werkt in buurten met veel problemen
niet. Mensen komen niet. Durven niet. Onderzoek heeft
aangetoond dat bijvoorbeeld mensen met psychiatrische
problemen daar niet aan willen meedoen. Urenlang
verblijf aan zo’n drukke buurttafel is voor hen een te
zware belasting. Zij zijn meer gebaat bij laagdrempelige
voorzieningen. Plekken die voldoende vrijheid bieden.
Voor hen geldt namelijk altijd: je moet makkelijk kunnen
weglopen.’

Ontmoetingsplekken Ook al zitten er belemmeringen

in de Woningwet. Volgens De Langen kan zijn corporatie
tamelijk makkelijk dergelijke plekken maken. ‘Stadgenoot
had in het verleden overal in de stad Buurtentrees. Die
moeten terugkeren. Niet overal, maar wel in die buurten
waar dat nodig is.’ Zoals hij ook – om het collectief
zelfstandig wonen van ouderen te bevorderen – vaker in
complexen van Stadgenoot ontmoetingsplekken voor
senioren wil creëren. Soms kan zijn corporatie door
transformatie van vastgoed meerdere doelen dienen.
‘Wij zijn al langere tijd met de gemeente in gesprek over
de overname van een schoolgebouw in de Wildemanbuurt. Voor de vestiging van een Huis voor de Buurt.
Maar dat niet alleen; we willen daar ook aantrekkelijke
studio’s voor jongeren realiseren.’ 

Vliegenthart: ‘Veel
mensen doen hun
uiterste best, maar zij
voelen zich arm’
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Marja Berbers, Tini Schut, Joop Schut en Ad Berbers

Vanaf de zijlijn slaan buren elkaars
leven gade, meestal zonder zich
er al te veel in te mengen. Zo is het
ook op de Jacob van Lennepkade.
Totdat de bovenbuurvrouw valt, of
de onderbuurvrouw niet meer kan
lopen. ‘Als er iets is, dan ben je er
voor elkaar.’

Buren op de Jacob van Lennepkade

‘Als er iets is, dan ben
je er voor elkaar’

Af en toe kwam de buurman haar optillen.
‘Mijn man was erbij hoor!’, zegt Tini Schut (78).
‘Ze sjorden met z’n tweeën, dan is het niet zo
erg.’ Ongeveer een jaar geleden viel Schut
vaak, zomaar ineens. In de badkamer, de
keuken, de woonkamer. In hun keurig
opgeruimde appartement schuift Joop (84)
naast zijn vrouw aan tafel, zijn haren nog in de
war van zijn middagdutje. ‘Ik kreeg haar dan
niet meer overeind’, zegt hij droogjes. ‘Dan
belde ik aan bij de boven- en of benedenbuurman: ‘Tini zit weer op haar gat. Kun je komen?’
Met z’n tweeën lukte het wel. Dan was het:
bedankt en tot ziens.’

Tegenwoordig gaat het beter; Tini is al
maanden niet gevallen. Ze kreeg een rollator,
een traplift, en voor de voordeur staat een
scootmobiel. ‘De mevrouw van de woningbouwvereniging vroeg nog of ik niet ergens
anders een benedenwoning wilde. Maar wij
willen niet weg hier!’, vertelt Tini. Al 44 jaar
wonen ze op de Jacob van Lennepkade twee
hoog. Tini werkte haar halve leven in een
bakkerij op de Jan Evertsenstraat, Joop was
veertig jaar vrachtwagenchauffeur. Op de gang
hangt aan de ene wand een ingelijste foto van
een enorme witte vrachtwagen, ertegenover
tientallen foto’s van kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen. Joop bekijkt beide wanden
liefdevol. ‘We klagen wel eens, maar we hebben
niks te klagen’, zegt hij.

Opgeraapt
De familie Schut woonde er al toen de
voormalig balletdansers Ad (67) en Marja (64)
Berbers in 1986 met hun dochtertje onder hen

kwamen wonen. Ad had na twaalf jaar
bij het Nationaal Ballet ontdekt dat hij
krachttraining eigenlijk veel leuker
vond, en liet zich omscholen, Marja
had vanwege een blessure het Scapino
Ballet al verruild voor een cadeau
winkel aan de Bilderdijkstraat. ‘Mijn
vrouw kent hier iedereen, en iedereen
kent haar’, zegt Ad niet zonder trots.
Toch was het in het begin voor de
Berbers wel even wennen aan de Jacob
van Lennepkade, waar de buren weliswaar vanaf de zijlijn elkaars leven
gadeslaan, maar zich er niet al te veel
in mengen. ‘Maar ja, wij waren tante To
en ome Henk gewend.’ Och, Tante To
en Ome Henk – Ad kijkt dromerig als
hij praat over zijn buren van weleer.
‘Zoals zij worden ze niet meer gemaakt.
Toen wij verhuisden, stonden ze te
huilen voor het raam. Ze waren als
ouders voor ons. Waren mijn sigaretten
op, belde ik gewoon bij tante To aan.
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‘De buurvrouw
van drie
hoog past op
onze kat als we
er niet zijn’

Die trok een laatje open: had ze voor alle buren
hun lievelingsmerk. Camel voor mij! In de
winter maakte ze enorme hoeveelheden snert,
konden we langskomen voor een pannetje.’
Nu maakt Marja zelf af en toe snert voor de
buren. ‘Toen de buurvrouw ziek was, bracht ik
een pannetje. Mijn kippensoep lustte Joop
niet, maar de snert werd met veel plezier
gegeten’, zegt ze. ‘We lopen de deur niet bij
elkaar plat, maar als er wat is, kunnen we bij
elkaar terecht’, zegt Ad, die bovenbuurvrouw
Schut het afgelopen jaar een aantal keer heeft
opgeraapt. ‘De buurvrouw van drie hoog past
op onze kat als we er niet zijn, en wij op de
hare. En ik kan bij beide bovenburen altijd een
boormachine lenen.’

Altijd thuis
Een paar portieken verderop schreeuwt Aukje
Maas (85) haar bezoek al vanuit haar deur
opening tegemoet. Ze is boos. Twee keer moest
ze opstaan om op de knop te drukken die de
buitendeur opent – weet het bezoek hoeveel
moeite dat haar kost? Klein en gebogen
schuifelt ze achter haar rollator de keuken in,
zonder het bezoek een blik waardig te gunnen.
Totdat ze het stoeltje aan de keukentafel
bereikt heeft, zich omdraait en erop neer ploft.
Felle ogen die diep in de kassen liggen.
Ze woont hier al 42 jaar, ooit met haar man,
maar die is al zo lang dood. ‘Alleen dus’, zegt

ze met nadruk. Het is kwart over vijf, ze wacht
op de thuiszorg die haar steunkousen komt
uittrekken. ‘De buren zijn fantastisch’, zegt ze.
‘Omdat ik op ze kan steunen. Als ik wat nodig
heb, kan ik ze bellen. Net kwam de boven
buurvrouw nog langs, ze had vis mee genomen.
Zij woont hier ook al 42 jaar, haar man is ook
overleden.’ Maas kan niet naar buiten. ‘Al
maanden niet. Ik heb artrose en reuma, dat
wordt niet beter’, zegt ze, zachter nu. De
bovenburen hebben een traplift, die mag ze
gebruiken. ‘Ja en dan?’, roept ze verontwaardigd.
Moet ze het soms uitspellen? ‘Ik kan toch niet
ló-pen!’ En dus zit Maas thuis.
Op het glazen tafeltje met wit kanten kleedje
ligt de blocnote van bovenbuurvrouw Annie
van den Bos (80) naast een vaas zalmroze rozen.
In dat boekje houdt Van den Bos – blauwe
diadeem, gouden oorringen – precies bij wat
ze voor Maas heeft meegenomen uit de stad.

‘We klagen
wel eens, maar
we hebben
niks te klagen’

‘Eén keer in de week reken ik het uit,
en betaalt ze mij. De bonnetjes bewaar
ik – niet dat dat moet hoor. Ze zegt
vaak genoeg dat ze me heus vertrouwt. Maar ik vind het gewoon voor
mezelf fijn om bewijs te hebben.’
Het is nu ruim een jaar dat buurvrouw
Maas niet meer de straat op gaat,
vertelt Van den Bos vanuit haar zwarte
leren fauteuil, een kristallen asbak
balancerend op de armleuning. Iedere
maandag komt Maas’ huishoudelijke
hulp om boodschappen te doen, maar
vaak ontbreekt er nog wat. Dan belt
Maas haar bovenbuurvrouw. ‘Ik ga er
niet speciaal de straat voor op, maar
als ik ga, neem ik voor haar mee wat ze
nodig heeft. Een Televiziertje, een
puzzelboekie. Een andere buuf doet
het op zaterdag altijd, die neemt dan
iets van de viswinkel mee. Maar die buuf
is nu toevallig op vakantie, en zelf ben
ik het weekend ook weg. Dus ben ik vandaag maar naar de viswinkel gegaan.’

