WA A R
E E N TO E KO M ST ‘ D I E W I J W Ò R D E N Z I E N ’

MENSEN

HUIZEN

VO O R W O O R D
Met een glimlach denkt hij terug aan de tijd van Twitter en Facebook. Alles
werd toen in ‘soundbites’ de wereld ingestuurd. Hij had zich er altijd over verbaasd dat al die ‘followers’ en ‘friends’ het blijkbaar moesten weten als je je
hond uit ging laten. In zijn geval was dat een zeer welopgevoede Golden Retriever. Hij woonde, ondanks zijn hoge leeftijd en afhankelijkheid van zorg nog
steeds op dezelfde plek. Dichtbij werd een groot zorgcomplex omgebouwd tot
woonunits voor startende ZZP-ers en hun 70+-coaches. Het MOC (Maatschappelijk Ondernemingscentrum), in zijn tijd heette dat ‘Woningcorporatie’, was
daarvoor verantwoordelijk. Hij had zich zijn hele werkzame leven lang ingezet
voor mensen die een steuntje in de rug nodig hadden. Of ze nu in Assen woonden of in Afrika, in Meppel of in Martin, Slowakije. Het was goed om te zien
dat zijn inspanningen destijds niet voor niets waren geweest. Eindelijk werd de
maatschappelijke zaak integraal aangepakt…
Een droom van een verre toekomst? Of iets waar nu concreet aan gewerkt
wordt? Dit boek geeft een beeld van Woonconcept, maatschappelijke onderneming in het wonen. Dat beeld wordt opgebouwd vanuit zo’n 25 projecten
en activiteiten en, minstens zo cruciaal voor de maatschappelijke betekenis
van de corporatie, drie grote herstructureringsgebieden. Het zijn projecten uit
de afgelopen 25 jaar en van de nabije toekomst. En dat is niet toevallig. In die
periode drukte directeur / bestuurder Hedzer van Houten een groot, bevlogen
en indrukwekkend stempel op het werk van Woonconcept. En hij inspireerde
en enthousiasmeerde de hele organisatie tot deze vorm van corporatie zijn.
Hedzer ziet vertrouwen als basis voor het handelen, initieerde belangrijke herstructureringen en nieuwbouw, verrijkte het interne vocabulair met een term
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als reciprociteit, omarmde de mobiele woonwinkel, voerde meerdere hoogbouwdiscussies, werd in april ontvangen door Sinterklaas en houdt de grote
(landelijk, politieke) en kleine wereld (die van de individuele bewoner) bij elkaar.
Als dat geen kleurrijke aanvoerder is… Hedzer is er de man niet naar om uitgebreid terug te blikken.‘In ’t verleden ligt het heden. In het nu wat komen zal’,
zei Potgieter. Teksten en foto’s in dit boek gaan over verleden, heden en
toekomst. Ze gaan over werk van de mensen van Woonconcept en hun samenwerkingspartners. Ter inspiratie voor wat komen gaat.
Het managementteam van Woonconcept,
Ineke Dilling, Roelof Smit, Geert Kruize, Ruud Adema, Ietse Jongsma en Sjaak Kruis
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E E N TO E KO M ST
‘DIE WIJ
1
WÒR DEN ZI EN’
‘Het was, meen ik, Potgieter, die het maatschappelijke gebeuren in dezen regel
heeft gekarakteriseerd: “In ’t verleden ligt het heden. In het nu wat komen zal.”
Indien wij, wordt hier gezegd, in het maatschappelijk gebeuren het nieuwe zien,
dan is dat nieuwe niet plotseling ontstaan. Het is gegroeid, het is ontwikkeld.
Waar ik vandaag bij de herdenking van wat men noemt het 650-jarige bestaan
van Amsterdam wil spreken over het besturen van deze stad, zal ik niet teruggaan in het verleden. Ik ga niet terug, geen 650 jaar, ook geen 50 jaar, zelfs geen
20. Wat ik wil zeggen, beperkt zich tot het besturen van Amsterdam vandaag,
het karakter van dit bestuur morgen.
Men zal van mij niet anders verwachten dan dat ik eerst van morgen spreek.
Morgen dan in den zin niet van een vage toekomst, maar van een toekomst die
wij wòrden zien. Een toekomst waaraan wij zien bouwen’.
Floor Wibaut sprak deze woorden in 1925 tijdens een diner in het paleis op de
Dam. Ze illustreren goed waar dit boek over gaat. Aan de hand van activiteiten
en projecten schetsen we – letterlijk – een beeld van Woonconcept. En we proberen iets te vangen van de cultuur en omstandigheden die er toe hebben geleid dat Woonconcept is wat het nu is. Dat zegt namelijk veel over wat het

morgen kan zijn, zo kunnen we van Potgieter en Wibaut leren. Kàn zijn, want
dat gaat niet vanzelf. Niet voor niets draagt dit stukje de titel ‘een toekomst die
wij wòrden zien’. In dat wòrden zit hem de kneep: nostalgisch terug kijken mag
vermakelijk zijn. Van veel groter belang is om er de kracht van de continuïteit
in te leren zien. Zo kunnen we echt recht doen aan de inzet van onze voorgangers.
Wibaut was 14 jaar wethouder (1914-28) en volgens sommigen onderkoning
van Amsterdam. De Zeeuw van geboorte en zoon van een houthandelaar, was
daar gaan studeren. En aan het eind van zijn studie, in 1876, stelde hij vast: ‘Ik
voel me veel meer Amsterdammer dan de meesten, die er geboren zijn’. Hij
staat vooral bekend om zijn bemoeienis met de volkshuisvesting. De ‘bevordering van de woningvoorziening’ was inderdaad een van zijn kernthema’s.
Minder bekend is dat hij ook lang de financiën van het stadsbestuur beheerde.
Daaraan dankt hij zijn bijnaam ‘Wibaut de Machtige’, maar uiteindelijk was
het hem niet om macht te doen. Hij koppelde op een bijzondere manier socialistische idealen en bevlogenheid aan bestuurlijk pragmatisme.Welvaart in de
toekomst betekende voor hem ‘niet meer de rijkdom van regentenfamilies,
maar de voorziening in alle redelijke behoeften, stoffelijk, geestelijk, cultureel
voor het leven van de grote massa der werkers van de arbeidsklasse’. Wat is
vooral het tweede deel van dit citaat anders dan de missie van Woonconcept,
waarin staat dat we er zijn voor ‘het verschaffen van veilige en betaalbare huisvesting voor diegenen die daar niet zelf in kunnen voorzien. En we nemen onze
verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de leefbaarheid in ons werkgebied vanuit een oprechte en sociale betrokkenheid’. Voor minder doen we het
niet!
Woonconcept staat in die rijke traditie van de vaderlandse volkshuisvesting.
De oudste woningen die de corporatie heeft dateren immers uit 1914, het jaar
waarin Wibaut wethouder werd. De woningen aan de Meppeler Woldstraat
dragen de illustere bijnaam ‘de twaalf Apostelen’. Het zij ons dus op voorhand
vergeven als we met dit boek onze boodschap misschien wat al te enthousiast
uitdragen, want waar het hart vol van is...
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Citaten uit:‘Wibaut, onderkoning van Amsterdam’, Eric Slot en Hans Moor,
Amsterdam, 2009
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H ET LEEFBARE
WON EN
‘De tijd waarin allemaal aparte huizen in aparte straten werden gebouwd is
ook voorbij omdat de geestesgesteldheid verandert. De veranderde geestesgesteldheid is ook van invloed op de stedebouw. Dit geeft mede het voordeel
dat veel meer accommodaties mogelijk zijn dan anders zouden kunnen worden aangebracht’, zo meldt een trotse burgemeester mr. A. Kleijn van Meppel
in 1955 bij de oplevering van de eerste flatwoningen van de Meppeler woningstichting in Haveltermade. Had hij kunnen weten dat 45 jaar later een van
die complexen, de ‘Lange Jammer’ zo’n kristallisatiepunt van problemen zou
worden, dat besloten werd tot sloop ervan? Er staat nu een rij eengezinswoningen (jaren-dertigstijl) met voor- en achtertuin, gewoon aan de straat. De
‘geestesgesteldheid’ is blijkbaar weer veranderd.
‘Stadsvernieuwing’ was ooit het motto. Toen het niet meer alleen om verbetering van de fysieke omgeving ging, werd het ‘sociale vernieuwing’. En na nog
wat omzwervingen, waaronder het eufemistische ‘prachtwijken’, hebben we
het nu over de ‘wijkaanpak’. Drie grote en langdurige ontwikkelingen illustreren we in dit boek uitgebreid: Haveltermade (Meppel), Krakeel (Hoogeveen) en
Steenwijk-west.

