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  Inleiding 

Dit projectenboek sociale stijging maakt onderdeel uit van een onderzoek 
dat DSP-groep uitvoert voor Platform Corpovenista. Het beschrijft zestien 
projecten die mede beogen sociale stijging te realiseren. Met dit inventarise-
rend onderzoek wil Platform Corpovenista meer zicht krijgen op succesfac-
toren en knelpunten van dergelijke projecten. 
 
In het najaar van 2009 is aan de hand van een format informatie van meer 
dan 50 projecten verzameld en geordend (zie bijlage 1). De informatie is 
aangeleverd door de bij het Platform Corpovenista aangesloten woningcor-
poraties. In overleg met de begeleidingscommissie zijn  zestien projecten 
geselecteerd. Selectiecriteria waren: 
• Het project loopt al langer/is geïmplementeerd  
• Het project is (mede) gericht op het bevorderen van sociale stijging 
• De corporatie heeft binnen het project een duidelijke rol en inbreng 
• De projectleider is traceerbaar. 
 

 Schema 1 Geselecteerde projecten naar type interventie en corporatie 
Project Type interventie Corporatie 
1   VoorUit!  Mentorproject Ymere 
2   BOOT Mentorproject Ymere 
3   Cruyff Courts Sportstimulering Haag Wonen/Rentree 
4   XPoint Achter de voordeur Rentree 
5   Bewonersadviseurs Staalkans Achter de voordeur De Alliantie 
6   Koopgarant Koophuurarrangementen Ymere 
7   Watch Out Leerwerktraject  PWS 
8   Assistent buurtbeheerders Leerwerktraject  Portaal 
9   Prachtwerk in een prachtwijk Leerwerktraject  Haag Wonen 
10 Empowerment in de Transvaal Activeringsprogramma Ymere 
11 Foyer Henegouwerlaan Huisvesting en begeleiding Woonbron 
12 Je Eigen Stek Huisvesting Eigen Haard 
13 Bedrijfscatering ROC  Leerwerkbedrijf Portaal 
14 Squashing Kids Sportstimulering (talent) Ymere 
15 IBZW Woonbegeleiding Eigen Haard 
16 Restylen huishouden Activeringsprogramma Woonbron Delft 
 
 
De beschrijvingen in deze rapportage zijn gebaseerd op interviews met bijna 
veertig betrokkenen bij de zestien projecten. Een volledige lijst van de geïn-
terviewde personen is te vinden in bijlage 2. Verdere aanvullende informatie 
is verkregen uit projectplannen en evaluaties. 
 
 
Leeswijzer 
 
Dit rapport beschrijft de zestien projecten via een vergelijkbare opzet. Het 
eerste deel is telkens beschrijvend. Dit bestaat uit achtergrondinformatie, 
opzet en werking van het project. Het tweede deel gaat in op het projectver-
loop en resultaten. In het derde deel trekken we conclusies. 
In een aparte rapportage presenteren we een theoretische verkenning van 
het begrip sociale stijging en vindt een overall analyse plaats van het mate-
riaal uit de zestien projecten. In die rapportage worden ook conclusies ge-
trokken en doen we aanbevelingen. 
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 1 VoorUit! (Ymere, Amsterdam) 

 1.1 Beschrijving van het project 

  Achtergrond 

Het gebied Osdorp Midden is één van de aangewezen gebieden in het ka-
der van de Amsterdamse wijkaanpak. Osdorp Midden bestaat uit het Zuid-
west Kwadrant, de Borrendammebuurt, Stadstuinen en de Reimerswaal-
buurt. Osdorp Midden telt circa 10.000 inwoners. De bevolking is relatief 
jong: ruim een derde (34%) is jonger dan 23 jaar. In Amsterdam is dat ge-
middeld 25%. 65% van de bewoners is van niet-westerse afkomst. Daarvan 
is 48% Marokkaans. In de afgelopen jaren is het aandeel niet-westerse al-
lochtonen sterker toegenomen dan gemiddeld.  
Problemen rond schooluitval en werkloosheid manifesteren zich in het gehe-
le gebied. Verschillen tussen de buurten hebben vooral te maken met de 
fase waarin de stedelijke vernieuwing zich bevindt.  
De aanpak van het gebied is naast fysiek (sloop, nieuwbouw en renovatie 
van woningen en de herinrichting van de openbare ruimte) ook sterk sociaal 
gericht. Dit was in 2007 aanleiding voor W&S Transition management om 
VoorUit! op te zetten, een project dat de integratie van allochtonen in de 
Nederlandse maatschappij wil bevorderen. 
 

 
 
 

  Opzet 

Studenten van de Vrije Universiteit (VU) zijn minimaal 10 uur per week actief 
in Nieuw West. Als beloning krijgen zij daarvoor gratis huisvesting in sloop- 
of renovatiewoningen van Ymere en Far West. De studenten organiseren 
allerlei activiteiten voor de buurtbewoners. 
De deelnemende studenten worden door VU begeleid en voorbereid op hun 
taken in de wijk. Van tevoren wordt aandacht besteed aan verwachtingen en 
volgen zij een aantal workshops. Bovendien worden thema-avonden geor-
ganiseerd, bijvoorbeeld over omgaan met agressieve kinderen en hoe te 
handelen bij vermoedens van mishandeling. De studenten tekenen een con-
tract voor een jaar, maar bij voorkeur blijven ze meerdere jaren bij VoorUit! 
betrokken.  
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Het project is in september 2007 gestart. Per jaar wordt een nieuwe plan-
ning gemaakt, waarbij gelet wordt op een goede verdeling van nieuwe en 
meer ervaren studenten. Vertrouwde gezichten zijn een belangrijke factor 
voor de continuering van het project.  
 
 

  Doelen 

Doel van het project is het bevorderen van de integratie van bevolkings-
groepen. Het project creëert een ontmoeting tussen autochtonen en alloch-
tonen. De activiteiten zijn er op gericht om de relaties tussen autochtonen 
en verschillende etnische groepen duurzaam op te bouwen. Dit doel is uit-
gewerkt in aantallen studenten en aantallen uren maatschappelijke activitei-
ten.  
 
 

 1.2 Projectverloop en resultaten 

  Inzet en samenwerking 

Het project VoorUit is een initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam en 
W&S Transition management, in samenwerking met Ymere en Far West. De 
corporaties Ymere en Far West dragen samen zorg voor de huisvesting, de 
VU zorgt voor de rekrutering van studenten. De VU verzorgt, in samen-
spraak met de projectleider, het programma en de begeleiding van de stu-
denten. De activiteiten worden door de coördinatoren (studenten) begeleidt 
(een coördinator per wijk en een hoofd coördinator). Er wordt wekelijks ge-
rapporteerd aan de coördinatoren en de projectleider.  
In Osdorp stelt Ymere zes appartementen beschikbaar. De tien studenten 
delen met z’n tweeën een appartement en beschikken over een activiteiten-
appartement, waar ze activiteiten met kinderen en bewoners uitvoeren. 
Met de bijdrage van Ruimte voor Contact (van WWI) heeft VoorUit! een deel 
van de kosten kunnen financieren. Zo zijn activiteiten-appartementen inge-
richt, materialen voor de activiteiten gekocht en wordt er voor gezorgd dat er 
bij de activiteiten wat te drinken en snoepen is voor de kinderen. Daarnaast 
heeft de stichting vaste kosten voor het betalen van de projectleider en de 
coördinatoren. Tevens worden met de kinderen uitstapjes gemaakt naar 
musea en de universiteit. 
Huurderving voor Ymere is € 22.000,-. De totale begroting is € 200.000,-  
 
 

 
 
 



 Pagina 7 Projectenboek sociale stijging DSP - groep
 

  Projectuitkomsten 

De studenten organiseren voornamelijk activiteiten met kinderen van 4 tot 
12 jaar oud en met jongeren van 12 tot 16 jaar oud. De activiteiten variëren 
van huiswerkbegeleiding tot leesclub, sport, muziek, dans, tekenen, koken, 
knutselen, educatieve filmmiddag en straatspellen. De activiteiten vinden op 
vaste dagen plaats, zodat men weet wanneer welke activiteit is. De opkomst 
en resultaten worden wekelijks bijgehouden door de studenten. 
 
Bij de huiswerkbegeleiding proberen de studenten ook leervaardigheden bij 
de kinderen te ontwikkelen. Door de deelname van de kinderen worden ook 
de ouders bereikt. De ouders moeten de kinderen bij de studenten inschrij-
ven en vervolgens worden ze in een groep geplaatst. Omdat er een wacht-
lijst is voor de huiswerkbegeleiding houden de studenten elke keer bij wie er 
komt. Als een kind meerdere keren niet komt wordt contact opgenomen met 
de ouders. Er worden ouderavonden georganiseerd en de ouders moeten er 
voor zorgen dat de kinderen hun huiswerk en een pen meenemen.  
 
Met vrouwen worden vooral ochtendactiviteiten georganiseerd, zoals kran-
ten lezen, Nederlandse taal en conversatielessen. Met mannen worden 
vooral middagactiviteiten georganiseerd, zoals computervaardigheden en 
Nederlandse les. Dit brengt vaders dichter bij de wereld van hun kinderen en 
verbreedt het eigen gezichtsveld. Gezamenlijke activiteiten als kookmidda-
gen en sportlessen maken kinderen en ouders bewust van gezond eten en 
overgewichtproblemen.  
 
 

  Effecten voor deelnemers en maatschappij 

Op wijkniveau kunnen geen concrete effecten worden benoemd. De ver-
wachting is dat deelname aan de activiteiten zal groeien, dat de prestaties 
van kinderen op school verbeteren (bijvoorbeeld leesniveau) en dat de jeugd 
minder op straat hangt en de vrije tijd constructiever besteedt. Als gevolg 
van de activiteiten wordt de Nederlandse taal in toenemende mate gebruikt. 
Door bekendheid van het project en de aanwezigheid van de studenten in 
de buurt verbetert de leefbaarheid en ontstaat betere communicatie tussen 
allochtonen en autochtonen die samen in de wijk wonen. Daarnaast worden 
maatschappelijke onderwerpen en problemen in de wijk bespreekbaar ge-
maakt. 
 
Effecten individueel 
De projectleider ziet veranderingen ontstaan bij de buurt, de deelnemers, de 
bewoners en de kinderen. De meeste studenten van het project VoorUit! zijn 
van Nederlandse afkomst. Het feit dat zij daar wonen en werken is een vorm 
van integratie. De voorbeelden laten zien dat niet alleen interetnische con-
tacten ontstaan, maar ook intergenerationele en klasse-overstijgende con-
tacten. De kinderen en bewoners komen door de activiteiten in contact met 
studenten, maar ook komen de bewoners onderling met elkaar in contact. 
Integratie is een middel dat gebruikt kan worden om te leren op tijd naar bed 
te gaan, gezond te eten, regels over samen spelen, beter huiswerk doen et 
cetera. Het gaat er niet alleen om dat mensen elkaar ontmoeten, maar juist 
ook om wat ze samen doen.  
 



 Pagina 8 Projectenboek sociale stijging DSP - groep
 

Effecten corporatie 
Vorig jaar heeft VoorUit! de scholen benaderd voor samenwerking, dit jaar 
lag het initiatief bij de scholen. Volgens Ymere zijn de studenten waardevol 
voor de sociale professionals in de buurt. Voor Ymere zijn de studenten ook 
een gedeelte van het gezicht in de wijk: zij zijn (samen met de medewerkers 
van Ymere, zoals de huismeester en de woonconsulent) de oren en ogen. 
De studenten hebben telefoonnummers van de professionals zodat zij direct 
in actie kunnen komen als dat nodig is. Andersom doen de professionals 
soms een beroep op de kennis van de studenten. 
 
 

  Succes- en faalfactoren 

• Blijf flexibel en dynamisch. Reflectie is nodig om te weten of het goed 
gaat. Indien een activiteit niet loopt moet je stoppen of het anders doen. 

• Luister naar de vraag en de belangstelling in de wijk. 
• Studenten wonen in de wijk, waardoor de vertrouwdheid en bekendheid 

snel groeit. 
• Zoek partners in de wijk. Gebruik de gezamenlijk kennis en kunde, sa-

men bereik je meer.  
 
 

  Voorwaarden 

• Werk van onderop, vanuit de wijk. Sluit ook aan bij activiteiten die er al 
zijn en leg geen dingen van bovenaf op. Waar liggen de kansen?  

• Eén organisatie of persoon moet de trekker zijn van het project en er 
voor zorgen dat anderen mee willen doen. 

• Rapporteer wat je doet en hoe het gaat. De studenten rapporteren weke-
lijks via een digitale vragenlijst, wat, wanneer en hoe lang ze gedaan 
hebben, met wie ze dat samen hebben gedaan en hoeveel mensen heb-
ben deelgenomen. De coördinatoren en de projectleider lezen en analy-
seren de rapportages en trekken vervolgens hun conclusies. 

• Ymere en Far West willen blijvend huisvesting beschikbaar stellen. De 
stichting zoekt naar aanvullende financiering voor 2010 – 2011 en verder. 

• Betrokken en bevlogen studenten die niet alleen een gratis huurwoning 
willen, maar die zich beseffen dat ze een commitment aangaan van 10 
uur per week vrijwillige maatschappelijke inzet. 