Ongezellig
Als onopvallende decorstukken van
elkaars leven, hebben ze de tijd bij de
ander zien verstrijken. ‘Zij is haar man
verloren toen ze 59 was, ik toen ik 64
was. Maar ik heb kinderen: twee

dochters en een grote achterban aan kleinen achterkleinkinderen’, zegt Van den Bos, die
25 jaar met veel plezier in de kantine van een
notariskantoor werkte. Bij Maas gaan soms
rond vier uur ’s middags al de gordijnen dicht,
weet Van den Bos. Ze is bang dat de buren bij
haar naar binnen kijken. ‘Wat doe je nou
ongezellig!, roep ik dan’. Ook al ben je 85, het
is niet goed voor je om al om zo vroeg in je
ochtendjas te zitten.’ Ze denkt even na. ‘Zo’n
opmerking zou ze lang niet van iedereen
accepteren. Tegenwoordig neemt ze meer van
me aan.’
Misschien is Maas altijd gewend geweest op
nummer één te staan, peinst Van den Bos.
‘Maar van je buren kun je dat niet vragen,
toch? Ik zou een keertje de post brengen, maar
ik had hoofdpijn en lag op bed. Belde ze me
schreeuwend op: ‘Ben je me soms vergeten?’
Toen heb ik gezegd: ‘Commandeer je hond en
blaf zelf.’ Daarna was het weer goed.’ Ze haalt
haar schouders op. ‘Als er iets is, dan ben je er
voor elkaar.’
Tenzij de ander je niet toelaat. Ad en Marja
Berbers woonden jarenlang boven buurman
Ruud, die vanwege een spierziekte in een
rolstoel zat. Marja had het vaak genoeg
aangeboden: ‘Kan ik iets voor je doen? Je mag
altijd bellen!’ Ze schudt haar hoofd. ‘Nooit. Hij
was heel vriendelijk hoor, maar eigenlijk
hadden we alleen contact als er een pakje bij

hem was afgeleverd.’ Ook bovenbuurvrouw
Schut kende hem nauwelijks: ‘Er kwam niet
veel uit. Die was heel erg op z’n eigen.’

Aankloppen
Eind vorig jaar had Marja gemerkt dat de
thuiszorg al een tijdje niet meer bij haar
onderbuurman had aangebeld. Ze dacht dat
Ruud weer in het ziekenhuis lag. ‘Toen ik zijn
zwager voor de deur zag, ben ik meteen gaan
vragen hoe het met Ruud was’, zegt ze. ‘Die
is gisteren overleden’, klonk het. Marja, die
iedereen kent en helpt waar ze kan, wist niet
dat haar onderbuurman kanker had.

‘Ik heb het
gevoel dat ze
hem toch
een beetje in de
gaten hield’

Ruud vond bovenbuurvrouw Marja
echt heel aardig, verzekert Ruuds zus
Marina Stend (57). ‘Marja groette altijd
vriendelijk, altijd in voor een praatje. Ik
heb het gevoel dat ze hem toch ook een
beetje in de gaten hield.’ Stend slikt
haar tranen weg als ze over haar broer
praat. Minstens twee keer per week
zocht ze hem op, ze belden iedere dag.
Ze weet dat haar broer voor hulp bij de
buren mocht aankloppen. ‘Maar zo zat
hij niet in elkaar. Bovendien: hij had
ons. Hij hoefde maar te bellen, of mijn
man en ik stonden op de stoep.
Kwamen wij vanuit Osdorp voor een
pak melk! Maar ik denk dat ‘ie het
stiekem fijn vond als ik met hem mee
ging, veel gezelliger, dan aten we
samen een frietje op de Albert Cuyp.’
Héél even had Stend getwijfeld of ze
bij Ruuds bovenburen zou aanbellen
om hen op de hoogte te stellen van haar
broers ziekte. ‘Maar dat klinkt alsof
je zielig komt doen.’ Toen ze met haar
man Ruuds huis uitruimde, kregen
Marja en Ad zijn nieuwe koelkast, koffievoorraad en grill. De tv ging naar de
studenten die naast Ruud wonen. Marja
en Ad hielpen uitruimen. ‘Kunnen ze
nóg zo hard roepen dat het allemaal
wel lukt, maar zoiets laat je ze toch niet
alleen doen?’, zegt Marja. 
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Chanti Tjon-A-Joe

Trots op Stadgenoot

IN DIENST BIJ STADGENOOT

12,5 jaar

LEEFTIJD

FUNCTIE

52 jaar

servicebeheerder
Stek Oost en medewerker
Zorg en Overlast

Waar werk je nu aan? ‘Ik ben al lange-

gaat niet altijd vanzelf. De jongeren

Wat vraagt de functie? ‘Ik heb bij

Waarom ben je trots op Stadgenoot?

re tijd medewerker Zorg en Overlast.

doen het in principe zelf, maar ik

Stek Oost een heel veelzijdige rol. Het

‘Ja, ik ben er trots op dat we in Stek Oost

Sinds kort ben ik ook servicebeheerder

help zo nodig mee om de magic mix

ene moment ben ik bezig met gebieds-

aan een community werken, dat we

van Stek Oost. Dat is een gemengd

tot stand te brengen.’

beheer, het andere moment probeer ik

mensen met 21 verschillende nationali-

wooncomplex waar 125 Amsterdamse

samen met welzijnsorganisaties status

teiten samenbrengen. Die maatschap

jongeren en 125 jonge statushouders in

houders te helpen integreren in Amster

pelijke betrokkenheid vind ik mooi. Het is

een gebouw samenwonen. Via een

dam en even later zorg ik ervoor dat de

prettig om voor een organisatie te werken

buddysysteem zijn de jongeren aan

huur wordt geïnd. Die afwisseling vind

die sociale innovatie belangrijk vindt.’

elkaar gekoppeld, maar samenleven

ik leuk en past bij mij.’

Primeur voor Amsterdam

Grote woningen voor
grote gezinnen
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Grote woningen voor grote gezinnen

Passende woonruimte voor grote
gezinnen is schaars in Amsterdam.
Stadgenoot en Eigen Haard willen
daarom dertig grote woningen voor
die families beschikbaar houden. Als
het aantal leden van een groot gezin
na verloop van tijd sterk afneemt,
dan moeten de overige bewoners op
zoek naar een kleinere woning.

van Eigen Haard en Stadgenoot kwamen
bijna drieduizend reacties binnen van
grote – en kleine – gezinnen die maar
wat graag in één van de dertig eengezinswoningen hun intrek wilden nemen.

De familie Dardak Rami woont al
langere tijd in een wisselwoning in
Overtoomseveld. ‘Binnenkort kunnen
we weer terug naar Osdorp, naar
dezelfde plek als waar we eerst woonden,’ zegt de man des huizes. Zijn oude
buurt is sinds de sloop van de oude
woningen alleen wel ingrijpend veranderd. ‘Er staan nu eengezinswoningen.
Wij huren er daar straks ook.’ Dardak
Rami is druk bezig om de nieuwe
woning gereed te maken voor de
verhuizing. ‘In de weekenden helpen
vrienden met klussen, we zijn bijna
klaar.’ En dan kan het gezin dat acht
kinderen telt in de leeftijd tussen acht
en 23 jaar de overstap maken. Dan
verhuist het grote gezin met Marokkaanse roots naar een nieuwbouw
woning met zeven kamers in de Van
Suchtelen van de Haarestraat-buurt,
ook wel de SUHA-buurt genoemd.

Drieduizend reacties
Dardak Rami is blij dat hij met zijn gezin
terug kan naar Osdorp. ‘Het is een goeie
plek met een winkelcentrum in de buurt
en het huis is groot en mooi, ook al had
ik een paar dingen anders gedaan. Ik hou
bijvoorbeeld niet van een open keuken.’
Maar de bewoners realiseren zich ook
dat ze een lot uit de loterij in handen
hebben. Op de gezamenlijke advertentie

Dardak Rami weet nog niet goed wat hij
moet vinden van het tijdelijke contract,
een primeur voor Amsterdam, dat hij
getekend heeft. ‘Als we op een gegeven
moment uit onze woning moeten, als
onze kinderen uit huis gaan, dan hoop
ik dat Stadgenoot wel iets anders voor
ons kan vinden.’ In het huurcontract
staat dat de corporatie de huur op kan
zeggen als de huurwoning, bedoeld
voor grote gezinnen van minimaal acht
personen, nog maar door vier of minder
personen wordt bewoond. In het eerste
jaar kunnen de bewoners met voorrang
reageren op het woningaanbod. Als het
niet lukt om binnen die periode een
geschikte woning te vinden, dan wordt
de huurovereenkomst opgezegd met
een termijn van zes maanden en biedt
Stadgenoot in die periode een woning
aan. ‘We willen deze grote woningen
beschikbaar houden voor de doelgroep,’
zegt Willy de Looper, beleidsadviseur
Strategie en Portefeuille bij Stadgenoot,
‘maar voor ons is het ook van belang
dat de resterende bewoners de tijd
krijgen een nieuwe, passende woning
te vinden. Dat noemen we een zachte
landing. Op basis van de ervaringen
met onze stadsvernieuwingsurgenten
moet anderhalf jaar voldoende zijn.’