Haveltermade
Voor Haveltermade is de basis een eind jaren negentig opgesteld wijkontwikkelingsplan (in ons vreselijke jargon vaak afgekort tot WOP), waarin globale
ontwikkelingen geschetst werden. Duidelijk was dat het een lange adem zou
vergen om de plannen te realiseren. En dat blijkt: sinds het jaar 2000 wordt er
fors aan Haveltermade gewerkt en de ontwikkeling is nog volop gaande.
Die lange adem betekent ook dat de globale plannen bestand moeten zijn
tegen de tand des tijds. In de eerste jaren was er sprake van forse economische
groei en een grote investeringsruimte. Sinds 2009, de kredietcrisis, staan we er
wat dat betreft heel anders voor. En hoewel er natuurlijk aanpassingen zijn gepleegd is er sprake van een grote mate van continuïteit. Een voorbeeld daarvan
is het wonen langs het Troelstraplein. Al in het wijkontwikkelingsplan stond
het voornemen een aantal flats (de ‘Vogeltjesflats’) te slopen en te vervangen
door nieuwbouw. Nu is het zo ver, terwijl het openbaar gebied inmiddels volledig is ingericht en er bij ligt met een vanzelfsprekendheid of het altijd zo geweest is.
‘Als corporaties zijn jullie minstens zo goed in staat als gemeenten om het werken in de wijken op maat voor de bewoners te doen’, zei onlangs de burgemeester van een van de grote steden. ‘Jullie kennen de mensen, hebben
dagelijks met ze te maken’. In dat werk komt het hele scala van activiteiten
die je als corporatie onderneemt tot uiting. Het maatschappelijk belang is dan
ook groot. In samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen en onderwijs
blijven voorzieningen in stand of worden ze beter toegankelijk gemaakt of efficiënter georganiseerd. Het multifunctioneel centrum de Magneet in het Hoogeveense Krakeel is daarvan – ook architectonisch – een mooi voorbeeld. Het
wijkwinkelcentrum van Haveltermade kreeg niet alleen een fysieke facelift,
maar ook een inhoudelijke impuls. Een sloop- en nieuwbouwprogramma zorgt
voor een aanzienlijke verbetering van de woonkwaliteit in Steenwijk-west,
zowel wat woningen als woonomgeving betreft.
Steenwijk-west
Wie kent Steenwijk-west niet? Het is zo’n naoorlogse wijk die je in veel steden
ziet. Voor 90% sociale huurwoningen, met leegstand en verpaupering, sociale
problemen en voorzieningen zoals scholen die verdwijnen. En het werd nog

erger door de lumineuze ideeën uit het begin van de groeistedenperiode.‘Haal
de kansarme woningzoekende hier naartoe, dan komt het vanzelf goed met
hen.’ Niet dus. Het is een bekend verhaal.
In 1998 werden plannen voor wijkverbetering gemaakt en de uitvoering werd
voortvarend ter hand genomen. Sinds 2001 wordt langzaam maar zeker de woningvoorraad meer gedifferentieerd, wordt meer licht en ruimte gecreëerd,
wordt aan wijkbeheer gedaan waar mensen uit de wijk, die langdurig werkloos
zijn, bij worden betrokken. Nu, tien jaar later, zijn de eerste resultaten bemoedigend, maar de wijk blijft kwetsbaar. Daarom is er nu een wijkvisie opgesteld
die loopt tot 2025. Stapje voor stapje wordt gewerkt aan de fysieke verbetering, die bewoners nu werkelijk zien en merkbaar waarderen. Daarnaast is er
een sociaal programma, waarbij de versterking van de eigen kracht van bewoners belangrijk is. Als er ergens sprake is van een lange adem dan is het hier: de
betrokken partijen binden zich aan het traject en daarmee aan elkaar voor de
volle periode tot 2025.
De Smederijen
Een wijkontwikkelingsplan is mooi, maar het kan beter dacht men in Hoogeveen. Te vaak kwam het voor dat op initiatief van gemeente, corporatie of welzijnsorganisatie, een wijk- of buurtverbeterplan werd opgesteld. Vaak ook nog
na jaren van waarschuwen en praten. De uitvoering lieten we over aan ingehuurde professionals, waarbij organisaties en bewoners input leverden. Als het
resultaat de professionals goed leek, uiteraard na toetsing in de wijk, kon de
uitvoering starten. Bewoners werden geregeld geïnformeerd, ze hadden inspraak, maar als het resultaat zichtbaar werd, bleek het nogal eens een ‘verrassing’ voor bewoners.
Je kunt het ook omkeren, dachten ze in Hoogeveen. Bewoners en hun organisaties inventariseren samen de vraagstukken die leven in de wijk en het dorp.
Op basis daarvan formuleren ze welke vragen, ideeën en behoeften er leven. Ze
maken een toekomstagenda en een uitvoeringsplan of ontwikkelplan. Elk dorp
en elke wijk bepaalt zo zelf wat er gaat gebeuren en welke verantwoordelijkheid bewoners zelf willen nemen. Uitgangspunt daarbij is de ‘Trits’. Die speelt
niet alleen bij het bedenken van oplossingen en aanpakken, maar ook bij het
nemen van besluiten:
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R O LV E R D E L I N G S M E D E R I J E N
Initiatiefgroep
Een groep van actieve bewoners, deels met veel contacten in het dorp/de wijk, deels niet. Ze geven het proces op weg naar een
Toekomstagenda vorm. Ze activeren en spreken andere bewoners aan volgens het principe: iedereen doet mee. Zij prioriteren
plannen en presenteren deze naar de buurt.
Gebiedsregisseur
Ondersteunt de Initiatiefgroep en zorgt dat zij haar werk kan doen, maakt kaders overzichtelijk, organiseert de deelname van
instanties aan dit proces, kortom: regisseert processen.
Opbouwwerker
Werft bewoners en ondersteunt de initiatiefgroep met werkvormen en methodes voor inventarisatie en prioritering.
Wijkteam buurtbeheer
Ondersteunt bewoners bij uitvoering van enkelvoudige acties. Zij beoordeelt de Toekomstagenda op de eenvoudige en complexe
oplossingen. De eenvoudige oplossing gaat als uitvoeringsplan naar de initiatiefgroep. De complexe oplossing gaat als ontwikkelplan naar het afstemmingsteam.
Stuurgroep Smederijen
Besluiten over ontwikkelplannen, kredieten, strategische en tactische vraagstukken.
Afstemmingsteam
Besluiten over operationele zaken en rapporteren aan de stuurgroep.