 
 

  Maatschappelijke kosten en baten 

Dankzij dit initiatief zijn studenten 10 uur per week maatschappelijk actief. In 
Osdorp wonen 10 studenten in woningen van Ymere. Dit betekent 100 uur 
per week vrijwillige inzet. Daar staat tegenover dat Ymere jaarlijks ongeveer 
€ 20.000,- investeert. Andere financiers maken de activiteiten van de stu-
denten mogelijk. 
 
 

 1.3 Conclusies 

Ymere en de uitvoerende stichting hebben beide belang bij een goede uit-
voering van dit project. Niet in de laatste plaats draagt het bij aan de 
schoolprestaties van kinderen, minder hangen op straat en een constructie-
ve besteding van de vrije tijd. Door bekendheid van het project en de aan-
wezigheid van de studenten in de buurt verbetert de leefbaarheid en ont-
staat betere communicatie tussen allochtonen en autochtonen die samen in 
de wijk wonen. Ook worden maatschappelijke onderwerpen en problemen in 
de wijk bespreekbaar gemaakt. 
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 2 BOOT (Ymere, Amsterdam) 

 2.1 Beschrijving van het project 

  Achtergrond 

In het Wijkactieplan De Baarsjes (2007) staat beschreven dat dit Amster-
damse stadsdeel onmiskenbaar de richting opgaat van de stadsdelen Oud-
West en Westerpark. Het gebied lijkt steeds meer op het centrale deel van 
de stad. Ymere heeft 50% van het woningbezit in de Chassébuurt. Het aan-
deel niet-westerse allochtonen neemt af en het gemiddelde inkomen stijgt. 
Er is in het stadsdeel behoefte aan grotere woningen met een betere inde-
ling en kwaliteit. Problemen zijn er ook, de Baarsjes kent veel basisschool-
leerlingen met achterstand. De gemiddelde Cito-score is er aanzienlijk lager 
dan in de rest van Amsterdam. Dit was aanleiding om in het Wijkactieplan 
het verbeteren van de onderwijsprestaties aan te wijzen als één van de prio-
riteiten. 
 

 
 
Tegelijkertijd was dit in 2008 ook aanleiding voor het initiatief rond buurtwin-
kel de BOOT, een bedrijfsruimte in bezit van Ymere, gelegen op de hoek 
van de Witte de Withstraat en de Van Kinsbergenstraat in De Baarsjes. 
BOOT staat voor de Buurt Onderwijs Onderzoek en Talentontwikkeling. Het 
is een gezamenlijk project waarmee de Hogeschool van Amsterdam (HvA), 
de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Ymere het hoger onderwijs de 
buurt inbrengen. De HvA en UvA oriënteerden zich in het kader van de 
wijkaanpak en de afspraken met de gemeente hoe zij konden bijdragen. 
Kans en behoefte bleken goed op elkaar aan te sluiten. 
  
 

  Opzet 

Studenten krijgen via de BOOT de gelegenheid om activiteiten te organise-
ren voor de buurt. De studenten kunnen in het minorgedeelte van hun studie 
(een vrije ruimte van een half jaar) verbreding zoeken. Het idee is dat zij 
zichzelf daarmee ontwikkelen en tegelijkertijd via projecten werken aan de 
talentontwikkeling van Baarsjesbewoners én de vitaliteit van de buurt. 
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Alle studenten van de Hogeschool die in de buurt opgroeien zijn benaderd 
om bij te dragen aan de BOOT. Deels om uitval te voorkomen en deels om 
de elitaire uitstraling die de hogeschool soms heeft weg te nemen. 
 
Coördinatoren van de opleidingen bemiddelen tussen vraag en aanbod. 
Vanuit de HvA en UvA is de gedachte achter het BOOT-initiatief: leren in 
een betekenisvolle situatie, leren samenwerken met een mix van studenten 
en werken vanuit een plek in de buurt. 
De ruimte aan de Witte de Withstraat was in 2009 47 weken geopend voor 
veertig uur per week.  
 
 

  Doelen 

Doel van de BOOT is om meer bewoners uit de buurt/het stadsdeel hun 
talenten te laten ontwikkelen, succesvolle onderzoeks- en onderwijsactivitei-
ten in en vanuit de BOOT te ontplooien en bij te dragen aan de vitaliteit van 
de buurt (blijkend uit het aantal bezoekers, gebruikers van diensten, activi-
teiten in en vanuit de BOOT). Tegelijkertijd is er bewust voor gekozen om 
ruimte te laten voor spontane groei van het initiatief. Er zijn geen harde ei-
sen gesteld op basis waarvan kan worden bepaald of het initiatief al dan niet 
geslaagd is.  
Voor Ymere deed zich de kans voor om het bedrijfspand een centrale, wijk-
gerichte invulling met uitstraling te geven. In de ruimte was al meer dan 50 
jaar een zaak met weinig uitstraling gevestigd. Toen deze zaak vertrok 
greep Ymere de kans om de ruimte te upgraden en een mooie uitstraling te 
geven.  Tevens was het een kans om voor de periode tot aan de oplevering 
van het nieuwe plein en de nieuwbouw recht tegenover het pand, een tijde-
lijke invulling te geven aan het pand die bijdraagt aan de buurtontwikkeling. 
 
 

 2.2 Projectverloop en resultaten 

  Inzet en samenwerking 

De BOOT is open sinds eind 2008. Ymere heeft de huisvesting voor drie 
jaar beschikbaar gesteld. 
De HvU, UvA, Stadsdeel de Baarsjes en Ymere werken in dit project samen 
met organisaties zoals Stichting Kennis en Sociale Cohesie, Het Jongeren-
servicepunt, basisscholen, zorginstellingen, welzijnsorganisatie Stichting 
Dock, Stichting Drop Inn en De Krijtmolen. 
De HvU levert een coördinator en projectleiders die ieder een activiteit in 
hun beheer hebben. Deelnemende opleidingen zijn Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening, Sociaal Juridisch Dienstverlening, Rechten, Bedrijfsecono-
mie, Bouwkunde, Bedrijfskunde, Ergotherapie, Algemeen Maatschappelijk 
Werk, Commerciële Economie, Technische Bedrijfskunde, Vastgoedkunde. 
Vanaf 2010 komen daar ook de ALO, Fysiotherapie, lerarenopleidingen en 
Verpleegkunde bij. 
 
De rol van Ymere was deels voorwaardenscheppend. Er is bekeken welke 
interventies mogelijk waren. Ymere heeft voor dit project de geplande inves-
tering aan het pand drie jaar naar voren gehaald. Dankzij die investering 
was het mogelijk dat de BOOT vanaf oktober 2008 gebruik maakte van de 
bedrijfsruimte. Vanaf 2011 krijgt de bedrijfsruimte mogelijk een horecafunc-
tie. Ymere betaalt de huur voor het pand: € 21.000,- per jaar. 
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HvA maakt personeelskosten: € 91.000,- per jaar. In die tijd worden ook 
studenten begeleid. De exploitatiekosten zijn ca  € 10.000,-, het stadsdeel 
betaalt een bijdrage daaraan van ongeveer € 5.000,-, verder geeft het 
stadsdeel een subsidie van € 20.000 voor activiteiten (schoolwerkonder-
steuning en ergotherapie op basisscholen). De exploitatie is kostendekkend. 
 
 

  Projectuitkomsten 

Tot eind 2009 hebben 125 studenten vanuit hun minor in ruil voor studiepun-
ten een bijdrage geleverd aan de wijkaanpak. Hun activiteiten zijn een com-
binatie van opleiding, een externe partij uit de buurt en actieve bewoners-
participatie. Het gaat om: 
• Schoolwerkondersteuning. Er namen 83 kinderen uit groep 4, 5 en 6 deel 

aan taal en rekenen door studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
in samenwerking met Stichting Kennis en Sociale Cohesie (SKC). De 
deelnemende kinderen zijn voornamelijk van allochtone afkomst en heb-
ben moeite met spelling, grammatica, lezen en rekenen. 

• Juridisch Loket. 27 buurtbewoners hebben juridisch advies gekregen. Dit 
wordt uitgevoerd door studenten HBO Rechten en studenten Sociaal Ju-
ridisch Dienstverlening in samenwerking met Raster Maatschappelijke 
Dienstverlening. De studenten geven aan dat het spreekuur goed loopt.  

• Atelier Stedelijke Vernieuwing. Dit onderdeel bestaat uit een 28 studen-
ten Bouwkunde en Bedrijfskunde die tussen 2008 en heden opdrachten 
voor externe opdrachtgevers hebben uitgevoerd binnen en ten behoeve 
van de BOOT en stadsdeel de Baarsjes. 

• Ondernemersloket. Hier kunnen startende ondernemers iedere maandag 
en op woensdag worden ondersteund door studenten Bedrijfseconomie. 
Dit onderdeel heeft als doel om advies en praktische begeleiding te ge-
ven aan kleine ondernemers in Amsterdam West en hen te ondersteunen 
bij het opzetten en runnen van hun onderneming. Het ondernemersloket 
werkte samen met Ondernemershuis, maar het heeft nooit echt succes-
vol gedraaid. 

• In 2009 heeft het Jongeren Service Punt haar deuren geopend. Van hier-
uit worden jongeren begeleid met scholing, werk en stage. 

• Andere activiteiten zijn outreachende hulpverlening, een foto-expositie 
van kinderen uit de buurt en inspraakavonden over beslissingen met be-
trekking tot de buurt. Ergotherapie op basisscholen is een succesvolle 
activiteit. Deze activiteit heeft voor een tweede maal subsidie gekregen. 

 
  Effecten voor deelnemers en maatschappij 

Ymere baseert zich voor het bepalen van de effecten op signalen uit de 
buurt, het aantal kinderen dat over de vloer komt en de ervaren samenwer-
king met organisaties uit de buurt. De HvA leidt het succes o.a. af uit het feit 
dat de mensen van het Turks Café naast de BOOT aan het einde van de 
dag thee komen brengen die over is. Ook zijn er met de buren afspraken 
gemaakt over het buiten zetten van het vuilnis. 
 
Effecten individueel 
Studenten die hun minor doen in de BOOT schrijven een eindevaluatie. 
Vaak schrijven ze over de impact van de periode dat zij in de buurt actief 
zijn geweest. Dit kan zijn de multiculturele samenleving die zij meer hebben 
ervaren, maar ook samenwerking in een multidisciplinair verband in op-
dracht van partijen uit de buurt.   
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Effecten corporatie 
De meerkosten voor Ymere zijn beperkt. Via een eenmalige interventie (het 
opknappen van het pand) en een maandelijks bedrag aan huurderving 
draagt Ymere bij aan de vitaliteit van de wijk, aan talentontwikkeling van de 
bewoners en het bevordert de relatie tussen Ymere en de netwerkpartners 
zoals het stadsdeel op een positieve manier. Bovendien wordt een waarde-
stijging van het vastgoed verwacht in de locatie tegenover de BOOT.  
 

 
 
 

  Succes- en faalfactoren 

• Het knelpunt van de tijdelijkheid dat aan het werken met studenten is 
verbonden, wordt ondervangen door het ‘estafettestokje’. Hiermee wordt 
zorg gedragen voor een goede overdracht van de projecten en een ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid van studenten en docent. 

• In eerste instantie kwamen er door allerlei partijen en aanbieders die 
actief zijn in het stadsdeel veel vragen en scepsis over toegevoegde 
waarde van dit initiatief. Dankzij het doorzettingsvermogen van de uitvoe-
rende professionals en autonoom handelen van de initiatiefnemers van 
de BOOT kunnen activiteiten van de grond komen. 

• Een open houding is een belangrijke succesfactor. Het is belangrijk om 
ruimte te geven aan spontane initiatieven en te kunnen denken buiten 
bestaande kaders om.  

• De functie en invulling van de BOOT is afhankelijk van vragen uit de 
buurt. 

• Het duurde lang voordat er duidelijkheid was over het beheer van het 
pand.  

 
 

  Voorwaarden 

• Draagvlak bij partijen in de buurt. Het is belangrijk dat de ontplooide initi-
atieven altijd een aanvulling zijn op de bestaande infrastructuur. Met de 
diensten en producten wordt aansluiting gezocht bij bestaand aanbod. 

• Denk na over de vraag of buurtgroepen zelfstandig van de ruimte gebruik 
kunnen maken of dat dit alleen door interventie en bemoeienis van de 
deelnemende instanties kan plaatsvinden. Dit gaat ook over de vraag 
welke partij eindverantwoordelijk is voor het beheer. 
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Maatschappelijke kosten en baten 
De meerkosten voor Ymere zijn beperkt. Via een eenmalige interventie (het 
opknappen van het pand) van Ymere en een permanente inzet van de HvA 
wordt gewerkt aan het verbeteren van de onderwijsprestaties, persoonlijke 
ontwikkeling, talentontwikkeling van Baarsjesbewoners en de vitaliteit van 
de buurt. Daarmee is het project zeker renderend voor Ymere. 
 