‘De grote woningen moeten
duurzaam beschikbaar blijven
voor grote gezinnen’
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Toegankelijk houden
In het woonblok in de SUHA-buurt
heeft Eigen Haard twaalf en Stad
genoot achttien grote sociale huurwoningen. ‘Deze eengezinswoningen
waren oorspronkelijk bedoeld voor de
koopsector,’ zegt De Looper, ‘maar na
de crisis en in het kader van de nieuwe
Woningwet hebben we besloten deze
woningen in de sociale huursector te
houden. Maar dan willen we de woningen
wel voor grote gezinnen behouden.
Daarom willen we het contract op
kunnen zeggen, als het gezin veel
kleiner wordt dan op het moment dat
de bewoners er in getrokken zijn.’
Het toevoegen van nieuwe grote eengezinswoningen in de sociale huur is
een uitzonderlijke situatie. ‘Dat ziet
Huurgenoot, onze huurderskoepel ook.
We hebben met Huurgenoot afgesproken
dat we weer met hen in gesprek gaan
als we het gezinscontract breder in
willen zetten.’ De Looper verwacht
overigens niet dat de tijdelijke contracten meteen bij zullen dragen aan de
doorstroming op de oververhitte
Amsterdamse woningmarkt. Het kan
immers jaren duren voordat een gezin
dermate slinkt dat de corporatie de
huur op kan zeggen. ‘Maar wat we wel
willen, dat de woningen duurzaam voor
grote gezinnen toegankelijk blijven. Dat
geldt voor ons en ook voor Eigen Haard.’
De Looper verwijst naar het manifest
Passend Wonen waar Stadgenoot een
van de initiatiefnemers van is. Het is de
corporatie al langere tijd een doorn in
het oog dat zij nauwelijks invloed heeft
op de bewoning van een eenmaal verhuurde sociale huurwoning. Ongeacht
het veranderde inkomen of het aantal

mensen dat een huis bewoont. ‘Juist
omdat er zo weinig echt grote woningen
zijn, zijn we extra zuinig op de beschikbaarheid voor de doelgroep.’

Pleeggezinnen
In totaal zijn in het woningblok waar
ook de familie Dardak Rami een huis
gaat huren, dertig grote woningen
beschikbaar. Het gaat om vijftien
woningen met zeven kamers en vijftien
woningen met vijf of zes kamers. Alle
woningen zijn exclusief en met voorrang ingezet voor grote gezinnen.
De helft van de dertig grote woningen
wordt aan ‘gewone’ Amsterdamse
gezinnen verhuurd. Vijftien worden
toegewezen aan grote gezinnen van
statushouders en aan pleeggezinnen.
De Looper: ‘De praktijk is helaas dat we
te maken hebben met het verdelen van
schaarste. De vraag naar woningen, en
zeker voor grote gezinnen, is nu
eenmaal heel groot in de sociale huursector. Voor statushouders, pleeg
gezinnen én gewone Amsterdammers
geldt dat er grote behoefte bestaat aan
passende woonruimte. Op deze manier
hebben we geprobeerd deze doel
groepen een evenredige kans te geven.’
Voor huurderskoepel Huurgenoot was
het van belang dat ook de gewone, te
krap wonende gezinnen op deze manier
met voorrang de kans krijgen om door
te stromen naar een passende woning.
De toewijzing aan de reguliere woningzoekenden is daarom via WoningNet
verlopen, waarbij het gezin met het
grootste aantal kinderen voorrang heeft
gekregen. ‘Als de woningen op reguliere
wijze waren verhuurd, dan waren
deze grote gezinnen niet aan de beurt
gekomen’, aldus De Looper. 

‘We wonen
straks in een
mooi en groot
huis’

KINDERRIJK
Doordat dertig woningen worden
toegewezen aan grote gezinnen,
komen veel kinderen dichtbij elkaar te
wonen. Voor de corporaties is dat wel
een punt van aandacht, zegt De
Looper. ‘Er bestaat een risico dat de
aanwezigheid van zoveel kinderen in
een klein stukje van een buurt tot
overlast leidt, maar we willen er niet
direct bovenop zitten. Het is ook een
verantwoordelijkheid van de bewoners
zelf. Het is een spannend proces en
we houden het in de gaten met onze
gebiedsbeheerders en met onze
collega’s van Eigen Haard. Maar het
kan ook juist een positief effect
hebben, de aanwezigheid van veel
kinderen kan een bindende factor zijn
voor een gemeenschap die ontstaat met meerwaarde voor elkaar en
de buurt.’

PASSEND WONEN
23 corporaties, waaronder Stad
genoot, hebben in 2018 bij minister
Ollongren van Binnenlandse Zaken
(Wonen) al aangedrongen op
maatregelen om meer mensen een
passende woning te kunnen bieden en
de huur voor iedereen betaalbaar te
houden. De corporaties willen niet
alleen kijken naar het inkomen en de
samenstelling van het huishouden op
het moment dat een woning wordt
betrokken. In hun manifest pleiten de
corporaties ervoor gerichter te kijken
wie welke huurwoning nodig heeft en
wat een huurprijs is die past bij het
inkomen, het type huishouden en de
woning. Ook voor zittende huurders.
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Beter bestaan
voor bewoners
Vernieuwing Couperusbuurt

De Couperusbuurt in Slotermeer behoort tot de
laagst gewaardeerde buurten van Amsterdam.
Gezamenlijk met bewoners en ondernemers moet
de buurt de komende jaren worden vernieuwd.
Woningverbetering en verdichting horen hand
in hand te gaan met een beter bestaan voor de
bewoners.
Ronald Mauer, stadsdeelbestuurder in Nieuw-West, is
blij dat na tien jaar wachten – Stadgenoot staakte in
2009 vanwege de crisis de uitwerking van plannen voor
sloop/nieuwbouw in de Couperusbuurt – de buurt alsnog
zal worden verbeterd. ‘Het is belangrijk dat de ver
nieuwing in die buurt nu op gang komt. Niet alle woningen
zijn even comfortabel. Bewoners lijden onder schimmel
en tocht. Zij zien dat elders in Nieuw-West woningen al
geruime tijd geleden zijn opgeknapt, maar dat hun
woningen almaar niet aan de buurt komen. Dat leidt bij
sommige bewoners tot een bepaalde lethargie. Ik hoor
dat elders ook. Van bewoners van de Wildemanbuurt
(Osdorp) of de Lodewijk van Deysselbuurt (Slotermeer).
Die mensen zijn het vertrouwen kwijt dat het met hun
woningen en met hun buurt ooit nog goed zal komen.
Juist voor hen vind ik het belangrijk dat gemeente en
corporaties aan de slag gaan.’

Complex aan factoren De aanpak van die zogeheten

ontwikkelbuurten gaat volgens hem nog steeds te langzaam. Hij wijt de trage gang van zaken aan een complex
aan factoren. Niet alleen vraagt het participatietraject
veel tijd. Ook worden steeds meer eisen verbonden aan
de vernieuwing van die buurten. ‘Woningen moeten verduurzaamd en aardgas-loos gemaakt. Dat vraagt om
extra investeringen, ook van de corporaties. Maar de
middelen zijn niet onbeperkt. Welke gebieden komen

dan als eerste aan de beurt? Dat blijft een discussiepunt. Ook niet onbelangrijk: corporaties staan voor een
enorme uitdaging. In Nieuw-West moet nog een groot
aantal sociale huurwoningen worden verbeterd.’
Eén van de belangrijke doelen van de aanpak is het
realiseren van een meer gedifferentieerd woningaanbod.
Zo biedt de Burgemeester Röellstraat aan de rand van
de Couperusbuurt ruimte voor het toevoegen van
honderden andersoortige woningen. De straat zelf
wordt daarbij omgebouwd tot een stedelijke stadslaan,
die straks op een vanzelfsprekende wijze overloopt in de
Jan van Galenstraat. ‘Verdichting biedt de mogelijkheid
om mensen uit hun sociale huurwoning te laten verhuizen naar een betere sociale huurwoning of een woning
in het middensegment.’
De komst van meer woningen geeft lucht aan de
gespannen woningmarkt, maar Mauer maakt wel een
kanttekening. De toevoeging moet in balans zijn met de
belangen van de huidige bewoners. ‘Er wonen in zo’n
buurt veel mensen in te kleine woningen. Hun wat
oudere kinderen kunnen door de omstandigheden op de
woningmarkt geen plek voor zichzelf vinden. Daar kan
door nieuwbouw wat aan worden gedaan. Maar tege
lijkertijd moet het anders gaan dan op het Delflandplein
in Slotervaart. Daar hebben we ontzettend veel kleine
woningen toegevoegd voor studenten en jongeren en is
de verhouding tussen nieuw en oud zoekgeraakt.’