1 Wat kunnen bewoners zelf en wat willen ze zelf beslissen en uitvoeren;
2 Voor welke zaken hebben ze anderen nodig om te beslissen en uit te voeren;
3 Wat moeten anderen uitvoeren en beslissen waar bewoners wel een advies
op uit willen brengen.
Het resultaat is een Toekomstagenda voor de komende vijf jaar met – door bewoners geprioriteerd – de problemen die men gaat aanpakken. Problemen
kunnen eenvoudig zijn, waarvan de oplossingen met kleine bedragen snel uit
te voeren zijn, of ze zijn meer ingewikkeld. De eenvoudige vraagstukken worden omgezet in een uitvoeringsplan. Uitgangspunt is dat de bewoners en organisaties het zelf doen, ondersteund door buurtbeheer. Voor de financiering
van het Uitvoeringsplan wordt een beroep gedaan op het budget dat ieder
dorp of iedere wijk heeft. De ingewikkelde ingrepen, waarmee grotere bedragen gemoeid zijn, die complex zijn en veel tijd kosten, staan in een ontwikkelplan. Voor de uitvoering is een professionele organisatie nodig.
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Feitelijk is de basis dan ook de toekomstagenda waarin bewoners en organisaties duidelijk hun doelen en wensen geformuleerd hebben. De match hiervan geeft richting aan de wijkverbetering. Dit betekent nadruk op onderlinge
samenwerking en communicatie. Bewonersinvloed en verantwoordelijkheid
zijn maximaal, ook financieel. Het vraagt van de professionals een meer vraaggestuurde manier van werken. Elke Smederij kiest overigens zijn eigen werkvorm.
De lijn van de Smederijen gaat uit van een grotere rol van de wijkbewoners.
Dat blijkt in de praktijk soms wel lastig. In dorpen en binnen één straat zijn
mensen nog redelijk te activeren. Op grotere schaal neemt de betrokkenheid
en sociale cohesie snel af. Er komen dan vraagstukken over de representativiteit van actieve bewoners, en hun mandaat.
De toekomst van werken aan wijken
Werken aan wijken wordt een steeds ingewikkelder vraagstuk. Een stukje uit
een parabel:’In Ersilia spannen de bewoners draden tussen de hoeken van de
huizen om de verhoudingen vast te leggen die de basis vormen van het leven in
de stad, witte draden of zwarte of grijze of wit-zwarte, al naargelang ze familieverhoudingen aangeven, handelsverhoudingen, gezagsverhoudingen, verhoudingen die iets vertegenwoordigen. Als er zoveel draden zijn dat je er niet meer
tussendoor kunt, gaan de bewoners weg: de huizen worden afgebroken; alleen de
draden blijven en de punten waar ze vast zitten.’1 Gedragspatronen (de ‘geestesgesteldheid’ volgens burgemeester Kleijn?) veranderen, relaties en verhoudingen worden ingewikkelder, wonen, werken en recreëren beginnen zich
anders tot elkaar te verhouden. Als je dit soort zaken, zoals in Ersilia, zichtbaar
zou maken in draden is de vraag of je er nog uitkomt. Ook de digitalisering
heeft hier grote gevolgen. Waar we sterk de neiging hebben het prettiger
wonen te bevorderen door te werken aan sociale cohesie vormen de social
media langzamerhand een minstens zo belangrijk communicatiemiddel als de
buurtbarbeque. En social media storen zich niet aan buurt- of wijkgrenzen.
De recente financiële crisis heeft ons geleerd dat de bomen niet meer tot in de
hemel groeien. Dat we minder kunnen investeren en zuiniger moeten zijn op
wat we hebben. Het leidt bij veel corporaties, maar niet alleen daar, tot zogeheten ‘kerntakendiscussies’. Zo niet bij Woonconcept. De opvatting over waar de
corporatie voor staat blijft dezelfde; prettig wonen en leven voor mensen die een
steuntje in de rug nodig hebben en hen, als het kan, een stapje verder helpen.

De afweging wat we daaraan kunnen doen zal de komende tijd scherper gemaakt moeten worden. En daarin kan (het containerbegrip) leefbaarheid wel
eens een cruciale plaats in gaan nemen. Op belangrijke punten richten we ons
werk en de organisatie daar al op in:
De individuele bewoner krijgt steeds meer te zeggen over de binnenkant van
de woning. Individueel maatwerk in onderhoud maakt dat bewoners de woning steeds meer als ‘hun’ woning zullen zien. Nu verreweg het grootste deel
van de woningzoekenden hun nieuwe of andere woning vinden via internet
zijn de woonwinkels die we daarvoor hadden niet meer nodig. Daarvoor in de
plaats komen steunpunten van waaruit gebiedsgericht gewerkt wordt. Ook
daarin wordt steeds meer gezocht naar een bij de buurt passend maatwerk.
Het werken in wijken en buurten is altijd een combinatie van fysieke en sociale activiteiten en dit zal een continue werkwijze blijven. Continuïteit zit ook
in de samenwerking met de andere partners in wijk en buurt. Dat belang zal,
met minder middelen, alleen maar toenemen. De afweging waar op in te zetten en wat tot uitvoering te brengen, zou echter veel integraler kunnen dan
nu vaak gebeurt. Het vastgoed en haar waarde-ontwikkeling blijft van groot belang voor de financiële gezondheid van de corporatie. Dat betekent niet dat
leefbaarheid op de tweede plaats komt, achter de kwaliteit en de waarde van
de woning. Integendeel, om structurele resultaten te kunnen bereiken moet
de investering in de leefbaarheid van lange duur zijn. Het is – zeker in samenwerking met andere partners – zelfs goedkoper dan de veelal niet rendabele investeringen in het vastgoed.
De basis ligt er. Nu de ‘moderniteit’ er nog mee verbinden.

1

Citaat uit:‘De onzichtbare steden’, Italo Calvino, Amsterdam 1981
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H AV E LT E R M A D E
Meppel
Wijkwinkelcentrum Haveltermade
22 koop en 21 sociale huurappartementen en een wijkwinkelcentrum
Herstructurering van de wijk Haveltermade
Beltman, Enschede
2008
28 sociale koopwoningen Dudok en Berlage
Artès, Groningen
2004
Vogeltjespark
28 koopwoningen en 12 koopappartementen
Herstructurering van de wijk Haveltermade, sloop en vervangende nieuwbouw
Massa, Rotterdam
In uitvoering
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W I B AU TST R A AT / S C H A P E R ST R A AT
Meppel
Park & Tuin
15 split level en 6 levensloop bestendige koopwoningen
Vernieuwende ontwikkeling van wonen en openbare ruimte
Moriko Kira, Amsterdam
2010
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KRAKEEL CENTRUMGEBIED
Hoogeveen
Multifunctioneel Centrum De Magneet 4.500 m2 + 16 zorgappartementen voor Vanboeijen
Brede School Apollo en Morgenster 3.000 m2 + 12 huurappartementen
Herstructurering van de wijk Krakeel
Skets Architectuurstudio, Groningen (Multifunctioneel Centrum)
LKSVDD, Hengelo (Brede School)
2009
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KRAKEEL
Hoogeveen
64 koopwoningen en 22 huurwoningen
Herstructurering van de wijk Krakeel, sloop en vervangende nieuwbouw
Daad architecten, Beilen
Faro, Lisserbroek
B+O Architecten, Meppel
2005
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KRAKEEL – DE METEOOR
Hoogeveen
24 zorgappartementen voor Vanboeijen en 22 huurappartementen
met commerciële plint en atrium
Herstructurering van de wijk Krakeel
DeZwarteHond, Groningen
2006
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ST E E N W I J K W E ST – PA R K Z I C H T
Steenwijk
12 zorgeenheden voor bewoners met een meervoudige beperking voor Vanboeijen
Zorgvastgoed en herstructurering en differentie in een eenzijdige woonwijk
MAD Johannes Moehrlein, Groningen
2008
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ST E E N W I J K W E ST
Steenwijk
55 koopwoningen, 21 huurappartementen en 3 zorgwoningen voor Frion
Herstructurering van de wijk Steenwijk West, sloop en vervangende nieuwbouw
Massa, Rotterdam
2003 / 2004
Sociale huur- en koopwoningen
Bureau Noordeloos, Groningen
2009