 

 2.3 Conclusies 

Er is sprake van een succesvol project. Tot eind 2009 hebben 125 studen-
ten vanuit hun minor, stage of afstuderen in ruil voor studiepunten een bij-
drage geleverd aan de levendigheid in de buurt. Beide partijen zijn tevreden 
over het concept. De verwachting dat toekomstige bewoners en tegenover-
liggende woningen in de toekomst zullen meeprofiteren van de BOOT is 
realistisch. 
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 3 Cruyff Courts (Rentree & Haag Wonen)   

 3.1 Beschrijving van het project 

Achtergrond 
 
Een Cruyff Court is een ouderwets trapveldje in een nieuw en modern jasje. 
Vroeger was het vanzelfsprekend dat je lid werd van een sportclub op jonge 
leeftijd. Dat is veranderd: de opkomst van internet, computerspelletjes en tv 
en het feit dat er voor sommige kinderen simpelweg geen geld om lid te 
worden maken lidmaatschap minder vanzelfsprekend. Bovendien zijn de 
sportverenigingen vaak te ver weg waardoor vervoer een probleem is. Een 
Cruyff Court in de wijk is een uitkomst voor die groep jongeren, voetbal 
wordt weer terug in de wijk gebracht. Een structurele en sportieve bijdrage 
aan het leven van kinderen is de missie van de Cruyff Foundation. Er zijn op 
moment van schrijven 108 Cruyff Courts in voornamelijk Nederland, maar 
ook in het buitenland. 
 

 
 
 
De aanvraag voor een Cruyff Court moet worden ingediend door de ge-
meente en medewerking vanuit de buurtbewoners is een voorwaarde. De 
Foundation levert begeleiding in het proces van aanleg en beheer maar blijft 
nadrukkelijk op de achtergrond. Het concept wordt volgens vaste richtlijnen 
geleverd, een Cruyff Court, en daarna moeten de andere partijen er een 
succes van maken. Een Cruyff Court fungeert als podium dat de wijk kan 
gebruiken.  
 
Woningcorporaties zijn soms op de achtergrond betrokken bij de aanleg van 
een Cruyff Court. De gemeente is de aanvrager en eigenaar van een Cruyff 
Court, maar steeds vaker worden woningcorporaties om een financiële bij-
drage gevraagd vanwege de positieve uitwerking van een Court in de wijk. 
Twee voorbeelden van corporatie die een grotere betrokkenheid tonen zijn 
Haag Wonen en Rentree.  
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Opzet 
 
Haag Wonen heeft netten rondom het een Cruyff Court in de Schilderswijk 
gefinancierd en sinds het najaar 2009 een voetbalschool gesponsord. Een 
reden voor de laatste investering is dat Haag Wonen graag wil investeren in 
structurele initiatieven en niet steeds in losse projecten. Als voorwaarde 
hebben ze gesteld dat de deelnemende jongeren iets terugdoen voor de 
wijk. Een toernooi organiseren o.i.d., om te laten zien wat ze doen en om als 
inspirerend voorbeeld te dienen voor de rest van de wijk. Er is begeleiding 
vanuit de jongerenwerkers in de wijk en medewerking van BVO ADO Den 
Haag.  
 
Rentree neemt de volledige financiering voor een Cruyff Court voor zijn re-
kening. Het Cruyff Court maakt onderdeel uit van het plan Rivierenwijk be-
weegt. Voor veel bewoners is de commerciële sport te duur en de georgani-
seerde sport te ver weg. Daarom investeert Rentree in informele 
sportmogelijkheden in de wijk. Het uitgangspunt is dat bewoners dagelijks 
kunnen sporten en bewegen in de wijk. Planning: klaar in 2010.  
 
 
Doelen 
 
Het doel is om kinderen (weer) te laten bewegen, om sport terug te brengen 
in de wijk. Daarnaast wordt het Cruyff Court gebruikt als middel en dat kan 
voor verschillende doeleinden. Sport als middel om integratie te bevorderen, 
als middel om de dialoog in de buurt op te starten, als middel om een posi-
tieve impuls te geven aan de wijk, als middel om de sociale cohesie te be-
vorderen, als middel om overgewicht in de wijk tegen te gaan, et cetera. Een 
Cruyff Court fungeert als podium in de wijk.  
 
 

 3.2 Projectverloop en resultaten 

Inzet en samenwerking 
 
Het aanleggen van een Cruyff Court is een samenwerkingsverband tussen 
in ieder geval de Foundation en de gemeente. De gemeente betrekt steeds 
vaker woningcorporaties, met name voor de financiële investering. De kos-
ten voor een Cruyff Court liggen tussen de € 120.000 en € 130.000 en de 
Cruyff Foundation sponsort zelf € 35.000 hiervan. Anders samenwerkings-
partners kunnen zijn: 
• sportverenigingen  
• sportbuurtwerk 
• jongerenwerk 
• politie 
• toezichthouder 
• bewoners 
• betaald voetbal organisaties (bijvoorbeeld FC Twente, ADO Den Haag)  
• onderwijs 
• KNVB  
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Projectuitkomsten 
 
Een evaluatieonderzoek van het W.J.H. Mulier Instituut1 laat zien dat Cruyff 
Courts veel enthousiasme losmaken bij spelers en bewoners. De velden 
dragen bij aan het bewerkstelligen van een dialoog tussen mensen die veel 
met elkaar te maken hebben zonder dat altijd te willen. Zeker voor allochto-
ne jongens geldt dat de Cruyff Courts een welkome aanvulling zijn op het 
huidige sportaanbod. Het veld nodigt nadrukkelijk uit om te voetballen. Het 
bereik is groot, tussen de 1 op 3 en 1 op 6 jongeren wordt genoemd in de 
evaluatie. Het Cruyff Court wordt daarmee intensiever bespeeld dan gang-
bare openbare sport- en spelvoorzieningen in de buurt. Meisjes voelen zich 
wel aangetrokken, maar komen pas als er specifieke activiteiten worden 
georganiseerd. Toch zijn er ook negatieve aspecten te constateren en is er 
sprake van processen van verdringing en vandalisme. Voetbalverenigingen 
tonen opvallend weinig belangstelling voor de veldjes en profiteren niet of 
nauwelijks van de komst van een Cruyff Court.  
 
Buurtbewoners zijn ook tevreden. Vooraf is er vaak veel onrust en angst 
voor overlast bij de omringende bewoners. Na aanleg van het veld ziet 86% 
van de buurtbewoners het als een aanwinst voor de buurt. 
 
 
Effecten voor deelnemers en maatschappij 
 
Er zijn geen effecten te benoemen voor de specifieke projecten van Haag 
Wonen en Rentree want deze zijn nog niet of net gestart. Algemene effecten 
zijn dat spelers aangeven dat ze beter zijn gaan voetballen. De spelers voe-
len zich trots op hun veld. Cruyff Courts hebben de potentie om iets los te 
maken bij een groep jongeren die doorgaans niet makkelijk te bereiken zijn. 
Gebruikers van het veld laten zich opvallend tolerant uit over andere groe-
pen burgers. In veel gevallen geeft de komst van een Cruyff Court een posi-
tieve impuls aan de wijk. Dat wordt vaak niet onderbouwd door bijvoorbeeld 
politiecijfers, maar wel door de bewoners, de gebruikers van het veld en 
partners als de politie of het sportbuurtwerk. 
 
Effecten individueel 
Jongeren die normaal gesproken moeilijk te bereiken zijn, zijn nu in beeld. 
Ze zijn in beweging en komen in contact met andere buurtbewoners. Ze 
hebben een vrijetijdsbesteding en hangen niet meer doelloos rond. De 
Cruyff Courts kunnen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk, 
aan normen en waarden en aan integratie.  
 
Effecten corporatie 
De corporaties kunnen door middel van het financieren en beheren van een 
Cruyff Courts concreet bijdragen aan een positieve impuls in de wijk. Een 
Cruyff Court is een investering in een maatschappelijke voorziening in de 
openbare ruimte dat meerdere doelen kan dienen, zowel individueel als 
wijkgericht. Het is een investering in sociale voorziening die de leefbaarheid 
kan vergroten en daarmee het woonplezier in de wijk kan doen toenemen. 
 
 
 

 
 Noot 1 'Scoren op het Cruyff Court, winnen in de wijk' door Breedveld, K., Romijn, D. en Cevaal, A. 

(2009) 
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Succes- en faalfactoren 
 
• Activiteitenaanbod en begeleiding op het veld. Dat blijkt een belangrijke 

factor te zijn om allerlei doelgroepen te kunnen bereiken en niet een be-
paalde groep de overhand te laten nemen.  

• Integratieproces tussen jongens en meisjes en buurtbewoners vindt 
doorgaans alleen plaats wanneer er begeleiding aanwezig is op het veld. 

• Kwaliteit en goed materiaal zorgt voor verantwoordelijkheidsgevoel bij de 
gebruikers, ze houden het veld mooi.  

• Betrokkenheid bewoners. Sommige bewoners zijn zo fel tegen de komst 
van een Court dat de aanleg niet doorgaat. Bewoners van koophuizen 
zijn eerder tegen de aanleg van een Cruyff Court dan bewoners van 
huurhuizen. 

• Vernieling. Wanneer er weinig tot geen toezicht is ligt vernieling op de 
loer.  

• Er is weinig doorstroom naar sportverenigingen. De vraag is dus hoe 
structureel krijg de jongeren aan het sporten zijn.   

 
 
Voorwaarden 
 
Er moet draagvlak zijn onder de bewoners en de samenwerking tussen de 
verschillende partners in de wijk moet goed zijn. De beheer- en nazorgfase 
moet helder geregeld zijn, evenals begeleiding op de Courts. 
 
 
Maatschappelijke kosten en baten 
 
De kosten voor het aanleggen van een Cruyff Court zijn niet gering, rond de 
€ 100.000 (exclusief subsidie vanuit de Foundation). Ook de beheer- en 
nazorgfase moeten worden meegenomen in de begroting. Corporaties kun-
nen daar een rol in spelen omdat een Cruyff Court een positieve impuls 
geeft in de wijk. Een Court dient ook meerdere doelen. De opbrengsten zijn 
niet of nauwelijks in geld uit te drukken.  
 
 

 3.3 Conclusies 

Sport is een middel om een belangrijke doelgroep in wijken aan te spreken 
en daar mee in contact te komen. Investeren in sociale voorzieningen als 
een trapveld kan veel opleveren. Goodwill en medewerking van partners in 
de wijk, maar ook van de bewoners zelf. 
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 4 XPoint (Rentree, Deventer) 

 4.1 Beschrijving van het project 

Achtergrond 
 
De Rivierenwijk is één van de krachtwijken en bestaat uit een combinatie 
van kleine huurhuizen, grondgebonden woningen en veel goedkope portiek-
flats en ligt tussen het stadscentrum en latere uitbreidingswijken in. Meer 
dan de helft van de bewoners is van allochtone afkomst en er woont een 
grote Turkse gemeenschap. Het gemiddeld besteedbaar inkomen is relatief 
laag en de werkloosheid is hoog. Rentree heeft de coördinatie over de plan-
nen in de Rivierenwijk. Het bleek dat de hulpverlening in de wijk erg ondoor-
zichtig was, moeilijk te vinden was voor de bewoners en dat de samenwer-
king tussen de hulpverleningsorganisaties onderling niet goed verliep. De 
structuur van hulpverlening, aanbodgericht, was niet geschikt voor de wijk. 
Rentree ging in zee met een bureau uit Zwolle en XPoint is ontstaan. XPoint 
is een voorziening in de wijk waar van waaruit gespecialiseerde interims 
contact leggen met de doelgroep. XPoint maakt deel uit van het Sociaal 
Programma Rivierenwijk (Rentree voert de centrale regie, zowel op fysiek, 
economisch en sociaal gebied). De interims inventariseren de problematiek 
en maken afspraken over de begeleiding, dit kan zowel op individueel als op 
groepsniveau. XPoint is onafhankelijk en werkt nauw samen met bestaande 
organisaties.  
 

 
 
 
Opzet 
 
XPoint is sinds 1 september 2006 in de Rivierwijk gevestigd in een woonhuis 
dat beschikbaar is gesteld door Rentree. Bewoners uit de wijk kunnen te-
recht bij XPoint voor een kop koffie en hulp, bijvoorbeeld bij het invullen van 
formulieren. Daarnaast legt XPoint huisbezoeken af en verbinden ze gezin-
nen aan bestaande hulpverlening. XPoint helpt mensen op zeer uiteenlo-
pende gebieden een stapje verder zoals door het aanpakken van schulden, 
het weer op gang krijgen van stopgezette uitkeringen, het uit het Turks ver-
talen van gezondheidsproblemen en het voorkomen van huisuitzetting.  
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Op deze manier wordt contact gelegd met bewoners die niet zelf op zoek 
gaan naar hulpverlening terwijl ze dat wel nodig hebben. XPoint zoekt na 
het eerste contact passende en bestaande hulpverlening. Tevens volgen zij 
het verloop van de hulpverlening.  
 
Bewoners worden na een eerste huisbezoek onderverdeeld in vier catego-
rieën: 
1 Zelfredzame gezinnen 
2 Eerste problemen dienen zich aan, maar wel zelfoplossend/actief 
3 Meerdere problemen, hulpbehoevend, enigszins motiveren 
4 Multiprobleemgezinnen 
XPoint richt zich op bewoners, vaak met meerdere problemen die (nog) niet 
terecht kunnen in het reguliere hulp- en begeleidingsaanbod.  
 