Kwetsbare bewoners Ook vraagt hij nadrukkelijk aandacht voor de kwetsbare positie van veel bewoners. Veel
bewoners in ontwikkelbuurten voelen zich eenzaam,
hebben te maken met schulden of kunnen geen werk
vinden. ‘Het huidige college is zich er goed van bewust,

dat een fysieke ingreep alleen onvoldoende soelaas
biedt. Er moet ook hard worden gewerkt aan armoedebestrijding, betere jeugdzorg en versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Ook zijn investeringen nodig in
verbetering van de sociale cohesie.’ In vroegere plannen
voor vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden was sprake
van een sociale agenda. Achteraf is vastgesteld dat de
gemeente daarmee onvoldoende resultaat heeft geboekt.
Mauer rekent nu op een andere uitkomst. Grotere betrokkenheid van de bewoners bij de ontwikkeling van hun
wijk is volgens hem essentieel. ‘Vernieuwing moet echt
samen met de bewoners plaatsvinden; anders zullen we
opnieuw onvoldoende resultaat boeken.’

‘Verdichting biedt de
mogelijkheid mensen uit
hun sociale huurwoning
te laten verhuizen’

Ronald Mauer vindt Hettie Politiek, programmamanager
bij de gemeente Amsterdam aan zijn zijde. Zij was vanaf
2016 intensief betrokken bij de jongste vernieuwingsaanpak. Politiek gebruikt graag het woord ‘inclusieve
stadsontwikkeling’. ‘Als woningen worden verbeterd,
dan gaat het niet automatisch beter met de bewoners
en hun kinderen. Willen we het voor mensen beter
maken, dan kunnen wij dus niet volstaan met verdichting
en woningverbetering. Dan zal er ook achter de voordeur
moeten worden gekeken om te zien wat daar nodig is.’

Verheffingsideaal Voor haar past een dergelijke aan-

pak bij het klassieke doel van stadsvernieuwing: verheffing van de bewoners. Zij is ervan overtuigd dat sprake is
van ernstige sociale problematiek. In die laatste wijken in

20

Vernieuwing Couperusbuurt

21

magazine

Ruilpunt en
Wasbieb
Op Oostenburg komt een grote
diversiteit aan soorten woningen
voor uiteenlopende doelgroepen.
NEXT Architects en Architectuur
MAKEN ontwerpen studio’s voor
jongeren. Daar is grote behoefte
aan in de stad. Maar hoe willen
jongeren wonen?
Nieuw-West waar nog moet worden vernieuwd is sprake
van ‘een klont aan opgaven’. ‘Maar we moeten anders
dan in het verleden – miljoenen zijn er in Amsterdam
verspild aan alle mogelijke ongerichte activiteiten – op
het juiste moment in actie komen. Het overhoop halen
van woningen geeft ontzettend veel stress. Juist op dat
moment moeten we met een goed en samenhangend
sociaal pakket proberen het gezinsleven ten goede te
keren. Dat vraagt om maatwerk.’
Die geïntegreerde aanpak alleen, is voor haar niet
voldoende. ‘Wij denken ook in termen van eigenaarschap en zeggenschap. Mensen moeten de kans krijgen
zelf mee te ontwikkelen en op zoek te gaan naar de
beste uitkomst. Neem de energietransitie. Mensen
krijgen straks een beter huis. Dat huis is duurder, maar
een wijkenergiecoöperatie kan ervoor zorgen dat de
energierekening van de huurders fors om laag gaat.
Dan zijn ze toch voordeliger uit.’ Politiek erkent dat zo’n
participatieproces niet voor alle bewoners even mak
kelijk zal zijn. ‘We vinden participatie allemaal ingewikkeld, maar het is wel belangrijk dat een deel van hen toch
de kans krijgt hun eigen buurt te maken.’

‘Er zal ook achter de
voordeur moeten worden
gekeken om te zien wat
daar nodig is’

Basis op orde Wat mag van corporaties – buiten
woningverbetering en nieuwbouw- worden verwacht als
het gaat om die zwaarbelaste kwetsbare huurders? ‘De
basis moet op orde zijn. Heel vroeger hadden we het
woon-maatschappelijk werk. Ik denk dat we weer daar
een nieuwe variant op moeten bedenken. De inzet van
buurtconciërges in het buurtbeheer verdient ver
sterking. Verder is het van betekenis dat ‘buurtkamers’,
plekken waar mensen elkaar makkelijk kunnen ont
moeten, weer terugkeren. Ook daarin kunnen corporaties
een faciliterende rol vervullen.’
Politiek ziet corporaties al meer activiteiten onder
nemen. Zowel in de Dobbebuurt, als in de Lodewijk van
Deysselbuurt heeft Rochdale buurtpunten geopend.
‘Bij de bewoners leefde het gevoel dat de corporatie
onzichtbaar en niet aanspreekbaar is. Daarom hebben
we twee jaar geleden het roer omgegooid’, zo zegt
Ronald van Dijk, buurtmanager van Rochdale. ‘We willen
terug de buurt in. Mensen kunnen zo makkelijk bij ons
binnen stappen.’ Het buurtpunt dient als uitvalsbasis
voor de eigen onderhoudsploeg, maar wordt ook door
andere partijen in de wijk gebruikt. ‘Er is in die wijken
veel sociale problematiek. Vraag en aanbod komen
echter niet makkelijk bij elkaar. Daarom hebben wij in
onze buurtpunt wekelijks een sociaal spreekuur. Allerlei
partijen die in de wijk actief zijn werken daarin samen.
Zij zorgen ervoor dat de hulpvraag op de juiste plek
terechtkomt.’ Van Dijk prijst het laagdrempelige
karakter. ‘Het leuke en goede is de toegankelijkheid. Er
hangt geen groot bord bij de voordeur. Mensen met
bijvoorbeeld problematische schulden durven daardoor
bij ons naar binnen te stappen. Dat klinkt heel simpel,
maar het is wel vernieuwend.’ 

Oostenburg, een stoere stadswijk in
wording, ligt op de Oostelijke eilanden.
Het gebied wordt omsloten door de
spoorlijn en voor een groot deel door
water. Lange tijd, sinds de werven van
de roemruchte VOC daar gevestigd
waren, was Oostenburg een werkgebied. Bedrijven als Stork drukten hun
stempel op het terrein. Vijftien jaar
geleden kwamen de eerste media
bedrijven, kregen bestaande monumentale gebouwen een nieuwe functie
en kwam er langzaamaan nieuw leven
in het gebied. Nu Stadgenoot met de
herontwikkeling is begonnen, verandert
Oostenburg in een woon-werkgebied,
in een moderne gemengde stadswijk.
Daar mogen jongerenwoningen niet
ontbreken.

Privé
De 97 jongerenstudio’s van Architectuur MAKEN zijn in aanbouw. ‘Het
wordt een stoer gebouw,’ zegt architect
Ferry in ‘t Veld, ‘niet monotoon, maar
wel één geheel. De ramen komen in
een strak grid en de bakstenen hebben
een groenige kleur. En we verbinden
de plint visueel met de rest van het
gebouw.’ In de plint komen vier rolstoelwoningen voor jongeren, de overige 93
jongerenwoningen komen daar bovenop.
In ‘t Veld heeft smalle, diepe woningen
bedacht. ‘Het gaat om studio’s van

NEXT Architects

dertig vierkante meter. Wij vinden het
altijd jammer dat je in woningen van
die grootte meteen een bed ziet staan
als je binnenkomt. Door lange smalle
woningen te maken van tien meter
diep en drie meter breed, kan je dat
voorkomen.’ De entrees van de
woningen liggen aan de galerij, daar is
plek voor een bankje. In het midden
ligt de badkamer en daarachter is het
meer privé, daar is het slaapgedeelte.
Dat is ook de kant van het spoor, waar
de bewoners straks mooi uitzicht
hebben over het Oostelijk Havengebied.
‘Op die manier creëren we twee leefzones in de woning, met vanaf beide
zijdes daglicht. Zo voegen we veel kwaliteit toe aan de studio’s.’

Galerij

Jongerenstudio’s Oostenburg
Architectuur MAKEN

Opvallend is de galerij voor de entrees
van de woningen. ‘De galerij heeft niet
een bijzonder goed imago binnen de
Nederlandse volkshuisvesting, maar
wij denken daar verandering in te
brengen. Door een galerij te maken van
tweeënhalve meter diep, wordt dit
meer een straatje, een plek waar
bewoners voor de deur kunnen zitten en
andere bewoners kunnen ontmoeten.’
Dat wordt in het ontwerp van Architectuur MAKEN nog eens vergemakkelijkt
door de openslaande deuren van de
entrees van de woningen. ‘Zo kan een
bewoner zijn of haar stukje galerij bij
de woning trekken als het lekker weer
is,’ aldus In ‘t Veld.