29

OV E R D E
B E T E K E N I S VA N
ARCH ITECTUU R
Avi Friedman, de Canadese hoogleraar architectuur, voelt zich gammel en draait zich nog
eens om in z’n bed. Hij overweegt om een dagje thuis te blijven, maar realiseert zich op
tijd dat hij op de McGill Universiteit van Montreal een belangrijke bijeenkomst moet voorzitten. Friedman loopt, onderweg naar de metro, een cafetaria in om koffie te drinken en
snel wat te eten. Meer dan ooit ergert hij zich aan de onpersoonlijke sfeer van plastic en
aan de grond vastgenageld metalen meubilair. Het voelt er niet prettig. Friedman vraagt
zich af waarom de ene plek goed voelt en de andere niet. Hij gaat op onderzoek uit en bezoekt de meest uiteenlopende plekken op de wereld. Van een theehuis in Istanbul tot een
markt in Hong Kong, van het Winterse Fargo in North Dakota tot de Amsterdamse Singel.
‘Goede plekken’, zo constateert hij, ‘nodigen je uit en maken dat je terug wilt komen. Je
vindt ze per ongeluk of op aanwijzing van anderen. Zulke plekken moet je zelf ervaren,
waarderen en bewaren bij je andere kostbaarheden’.1
Een goede plek creëren, of het nu een gebouw is of openbare ruimte zoals een plein, dat
is waar architectuur en stedenbouw over gaan. Hoe moeilijk dat is blijkt wel uit de vele gebieden die binnen 50 jaar al weer een grondige verandering nodig hebben. En wat ‘goed’
is, blijkt soms ook volstrekt onvoorspelbaar. Het mooiste, misschien wel meest fascinerende plein ter wereld is het Campo in het Toscaanse Siena. In opbouw, maat en vorm tart

het alle door de theoretici als ideaal beschouwde verhoudingen. Maar volgens
Kees Fens2 is dit plein ‘het enige ter wereld dat degene die het betreedt, bedreigt met dolen. Er vanaf komen is even moeilijk als erop gaan’. Wie er geweest is, zal moeten bekennen dat hij gelijk heeft.
Friedman, die overigens een foto van het Campo gebruikt als omslag voor z’n
boek, laat ons zien dat zulke goede plekken overal op de wereld zijn. Ook Woonconcept heeft er op z’n minst enkele gemaakt. Want dat is ook het bijzondere
van architectuur. De samenleving is niet maakbaar, zo blijkt, maar met architectuur zijn we wel bezig met het maakbare deel ervan. Een paar voorbeelden
‘dicht bij huis’ (en uit dit boek):
De ‘12 Apostelen’ in Meppel vormen zo’n goede plek. De huisjes staan al bijna
honderd jaar met hun eigenwijze, geboogde portieken langs de Woldstraat.
De destijds gedurfde combinatie van metsel- en stucwerk en de afwisselende
dwars- en langskappen zorgen voor een vrolijk beeld.
Langs het Steenwijkerdiep staat een opvallende combinatie van mooie, lelijke,
moderne en traditionele wooncomplexen. Alles bij elkaar is het een karakteristiek ensemble, waardoor de plek allure krijgt. Maar vóór alles maakt het dat
het er prettig toeven is.
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De herstructurering van het Krakeel in Hoogeveen geeft een prachtig samenspel van woningen, water, groen, verblijfsplekken als de kinderboerderij en niet
te vergeten het multifunctioneel centrum ‘de Magneet’.
De zorgboerderij aan de Hoofdvaartsweg in Assen is een veilige en uitdagende
plek voor mensen met een handicap. Er is een nauwe relatie gelegd met de
buurt en de herbestemming is ontworpen met een enorme vanzelfsprekendheid.
De kracht van een ontwerp zit vaak niet in wat we mooi of lelijk noemen. Die
kracht zit vooral in het antwoord op de vraag of een gebouw of voorziening
past op de plaats waar die staat en de vanzelfsprekendheid waarmee het functioneert. De vernieuwing van het winkelcentrum van Haveltermade in Meppel
is daar een goed voorbeeld van. Karakteristieke toevoegingen aan en verbeteringen van bestaande gebouwen en een slimme inrichting van het openbaar
gebied maken dat het prettig is om er te komen.
Maar laat u niet misleiden. Het is vaak niet de uiterlijke vormgeving die een
plek goed maakt. Lucia Hartsuiker ontwierp in de jaren tachtig in Meppel al
woningen met een buitengewoon flexibele binnenkant. De moderne geïndividualiseerde bewoner kan er ook nu nog alle kanten mee op. En in de Hoogeveense Meteoorflat voor senioren is het in een laat stadium bedachte atrium
vooral een hele prettige ontmoetings- en verblijfsruimte.
In 1895 verklaarde H.P. Berlage, ontwerper van het mooiste stedenbouwkundige plan in Nederland (Amsterdam-Zuid) en van de Beurs, het volgende: ‘Er
valt niet meer aan te twijfelen... De volgende eeuw zal een kunst meer hebben, en wel eene kunst van en voor het volk, van en voor de gemeenschap’3.
Het is inmiddels wat later, maar we blijven ons best doen. Of het nu de scholengemeenschap van Ezinge in Meppel is of het Jannes v.d. Sleedenhuis aan
De Vecht in Hoogeveen.

1

Citaat:‘A Place in Mind, the Search for Authenticity’, Avi Friedman, Montreal, 2010

2

Ontleend aan:‘Het volmaakte korte stukje’, Kees Fens (red. Joost Zwagerman),
Amsterdam 2009

3

H.P. Berlage,‘Over architectuur’, Tweemaandelijks Tijdschrift 1, deel 2 (1895) 427
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E E N G E B O U W DAT
PA ST
Glas, heel veel glas. En het reikt van vloer tot plafond.
Grastapijt met hier en daar een variant van bakstenen.
De voeten in bewegend water, dynamisch geaccentueerd door kunst.
Een bodem die zorgt voor (nog meer) energie.
Veel transparante wanden.
De lift als verbinding tussen binnen- en buitenwereld.
Bakstenen gekocht voor het ontwerp klaar was.