 
Doelen 
 
De doelstelling van XPoint is om de bewoners van de Rivierenwijk een trede 
hoger te laten komen op de ladder ten aanzien van zelfredzaamheid. Door 
fysiek aanwezig te zijn in de wijk kan er contact gelegd worden en kunnen 
'problemen achter de voordeur' worden geïnventariseerd. XPoint is een tij-
delijke interventie, na verloop van tijd moet er een structurele voorziening 
komen. 
 
 

 4.2 Projectverloop en resultaten 

Inzet en samenwerking 
 
Rentree werkt nauw samen met de medewerkers van XPoint. Daarnaast is 
er een groot netwerk van partners dat nog steeds groeit. Rentree en XPoint 
werken samen met o.a. Budget Adviesdienst Deventer, MEE IJsseloevers, 
Carinova, de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, JP van de Bent Stichting, 
Stichting de Kij, Leger des Heils en Lojal.  
 
 
Projectuitkomsten 
 
Het eerste jaar was een startjaar waarin veel contacten zijn gelegd en veel 
geïnvesteerd is in de werkwijze, doelstelling en bekendheid van XPoint. In 
het tweede jaar is er steeds meer samengewerkt en breidde het netwerk 
zich gestaag uit. Bewoners zijn zeer blij met XPoint in de wijk omdat ze bij 
bekende gezichten kunnen binnenlopen. De doelstellingen wat betreft het 
project zijn gehaald: 
 
• XPoint is minimaal 36 uur per week geopend. Ook in de avonduren en 

weekenden wordt gewerkt als dat nodig is. 
• De bekendheid onder bewoners is groot, meer dan 80% kent XPoint. 
• Er zijn 650 huisbezoeken afgelegd. 
• De bezochte huishoudens zijn ingedeeld in hanteerbare categorieën.  
 
Bewoners ervaren het als prettig dat XPoint een schakel is tussen de hulp-
verlening en henzelf. Na een periode van wantrouwen vanuit hulpverle-
ningsorganisaties richting Rentree en XPoint is de samenwerking nu goed. 
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Effecten voor deelnemers en maatschappij 
 
Bewoners komen terecht bij de juiste vorm van hulpverlening en werken aan 
een oplossing van hun problemen. Ze hebben een plek waar ze terecht kun-
nen en kunnen van daaruit weer stappen voorwaarts maken. In de jaarlijkse 
meting die wordt gedaan (0-meting in 2007) gaat de waardering voor de 
(organisatie van) hulpverlening in de wijk omhoog in de loop der jaren. Een 
ander effect van XPoint is er nu ook informatie en kennis is over de moeilijke 
groep in de Rivierenwijk die eerder bij monitoring buiten beeld bleven. Door 
alle interventies (waarvan XPoint er één van is) die in de Rivierenwijk plaats 
vinden is deze wijk nu een van de veiligste wijken in Deventer.  
 
Effecten individueel 
Er is hulpverlening op maat, er is een vertrouwde plek in de wijk waar bewo-
ners terecht kunnen. De outreachende manier van werken zorgt ervoor dat 
hulpverlening (eerder) op gang komt waardoor mensen in staat worden ge-
steld hun leven weer op orde te krijgen.  
 
Effecten corporatie 
De corporatie krijgt zicht op problemen die spelen achter de voordeur in de 
wijk en doet er via XPoint ook concreet iets aan. Huisuitzettingen kunnen 
voorkomen worden en ook overlast kan worden aangepakt omdat er nu con-
tact is met de bewoners. XPoint wordt nu afgebouwd omdat er een structu-
rele voorziening voor in de plaats is gekomen, het Bewonersloket (Wijkwin-
kel). Een fysieke plek, midden in de wijk, waar de bewoners met allerlei 
vragen terecht kunnen. In het gebouw zijn ook allerlei organisaties gevestigd 
zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD en maatschappelijk werk 
zodat bewoners direct kunnen worden doorverwezen en geholpen.  
 
Succes- en faalfactoren 
 
• XPoint is neutraal. Door negatieve ervaringen met corporaties en hulp-

verlening is bij veel bewoners het contact verstoord. XPoint biedt een 
opening om toch weer in contact te komen. De brugfunctie die XPoint 
vervult zet dingen in gang.   

• Teamsamenstelling. Een Turkse medewerkster zorgt voor vertrouwen en 
herkenbaarheid bij een grote groep bewoners van de Rivierenwijk. Dat 
werkt drempelverlagend.  

• XPoint is gevestigd midden in de wijk waardoor er binding ontstaat tus-
sen de bewoner en instantie.  

• Het netwerk dat zich inmiddels heeft verzameld rondom XPoint zorgt 
ervoor dat hulpverlening op maat snel kan worden geboden.   

• De wachtlijsten zijn een probleem. Daardoor kan bijvoorbeeld maar 1 
probleem tegelijkertijd worden aangepakt en schiet de bewoner er nog 
weinig mee op. Voor de resterende problemen komen ze steeds bij 
XPoint waardoor de belasting voor de medewerkers groot wordt.  

 
 
Voorwaarden 
 
Het is belangrijk om de laagdrempeligheid en neutraliteit van XPoint te be-
waken. De bewoners moeten XPoint blijven zien als een veilige plek waar ze 
terecht kunnen met grote en kleine vragen. De bundeling van de hulpverle-
ning is ook een voorwaarde die van groot belang is. Alleen dan kan de juiste 
hulpverlening op tijd worden geboden. 
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Maatschappelijke kosten en baten 
 
Wanneer er meer woningen worden teruggebouwd dan gesloopt is dat goed 
voor de grondexploitatie. Doordat Rentree veel bezit heeft in de wijk, heeft 
Rentree ook veel baat bij waardestijging van de huizen. XPoint heeft Ren-
tree € 600.000 gekost waarvan de helft door de gemeente is gefinancierd. 
Tevens heeft Rentree een woonhuis ter beschikking gesteld.  
 
 

 4.3 Conclusies 

Het project XPoint heeft als basis gediend voor de ontwikkeling van een  
structurele voorziening in de vorm van een bewonersloket in de buurt. Dit 
loket wordt gerund door de gevestigde lokale hulpverleningsorganisaties. Dit 
was bij de start van XPoint nog ondenkbaar geweest. Er is tijd genomen om 
de buurt en haar bewoners in kaart te brengen. Er is ook tijd genomen om 
partners in de buurt te leren kennen en om duurzame samenwerking op te 
bouwen. Rentree heeft dit geïnitieerd en trekt zich nu langzaam terug. Een 
succesvolle interventie van een corporatie waarbij ze het belang van de 
bewoners voorop hebben gesteld en partners in de buurt hebben aange-
spoord hun krachten te bundelen.  
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 5 Bewonersadviseurs Staalkans (De Alliantie, 
Amsterdam) 

 5.1 Beschrijving van het project 

  Achtergrond 

In samenwerking met en in opdracht van De Alliantie en het Stadsdeel Slo-
tervaart is SEZO Maatschappelijke Dienstverlening in januari 2008 begon-
nen met het project Staalkans in de Staalmanpleinbuurt. Een achter de 
voordeur aanpak avant la lettre.  
 
Uitgangspunt bij de vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt is onder andere 
dat alle bewoners die dat willen, in de Staalmanpleinbuurt kunnen blijven 
wonen. In het stedenbouwkundige plan staat wat er gebeurt met de wonin-
gen en inrichting van de buurt. In totaal worden 600 woningen gesloopt en 
worden eengezinswoningen en appartementen teruggebouwd.  
 

 
 
 

  Opzet 

De aanpak werkt als volgt. Voordat een huisbezoek afgelegd wordt, ont-
vangt de bewoner van de Staalmanpleinbuurt een aankondigingbrief. In de-
ze brief wordt in het kort beschreven wat Staalkans doet met een voorstel 
voor een huisbezoek. Als de bewonersadviseur iemand niet kan bereiken of 
thuis niet aantreft, wordt later opnieuw contact gelegd.  
  
Staalkans maakt gebruik van de SIP-methodiek waarbinnen geïnventari-
seerd wordt op de volgende leefgebieden: Werk, Inkomen, Wonen, Veilig-
heid, Taal en Integratie, Opvoeding, Onderwijs, Vrije tijd / Dagbesteding, 
Gezondheid en Welzijn en Sociale Participatie. Vanuit het gesprek met de 
bewoner kunnen hulpvragen naar voren komen. Op de hulpvraag wordt die-
per ingegaan en geïnventariseerd of de bewoner ondersteuning nodig heeft. 
Korte, concrete vragen worden zoveel mogelijk direct door de bewonersad-
viseur behandeld. 
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SEZO heeft zich in eerste instantie gericht op de ouderen (65+), omdat dit 
een kwetsbare groep is die extra hulp behoeft bij stedelijke vernieuwing. 
Het project is gestart in afstemming met De Alliantie, en het project Preven-
tieve huisbezoeken 75+ dat uitgevoerd wordt door Humanitas. Aan de hand 
van de bewonerslijsten van De Alliantie van de Staalmanpleinbuurt zijn de 
bewoners gescreend op leeftijd.  
 
In totaal wonen ruim 900 huishoudens in de Staalmanpleinbuurt. In 2009 
volgen de huisbezoeken de projectplanning van De Alliantie. Omdat het 
uitgangspunt van Staalkans stedelijke vernieuwing is, sluit een fasegerichte 
aanpak ook aan bij de plannen van De Alliantie. De bewoners die als eerste 
aan de beurt zijn, hebben ook de meeste vragen. Eind 2009 staat voor hen 
de peildatum gepland en kunnen zij op zoek naar een andere woning. Het 
uiteindelijke doel is wooncarrière maken. 
 

  Doelen 

Doelstelling van het project is alle bewoners in het Stedelijk Vernieuwings-
gebied (de Staalmanpleinbuurt) te bezoeken (ruim 900 huishoudens), met 
als uiteindelijk doel de bewoners kansrijkere perspectieven te bieden op 
sociaaleconomisch gebied, zodat zij vanuit een gezonde en stabiele situatie 
geherhuisvest kunnen worden.  
In 2009 is gestart met het bezoeken van de bewoners die in de eerste fase 
van de vernieuwing zitten. De afspraak is dat in dat in 2009 150 huishou-
dens worden bezocht. Het team is halverwege dit jaar uitgebreid van twee 
naar drie bewonersadviseurs. 
 
 

 5.2 Projectverloop en resultaten 

  Inzet en samenwerking 

Vanuit Staalkans wordt geïnvesteerd in de opbouw van een netwerk waarin 
met andere partijen samengewerkt en afgestemd wordt rondom het organi-
seren van hulp –en dienstverlening aan de bewoner. De bewonersadviseur 
heeft binnen dit netwerk een signaleringsfunctie, maar treed ook op als me-
diator, belangenbehartiger, adviseur of tijdelijke casemanager.  Er wordt 
samengewerkt met allerlei organisaties, zoals stadsdeel Slotervaart, SIP, 
LAT, Loket ZeS, Buurtvaders, Bewonerscommissies, Meldpunt Zorg en 
Overlast, Stichting Streetcornerwork, Cordaan Thuiszorg, Buurthuis ’t Anker, 
Nisa voor Nisa, Netwerk 12+, Project 8-tot-8, William Schikkerstichting, Ou-
derKindcentrum Slotervaart, Buurtvoorlichters, Staalmeesters, Bewonersad-
viseur Alliantie, Amsterdams Steunpunt Wonen, Jongerenproject Cure, 
Buurtregisseur, Straatcoaches Slotervaart, Humanitas Ouderenproject, 
Taalwijzer Slotervaart, Impuls Maatschappelijke Dienstverlening, Centrum 
Indicatiestelling, I-PSY, Huisartsen, Kwartiermaker Esma Salama, MEE, 
VISIO, GGD, DWI, Bascule, VLAM, Sportfonds, Sciandrie, Goud, Jellinek en 
Osira. 
  
De bewoneradviseurs werken outreachend in de wijk. Zij zien en horen wat 
er leeft en speelt in de persoonlijke situatie van bewoners, maar ook breed 
in de wijk. Zij inventariseren onder andere signalen rondom veiligheid en 
leefbaarheid. Staalkans heeft de taak om binnen het netwerk signalen 
bespreekbaar te maken en onder de aandacht te brengen. Zij inventariseren 
en volgen welke acties rondom het signaal uitgezet worden. 
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De fysieke investeringen bedragen ongeveer 175 miljoen euro. De kosten 
voor het project Bewonersadviseurs Staalkans bedragen €184.000 op jaar-
basis. Het stadsdeel draagt hier beperkt aan bij. 
 
 

  Projectuitkomsten 

Bewoners reageren over het algemeen positief op de huisbezoeken. 
In 2008 zijn 97 ouderen bezocht. Van de 208 bewoners die zijn aangeschre-
ven, hebben 40 bewoners aangegeven geen interesse te hebben, 40 bewo-
ners waren niet thuis en 10 bewoners waren al bekend bij het SIP. 
In 2009 (tot en met half september) zijn 93 bewoners bezocht. Vanuit het 
contact met deze bewoners zijn in 2009 diverse hulptrajecten uitgezet. 
 