Waspunt
Door het maken van gezamenlijke
buitenruimte, speelt In ‘t Veld in op de
wens van veel jongeren om elkaar te
kunnen ontmoeten. Maar dat hoeft

22

Jongerenstudio’s Oostenburg

Ferry in ‘t Veld: ‘Op
de galerij voor de
deur kunnen bewoners
elkaar ontmoeten’

niet alleen voor de woning te gebeuren.
De fietsparkeernorm in deze autoluwe
wijk is op twee per woning gesteld.

Fietsenstalling
‘Dat betekent een groot beslag op de
ruimte door geparkeerde fietsen. Om
die op een efficiënte manier een plek
te geven, hebben we daar een apart
gebouw met een eigen identiteit voor
ontworpen. Het wordt een loodsachtig
gebouw met daar bovenop een dakterras waar de bewoners via een stalen
trap, zoals je die ook in New York hebt,
op kunnen komen.’ In de robuuste
fietsenstalling zelf gebeurt meer dan
het stallen van tweewielers. Er komt
een waspunt en een ruilpunt. ‘Bewoners
kunnen hier hun was doen in collectieve
wasmachines, maar niet alleen dat.
Er komt ook een grote tafel. De jongeren
vinden daar een plek om met elkaar
koffie te drinken of hun laptop uit te
klappen.’ Bij het ruilpunt kunnen bewoners spullen met elkaar uitwisselen,
ook dat fungeert als ontmoetingsplek.

Net als Architectuur MAKEN ziet
Schenk de voordelen van het delen van
voorzieningen. Zo komt er een wasbieb
waar bewoners hun kleren kunnen
wassen en boeken kunnen uitwisselen.
Dat heeft als voordeel dat wasmachines
geen ruimte innemen in de kleine
woningen. Bovendien biedt het opnieuw
een mogelijkheid voor ontmoeting.
Voor co-working kunnen de toekomstige
bewoners terecht in een apart gebouw.

NEXT kiest voor een compleet andere
indeling van de woningen dan
Architectuur MAKEN. Schenk: ‘De
ontsluiting van de woningen komt in
het midden van het gebouw en daar
omheen komen de woningen als
partjes van een sinaasappel. Dit met
het idee om een zo groot mogelijk deel
van de gevel – of beter: de ramen –
bij de woning te betrekken.’ Vooral de
bewoners van de hoekwoningen zullen
daar profijt van hebben. ‘Wij kiezen
juist niet voor pijpenlaatjes, maar
willen een gevoel van ruimte geven.
Onze oplossing maakt het mogelijk om
de woningen naar eigen inzicht in te
delen. Ook al blijven die natuurlijk wel
aan de kleine kant.’

Pandenstad
Oostenburg wordt op een bijzondere
manier ontwikkeld. Schenk is enthousiast over het beeldkwaliteitsplan voor
het eiland. ‘Er is duidelijk gekozen voor
een pandenstad, voor losse gebouwen
met een eigen identiteit die samen
eenheid moeten uitstralen. De verhouding eenheid/diversiteit is daarmee
goed in balans. Daarnaast is het de
bedoeling dat de gebouwen stoer en
robuust zijn, zonder oude industriële
gebouwen na te maken. Dat is een
sterk uitgangspunt, vind ik.’ Het
zal niet verbazen dat Schenk denkt
aan materialen als cortenstaal en
stalen balken om de balkons van de
woningen op te laten rusten. ‘Het is
een mooie uitdaging om de verbinding
met het verleden te leggen, zonder die
te kopiëren.’

Collectiviteit
NEXT Architects zit nog midden in het
ontwerpproces voor een gebouw met
135 jongerenwoningen van dertig tot
vijfendertig vierkante meter. Op het
kavel waar het gebouw van NEXT verrijst, komen ook twee andere gebouwen.
Marijn Schenk: ‘Er komt nóg een
gebouw met starterswoningen en één
met seniorenwoningen. Wij coördineren
de samenwerking met de architecten
die de andere gebouwen vormgeven.
We kijken daarbij nadrukkelijk naar
mogelijkheden om de verschillende
bewonersgroepen samen te brengen.
Het hof tussen de gebouwen moet een
plek worden waar bewoners elkaar
kunnen ontmoeten.’ Hoewel het ontwerp van NEXT nog niet klaar is, is wel
duidelijk dat de ruimte om elkaar tegen
te komen binnen het gebouw een
belangrijke rol krijgt. Schenk: ‘Het gaat
dan ook om de schaal van collectiviteit. Eén huiskamer voor 135 bewoners
is te weinig, je kan niet zoveel mensen
goed kennen. Daarom kiezen we
voor een gemeenschappelijke buitenruimte per 22 bewoners, voor iedere
twee verdiepingen.’
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Bouwstroom

Marijn Schenk: ‘We
leggen verbinding met
het verleden, zonder
te kopiëren’

In Amsterdam is een schreeuwend tekort aan betaalbare jongerenwoningen.
Wanneer kunnen de beoogde bewoners
hun nieuwe woning betrekken? Voor In
‘t Veld is die vraag te beantwoorden
aangezien de bouw al begonnen is. Het
vierde kwartaal van 2020 moet haalbaar
zijn. Schenk durft er nog geen uitspraak
over te doen. ‘Eind dit jaar hebben we
ons voorlopige ontwerp af. Vervolgens
gaat de aannemer dat uitwerken en
moeten de vergunningen worden aangevraagd. Als het meezit begint de
bouw eind 2020.’ 

24

25

magazine

Trots op Stadgenoot
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Henk van der Noll
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Ouderenhuisvesting nieuwe stijl

‘Betere kwaliteit
van leven’

Nemen ouderen het heft in eigen hand? Stadgenoot
pleit met andere corporaties voor de ontwikkeling
van nieuwe collectieve woonvormen. ‘Stel ouderen
in staat zelf meer de regie te voeren over woon- en
leefomgeving.’
Vergrijzing is in Amsterdam heel lang over het hoofd
gezien, zegt Marien de Langen, bestuurder van Stad
genoot. ‘We hebben lange tijd vooral het gebrek aan
huisvesting voor jongeren en het vertrek van gezinnen
uit de stad belangrijk gevonden, maar ook bij ons wordt
vergrijzing steeds meer een kwestie.’ Volgens hem is een
tragische toestand gaande. ‘We willen een participatiesamenleving, maar tegelijkertijd is sprake van ernstige
vereenzaming. Die twee dingen komen niet bij elkaar.’

Onvoldoende visie Volgens Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland, zien veel gemeenten het probleem nog niet. ‘Wij maken als landelijke
organisatie voor ouderenhuisvesting in de helft van alle
Nederlandse gemeenten prestatieafspraken. Hooguit
tien of vijftien procent van hen heeft een visie op
ouderenhuisvesting.’ Terwijl voor veel ouderen, zo
benadrukt Peter Boerenfijn, directeur van Habion, een
passende woning niet voorhanden is. ‘Een oudere bewoner van een portieketageflat redt zich prima, totdat
hij zijn heup breekt. Daarna ontbreekt het aan een goed

antwoord.’ Het is, zo vult Van Boven aan, niet alleen
een kwestie van het ontbreken aan een comfortabele
woning. ‘Het gaat ook om het ontbreken van de juiste
zorgverlening. Vanuit Europees perspectief kent onze
ouderenzorg een hoog niveau, maar in de uitvoering
gaat het vaak mis. De huishoudelijke hulp is terug
gebracht naar twee uur resultaatgerichte zorg. De foto’s
van de kinderen en kleinkinderen mogen niet langer
op het dressoir staan, want dat houdt de schoonmaak
te veel op.’