‘Ontwerp een kantoor dat de visie van Woonconcept uitstraalt’, was de eenvoudige vraag aan architect Leo Kroon en binnenhuisarchitecte Mirjam Jansen.
Zij kozen voor transparantie door glas, dynamiek door water en milieubewust
zijn door het gebruik van bronnen en betonkernactivering. Maar vooral ook gelegen midden in de samenleving. Dat zijn begrippen die Woonconcept kenmerken.
Transparant
Als maatschappelijke onderneming is een corporatie helder in de keuzes die
zij maakt. Ze gaat goed om met de middelen die zij heeft en zij verantwoordt
zich voor wat zij doet, en nalaat. En als die corporatie handelt in de gebouwde
omgeving, dan loopt zij tegen grenzen aan. Van wat zij wel en niet mag en van
financiële risico’s bij projectontwikkeling bijvoorbeeld. Dat is een belangrijke
reden waarom Woonconcept gekozen heeft voor een holdingstructuur. De corporatie is het hart en de ‘BV’s’ doen het werk dat niet noodzakelijk door de corporatie zelf hoeft te worden gedaan. Het werk waarbij echte marktrisico’s
worden gelopen, maar waarmee vooral ook geld kan worden verdiend voor de
sociale taak van de corporatie. Sociaal investeren, maatschappelijk renderen
en commercieel verdienen. Kan het mooier? Het organogram lijkt een hele opgetuigde kerstboom. Maar als je je erin verdiept maakt dat organogram in feite
extra duidelijk wat de eigenheid van de corporatie zelf is.
Dynamisch
Slim omgaan met de ontwikkelingen die zich voordoen in bijvoorbeeld techniek, leven en welzijn en woonvoorkeuren. Het liefst erop anticiperen, voor
mensen die op de vrije woningmarkt onvoldoende worden bediend. Dat steuntje in de rug, dat is een kern van de corporatiezaak. Het is zoeken naar en vinden van eigentijdse en innovatieve oplossingen. Niet om modieus te doen,
maar om meerwaarde te bieden voor de mensen die op de corporatie aangewezen zijn.
Milieubewust
Een belangrijk deel van maatschappelijk ondernemen is zuinig zijn op onze natuurlijke hulpbronnen en daar verantwoordelijk mee omgaan. Maar dat is niet
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de enige reden dat energie en duurzaamheid belangrijk zijn voor Woonconcept. Net zo belangrijk is dat door energiezuinig te bouwen en onderhouden
het wonen goedkoper wordt.
Midden in de maatschappij
Prettig wonen en als het even kan maatschappelijk een stapje vooruit. Woonconcept wil daar naar handelen: doen wat nodig is, naar vermogen. Vaak is dat
door een woning te leveren, al dan niet in combinatie met zorg (door een zorginstelling). Vaak is dat ook door de leefbaarheid in wijken en buurten te helpen
verbeteren, voorzieningen in stand te houden of te helpen ontwikkelen. Een
werkgelegenheidsproject van anderen wordt ondersteund of een school wordt
gebouwd. Midden in de samenleving betekent vooral ook veel en nauw samenwerken met maatschappelijke partners en overheden. En soms spoort de
opvatting van die overheden, hoe terecht die ook vanuit hun eigen verantwoordelijkheid is geformuleerd, niet met die van de corporatie. Zo maakt de
rijksoverheid het de corporaties anno 2011 niet gemakkelijk om hun werk goed
en volledig te blijven doen. In dergelijke discussies laat Woonconcept zich nadrukkelijk horen. Niet om zichzelf zo nodig te profileren. Wel om de verworvenheden van meer dan een eeuw unieke Nederlandse volkshuisvesting te
koesteren.
In die zin klopt ook de plaats waar het Woonconcept kantoor staat: goed zichtbaar onderweg – sommigen zeggen opvallend, anderen zeggen aansprekend
– maar uiteindelijk toch echt in de stad en zo deel uitmakend van de samenleving.
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H O O F D K A N TO O R W O O N CO N C E P T
Meppel
Vervanging van te krappe kantoorlocatie Comm. De Vos van Steenwijklaan 10
VDH Architecten, Ede
2006
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LEIDERSCHAP
De Stuurgroep vergadert. Er ligt een ontwerp op tafel. Projectontwikkeling is
steeds meer een democratisch proces van afwegen, compromissen sluiten, rekenen, tekenen, en nog eens een rondje. Het poldermodel in optima forma. Het
resultaat is vaak iets waar iedereen vrede mee kan hebben. Maar als je de deelnemers nog eens recht in de ogen zou kijken, kon wel eens blijken dat weinigen er echt tevreden mee zijn. Natuurlijk, het klopt wat er wordt gebouwd, het
kan goed en steeds efficiënter beheerd worden, het is economisch verantwoord
en met een beetje geluk nog mooi ook. Wat wil een mens nog meer?
De Stuurgroep vergadert. Er ligt een ontwerp op tafel. De betrokken partijen
buigen zich erover. Woonconcept ontwikkelt in dit geval een gebouw voor een
zorginstelling. De bewoners zullen veel, zeer veel tijd doorbrengen in hun appartement. Zo mobiel zijn ze niet meer. En deze bewoners hebben geluk. Het
complex ligt aan de rand van een landschappelijk bijzonder gebied. Het ontwerp lijkt haalbaar. Iedereen gelukkig. Opeens zegt directeur-bestuurder Hedzer van Houten: ‘Er moet een knik in de gevels’. Verbazing alom. Weet hij wel
wat dat extra kost? We zijn er toch uit? ‘Dan kan namelijk iedere bewoner van
het landschap genieten’, is de enige toelichting die volgt. De Woonconcept medewerkers kijken elkaar met gemengde gevoelens aan. Ze hebben dit vaker
meegemaakt. Opnieuw rekenen, en verantwoorden waarom het plan duurder
moet worden. Opnieuw het besluitvormingscircus. Maar ze weten: die knik
gaat er komen. En diep in hun hart geven ze hun baas gelijk. Over twintig jaar
zal niemand vragen hoeveel het meer gekost heeft, maar zullen de bewoners
genieten van hun uitzicht. Het is zo’n abstracte zinsnede in de beleidsvisie van

Woonconcept: ‘bevorderen van de leefbaarheid in ons werkgebied vanuit een
oprechte en sociale betrokkenheid’. In dit geval krijgt die gestalte via een knik.
Als je met medewerkers praat over het leiderschap bij Woonconcept in de afgelopen vijfentwintig jaar krijg je ambivalente reacties. Zeker, het is bij vlagen
knap lastig als je het gevoel hebt dat de bestuurder soms z’n eigen gang gaat,
vooral als het om jóuw project gaat. Aan de andere kant krijg je volop ruimte
om initiatieven te nemen, ideeën te ontwikkelen en uit te voeren, kortom: verantwoordelijkheid te nemen en verantwoordelijk te zijn voor je eigen werk.
Zeker, je kunt z’n redeneringen niet altijd volgen. Waarom moeten we zorgprojecten gaan ontwikkelen volgens het ‘Deens model’? Aan de andere kant
komt er zoveel tot stand waar je trots op kunt zijn.
Wat is de betekenis voor Woonconcept van het type leiderschap in de afgelopen periode en wat leert ons dat voor de toekomst? ‘Om kleurloosheid te voorkomen heb je in de leiding van je organisatie creatieve karakters nodig’, zegt een
medewerker.‘Maar die zijn niet altijd voor iedereen even voorspelbaar’. Woonconcept is geen kleurloze, neutrale corporatie. Zij kiest onvoorwaardelijk voor
sociaal-maatschappelijk engagement, emancipatie van mensen die het minder
goed hebben of op zorg aangewezen zijn. Dat is, in de vijfentwintig jaar leiderschap door een bevlogen bestuurder, in de genen van de organisatie terecht
gekomen. Het leiderschap is er op gericht voor die doelgroep dingen tot stand
te brengen. Zo min mogelijk gehinderd door beperkende regels of bureaucratie. Niet te beroerd zijn zelf ook eens vuile handen te maken. Het maakt je overigens niet altijd geliefd bij degenen die er – terecht – zijn om regels te
handhaven of te zorgen dat de bureaucratie of het geld op orde zijn. Het voorbeeld van ‘de knik’ maakt duidelijk dat het uiteindelijk niet om het proces gaat,
maar om de mensen waarvoor je het doet. Dat geldt naar buiten toe. Evenzeer
geldt dat binnen de eigen organisatie. De mildheid die velen uitstralen bij het
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benoemen van de negatieve kanten van dat visionaire leiderschap komt door
de even onvoorwaardelijk gevoelde keuze voor en steun aan de eigen medewerkers als het er echt op aan komt.
Het inmiddels aangebroken tijdperk van digitalisering vraagt weer nieuwe eigenschappen van de leiding. Informatie is voor iedereen heel snel beschikbaar
en mensen reageren er onmiddellijk op en handelen daarnaar. Dat noodzaakt
ertoe, zeker als je innoverend en ondernemend wilt blijven, kaders scherp te
formuleren en de handelingsruimte voor medewerkers te vergroten. En dat
alles natuurlijk met een flinke vleug visie, mensgerichtheid en behoud van
genen.
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BEURSBERICHTEN