Welzijn 
Op dit vlak zijn 47 trajecten uitgezet bestaande uit gezondheid en welzijn 
(20), opvoeding (5), taal en integratie (6), sociale participatie (2), vrijetijds-/ 
dagbesteding (14). Van de bezochte bewoners heeft 28% problemen op het 
gebied van geestelijke gezondheid. Daarbij geeft 40% aan een slechte tot 
zeer slechte lichamelijke gezondheid te hebben. En 46% gebruikt medicij-
nen voor zijn lichamelijke en/of psychische klachten. Van de bezochte be-
woners heeft 69% hulp gezocht voor zijn psychische problemen bij huisarts, 
GGZ, Jellinek, psychiater, psycholoog of elders. 
 
Economische positie 
Op dit vlak zijn 27 trajecten uitgezet bestaande uit werk (4), inkomen (19) en 
onderwijs (4). Van de bezochte bewoners heeft 34% een inkomen onder of 
rond het minimum, 33% heeft een inkomen op het minimum tot modaal en 
28% ligt rond het modaal tot anderhalf keer modaal. 
In de Staalmanpleinbuurt komen de bewonersadviseurs veel schuldenpro-
blematiek tegen. Dit zijn vooral de minimagezinnen. Zij zien hierbij ook een 
groep die al te lang in de schulden zit. De bewonersadviseurs geven bewo-
ners informatie en advies over inkomensvoorzieningen en 
schulden. Indien er sprake is van schulden of dreigende schulden, bemiddelt 
de bewonersadviseur naar de schuldhulpverlening toe. 
 
Stedelijke vernieuwing 
Op dit vlak zijn 35 trajecten uitgezet. 41% van de bewoners geeft aan terug 
te willen keren naar zijn eigen buurt. Bewoners brengen voor de terugkeer 
verschillende woonwensen naar voren. De bewonersadviseurs dienen als 
klankbord en de bewoners worden ondersteund bij bijvoorbeeld het regelen 
van de verhuizing, de aanvraag van huurtoeslag of een indicatie. 
 
Leefbaarheid in de wijk 
In de Staalmanpleinbuurt heeft 61% van de bezochte bewoners een woon-
duur tussen de 10 en 40 jaar. Deze bewoners zijn erg gehecht geraakt aan 
hun eigen buurt en zijn vaak ook erg tevreden. 
 
 

  Effecten voor deelnemers en maatschappij 

De stedelijke vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt zal tot 2016 in beslag 
nemen. Van maatschappelijke effecten kan derhalve nog niet worden ge-
sproken. 
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Effecten individueel 
Dankzij de aanpak van de bewonersadviseurs weten bewoners beter waar 
ze aan toe zijn. Het vertrouwen in de aanpak neemt toe. Bewoners zijn in 
sommige gevallen ook daadwerkelijk verder geholpen, zo blijkt uit het aantal 
gestarte trajecten. Daarnaast garandeert De Alliantie alle huishoudens die 
nu een woning van De Alliantie in de Staalmanpleinbuurt huren, dat zij in de 
buurt kunnen blijven wonen.  
 
Effecten corporatie 
De corporatie krijgt zicht op problemen die spelen achter de voordeur in de 
wijk en doet er via de Bewonersadviseurs van Staalkans ook concreet iets 
aan. De werkelijke effecten zijn pas op langere termijn zichtbaar. De stads-
deelraad roemde het participatietraject dat gezamenlijk is doorlopen in het 
kader van de vernieuwingsplannen. 41% van de bewoners in de Staalman-
pleinbuurt wil terugkeren. Voor De Alliantie is dit een teken dat de aanpak 
vertrouwen heeft gegeven in De Alliantie als samenwerkingspartner.  
 
 

  Succes- en faalfactoren 

• De medewerkers van SEZO zijn bevlogen, betrokken en onafhankelijke 
professionals. Het team is divers samengesteld en vult elkaar aan. 

• Corporatie en stadsdeel spreken verschillende talen. Prioriteiten zijn 
soms verschillend. 

• Korte lijnen tussen SEZO en De Alliantie. Het project heeft een preven-
tieve werking, werkt de-escalerend en heeft een dempend effect. 

• Eind 2009 stopt de financiering van SEZO. De bewonersadviseurs zullen 
dan vertrekken uit de Staalmanpleinbuurt.  

• De focus van de huisbezoeken ligt op contact en niet op zorg. 
 
 

  Voorwaarden 

• Kernwoorden voor bewonersadviseurs: zichtbaar zijn, laagdrempelig, 
flexibel, outreachend, assertief, proactief, eerlijk, korte lijnen. 

• In een systeem worden gegevens van de bewoners consequent bijge-
houden. Op die manier verliest SEZO de bewoners niet uit het oog en 
worden eventuele personeelswisselingen op gevangen. 

 
   

  Maatschappelijke kosten en baten 

Door de contacten tussen de bewonersadviseurs en de bewoners zijn vele  
bewoners bezocht en hulptrajecten uitgezet. Er zijn veel voorbeelden te 
bedenken waaruit kan worden afgeleid dat dankzij investeringen van De 
Alliantie veel maatschappelijke problemen zijn voorkomen.  
Op het gebied van welzijn zijn is voor sommige bewoners bemiddeling ge-
zocht naar huisarts, GGZ, Jellinek, psychiater, psycholoog of anders. Verder  
is in geval van schulden of dreigende schulden, bemiddeld naar de schuld-
hulpverlening. De bewonersadviseurs dienen als klankbord en de bewoners 
worden ondersteund bij het regelen van de verhuizing, de aanvraag van 
huurtoeslag of een indicatie. 
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 5.3 Conclusies 

Dankzij het project weet De Alliantie wat er leeft en speelt in de persoonlijke 
situatie van bewoners, maar ook breder in de buurt. De investeringen in 
deze aanpak zijn nog geen 0,2% van het totale budget voor de vernieuwing 
van de Staalmanpleinbuurt. 
Het feit dat het project eind 2009 stopt, betekent dat het opgebouwde ver-
trouwen tussen De Alliantie en de bewoners op de tocht komt te staan. 
Het moet nog blijken of het project daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het 
maken van wooncarrière en of de achterblijvers op 'Normaal Amsterdams 
Peil' worden gebracht. 
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 6 Koopgarant (Ymere, Almere en Haarlemmer-
meer) 

 6.1 Beschrijving van het project 

  Achtergrond 

Onder het motto: de maat voor verkoop met een missie is met Koopgarant in 
2004 een landelijke standaard ontstaan voor verkoop onder voorwaarden. 
Op dit moment hebben meer dan 145 woningcorporaties in het land zich als 
licentiehouder aangesloten bij Stichting OpMaat. Ymere voert het product 
Koopgarant sinds 2008 in de gemeenten Almere en sinds 2009 in de Haar-
lemmermeer. De ambitie van Ymere is om Koopgarant ook in Haarlem en 
Amsterdam in te zetten. 
 

 
 
 

  Opzet 

Het principe is eenvoudig: de koper krijgt 25% korting op de marktwaarde 
van de woning, en wordt vervolgens volledig eigenaar, met de bijbehorende 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wanneer de eigenaar de woning 
wil verkopen koopt de corporatie de woning weer terug. Eventueel winst of 
verlies wordt gedeeld.  
 
Er zijn door Ymere geen specifieke doelgroepen benoemd. Koopgarant is 
met name interessant voor starters op de koopwoningmarkt en mensen die 
risico’s willen beperken omdat bijvoorbeeld een wijk nog in ontwikkeling is.  
Woningen die door Ymere zijn geselecteerd worden in eerste instantie ver-
kocht aan de huidige huurders. Zij krijgen automatisch een aanbiedingsbrief 
van Ymere met daarin de koopprijs van hun woning. Wanneer een Koopga-
rantwoning leegkomt doordat huurders verhuizen, komt de woning op de 
vrije markt ook met de Koopgarantvoorwaarden beschikbaar voor andere 
belangstellenden. Randvoorwaarde is dat Ymere de woning niet nodig heeft 
voor herhuisvestingsdoeleinden. De uiteindelijke selectie van woningen is 
een samenspel tussen de portefeuille sociale huur en de lokale vestigingen. 
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De aangeboden woningen liggen voornamelijk in zogenaamde transforma-
tiegebieden. Dit zijn gebieden waar Ymere de komende jaren flink gaat in-
vesteren in de wijkaanpak en waarbij de kwaliteit van de wijk sterk zal ver-
beteren. Vogelaarwijken, aandachtswijken en vernieuwingsgebieden vallen 
binnen deze definitie. In deze gebieden verwacht Ymere een gemiddelde 
waardeontwikkeling waardoor huurders straks kunnen profiteren van de 
geanticipeerde waardegroei. 
 
 

   Doelen 

Redenen waarom Ymere een MGE-product (Maatschappelijk Gebonden 
Eigendom) wil inzetten: 
• De terugkoopregeling garandeert dat de woning altijd terugkomt bij Yme-

re. Daarmee blijft Ymere betrokken bij de woningcomplexen en buurten 
waarin de woningen liggen.  

• Ymere wil huurders een kans geven een woning te kopen, en zo stappen 
te maken in hun wooncarrière. .  

• Inzetten op de ontwikkeling van leefbare buurten. Door een aantrekkelij-
ke woningvoorraad te realiseren met voldoende keuzemogelijkheden tus-
sen koop en huur wil Ymere de aantrekkingskracht van deze buurten en 
daarmee de waarde van het vastgoed versterken. Belangrijk is verder dat 
de Koopgarant-regeling stimuleert dat huurders met een groeiend inko-
mensperspectief behouden blijven in de wijk.  

 
Redenen waarom Ymere in het bijzonder voor Koopgarant als MGE-variant 
heeft gekozen: 
• Het is een kant-en-klaar product dat snel op de markt kon worden ge-

bracht. Bovendien is er binnen de corporatiesector al veel ervaring met 
Koopgarant. 

• Met Koopgarant biedt Ymere één product aan binnen het hele werkge-
bied zodat richting gemeenten duidelijk kan worden gecommuniceerd 
over koophuurarrangementen. 

• Door aan te sluiten bij een bestaande regeling voorkomt Ymere discussie 
met kopers over waarderingen van zelfaangebrachte aanpassingen.  

 
Ymere heeft in 2008 in Almere en de Haarlemmermeer ruim 1.000 woningen 
aangewezen om te verkopen met Koopgarant. Zodra de Belastingdienst 
akkoord geeft om ook in Amsterdam Koopgarant toe te staan, komen daar 
nog ruim 1.000 woningen bij. Het gaat om een continu proces waarbij de 
portefeuille sociale huur in overleg met de lokale vestigingen ieder jaar op-
nieuw bepaalt hoeveel en welke complexen Ymere toevoegt aan de Koopga-
rant-verkoopvijver. Afhankelijk van de lokale situatie (leefbaarheid, differen-
tiatie, et cetera) in de buurt op dat moment kan Ymere inspelen op de 
behoefte (opnieuw Koopgarant, verhuren of verkopen) zodra de woning te-
rugkomt. 
 
 

 6.2 Projectverloop en resultaten 

  Inzet en samenwerking 

Er is binnen Ymere een projectteam opgezet bestaande uit een verkoopma-
nager (afdeling Marketing & Vastgoed) en een Adviseur Markt & Vastgoed 
(portefeuille sociale huur). Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van 
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Koopgarant en bewaken de opzet, doelen en planning. Ymere is aangeslo-
ten bij stichting OpMaat. 
 
Per woning maakt Ymere een bestemmingswijziging. Koopgarant kost voor-
al veel tijd rondom de implementatie van de woning omdat er veel keuzes 
gemaakt moeten worden zoals het opstellen van de randvoorwaarden voor 
een Koopgarant-woning, inrichten van de administratie, informeren van col-
lega’s over Koopgarant, opstellen beleidskwesties (bijvoorbeeld wel of geen 
NHG, zelfbewoningsplicht, et cetera). Zodra Koopgarant eenmaal loopt is er 
niet veel extra werk ten opzichte van een normale verkoop, waar Ymere al 
enige jaren ervaring mee heeft. 
 
Ymere informeert de betrokken gemeenten over de voorgenomen verkopen 
(aantal en waar). De gemeente heeft verder geen inhoudelijke bemoeienis 
rondom Koopgarant (aan wie of welke woningen). Ymere verbindt geen in-
komenseisen aan de verkoop van een Koopgarant-woning. Door het ver-
plichten van een Nationale Hypotheek Garantie is er wel een minimum in-
komenseis. 
 
De huurdersorganisaties van Ymere hebben aangegeven dat er vraag is 
naar een type product zoals Koopgarant. Zij zijn van mening dat het aanbie-
den van nieuwe verkooparrangementen de verkoop aan zittende huurders 
aantrekkelijker kan maken. 
 