Autonome mensen Boerenfijn en Van Boven benadrukken zeker niet terug te willen naar oude tijden. De
Wet op de Bejaardenoorden van eind jaren vijftig van
de vorige eeuw zorgde voor hospitaliserende rustoorden
waar iedereen op precies dezelfde manier werd be
handeld. De samenleving kan gezien de ‘tsunami aan
ouderen’ de hoge kosten van die klassieke verzorgingshuizen ook niet meer dragen. ‘Maar de gedachte dat al
die ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen is een
beleidsdenkfout,’ aldus Van Boven. De Langen is het
daar mee eens. ‘Langer thuis wonen is een doctrinefout,
maar het uitgangspunt autonome mensen privacy te
bieden en zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen
deugt wel. Community-vorming met gelijkgestemden
kan vervolgens behulpzaam zijn om voldoende zingeving
te creëren.’
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Ouderenhuisvesting nieuwe stijl

‘Ook in Amsterdam
wordt vergrijzing steeds
meer een kwestie’

minder zorgkosten.’ Boerenfijn ziet dat beeld bevestigd
in Huis Assendorp in Zwolle. ‘Mensen hebben aandacht
voor elkaar. Ze zoeken elkaar op en zijn elkaar tot steun.
En de zorgkosten zijn met dertig procent gedaald.’
Wat zit de vorming van nieuwe collectieven onder de
hoede van corporaties in de weg? Boerenfijn wijst
allereerst naar de corporatiewereld zelf. ‘We zitten ons
zelf in de weg. Corporaties mijden risico’s. Maar willen
wij vooral alle vinkjes binnenhalen? Of willen we kwetsbare ouderen helpen?’ Ook Van Boven vindt dat cor
poraties wel wat meer uit hun schulp mogen kruipen.
‘Niemand zal ons verketteren, als we samen met
zorgpartijen en gemeente in de ondersteuning van
ouderen ook de kant van welzijn op gaan.’
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‘Onsje meer
welzijn kan leiden
tot een kilo
minder
zorgkosten’

Praktische knelpunten De Langen wijst op een aantal

Het realiseren van nieuwe collectieven mag zich volgens
De Langen niet beperken tot de koopsector of de
beleggerswereld. Ook corporaties moeten dat soort
verbanden bevorderen. Dat past, zo zegt Boerenfijn, ook
goed bij wat nodig is. ‘Wij vragen ouderen al langere tijd
wat ze zelf graag willen. De antwoorden wijzen telkens
in dezelfde richting: mensen willen comfortabel wonen
en op een aangename manier, zonder hospitalisering
door leven. Een oudere van ver in de negentig begrijpt
daarbij echt wel dat zich beperkingen aandienen. En
ook belangrijk: ze willen tegen het einde van hun leven
niet nogmaals verhuizen.’
Wat kunnen woningbouwcorporaties daarbij betekenen?
De droom van De Langen is dat ‘ouderen die ergens
wonen, makkelijk met elkaar kunnen verklonteren tot
nieuwe collectieven’. ‘Wij zouden moeten regelen dat
ouderen die op verschillende plekken in een complex van
ons wonen, tamelijk makkelijk zich om elkaar kunnen
bekommeren en eenvoudig gezamenlijke activiteiten
kunnen ondernemen.’

Nieuwe woonvormen Van Boven denkt daar niet

anders over. ‘Het gaat erom passende woonvormen te
ontwikkelen waarbij nieuwe arrangementen kunnen
ontstaan voor wonen, zorg, welzijn en dienstverlening.’
Woonzorg Nederland is betrokken bij een groot onderzoek om duidelijk te krijgen welke positieve invloed de
introductie van nieuwe woonvormen kan hebben op de
ontwikkeling van de zorgkosten. Hij is er van overtuigd
dat ‘een onsje meer welzijn kan leiden tot een kilo

praktische knelpunten. ‘Onze wet- en regelgeving is
helemaal ingericht op individuele verhuringen. Heel snel
ontstaat discussie over bijvoorbeeld de financiering van
zo’n gemeenschappelijke ruimte. De Autoriteit Wonen
vindt dat geen probleem als zo’n ruimte zich onderin
een complex bevindt, maar is die voorziening aan de
overkant van de straat dan is dat wel een probleem.
Het faciliteren en exploiteren van gemeenschappelijke
ruimten moet veel beter worden verankerd.’ Stadgenoot
heeft ook ervaren dat de regels rond passend toewijzen
in de weg kunnen zitten. ‘Wij bieden in het Shaffy Huis
onderdak aan een groep gelijkgestemde kunstenaars.
Een tweetal van hen heeft een wat hoger inkomen en
komt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.
Voor hen hebben we een oplossing bedacht in onze nietDAEB-tak, maar dat geschuif tussen DAEB/niet-DAEB
is te bespottelijk voor woorden.’

ontmanteld. Voor de brandmeldinstallatie geldt hetzelfde. Bij zelfstandige woningen is doormelding naar de
brandweer niet toegestaan. Maar we hebben het wel over
dezelfde kwetsbare mensen.’
Ook de zorgsector weet zich niet altijd raad met de
introductie van nieuwe woonvormen, zegt Van Boven.
‘De zorgsector is een systeem geworden dat werkt als
een bedrijf. Regels bepalen welke zorg mag worden
geboden. Maak via andere contractvormen zorgorganisaties verantwoordelijk voor zorg en welzijn in
een bepaalde buurt, meet de uitkomst en zorg voor
voldoende verantwoording, maar stop met al die protocollen; laat zorgverleners simpelweg doen wat het
beste is.’ Hij heeft de indruk dat zorgkantoren bereid
zijn een dergelijke beweging te maken.

Habion herkent dat beeld. Boerenfijn vindt dat bij
ouderen de zorgvraag boven de regels voor passend
toewijzen zou moeten gaan. Zijn corporatie heeft het
voornemen daarover te gaan procederen tegen het Rijk.
Gemeentelijke regels over woonruimteverdeling kunnen
eveneens belemmerend werken, heeft Stadgenoot
ondervonden. ‘Amsterdam is een overdrukgebied. Er
zijn lange wachtlijsten voor een sociale huurwoningen.
De verdeling van de schaarse woningen moet recht
vaardig verlopen, maar juist bij collectieve woonvormen
is het belangrijk dat mensen bij elkaar passen. Als gelijkgestemden bij elkaar zijn, dan worden ze in hun kracht
gebracht. En dan kan het zijn dat iemand ’voorpiept’,
maar we moeten wel enige flexibiliteit hebben.’

Wonen of zorg Als het gaat om regelgeving na de

scheiding van wonen en zorg, dan loopt de overheid
volgens Boerenfijn achterop bij de praktijk. En dat baart
hem echt grote zorgen. ‘Een verzorgingshuis moet over
een installatie ter voorkoming van legionella beschikken.
Als we vervolgens zo’n gebouw ombouwen naar zelfstandige woonunits, dan moet die installatie worden

Zelfredzame generatie Boerenfijn verwacht ook dat

‘Community-vorming
kan helpen om
voldoende zingeving
te creëren’

de komende, meer zelfredzame generatie vaker het heft
in eigen hand zal nemen. ‘Het eigendom van een
gebouw ligt dan bij een corporatie, maar het eigenaarschap bij een coöperatie. Vanuit dat eigenaarschap
kunnen zij zelf de gewenste diensten organiseren en
een passende zorgaanbieder uitzoeken.’ Met het oog op
een betere kwaliteit van leven moet makkelijker van
regelgeving op het terrein van wonen en zorg kunnen
worden afgeweken. De Langen, Boerenfijn en Van
Boven zijn daarom voorstander van de introductie van
een speciaal label. ‘Noem het: connect project. Stel
ouderen in staat zelf meer de regie te voeren over hun
woon- en leefomgeving’, aldus De Langen. 

Samen met Habion en Woonzorg Nederland heeft

Stadgenoot in juni 2019 de publicatie Samen Zelfstandig
gemaakt. www.stadgenoot.nl/samenzelfstandig
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Zo’n 150.000 Amsterdammers
hebben moeite met lezen,
schrijven en computervaardigheden. Met het Amsterdams
Taalakkoord probeert Marjolein
Moorman, de wethouder
voor onderwijs, armoede en
inburgering, meer bewustzijn te
creëren over laaggeletterdheid.
‘Het is een weerbarstig probleem want tien procent van
de jongeren die van school komt
is laaggeletterd.’
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Interview wethouder Marjolein Moorman

‘We staan te weinig stil
bij laaggeletterdheid’
Hoe kan laaggeletterdheid eigenlijk zo
weinig zichtbaar zijn?
‘Mensen die niet of nauwelijks kunnen
lezen of schrijven, weten daar vaak
heel behendig omheen te bewegen.
Dat kan zelfs jarenlang het geval zijn.
Het is een soort overlevingsstrategie.
Er zit bij deze mensen ook veel
schaamte. Ze weten dat andere
mensen het vreemd vinden als zij niet
goed kunnen lezen of schrijven. Of niet
gemakkelijk met computers om
kunnen gaan. Veel mensen durven
daar vaak niet voor uit te komen. Dat
maakt het extra ingewikkeld om het
probleem dat deze mensen hebben te
zien en er iets aan te doen.’

Amsterdam is een kennisstad, met
meerdere universiteiten en hogescholen en een sterke creatieve industrie.
Een stad ook waarin iedereen voortdurend online lijkt te zijn. Lezen,
schrijven en digitale vaardigheden zijn
daarbij onmisbaar. Maar één op de zes
Amsterdammers heeft moeite met
deze vaardigheden. Dat is niet alleen
een probleem voor deze mensen zelf,
maar ook een maatschappelijk
probleem. Een aanzienlijke groep
Amsterdammers kan daardoor minder
goed meekomen in de huidige complexe samenleving.
Waarom een Taalakkoord?
‘We staan te weinig stil bij laaggeletterdheid. Het is een probleem waar
150.000 Amsterdammers mee te
maken hebben, maar dat niet zomaar
gezien wordt. Het begint bij bewustwording. Zoals Johan Cruijff het zo
mooi zei: ‘je ziet het pas als je het door
hebt’. Dat geldt voor laaggeletterdheid
ook. Veel organisaties en bedrijven
gaan onbewust en met de beste
bedoelingen uit van een taalniveau dat
voor een deel van bewoners van de
stad te hoog gegrepen is.’
Wat is daar aan te doen?
‘Bewustwording is een eerste stap. Dat
is ook de reden dat we een taalakkoord
zijn gestart, dat in de afgelopen twee
jaar door steeds meer partijen is ondertekend. Die organisaties en bedrijven
laten daarmee zien dat zij laaggeletterdheid belangrijk vinden en daar aandacht
aan willen besteden. En dat is voor de
mensen waar het om gaat ook van direct
belang. Stel dat Stadgenoot een brief

naar huurders stuurt waarin staat dat
zij bijvoorbeeld voor huurverlaging in
aanmerking kunnen komen. Als zij
die brief niet begrijpen, dan lopen zij
iets mis waar ze misschien wel recht
op hebben.’