‘A P O C R I E F E N ’
VA N
W O O N CO N C E P T

Het is vrijdagmiddag. De werkweek

achter z’n bureau en begint te schrij-

was vol. Van ’s morgens vroeg tot

ven. Al snel danst zijn pen over het

’s avonds laat vulden de dagen zich

papier. Danst? Nou ja, het is bepaald

met besprekingen, overleggen, ver-

geen Zwanenmeer. Zijn driftige be-

gaderingen, meetings ( ja we spre-

wegingen hebben meer van de

ken van eind vorige eeuw),

tango. Hij glimlacht bij die gedachte

telefonades, werkbezoeken, stuur-

en denkt terug aan zijn eigen dans-

groepen en andere vermoeienissen.

les, lang geleden. Daar kwam hij niet

Het zou toch mooi zijn, denkt hij, als

verder dan het beginnersklasje. Nog

je wat meer baas was over je eigen

een krachtige handtekening eronder

agenda. Hij had het wel eens gepro-

en klaar. Hij staat op, doet z’n jas aan

beerd, maar hij had een broertje

en loopt over de gang naar de bui-

dood aan gestructureerd werken,

tendeur. Hij kijkt de ene na de an-

dus dat kon hij beter aan anderen

dere lege kamer in, op zoek naar

over laten. Nog een laatste briefje, en

althans nog iemand die hij een pret-

dan de week afronden. Hij zet zich

tig weekend kan wensen. ‘Typisch

een woningcorporatie op vrijdag-

iets bedenkt, en zijn handicap is dat

middag’, denkt hij als de deur achter

hij dat vaak doet, moet je het met-

hem dichtvalt. Hij stapt op de fiets

een omzetten in actie. Anders heb je

en rijdt het centrum in. Het is al

er niets aan.

weer half zes. De anderen zullen er

De belangrijkste spelers uit de stad

wel al zijn. Ambtenaren zijn altijd

zijn er. Ze missen dit uurtje niet

om vijf uur klaar. En hij kan het

graag. En zoals altijd wisselen ze

weten: hij was er ooit zelf een. Hij is

wilde ideeën en concrete plannen

benieuwd waar Wim – ondernemer

uit. Het wordt snel later. Hij kijkt

in overheidszaken – vandaag weer

naar buiten en denkt: vroeg donker

mee zal komen. Uiteraard heeft hij

al, terwijl het al voorjaar is.’ Hij kijkt

zelf ook nog wel een verrassend

op z’n horloge en schrikt. Weer niet

puntje. Ze vormen samen de spil van

op tijd thuis, terwijl hij toch beter-

dat ontspannen borreluur, waarin de

schap beloofd heeft. Hij neemt af-

stad iedere week weer vele malen

scheid en peddelt naar huis. De

fraaier gemaakt wordt dan hij al is.

gesprekken van daarnet zitten nog

Hij stapt van z’n fiets en loopt naar

in z’n hoofd. Hij glimlacht. Als maat-

De Beurs. Als hij naar binnen gaat

schappelijk ondernemer heeft ie

slaat de rook hem tegemoet. Een

weer z’n best gedaan. Hij weet zeker

rookverbod in de horeca is nog niet

dat het college van Burgemeester en

zo’n gek idee, denkt hij in een flits.

Wethouders dinsdag weer de nodige

Toch maar eens een balletje over op-

tijd zal besteden aan het agenda-

gooien. Zo werkt dat bij hem. Als je

punt ‘Beursberichten’. •

SAMEN-GAAN
Na 78 jaar single wordt het tijd voor

ren dan voor de ander. Maar het gaat

een vaste relatie. De partner blijkt

de goede kant uit. Het wordt mooi

ook al wat ouder en is, zoals dat in

neergezet in een metalen beeld.

jargon zo fraai heet ‘echt comple-

Twee karakters, de een formeel, de

mentair’. De ene is ondernemend,

ander beweeglijk, maar wel onder-

licht (nou ja, licht …) chaotisch, visio-

ling verbonden.

nair en springerig. De ander profi-

Na twee jaar twee-eenheid wordt

leert zich vooral als netjes,

het tijd voor de vervolmaking: een

georganiseerd, onberispelijk in het

drie-eenheid. Bij de twee-eenheid

werk, voorzichtig. De een heeft het

begint het ondernemende, infor-

alleen maar over mensen, inhoud,

mele en visionaire terrein te winnen.

actie. De ander is behoedzaam, pro-

Bij de nieuwe partner zijn de zaken

cesgericht, hiërarchisch. Bij de een

strakker georganiseerd, maar op in-

wordt de achternaam nooit gebruikt,

houd doen ze het daar samen. De

bij de ander de voornaam niet. Maar

nieuwe eeuw gaat in. Het samen

dat is maar een detail. De relatie is

gaan is voltooid.

officieel op 1 januari 1998. Het wordt

Ruim tien jaar later staat er een

een soort ‘living apart together’. Een

echte maatschappelijke onderne-

deel van de nieuwe twee-eenheid zit

ming. Midden in de samenleving,

in de ene stad, een deel in de andere

soms schurend langs de randen van

stad. En langzaam begint de groei,

de bureaucratie, maar altijd gericht

naar een gezamenlijk profiel. Voor de

op de mensen waar het om gaat. In

een is dat meer wennen en verande-

goede en in slechte tijden. •
47

ZO MOEDER, ZO DOC HTER

48

Over de eigenheid van corporaties

ben je een regionaal / landelijke in-

zegt George de Kam, hoogleraar in

stelling met tienduizenden wonin-

Nijmegen:‘De uitdaging zit in de

gen? Woonconcept heeft ca. 12.500

praktijk in het omgaan met de span-

woningen en behoorlijk wat maat-

ning tussen maatschappelijke doe-

schappelijk- en zorgvastgoed in de

len en het vinden van voldoende

regio Zuid-west Drente en Noord-

aansluiting bij de vastgoedwereld.

oost Overijssel. Redelijk overzichte-

De valkuil is steeds dat de vastgoed-

lijk, zou je zo zeggen. Toch zie je bij

activiteiten een eigen leven gaan lei-

veel corporaties hoge bedrijfslasten.

den en van de maatschappelijke

Goed en efficiënt werken is blijkbaar

doelen weglopen. Maar juist het

nog niet zo gemakkelijk. En dat heeft

bezit van vastgoed biedt veel moge-

ongetwijfeld te maken met het

lijkheden om maatschappelijk waar-

spanningsveld dat George de Kam

devolle dingen te doen’.1

beschrijft.