 

  Projectuitkomsten 

Sinds medio 2008 tot en met het derde kwartaal van 2009 verkocht Ymere 
23 woningen met Koopgarant. Hiervan staan 18 woningen in Almere en 5 in 
de Haarlemmermeer.  
Bij reguliere koop is de ervaring dat Ymere 10% van de verkopen aan de 
zittende huurders realiseert. Bij Koopgarant ziet Ymere dat tot nu toe 50% 
van de verkopen aan een zittende huurder is. Een nuancering is hier op zijn 
plaats omdat het om nog slechts om 23 verkopen gaat. Bovendien betreft 
het vooral eengezinswoningen die traditioneel altijd beter verkopen onder 
zittende huurders. Ymere is enthousiast dat een relatief hoog percentage 
zittende huurders wordt bereikt. Met Koopgarant ondersteunt Ymere de 
klanten bij het zoeken naar een (meer) passende situatie zonder verhuizing. 
De te verkopen woningen met Koopgarant zijn bijna allemaal bereikbaar 
voor de inkomensgroep tot anderhalf maal modaal. Voor lage middeninko-
mens, tot anderhalf keer modaal, wordt een maximumprijs van € 183.000 
voor een woning gehanteerd (prijspeil 2008). De gemiddelde transactieprijs 
voor een Koopgarantwoning in Almere ligt op € 116.520 en in de Haarlem-
mermeer op € 165.750. 
 
De implementatie van Koopgarant kost veel tijd. Ymere heeft nog geen erva-
ring opgedaan met terugkoop. Ymere wijst woningcomplexen aan die in 
aanmerking komen voor verkoop met Koopgarant-voorwaarden. Een keer 
per jaar bekijkt Ymere opnieuw voor alle aangewezen Koopgarant-
complexen wat er met de woningen gebeurt die terugkomen in de portefeuil-
le van Ymere: opnieuw in de verhuur, opnieuw verkopen met Koopgarant of 
normale verkoop. De verwachting is dat binnen een termijn van vijf jaar de 
eerste woningen weer zullen worden teruggekocht.  
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  Effecten voor deelnemers en maatschappij 

Het is voor Ymere nog te vroeg om de effecten op buurtniveau te kunnen 
bepalen. Daarvoor is het aantal verkochte woningen te klein. De bijdrage 
aan populariteit van de buurt, vermogensopbouw van de koper en een even-
tuele waardestijging zijn pas op de langere termijn inzichtelijk. Wel kan wor-
den geput uit ervaringen en verwijzen we hieronder naar onderzoek dat in 
2002 en 2008 is uitgevoerd naar de effecten van koop voor individuele be-
woners. 
 
Effecten individueel 
Ook al draagt Koopgarant mogelijk bij aan vermogensopbouw en doorstro-
ming op de woningmarkt, het levert niet altijd voordelen op. Koopgarant is 
vooral voor starters met inkomen uit werk interessant. Deze uitkomsten wor-
den onderbouwd door Onderzoeksinstituut OTB. Zij deden in 2008 in op-
dracht van de SEV onderzoek naar de effecten van verkoop van huurwonin-
gen voor bewoners. Hoofdconclusie is dat er dat er geen directe 
aanwijzingen zijn dat kopen leidt tot empowerment of sociale stijging (Elsin-
ga, 2008). Het blijken vooral de al meer empowerde huurders te zijn, die 
kopen. Dat is te verklaren op basis van hun hogere opleiding en inkomen. 
Eerder onderzoek (Papa et al. 2002) wijst er echter op dat een koopwoning 
een positief effect heeft op de arbeidsparticipatie van mensen. Meer ar-
beidsparticipatie kan duiden op empowerment, omdat mensen er een groter 
gevoel van eigenwaarde en controle aan kunnen ontlenen, en ze ook op de 
sociale ladder kunnen stijgen. 
 
Effecten corporatie 
Elsinga (2008) zegt dat er steekhoudende argumenten zijn om huurwonin-
gen te koop aan te bieden, al dan niet marktconform. Het geeft mensen 
meer keuze, zij kunnen er financieel op vooruitgaan en wellicht ook nuttige 
kennis opdoen tijdens het koopproces. Niet-marktconforme koop maakt ko-
pen mogelijk voor een groep die waarschijnlijk geen marktconforme koop-
woning gekocht zou hebben. Echter, wat betreft het empoweren van men-
sen, is het verstandig geen al te hoge verwachtingen te koesteren. 
Ook Ymere-bestuurder Pieter de Jong waarschuwt in een interview met Bin-
nenlands Bestuur (8 februari 2008): 'Verkoop van huurwoningen is geen 
wondermiddel om een wijk te verbeteren en de animo bij zittende huurder 
om te kopen is doorgaans gering.' 
 
 

  Succes- en faalfactoren 

• Weinig mensen zullen in tijden van economische crisis besluiten een 
woning te kopen. De ervaring die Ymere tot op heden heeft is dat met 
name de verkoop van nieuwbouwwoningen te lijden heeft onder de eco-
nomische crisis. De verkoop van bestaand bezit loopt volgens Ymere re-
delijk. Juist in deze tijden is de animo voor Koopgarant goed. 

• Gemeenten als de Haarlemmermeer en Almere staan positief tegenover 
verkoop met Koopgarant.  

• Mogelijk leidt de verkoop via Koopgarant tot een verdere toename van de 
wachttijden voor een huurwoning. De visie van Ymere is dat door het 
aanbieden van huurwoningen en koopwoningen de doorstroming kan 
worden bevorderd. Immers, huishoudens wordt de mogelijkheid geboden 
om door te stromen van een huur- naar een koopwoning.   
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• Ymere noemt het feit dat de Belastingdienst Koopgarant in Amsterdam 
niet toestaat als faalfactor. Juist in Amsterdam liggen de absolute wo-
ningprijzen hoog en daarmee is een koopwoning voor veel mensen onbe-
taalbaar. Tegelijkertijd concludeert Ymere de woningvoorraad in een aan-
tal Amsterdamse wijken en buurten zeer eenzijdig is en dat juist hier 
differentiatie door het aanbieden van ook koopwoningen aantrekkelijk 
kan zijn.  

 
 

  Voorwaarden 

• Het succes van Koopgarant is mede afhankelijk van het aantal mutaties. 
Bij weinig mutaties worden weinig woningen verkocht. 

• Medewerking van betrokken instanties zoals de Belastingdienst. 
• Het is belangrijk huurders goed te informeren over de voorwaarden van 

Koopgarant. 
 
 

  Maatschappelijke kosten en baten 

Een overzicht van maatschappelijke kosten en baten kan niet worden gege-
ven. Wel kunnen we iets zeggen over de kosten en baten voor Ymere. De 
kosten voor Koopgarant zijn relatief gering. Deze bestaan uit de projector-
ganisatie, het klaarmaken van woningen, en de bestemmingswijziging. Daar 
staat tegenover dat Ymere met de verkoop van huurwoningen de inkomsten 
kan stimuleren. De kosten van Koopgarant verschillen echter niet veel van 
normale verkoop. Bij een normale verkoop ontvangt Ymere 100% van de 
marktwaarde, terwijl bij Koopgarant Ymere 75% van de marktwaarde ont-
vangt. Op het moment van terugkoop doet Ymere een aantal extra admini-
stratieve handelingen. Bij een normale verkoop neemt Ymere definitief af-
scheid van een woning terwijl in Koopgarant Ymere verbonden blijft bij de 
woning. 
 
 

 6.3 Conclusies 

Het is nog te vroeg om te spreken van een succes. Er zijn immers pas 23 
woningen verkocht. Koopgarant geeft mensen meer keuze, zij kunnen er 
financieel op vooruitgaan en wellicht ook nuttige kennis opdoen tijdens het 
koopproces. Niet-marktconforme koop maakt kopen mogelijk voor een groep 
die waarschijnlijk geen marktconforme koopwoning gekocht zou hebben. 
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 7 Watch Out (PWS, Rotterdam) 

 7.1 Beschrijving van het project 

  Achtergrond 

De deelgemeente Kralingen-Crooswijk ligt ten oosten van het centrum van 
Rotterdam. 95% van de woningvoorraad in Oud Crooswijk is een huurwo-
ning (stedelijk is dat 73%). Deze woningen zijn in het bezit van PWS. Er zijn 
vrijwel geen eengezinswoningen: Oud Crooswijk bestaat voor 76% uit eta-
gewoningen (galerij of portiek). De waarde van de woningen in Oud Croos-
wijk ligt ver onder het stedelijk gemiddelde. 
In Crooswijk wordt gewerkt aan het terugdringen van de schooluitval, minder 
(jeugd)werkloosheid, meer werkgelegenheid, een gevarieerde bevolkings-
samenstelling en prettig wonen. Dit begint met investeren in ‘schoon, heel 
en veilig’. Door het versterken van het toezicht, de inzet van toezichthou-
ders, de aanpak van criminelen en het beveiligen van woningen wordt een 
basisniveau van veiligheid bewerkstelligd. Er is ook veel aandacht voor de 
buitenruimte: woningen worden gerenoveerd en buurten worden geherstruc-
tureerd – zo moet het weer prettig wonen worden in een veilige wijk.  
 

 
 
 

  Opzet 

Watch Out is een leerwerkproject voor jonge mensen die onder begeleiding 
optreden als toezichthouder in de wijk. In Crooswijk werken 20 jonge men-
sen als toezichthouder waarvan 8 in Oud Crooswijk2. Zij zijn 32 uur per 
week aan de slag: drie dagen als toezichthouder en een dag per week gaan 
ze naar school. Uiteindelijk worden zij opgeleid tot beveiliger.  
 
Het idee achter Watch Out is als volgt. Jonge mensen zonder startkwalifica-
tie kunnen via Watch Out in loondienst een jaar lang werkervaring opdoen 

 
 Noot 2 In Crooswijk wordt Watch Out in twee verschillende gebieden uitgevoerd. Woonstad Rotterdam 

heeft twaalf deelnemers; PWS acht in Oud Crooswijk. In deze beschrijving wordt het deel van 
het gebied beschreven waar PSW deelneemt. 
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en een opleiding volgen. Dit doen zij in het gebied waar PWS veel bezit 
heeft, waar zij op straat, in portieken, bergingsingangen en bij het speelplein 
als toezichthouder surveilleren. Zij krijgen van Service Dienst Werk (SDW) 
een arbeidsovereenkomst van 12 maanden. SDW blijft werkgever tot ze 
uitstromen en verzorgt de aansturing op locatie. Enter Werk verzorgt de 
opleiding beveiliger 2 en de jobcoaching. 
 
De werving vindt onder meer plaats via het jongerenloket, onderdeel van 
Sociale Zaken. Daarnaast is er mond tot mond reclame en zijn er spontane 
aanmeldingen. SDW is als werkgever verantwoordelijk voor de selectie.  
De jongeren moeten minimaal de Nederlandse taal beheersen, fysiek ge-
zond zijn en over goede sociale vaardigheden beschikken. Daarnaast mo-
gen deelnemers geen strafblad hebben. De jongeren ontvangen een jaar-
contract voor 32 uur op basis van minimumloon. Daarnaast worden de 
bijbehorende opleiding, reiskosten en werkkleding vergoed.   
 
Het streven is om zoveel mogelijk jongeren tussen de 18 en 27 jaar uit de 
deelgemeente te werven. In de praktijk blijkt het soms niet verstandig om 
iemand in zijn eigen woonomgeving in te zetten en worden er tussen ver-
schillende Watch Out projecten deelnemers gewisseld. Ook worden er in 
leeftijd uitzonderingen gemaakt voor gemotiveerde oudere deelnemers.  
 
 

  Doelen 

Watch Out heeft twee doelen: jongeren via een leerwerktraject de kans ge-
ven om een startkwalificatie te halen voor een functie als beveiliger en een 
bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.  
Voor PWS vormt het project een aanvulling op de maatregelen op het ge-
bied van schoon, heel en veilig. ’s Avonds zijn de extra ogen van de toe-
zichthouders een welkome aanvulling. De sloopplannen in de buurt brachten 
veel onrust met zich mee. Daarom was het voor PWS ook belangrijk om de 
zittende bewoners gerust te stellen. 
  
Indicatoren voor de samenwerkingspartners op basis waarvan kan worden 
vastgesteld of het project geslaagd is zijn: veel meldingen, positieve bele-
ving van bewoners, inzet van het project op een zinvolle locatie, lage uitval 
en duurzame uitstroom. Deze gegevens worden niet structureel gemeten. 
 
 

 7.2 Projectverloop en resultaten 

  Inzet en samenwerking 

Het project wordt gecoördineerd vanuit Service Dienst Werk (SDW) via de 
afdelingen Leerwerkbedrijf, Arbeidsintegratie en Toezicht & Veiligheid. Het 
project is vanaf Vlaardingen overgebracht naar vijf Rotterdamse deelge-
meenten (Charlois, Feijenoord, Noord, Delfshaven en Kralingen-Crooswijk). 
Woningcorporaties Woonstad en PWS trekken in het gebied samen op met 
de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. De deelgemeente coördineert het 
project. In het gebied waar Woonstad het meeste bezit heeft is het project 
gestart op 1 januari 2008. Een jaar later volgde PWS.  
  
Formeel is de deelgemeente hoofdopdrachtgever. De totale begroting van 
Watch Out in de hele deelgemeente is € 360.000. Ook in het zogenaamde 
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OCNC-gebied (naast gebied van PWS) wordt door de partners geïnves-
teerd. PWS draagt in 2009 een gedeelte bij (deels vanuit een subsidie Rot-
terdam Jongerenjaar 2009 en deels uit de eigen begroting). De deelgemeen-
te en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente 
Rotterdam geven een loonkostensubsidie en dragen de overige kosten. De 
politie levert capaciteit en ureninzet. Zij dragen niet financieel bij. 
 