‘Je ziet het
pas als je het
door hebt’

Het gaat dan vooral om communicatie?
‘Communicatie is essentieel. Ik weet
dat Stadgenoot haar website heeft
aangepast om die overzichtelijker en
beter begrijpelijk te maken voor mensen
die het snel ingewikkeld vinden. Dat
vind ik een mooi voorbeeld. Maar er
kan meer gedaan worden en dat
gebeurt ook al. Denk aan organisaties
die hun eigen medewerkers trainen om
hun taal- en digitale vaardigheden te
verbeteren. Het gaat er niet alleen om
onnodige moeilijke communicatie te
vermijden, maar ook om mensen
verder te helpen beter mee te doen.’

Waarom zijn woningcorporaties van
belang voor het Taalakkoord?
‘Dat belang lijkt mij evident. De kerntaak van woningcorporaties is het
huisvesten van mensen met een laag
inkomen. Het verbaast niet dat een
aanzienlijk deel van de laaggeletterden
in Amsterdam een huurder van een
corporatiewoning is. Die relatie is er
zeker. Daarom vraagt communicatie
met huurders extra aandacht, net als
het trainen van eigen medewerkers om
laaggeletterdheid te herkennen. Nog
mooier is het als medewerkers van
corporaties mensen die moeite hebben
om mee te komen in de maatschappij,
doorverwijzen naar organisaties die
taalachterstand tegen kunnen gaan.
Corporaties willen ook een bredere
maatschappelijke rol vervullen, op het
gebied van leefbaarheid en door
mensen verder te helpen. Daarbij hoop
ik ook dat bijvoorbeeld corporaties
kennis en ervaringen onderling
uitwisselen. Het zou jammer zijn als
lessen die bijvoorbeeld Stadgenoot
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trekt, niet ook bij andere corporaties
landen. Kennis delen is een belangrijk
onderdeel van het Taalakkoord. Het
gaat er niet alleen om een belang te
onderkennen, het gaat om kennis
delen en actie ondernemen. Wat dat
laatste betreft zie ik nog wel meer
mogelijkheden. Zo zou meer aandacht kunnen zijn voor laaggeletterdheid in het project Vroeg Eropaf,
waarbij corporaties en andere relevante
partijen ingrijpen als mensen met huurachterstanden kampen.’
Wordt er voldoende actie ondernomen?
‘We hebben onderzoek laten doen naar
wat betrokken partijen feitelijk doen. In
het onderzoek hebben we laten kijken
wat partijen doen op het vlak van hun
eigen communicatie, in hoeverre zij
sensitief zijn voor het probleem en wat
ze binnen hun eigen personeelsbestand
doen om laaggeletterdheid te zien en
te verminderen. Duidelijk is dat een
aanzienlijk deel van de aangesloten
organisaties en bedrijven nog flinke
stappen hebben te maken. Ik hoop dat
dit soort onderzoek er uiteindelijk toe
leidt dat de betrokken partijen, maar
ook organisaties die nog niet zijn aangesloten, zullen denken: onze organisatie mag niet achterblijven. Wij moeten
hier ook iets mee, we moeten aan
de slag.’
Partijen in de stad moeten het wel van
belang vinden?
‘Ja. We kunnen bedrijven en organisaties niet dwingen, zij moeten zelf het
maatschappelijke belang zien. Het is
wel zo dat de Rijksoverheid heeft
besloten dat B1-taalniveau, dat gelijk
staat aan MBO-2 niveau, voortaan de
standaard moet zijn. Dat vind ik ook
goed, want er spreekt ambitie uit om
meer mensen op een hoger taalniveau
te krijgen. Voorheen was A2 de
minimale standaard. Maar de vraag is
nog wel hoe we dat voor elkaar gaan
krijgen, want het Rijk stelt die eis wel,
maar komt niet met meer geld over
de brug.’

Interview wethouder Marjolein Moorman

‘Veel
organisaties
gaan
uit van een
te hoog
taalniveau’

Geld dat nodig is voor scholing?
‘Inderdaad. Daar doen we overigens
ook al veel aan. Denk aan programma’s
op scholen voor ouders en taalcursussen in de buurt. Dat is heel wijkgericht.
Maar als de lat hoger komt te liggen,
dan hebben we daar wel meer middelen
voor nodig.’
Wat doet de gemeente eigenlijk zelf aan
laaggeletterdheid?
‘Wij kijken ook nauwgezet naar onze
eigen communicatie. We maken daar
nog steeds fouten in en dat willen we
verbeteren. We laten daarom ervarings
deskundigen meekijken met de
bedoeling om ambtelijk jargon te vermijden. Daarnaast geeft de gemeente
zeven miljoen euro per jaar uit voor
subsidie aan taaltrajecten. We organiseren vijfduizend taalcursussen per jaar.’
‘Daarbij is het wel van belang onderscheid te maken tussen Amsterdammers die Nederlands als eerste en als
tweede taal hebben. Voor de tweede
groep is duidelijk dat zij de taal beter
kunnen beheersen, maar tegen de
eerste groep kan je dat moeilijk zeggen.
Zij hebben Nederlandse ouders en zijn
hier opgegroeid. Voor die groep is het
zinvol een andere aanpak te hanteren.
Bijvoorbeeld door de nadruk te leggen
op financiële of digitale vaardigheden
en op die manier te werken aan taalvaardigheden. Dat vraagt een andere
aanpak: de drempel verlagen en stigmatisering vermijden.’
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STADGENOOT EN HET
TAALAKKOORD
Stadgenoot heeft het Amsterdams
Taalakkoord ondertekend omdat de
corporatie laaggeletterde mensen
expliciet tot de doelgroep rekent. In
Nederland is twaalf procent van de
inwoners laaggeletterd, in Amsterdam
is dat achttien procent. En dat is
gemiddeld. In Zuid ligt het gemiddelde lager, in Zuidoost, Noord en NieuwWest is een op de drie bewoners
laaggeletterd. Veel van die laaggeletterde mensen huren bij corporaties.
Stadgenoot wil deze mensen goed
bedienen, door eenvoudige taal te
gebruiken, door ook zonder tussenkomst van geschreven taal bereikbaar
te zijn (via de telefoon en fysiek
contact) en het op digitaal vlak zo
simpel mogelijk te houden.

Hoe kan laaggeletterdheid bij nieuwe
generaties voorkomen worden?
‘Het is een weerbarstig probleem want
ook nu is tien procent van de jongeren
die van school komt, laaggeletterd.
Het is eigenlijk niet voor te stellen dat
dat kan, maar het is wel de realiteit.
Er gaat dus iets mis in het onderwijs
en leesvaardigheid is en blijft een
aandachtspunt. De thuissituatie en
de ondersteuning die kinderen thuis
krijgen, is daarbij ook van belang.
Daarom geven we ook veel aandacht
aan ouders, onder meer via subsidies
om taalachterstand tegen te gaan. Want
als ouders de taal niet goed beheersen,
dan zijn zij ook niet geneigd op school
te gaan praten over de vorderingen
of problemen van de leerling. Taal is zo
fundamenteel.’

Inmiddels werkt Stadgenoot met een
panel uit het netwerk van de organisaties van het Taalakkoord. Stadgenoot
heeft met hen de nieuwe website
getest. Dat heeft tot aanpassing van
taal en structuur geleid. Stadgenoot
gaat dergelijke panels vaker gebruiken
voor het testen van voorlichtings
materiaal. Daarnaast organiseert
Stadgenoot samen met de stichting
Lezen en Schrijven bewustwordingsbijeenkomsten voor medewerkers van
de corporatie. Zij leren hoe zij laaggeletterdheid kunnen herkennen en
hoe vervolgens te handelen. Het
past in de ambitie van Stadgenoot om
klantgericht te zijn. Niet alleen door
goed bereikbaar te zijn, maar ook door
begrijpelijke taal te gebruiken.