Maatschappelijke ondernemingen

Een jaar of tien geleden heeft Woon-

zijn hybride organisaties, die in een

concept er bewust voor gekozen een

complexe omgeving functioneren.

scheiding te maken in haar activitei-

Dat maakt ze kwetsbaar. De veelheid

ten tussen een sociaal maatschappe-

van mogelijkheden om het werk in

lijk en een commercieel deel. Om de

te vullen noodzaakt voortdurend

transparantie te waarborgen werd

keuzes te maken. Een sterke focus op

hiervoor een Holding opgericht. Ge-

wat bijdraagt aan de eigen doelstel-

kozen werd voor het oprichten van

ling is belangrijk. Hoe het werk

BV’s om zodoende kennis te verga-

wordt georganiseerd verschilt per

ren, risico’s te kunnen beheersen, in-

corporatie. Dat wordt niet alleen

novatief te zijn en waar nodig de

door de inhoud ingegeven, maar ook

concurrentie met marktpartijen aan

door de hoe de betreffende corpora-

te kunnen gaan. Ook kunnen hier-

tie in het volkshuisvestelijke leven

door financiële risico’s worden ge-

staat en het bijbehorende risicopro-

spreid en activiteiten, die minder

fiel. Leidt je als corporatie een rede-

goed passen bij een woningcorpora-

lijk passief beherend bestaan of ben

tie, maar wel een duidelijke meer-

je ondernemend en ontwikkelend?

waarde hebben, op een zuivere

Heb je een bezit van enkele duizen-

manier plaatsvinden. De BV’s mogen

den woningen in een gemeente of

‘geld verdienen’. Dit geld komt weer

ten goede aan de sociaal maatschap-

aan Woonconcept en op vele plaat-

pelijke activiteiten van de woning-

sen in het land. Woonconcept Vast-

corporatie. Maar onder de paraplu

goed is een krachtig projectontwik-

van de woningcorporatie luidt voor

kelingsbedrijf, dat naast de sociale

de BV’s: ’Wat voor de moeder geldt,

sector en zorg- en maatschappelijk

geldt ook voor de dochters’.

vastgoed ook volop participeert in de

Deze scheiding van activiteiten heeft

ontwikkeling van koopwoningen.

zich in de afgelopen tien jaar bewe-

‘Je moet als corporatie zelf, al onder-

zen. Zo is HomeTeam gespecialiseerd

nemend, de grenzen definiëren van

in het organiseren en uitvoeren van

het vrije veld waarin je kunt opere-

onderhoud aan sociale huurwonin-

ren. Soberheid en doelmatigheid vor-

gen en maatschappelijk vastgoed en

men een essentiële basishouding.

doet dat behalve voor Woonconcept

Daarnaast moet je vooral naar bui-

bijvoorbeeld ook voor verschillende

ten gericht investeren, je overhead

zorginstellingen. Woonscan levert

moet minmaal zijn,’ vindt George de

vastgoedbeheer, projectmanage-

Kam. Woonconcept heeft daarvoor

ment, veiligheid en energieadvies

zijn eigen vorm gevonden. •

1

Citaat: Op zoek naar maatschappelijk ondernemerschap, KWH-Rotterdam, Soest 2007.
De Kam is Hoogleraar Maatschappelijk Ondernemen met Grond en Locaties aan de
Radbouduniversiteit in Nijmegen.
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EEN MENSELIJK DRAMA
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Je wordt opgeschrikt door de tele-

gen je op het soms irritante af. Het

foon. Een drama in een van de wo-

maakt het niet eenvoudiger. Je stelt

ningen. Dit wil je niet meemaken,

je tegenover de journalisten niet an-

niemand wil dat. De ontspanning

ders op dan normaal: doordacht

van de vrije dag is onmiddellijk weg.

open. Voor zover je mag, want ook

Je staat meteen op scherp. Beroeps-

het recht moet zijn loop hebben. Een

deformatie? Nee, pure betrokken-

aantal eigenschappen komen nu ge-

heid. Een rare, hectische periode

weldig goed van pas. Je voelt aan dat

begint. Je spreken, zwijgen en han-

bewoners willen dat je handelt en

delen wordt door een ding bepaald:

dat doe je.

de mensen waar het om gaat, die

Je blijkt opeens in staat een moei-

verdrietig zijn, en onzeker. Die een

zame relatie te negeren, om de men-

plek moeten hebben, het een plek

sen te helpen bij wat echt nodig is.

moeten geven. Je plukt nu de vruch-

Keer op keer, week in, week uit. Je im-

ten van jaren zaaien. De mensen op

pulsen werken uitstekend. Je analy-

wie je nu moet kunnen vertrouwen

tisch vermogen helpt je daarbij. En

hebben dezelfde houding. Er hoeft

een beetje gevoel voor techniek is

niet over gesproken te worden. Dit is

ook niet gek. De vraag hoe het tech-

meteen een team. Je wordt voortdu-

nische probleem te verhelpen be-

rend bestookt door de media. Zij

hoeft weinig discussie. Alles

moeten verslag doen van wat ge-

opnieuw en zo gauw mogelijk. Met

beurt. Ze moeten analyseren en vol-

mensen neem je geen risico. •

E R I S M E E R DA N D R E N T H E E N OV E R I J S S E L 1
Nkosinathi en haar broertje Xhlaba

Londense corporatie – en een in East

en zusje Shoki zijn heel gelukkig in

London ondersteund door het Ne-

hun nieuwe appartement in East Lon-

derlandse Vestia. Volkshuisvesting

don, nadat ze jaren in een krottenwijk

was nagenoeg onbekend. Alles

leefden. Grace vluchtte uit Zimbabwe,

moest worden uitgevonden. Er was

belandde op straat en kreeg tijdelijk

een overheidsorganisatie, de Social

onderdak via een kerk. Nu woont ze in

Housing Foundation, die corporaties

een gerenoveerd oud pand.

met raad en daad ter zijde stond.
Een van de huisvestingspro-

Eind 1997 raakte Woonconcept be-

gramma’s van de Zuidafrikaanse

trokken bij de volkshuisvesting in

overheid is Social Housing dat in

Zuid-Afrika. In Gemiston, een indus-

1997 met hulp van Nederland is ge-

triestad ten oosten van Johannes-

start. Dertien jaar later is er een

burg, werd geholpen bij het

kleine volkshuisvestingsector ont-

opzetten van een nieuwe woning-

staan met zo’n twintig corporaties

corporatie. Er waren in Zuid-Afrika

die ongeveer 25.000 woningen be-

op dat moment nog maar twee an-

heren. De Social Housing Act die in

dere corporaties, een in Johannes-

2005 werd geproclameerd heeft als

burg – gesteund door een grote

belangrijkste doel de sector te regu-
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leren en financieren zodat ze kan

letterlijk voorbeeldig ‘volkshuisves-

groeien. Woonconcept heeft, via de

tingssysteem’. Corporaties daar kun-

financieringsstructuur van DIGH

nen steeds meer op eigen kracht en

(Dutch International Guarantees for

met binnenlands geregelde financie-

Housing) inmiddels garanties ver-

ring hun bestaande woningen behe-

strekt voor meerdere projecten van

ren. Lastiger ligt dat nog met de

met name Sohco, een corporatie ac-

ontwikkeling van nieuwe projecten.