De wijkbeheerder van PWS is betrokken op operationeel niveau. De team-
leider Wijkbeheer onderhoudt de contacten met de deelgemeente.  
 
 

  Projectuitkomsten 

Momenteel zijn er in het gebied van PWS 8 personen in actief de leeftijd van 
20 tot 40 jaar. Zij komen slechts voor een gedeelte uit de deelgemeente zelf. 
Deze groep is zes dagen per week actief tussen 15.00 - 23.00 uur. Zij sur-
veilleren vooral bij sloopprojecten, maar ze kunnen ook gericht worden inge-
zet als er bijvoorbeeld meldingen komen van overlast bij bergingsgangen. 
Onderstaande tabel laat meldingen zien die via dagrapportages worden 
doorgespeeld aan de betrokken partners. De meeste meldingen gaan over 
grof vuil. 
 

 Tabel 1 Meldingen uit dagrapportages 
 Mei Juni Juli Aug. Sept. Totaal
Overlast jeugd Hangjongeren 1 1 1 0 1 4
Politieass. Back up 2 2 0 0 1 5
Gesprekken met bewoners 3 2 6 2 1 14
Open Hekken ( tuinen) / deuren 2 0 1 1 0 2
Defecte deuren 3 1 0 1 0 5
Gebroken ruiten 0 1 1 2 0 4
Brandstichting 1 0 0 0 0 1
(Grof) vuil 32 24 22 37 14 129
Inbraken 1 0 0 0 0 1
Vernielingen 0 1 1 0 1 3
Diefstal 0 0 0 0 1 1
Open auto’s ( ramen, deuren) 1 5 9 1 0 16
Derving (kapotte lantaarn/straat) 3 3 12 1 1 20
Totaal aantal meldingen 49 40 53 45 20 207

 
Deelnemers van Watch Out hebben iedere maand een voortgangsgesprek 
met de teamleider en trajectbegeleider. Tijdens dit gesprek staat werk (als 
toezichthouder) en opleiding centraal. De ervaring leert dat het sturen en 
begeleiden van de deelnemers veel tijd en geduld vergt. Binnen Watch Out 
wordt hen een strakke structuur, begeleiding en vangnet geboden met als 
doel een goede arbeids- en scholingsmentaliteit bij te brengen. Denk bij-
voorbeeld aan kledingvoorschriften, taalgebruik en gedragsregels. 
 
 

  Effecten voor deelnemers en maatschappij 

Effecten voor deelnemers en de maatschappij kunnen niet worden vastge-
steld. Wel zijn er verwachtingen, zoals dat de jongeren het gevoel krijgen 
dat zij met zinvolle dingen bezig zijn. Hun zelfvertrouwen groeit en ze leren 
steeds meer sociale vaardigheden aan. Verder is de verwachting dat zij een 
voorbeeldfunctie voor andere jongeren vervullen en bijdragen aan de verbe-
tering van het imago van de doelgroep waaruit zij afkomstig zijn.  
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Effecten individueel 
Aangezien het Team Toezichthouders in Oud-Crooswijk pas op 7 januari 
2009 is gestart heeft er nog geen uitstroom plaatsgevonden. Omdat nazorg 
geen onderdeel is van het traject, is niet vast te stellen wat de uiteindelijke, 
langdurige, uitstroomresultaten zijn. Voor de jongeren gaat het om carrière-
perspectief. Op basis van resultaten van Watch Out Rotterdam is het vol-
gende bekend:  
• Ongeveer 60% behaalt een startkwalificatie (opleiding beveiliger 2). 

Sommige deelnemers lukt dit niet binnen een jaar. Zij behouden hun be-
geleiding tot maximaal een jaar na het traject.   

• Ongeveer tweederde van de deelnemers met diploma vindt een baan in 
de beveiliging. Dit is ongeveer 40% van het totaal. 

• Ongeveer tweederde van het aantal deelnemers vindt een reguliere baan 
na het Watch Out traject. 

Als jongeren om welke reden dan ook niet doorstromen naar een baan in de 
beveiliging hebben zij in ieder geval tijdens het project arbeidsritme en 
werkervaring opgedaan en een startkwalificatie behaald. 
 
Effecten corporatie 
De effecten rond schoon, heel en veilig zijn lastig hard te maken. PWS heeft 
als visie Prettig wonen in een veilige wijk. De effecten zijn als volgt: 
• Watch Out vult de wijkbeheerder aan. Deze krijgt iedere dag een rappor-

tage en kan meteen optreden als nodig. Bovendien sluit het toezicht van 
de jongeren aan op de reguliere werktijden van de wijkbeheerder. Zo-
doende is er constant toezicht in de buurt.  

• Het project bevordert de onderlinge samenwerking tussen woningcorpo-
ratie, deelgemeente en de politie.  

• Vanwege het relatief beperkt geografische gebied waar zij worden inge-
zet, zijn de jongeren veel en vaak zichtbaar voor de bewoners en onder-
nemers van dat gebied. Hierdoor wordt verwacht dat het (subjectieve) 
veiligheidsgevoel zal verbeteren.  

 
 

  Succes- en faalfactoren 

• De betrokken partijen zijn tevreden over de uitvoering van het project. 
Richting bewoners wordt de leefbaarheidsproblematiek erkend en dit is 
positief voor het imago van de corporatie. 

• Watch Out is relatief duur voor een sociaal project, maar voor het inzet-
ten van beveiligers is het relatief goedkoop. Daardoor is het ook onzeker 
of het project in 2010 kan worden voortgezet. PWS heeft een verzoek 
gekregen om in 2010 ook bij te dragen. 

• Er zijn nauwelijks jongeren uit de vooraf bepaalde leeftijdscategorie ge-
worven. In de beschikking die door de deelgemeente is afgegeven is op-
genomen dat bekend was dat de voorkeur uitgaat naar deelnemers uit 
een bepaalde leeftijdscategorie en woonachtig in de deelgemeente. Het 
was vooraf bekend dat dit niet makkelijk zou worden. Daarom is ruimte 
gegeven om ook mensen uit een andere leeftijdsgroep, maar zonder 
startkwalificatie te werven. 
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  Voorwaarden 

• Voorwaarde is dat lokale partijen, deelgemeente en politie goed met el-
kaar kunnen samenwerken. De rol en inzet van elke partij moet vanaf het 
begin helder zijn.  

• Het is belangrijk dat opvolging wordt gegeven aan meldingen via de dag-
rapportages. 

• Zoveel mogelijk eigen bewoners inzetten voor dergelijke trajecten om 
wijkeffect zo aannemelijk mogelijk te maken, maar dat is om moverende 
redenen niet altijd mogelijk.  

 
 

  Maatschappelijke kosten en baten 

Naast een financiële bijdrage en de tijd die het afstemmingsoverleg kost, 
zien we verschillende baten. Aan de ene kant is er sprake van een toename 
van de arbeidsparticipatie. Stel dat deelnemers zonder dit project 1 tot 3 jaar 
later aan het werk waren gegaan dan had dit aanzienlijke kosten voor de 
maatschappij met zich meegebracht. Daarnaast zien we een toename van 
de eigenwaarde van de deelnemers.   
  
Baten werkgelegenheid 
Voor de toezichthouders is de arbeidsovereenkomst die zij hebben tijdens 
het project de eerste stap. Voor velen is dit de eerste vaste arbeidsovereen-
komst in hun leven of de eerste sinds lange tijd. Op zichzelf geeft dit het 
gevoel van erbij horen en meedoen, wat wordt versterkt door de inhoudelijke 
waardering die zij krijgen als reactie op de uitgevoerde werkzaamheden 
(van politie, huismeesters en bewoners). Veelal verschaft dit inzicht in de 
meerwaarde van werk en inzet voor de maatschappij. Gedurende het project 
volgen de medewerkers de opleiding beveiliger 2 hetgeen leidt tot een start-
kwalificatie. Ook dat is een grote stap voor de meeste deelnemers. Uiteinde-
lijk resulteert deelname aan het project, indien iemand zich goed ontwikkelt 
op school en in de opleiding, tot uitstroom naar een reguliere baan.  
Een vergelijk tussen kosten en baten op langere termijn is in dergelijke tra-
ject moeilijk te maken. Het valt moeilijk te voorspellen of, en zo ja wanneer, 
iemand zonder het project aan het werk zou komen. Gedurende een uitke-
ringsperiode zijn de directe uitkeringkosten goed weer te geven maar daar-
naast zijn er indirecte kosten door werkloosheidssituaties van individuen.  
 
Baten leefbaarheid 
De betrokkenen geven aan dat als gevolg van de inzet van toezichthouders 
de leefbaarheid toeneemt. Het gebied is volgens hen schoner, heler en vei-
liger. 
 
 

 7.3 Conclusies 

Het is nog niet zeker of het project in 2010 doorgaat. Dit is een financiële 
afweging. Het project levert veel op: aanvulling wijkbeheerder, constant toe-
zicht in de buurt en bevordering van de onderlinge samenwerking tussen 
woningcorporatie, deelgemeente en de politie. Tegelijkertijd zijn de kosten 
relatief hoog en zijn er in tegenstelling tot het streven weinig deelnemers uit 
de deelgemeente ingezet. Bovendien is een deel van de deelnemers ouder 
dan 27 jaar.  
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 8 Assistent buurtbeheerders (Portaal, Nijmegen) 

 8.1 Beschrijving van het project 

  Achtergrond 

De Nijmeegse Sociale Herovering van Oud-West beslaat de oude volkswij-
ken Biezen, Wolfskuil en Nije Veld. In deze wijken is de afgelopen jaren 
gestart met de herstructurering van de woningvoorraad. Portaal heeft hier 
veel bezit. Naast fysieke ingrepen wordt beoogd om de leefbaarheid en vei-
ligheid in de wijken verder te vergroten. Het gaat om een combinatie van 
een wijkgerichte en een individuele aanpak. 
Voor Sociale Herovering kwam vanuit het ministerie een subsidie van 2 mil-
joen euro beschikbaar. Daarnaast stelden de gemeente, provincie en Por-
taal een bedrag van 1,8 miljoen aan cofinanciering beschikbaar. Binnen het 
thema veiligheid is het project assistent buurtbeheerders opgezet. 
 
 

 
 
 

  Opzet 

De buurtbeheerders van Portaal krijgen versterking van assistent buurtbe-
heerders die een werkervaringstraject doorlopen. Deze langdurig werklozen 
krijgen de kans om in een jaar tijd via een opleiding werkervaring op te doen 
en door te stromen naar een reguliere baan. Het project in Nijmegen kent 
twee kanten: de assistent buurtbeheerders (begeleid door Portaal) en de 
buurtpreventiemedewerker (begeleid door toezichthouders). 
Het project ontstond vanuit de wens om Oud-West veilig en leefbaar te ma-
ken. Twaalf buurtbewoners uit het gebied zijn geworven en kregen via het 
ROC een basisopleiding. Zij hadden allen een grote afstand tot de arbeids-
markt en zijn aangeleverd door Uitzicht, het re-integratiebedrijf van de ge-
meente. Het eerste half jaar tijdens de opleiding kregen zij nog een uitkering 
via de gemeente. Daarna werden het werknemers van Uitzicht die in dienst 
traden bij Portaal. Ook kregen ze tijdens het traject begeleiding van het 
ROC. Eind 2007 zijn vier deelnemers gestart met een werkervaringsbaan bij 
Portaal. Bij het werven van de kandidaten is het niet gelukt om voldoende 
deelnemers vanuit de drie wijken zelf te vinden.  
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  Doelen 

Doel van het project is tweeledig. Het bevorderen van de leefbaarheid in 
Oud-West en het stimuleren van werkgelegenheid; bieden van een zinvolle 
dagbesteding, dagritme en structuur. Het traject is een opleiding en een 
opstap naar een reguliere baan. 
Portaal is niet verantwoordelijk voor het scheppen van werkgelegenheid, 
maar vindt het wel belangrijk om mensen een kans te bieden. Het sluit ook 
aan bij het uitgangspunt van tevredenheid over de leefomgeving.  
 
 

 8.2 Projectverloop en resultaten 

  Inzet en samenwerking 

Binnen het project is samengewerkt tussen ROC, de gemeente, Sociaal 
werkbedrijf Uitzicht en Portaal. De gemeente betaalde in 2008, samen met 
Portaal, het salaris van de assistent-beheerders. Momenteel is er een over-
eenkomst met Uitzicht. Na de opleiding heeft het ROC de deelnemers on-
dersteund via gesprekken. Vervolgens zette Uitzicht een jobcoach in die de 
deelnemers heeft begeleid.  
Het ROC heeft tijdens de tweede lichting geen expliciete rol. Dit heeft te 
maken met de financiering. Tijdens de eerste lichting was er geld voor een 
vooropleiding van een half jaar. Nu het project is gecontinueerd, is die mo-
gelijkheid er niet meer.  
Portaal besteedt ongeveer een halve dag per maand aan het project. Dit 
wordt niet systematisch geregistreerd. De assistent-beheerders krijgen on-
geveer 300 euro per maand. De assistent-beheerder is binnen een rayon 
gekoppeld aan de wijkbeheerder. De wijkbeheerder neemt de assistent-
beheerder mee op sleeptouw.  
 