‘Huurders lopen
misschien iets
mis waar ze recht
op hebben’

Wat is uw ambitie met betrekking tot
laaggeletterdheid?
‘Het probleem laaggeletterdheid moet
de stad uit. Met minder neem ik geen
genoegen. Het zou ook uitermate
cynisch zijn als ik de ambitie zou hebben
vijf procent minder laaggeletterdheid
in de stad te willen. Ik doel dan wel op
de onnodige laaggeletterdheid. Een
deel van de Amsterdammers heeft niet
de cognitieve mogelijkheden om
B1-niveau te halen. En je moet je afvragen of je iemand van boven de zeventig jaar nog moet willen helpen. Het is
wel een kwestie van perspectief.’ 
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Platanenweg voortaan
Street Art Road
De Platanenweg in Amsterdam-Oost
is door Amsterdam Street Art
getransformeerd tot Street Art Road.
Een internationaal gezelschap
van kunstenaars heeft in opdracht
van Stadgenoot de ‘kopgevels’ van
vijf kortgeleden gerenoveerde woonblokken onder handen genomen.
Onder het motto ‘If walls could speak’
zijn tien grote muurschilderingen
aangebracht. Het thema van alle
muurschilderingen is ‘Amsterdam
voor iedereen’. De zwevende vrouw
staat symbool voor de vrijheid van
Amsterdam. 
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veel in de eigen medewerkers. Tien jaar

re bewoner op driehoog. Die huurder

ook aan individuele bewoners uit wat

krijgen over hun woonomstandigheden.

geleden kreeg ik mijn eerste bijbaantje

is wellicht gebaat bij een woning op

de verhuismogelijkheden zijn.’

En verder te laten kijken dan vandaag.

bij de klantenservice. Daarna heb ik

de begane grond of één met een lift.

Je moet je in hen verplaatsen om be-

veel mogelijkheden gekregen om door

Of denk aan gezinnen die met drie of

weging op gang te kunnen brengen.’

te groeien in het bedrijf.’

2018

2016

Sociale huurwoningen (inclusief onzelfstandig)

Parkeerplaatsen

Vrijesectorhuurwoningen

Totaal

Bedrijfsruimten

Woningen: eraf en erbij
394

2017

2016

550
731

-280

Totaal bij
Totaal af
Per saldo

270
140

-591

411

2015

566

+172

-149

262

36.202
2015

meer kinderen in een krappe drie-

2018

29.735

35.514

2017

3.109

Ik probeer mensen aan het denken te

1.841

lingen onder de aandacht en leg soms

1.517

de belangen van de huurders, maar ook

woning verhuizen. Denk aan een oude-

3.015

vermogen en begrip voor hun situatie.

1.838

verbeteren, breng de bestaande rege-

1.384

‘De organisatie investeert niet alleen in

huurders naar een beter passende

29.277

Waarom ben je trots op Stadgenoot?

vraagt veel geduld, veel inlevings

2.794

Wat vraagt de functie? ‘Mijn werk

heel divers. Ik probeer systemen te

1.761

kamerwoning verblijven. Mijn werk is

waar nodig te bevorderen, dat onze

1.436

Waar werk je nu aan? ‘Ik probeer

Stadgenoot 2018 in cijfers

Ontwikkeling 2015 – 2018

35.027

projectleider
Passend Wonen

2.857

FUNCTIE

37 jaar

29.117

LEEFTIJD

Portefeuille: wonen, bedrijven, parkeren

1.789

10 jaar

1.382

IN DIENST BIJ STADGENOOT

28.999

Trots op Stadgenoot

35.108

NAAM

Pieter van Pol

Na enkele jaren van krimp groeit
de woningvoorraad weer. In 2018
werden er 566 nieuwe woningen
gebouwd en ontwikkeld. Na
aftrek van verkoop en sloop was
de netto-groei 172 woningen.
Eind van het jaar was de bouw
van 600 nieuwbouwwoningen in
voorbereiding. In 2018 had
Stadgenoot 30.553 woningen,
waarvan 29.117 (95%) in de
sociale sector. Gemiddelde huur
is hier € 516 per maand.
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Betaalbaar wonen
Nieuwe verhuringen
84% < € 640*

Sociale huur tot aftoppingsgrens

7% < € 710*

Sociale huur boven aftoppingsgrens

7% < € 1.003*
Vrije sector: middeldure huur

De huren van de meeste (op-)
nieuw verhuurde woningen liggen
onder de € 640 in de maand.
Nieuwe huurders met een
inkomen onder de inkomens
grenzen voor de huurtoeslag
mogen wettelijk niet duurder
huren dan dat bedrag. Woningen
met een huur tot € 710 worden
sociale huurwoningen genoemd.
Woningen met een huur boven
€ 710 vallen in de vrije sector. Die
kent twee delen: woningen met
een huur tussen € 710 en € 1.003
behoren tot het middensegment,
woningen met een huur daarboven
heten ‘dure huur’.

2% > € 1.003*
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Betaalbaar wonen
Huurverhoging per 1 juli 2018
Sociale huurwoningen
3,4%
5,4%

< € 40.349*

< € 417

> € 40.349*

1,6%
4,4%

< € 40.349*

€ 417 – 640

> € 40.349*

Vrije sector: dure huur
*Huren per maand

< € 40.349*

€ 640 – 710

Nieuwe verhuringen (sociale huur)
636

Reguliere huishoudens

75

Statushouders

169

In 2018 kregen 1.371 sociale
huurwoningen een nieuwe
huurder. Iets meer dan de helft
ging naar bijzondere doelgroepen,
bijvoorbeeld naar mensen uit
de maatschappelijke opvang en
stadsvernieuwingskandidaten.
De rest (636 woningen) was voor
reguliere woningzoekenden.

0

> € 40.349*

< € 40.349*

> € 710

0

> € 40.349*

Indicatie / urgentie

51

47

75

Maatwerkregeling

20

250

Stek Oost: tijdelijk project
jongeren en statushouders

2014

Door er bovenop te zitten is het
aantal ontruimingen door huurschuld weer gedaald. Van de
15 ontruimingen met huurschuld
waren er 5 alléén door huurschuld.
Er was 10 keer sprake van een
combinatie met onrechtmatige
bewoning of overlast.

71

Stadsvernieuwingskandidaten

Totaal

4,0%

Minder ontruimingen door huurschuld

99

1.371

4,2%

*inkomen per jaar

Maatschappelijke opvang

67

De hoogte van de huurverhoging
hing in 2018 af van huurprijs en
inkomen. De gemiddelde huurverhoging was voor huurders van
sociale woningen 1,4% en daarmee gelijk aan de inflatie. 8% van
de huurders kreeg vanwege een
hoger inkomen een inkomens
afhankelijke huurverhoging van
gemiddeld 4,2%. In de vrije sector
was de huurverhoging gemiddeld
2,3%. Stadgenoot vroeg hiermee
zeker niet de maximale wettelijk
toegestane huurverhoging.

2015

2016

2017

15
2018

De strenge aanpak van woon
fraude (onderhuur, airbnbverhuur, hennepteelt) resulteerde
in 162 woningen die weer
beschikbaar zijn gekomen voor
nieuwe verhuur.
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Passend wonen

59

25

16 30

Woningruil

Van
hoog
naar
laag

Van
groot
naar
beter

130

Optimaal gebruik van de woningvoorraad is essentieel. Grote
gezinnen hebben een ruime
woning nodig, eenpersoons
huishoudens kunnen toe met iets
kleiners. Door actief beleid
kwamen 130 huishoudens beter
op hun plek.
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De klant centraal

Proces

Klanttevredenheid staat hoog
in het vaandel bij Stadgenoot.
De ambitie is over de hele linie
een 8 als rapportcijfer, met zo
min mogelijk onvoldoendes.

Rapportcijfer

% lager
dan een 6

8
Bemiddeling
grote
gezinnen

Waar gaat de huur naartoe?

15%

7%

Nieuwe huurders

Totaal

Van de huurinkomsten over 2018
ging 84% naar diverse soorten
kosten en uitgaven. Er bleef 16%
over voor nieuwe investeringen
op het gebied van woningverbetering en nieuwbouw.

Vertrokken huurders

10%

Reparatieverzoeken

19%
20%

Planmatig onderhoud (bouwkundig)

Planmatig onderhoud (installaties)

0

Verkoop

0

Nieuwe verhuringen bedrijfsonroerend goed (BOG)

0

Verhuurdersheffing en saneringssteun

7%

Belasting en verzekering

4%

Nieuwe verhuringen parkeren

1%

Sociaal beheer, leefbaarheid

24%

Rentelasten

19%

Woningonderhoud

18%

Kosten organisatie

16%

Investeringen

Energie
Gemiddelde energie-index

1,66

label

C

De verduurzaming van de
woningvoorraad krijgt vorm.
De CO2-monitor laat zien dat
de uitstoot sinds 2010 met
14% is gedaald. In 2018 werden
3.600 labelstappen gemaakt.
Gemiddeld energielabel is nu C
(energie-index: 1,66). In 2023
moet dat label B zijn.