tief in Durban, East London en Cape

Daar blijft de komende jaren nog

Town. Behalve garantstelling staat

steun van buiten bij nodig. Door

bij Woonconcept vooral kennisover-

daarvoor de middelen beschikbaar

dracht centraal. Een medewerker van

te stellen die eerder ook in de be-

Woonconcept is gedetacheerd bij de

heersfase nodig waren is geen

Social Housing Foundation.

nieuw geld nodig, maar een soort

In vergelijking tot vele andere lan-

revolving fund ontstaan.

den ontwikkelt zich, mede dankzij

Maatschappelijke betrokkenheid

dergelijke steun, in Zuid Afrika een

houdt niet op bij Lobith. •

1

Meer incidenteel steunt Woonconcept op vergelijkbare wijze initiatieven in
Oost-Europa. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het kader van de stedenband tussen
Hoogeveen en het Slowaakse Martin.
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PROJ ECTEN

WILLEM DE BOER HUIS
Hoogeveen
Hospice Willem de Boer Huis (Stichting Hospice Hoogeveen)
Realisatie van een hospice / maatschappelijk vastgoed
Bureau B+O, Meppel
2006

55

W I L H E L M I N A ST R A AT
Hoogeveen
32 sociale huurappartementen Morgenland
Invulling van een braakliggende locatie in het centrum van Hoogeveen met sociale
huurappartementen
Westra van der Ploeg, Drachten
2008

56

SCH UTLAN DEN
Hoogeveen
Vechtlocatie, Jannes van der Sleedenhuis
45 zorgeenheden, 7 woonkamers, 34 reguliere huurappartementen, 230 m2 semicommerciële ruimte, restaurant
Haykens Jansma Kremer, Groningen
In uitvoering
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D U YM A R VA N T W I ST W E G
Hoogeveen
Nieuwe Wendakker
Dagbestedingcentrum en kantoor voor Promens Care
Vervanging van een verouderde locatie aan de Zuidwoldigerweg
Bureau B+O, Meppel
2008

59

ZORGBOER DER IJ
Peest
Zorgboerderij met 12 wooneenheden en dagactiviteiten
Zorgvraag van Promens Care in het buitengebied
Bureau B+O, Meppel
2008

60

O O ST E R B O E R
Meppel
Basisschool 2Sprong en dagbesteding voor Vanboeijen
Maatschappelijk vastgoed
Team 4, Groningen
2008

63

KOEDIJ KSLAN DEN – R EMB RAN DT VAN R IJ N
Meppel
26 koop- en 27 huurappartementen, 16 zorgeenheden voor Promens Care,
1100 m2 gezondheidscentrum
Invulling van een oude garagelocatie met vastgoed en wijkfunctie
Fame, Arnhem
2005
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R E M B R A N DT H O F
Meppel
22 grondgebonden seniorenwoningen
1e Project dat beschermd wonen aan ouderen bood met inpandige verwarmde
binnengangen, gezamenlijke recreatie- en activiteitenruimte en gezamenlijke binnentuin
Architectenbureau Visman & Koezen, Meppel
1990
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CEI NTUU RBAAN
Meppel
41 sociale huurappartementen
Uitbreiding aan de rand van het centrum met appartementen voor senioren
LKSVDD, Hengelo
In uitvoering
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SCHOLENCAMPUS EZI NGE
Meppel
Maatschappelijk vastgoed met bovenregionale functie
Atelier PRO, Den Haag
In ontwikkeling

68

DE GERMAAN
Meppel
74 sociale huurappartementen, deels voor senioren
Bureau voor Architectuur, Kampen
1987
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O O ST E R B O E R – K L AV E RV E L D
Meppel
37 sociale huurwoningen met flexibele indeling,
uitgestelde koopmogelijkheid, sparen voor later
Wonen en werken aan huis
Lucia Hartzuyker, Amsterdam
1991
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O O STE R B O E R – D E B E E M D
Meppel
30 seniorenappartementen, peuterspeelzaal, kinderopvang
Seniorenwoningen in de wijk Oosterboer, maatschappelijk vastgoed/wijkversterking,
leefbaarheid
Architectenbureau Visman & Koezen, Meppel
1996
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73

P R I N S B E R N H A R D F L AT
Meppel
24 aanleunappartementen
Mogelijkheid voor senioren om zelfstandig te wonen met zorg op afroep dichtbij
Haykens Jansma, Kremer, Groningen
1995

74

MOLEN DE VLIJT
Meppel
Restauratie c.q. behoud van cultuur historisch erfgoed
Wouda en Van der Schaaf, Meppel
2003

75

ALLEE
Meppel
9 sociale huurwoningen
Aanvulling sociaal huurbezit in het centrum
Studio Dubovci, Meppel
2011

76

78

O O ST E R B O E R
Meppel
Afronding ringpark Oosterboer met manege, kinderboerderij, theehuis
Zorgvastgoed en wijkversterkende functie
Bureau B+O, Meppel
2009

79

O O ST E R B O E R – K L E I N BA ST I O N
Meppel
18 vrije sector huurappartementen en gemeenschappelijke ruimte
Aanvulling op sociaal huurbezet in de Oosterboer
Cruiming, Zuidhorn
2002

80

81

K R U I S ST R A AT 1 2
Meppel
Kruisstraat 12
Kamerbewoning in de binnenstad voor jongeren
Restauratie van een monumentaal pand
1996

82

LO CAT I E S V I S S C H E R S P O RT E N R E N D O
Steenwijk
25 sociale huurappartementen en 1100 m2 commerciële ruimte
Invulling van een braakliggende locatie aan de rand van het centrum
met sociale huurappartementen en commerciële ruimte
Bureau B+O, Meppel
In uitvoering
Huisvesting voor 18 cliënten van Frion
PvB architecten, Groningen
In uitvoering

83

ST E E N W I J K E R D I E P, D ’ WAT E R P O O RT
Steenwijk
D’Waterpoort, 88 koopwoningen, 78 koopappartementen, 36 huurappartementen
en openbare ruimte
Herontwikkeling van een bedrijventerrein aan het Steenwijkerdiep
Van den Berg, Houten / Van der Linde, Zutphen /IAA, Almelo / Fame, Hoogeveen / De
Velde, Kampen / BDG, Zwolle
2005, 2006, 2007

84

WOLDMEENTH E
Steenwijk
Watervilla Wildebras - Kinderdagverblijf, naschoolse opvang en kantoorruimte voor
Stichting Speelwerk
Maatschappelijk vastgoed met wijkversterkende/leefbaarheidfuncties
19 Het Atelier, Zwolle
2004

86

87

ST E E N W I J K E R W O L D
Steenwijk
Multifunctioneel centrum van 1476 m2.
Maatschappelijk vastgoed met leefbaarheidversterkende functie voor het dorp
19 Het Atelier, Zwolle
2010

88

VAN H EUVEN GOEDHARTLAAN, H ET AN KER
Assen
59 sociale huurappartementen
Aanvulling op de portefeuille sociale huurwoningen in Assen
Axes Architecten, Assen
In ontwikkeling

90

91

H O O F DVA A RTS W E G
Assen
Zorgboerderij met 6 eenheden, dagactiviteiten, theeschenkerij, theater
Integratie zorgvastgoed in de wijk Kloosterveen
Bureau B+O, Meppel
2007

92

93

OSHAARSEWEG
Echten
Oshaarseweg, 10 starters huurwoningen
Realiseren van betaalbare huisvesting voor jongeren in Echten
Daad, Beilen
In uitvoering
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