 

  Projectuitkomsten 

Eind 2007 zijn de assistent-buurtbeheerders gestart met de uitvoering van 
het traject. Een deelnemer is om privé redenen gestopt. De vervolgopleiding 
liep tot juni 2008.  
De drie assistent-buurtbeheerders zijn na een jaar uitgestroomd naar een 
andere baan. Daarna is Portaal gestart met de begeleiding van een volgen-
de lichting. Met Sociaal Werkbedrijf Uitzicht van de gemeente heeft Portaal 
nieuwe kandidaten gezocht. In september 2008 zijn zij gestart. 
 
 

  Effecten voor deelnemers en maatschappij 

Effecten op buurtniveau zijn niet concreet vastgesteld. Er zijn positieve reac-
ties vanuit de aangestelde assistent-buurtbeheerders, als ook van onderne-
mers en partnerorganisaties. De inzet van assistent-buurtbeheerders wordt 
in een evaluatie van Sociale Herovering genoemd als succesfactor in de 
Nijmeegse aanpak. Op de effecten van de inzet wordt voorzichtig positief 
gereageerd door ondernemers van de Willemsweg en Portaal Nijmegen. 
Naast vertrouwen bij bewoners geeft de aanpak in hun ogen een zichtbare 
verbetering van de woonomgeving en meer samenwerking met gemeente in 
de wijk. De klanttevredenheid van de huurders van Portaal laat ook positieve 
ontwikkelingen zien. 
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Effecten individueel 
Bij het succesvol doorlopen van een traject zijn deelnemers meer zelfred-
zaam, beschikken zij over meer eigenwaarde en de benodigde basiscompe-
tenties. Het opdoen van werkervaring op een laagdrempelige manier staat 
ook goed op het cv. Werken als buurtbeheerder betekent een baan met veel 
diversiteit. Er zit een sociaal aspect in, omgaan met bewoners en conflict-
hantering, maar ook een technisch aspect. Verder moeten buurtbeheerders 
in staat zijn om te gaan met doelgroepen zoals jeugd en senioren. 
 
Effecten corporatie 
Portaal vindt het belangrijk een maatschappelijke rol te vervullen en mensen 
kansen te geven. De buurtbeheerder neemt de assistent-beheerder mee op 
sleeptouw. Aanvankelijk is dit een tijdsinvestering, maar na verloop van tijd 
is sprake van een vliegwieleffect. Voor de buurtbeheerders is het een extra 
steun. Hierdoor wordt het mogelijk om achterpaden af te lopen en te zorgen 
voor een schone en veilige omgeving. Na een aanlooptijd zijn de assistenten 
in staat om zich namens Portaal te profileren.  
 
 

  Succes- en faalfactoren 

• Er is bereidheid nodig van buurtbeheerders om assistenten mee op 
sleeptouw te nemen. Dit kun je niet forceren. Succes is niet verzekerd.  

• Aanvankelijk leidde het project tot weerstand binnen Portaal. Dit had er 
mee te maken dat men niet gewend was aan het werken met mensen 
met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Nu het project voor het twee-
de jaar loopt, is de organisatie meer gewend aan het werken met herin-
treders. 

• Vertrouwen en geloof in het project zijn belangrijke succesfactoren. Het 
is schipperen tussen kritisch zijn bij de instroom en de mensen de kans 
geven zich te bewijzen. Het bleek in eerste instantie lastig om geschikte 
kandidaten te vinden. Dit geeft een mogelijk afbreukrisico. 

• Het is belangrijk te beseffen dat een dergelijke doelgroep niet automa-
tisch kan instromen in een traject. Het kost relatief veel tijd voordat ge-
schikte deelnemers zijn gevonden die het leuk vinden om deel te nemen. 

• Bij de huidige lichting gaat om financiële redenen geen opleiding vooraf 
aan het traject. Dit vraagt meer begeleiding van de woningcorporatie. 

 
 

  Voorwaarden 

• Er is ruimte nodig binnen de organisatie (Portaal) en de deelnemers 
moeten vertrouwen krijgen. 

• De uitkomsten van het project zijn onvoorspelbaar. Om dit goed te bege-
leiden worden de assistenten gekoppeld aan buurtbeheerders. 

• Deelnemers moeten de Nederlandse taal beheersen en zich verstaan-
baar kunnen maken.   

• Het werken met langdurig werklozen kost tijd en vraagt flexibiliteit. Het is 
goed om van tevoren duidelijk uit te spreken wat verwachtingen zijn.  

• Een jobcoach van het re-integratiebedrijf kan ondersteuning bieden. 
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  Maatschappelijke kosten en baten 

De kosten voor Portaal zijn aan de voorkant relatief laag. Drie personen 
krijgen de mogelijkheid om werkervaring en arbeidsritme op te doen. Zij 
worden meer zelfredzaam, beschikken over meer eigenwaarde en de beno-
digde basiscompetenties. Alle redenen om aan te nemen dat het project de 
arbeidsparticipatie bevordert. Ook hier geldt dat wanneer de deelnemers 
zonder dit project pas één tot drie jaar later aan het werk waren gegaan, dit 
aanzienlijke kosten voor de maatschappij met zich had meegebracht.  
  
 

 8.3 Conclusies 

Portaal is er in geslaagd om de maatschappelijke rol die zij wil hebben via 
dit project te vervullen. De buurtbeheerder wordt ontlast en Portaal is inmid-
dels gewend aan het werken met herintreders. Succes is bij dit type projec-
ten niet verzekerd, belangrijk is dat deelnemers het leuk vinden om deel te 
nemen en dat de organisatie die het uitvoert gelooft in de meerwaarde er-
van. 
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 9 Prachtwerk in een prachtwijk (Haag Wonen, 
Den Haag) 

 9.1 Beschrijving van het project 

  Achtergrond 

Welzijnsorganisatie Zebra heeft samen met detachering- en aannemersbe-
drijf Go Infra in 2008 de handen ineen geslagen om werkloosheid onder 
jongeren in de Schilderswijk aan te pakken. Het grootste gedeelte van de 
woningen in de Schilderswijk is in het bezit van Haag Wonen. Werkgevers in 
de omgeving van de jongeren kunnen of willen vaak niet die extra aandacht 
bieden die deze jongeren nodig hebben om aan het werk te blijven. Go Infra 
heeft wel ervaring met extra begeleiden van werknemers en geeft aan een 
tekort te hebben aan mensen in de technieksector en Zebra heeft veel con-
tacten met werkloze jongeren. Op zoek naar werk voor de jongeren kwam 
Zebra bij de corporatie terecht. Haag Wonen vond het een goed initiatief en 
wilde hier graag aan meewerken. Dat hebben ze gedaan door het financie-
ren van de opstartkosten en het verlenen van werk in gunning in de Schil-
derswijk. Het gaat om werkzaamheden als het opknappen van tuinen, op-
knappen van bergingen, schilderen van kozijnen, et cetera.  
 
 

 
 
 

  Opzet 

Go Infra neemt de jongeren (17-27 jaar) in dienst. Al werkend worden zij 
onder begeleiding opgeleid tot vakmensen. Het streven is de jongeren na 
een goed verlopen inwerkperiode in dienst te nemen. Een jaar lang is de 
jongere verzekerd van werk en een inkomen, mits hij zich aan de regels 
houdt. De jongere wordt begeleidt door een werkbegeleider van Go Infra. 
Die begeleider onderhoudt contact met Zebra en de jongere krijgt aanvul-
lende trainingen en hulpverlening op maat indien dat gewenst of nodig blijkt 
te zijn. De jongeren worden aangemeld door het Stedelijk Mobiel Jongeren-
team en het regulier jongerenwerk van Zebra. De jongeren komen uit de 
Schilderswijk, hebben vaak geen startkwalificaties, te hoge verwachtingen 
van hun eigen kunnen, geen ervaring, een tekort aan werknemersvaardig-
heden en zijn vaak eerder in hun jeugd in de knel geraakt. Het ontbreekt 
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hen vaak aan goede voorbeelden of mensen die hun kunnen stimuleren. In 
de wijk zorgen ze voor overlast doordat ze vaak op straat rondhangen. 
 
Er is gekozen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit wat inhoudt dat er tot nog 
toe maar twee jongeren hebben deelgenomen aan het project. Go Infra wil-
de er zeker van zijn dat ze voldoende werk had om jongeren een jaar lang 
fulltime aan de slag te hebben. Hoe meer werk uit gunning er is, hoe meer 
jongeren aan de slag kunnen gaan.  
 
 

  Doelen 

Het doel is om de werkloze jongeren structureel aan het werk te krijgen. 
Door het aanleren van werknemersvaardigheden en de juiste hulpverlening 
te bieden worden jongeren klaargestoomd om te kunnen (blijven) werken. 
Wanneer de jongeren uit de Schilderswijk aan het werk zijn, hangen ze niet 
meer rond op straat en veroorzaken ze minder overlast. Deelname aan dit 
project biedt ze structuur, maar ook een kans om het slechte imago te ver-
beteren. Door intensieve begeleiding en aanvullende hulpverlening worden 
de maatschappelijke kansen van deze jongeren vergroot. Het doel is ook om 
het tekort in de technische sector op te vangen door jongeren op te leiden 
zodat ze in deze sector aan de slag kunnen.  
 
 

 9.2 Projectverloop en resultaten 

  Inzet en samenwerking 

Haag Wonen, Zebra en Go Infra werken samen. Haag Wonen heeft de op-
startkosten gefinancierd en de eerste werkzaamheden in gunning verleend. 
Dit met het idee dat daarna andere partijen, waaronder de gemeente, ook 
zouden volgen met het beschikbaar stellen van werkzaamheden voor deze 
jongeren. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. De samenwerking tussen Haag 
Wonen en Zebra verloopt op inhoud goed, de lijnen zijn kort en de contact-
personen weten elkaar goed te vinden. Over de organisatie en werkproces-
sen is soms discussie. Er is nu ook contact met de Johan de Witt school in 
de Schilderswijk. Zij leveren jongeren aan voor het project en begeleiden 
deze ook. 
 
 
Projectuitkomsten 
 
Er zijn tot nu toe twee jongeren aan het werk via dit project. Eén van de 
jongeren is tussentijds uitgevallen wegens problemen in de privésfeer, ter-
wijl de andere jongere een vast contract heeft gekregen bij Go Infra. De plek 
van de uitgevallen jongere is opgevuld met een nieuwe deelnemer. Haag 
Wonen is tevreden over de prijs-kwaliteit verhouding. Het werk wordt goed 
gedaan en doet niet onder voor het werk dat 'normale' aannemers leveren. 
Het streven is om volgend jaar (2010) vijftig jongeren aan het werk te heb-
ben via dit initiatief waarvan er na afloop veertig een opleiding in de techniek 
volgen. Het doel is om voor de komende drie jaar een projectleider aan te 
stellen. Op basis van het geschreven plan, nieuwe ontwikkelingen en voor 
de borging van het project wil Zebra een projectleider aanstellen die het 
project gedurende de eerste drie jaar een duidelijke en duurzame status 
geeft. De aanvraag ligt momenteel bij meerdere fondsen en er is goede 
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hoop dat het geld vrij komt. Vanuit fonds 1818 is al 70% van deze aanvraag 
gefinancierd. 
 
 
Effecten voor deelnemers en maatschappij 
 
Stadsbreed hebben o.a. gemeente Den Haag en samenwerkende corpora-
ties (waaronder Haag Wonen) een raamovereenkomst afgesloten waarin 
afspraken staan op zowel fysiek, sociaal als economisch gebied. De doel-
stelling is om de krachtwijken naar een stedelijk niveau te krijgen. Haag 
Wonen gebruikt het project Prachtwerk in een prachtwijk om invulling te 
geven aan een aantal van deze doelstellingen. De wijk wordt immers mooier 
en tegelijkertijd wordt de jeugdwerkloosheid bestreden. De effecten die wor-
den nagestreefd op wijkniveau (verminderen overlast, verbeteren leefbaar-
heid, verminderen criminaliteit) worden niet behaald (maar ook niet gemoni-
tord) omdat de omvang van het project nog veel te klein is.  
 
Effecten individueel 
De jongeren krijgen een kans om vanuit een uitzichtloze situatie weer invul-
ling aan hun leven te geven. Door een jaar lang een dagbesteding te heb-
ben, een inkomen en hulpverlening op maat te krijgen kunnen ze hun leven 
weer op orde krijgen. Jongeren hebben iets om trots op te zijn.  
 
Effecten corporatie 
Werk in gunning verlenen aan een leerwerkbedrijf is een mooie en vrij risico-
loze manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Haag Wonen 
geeft zijn (toekomstige) huurders een kans om een betere maatschappelijke 
positie te verwerven. Als corporatie lever je een positieve bijdrage aan de 
buurt waar een groot deel in jouw bezit is. Bovendien geeft Haag Wonen op 
actieve wijze invulling aan de ambitie om de krachten in de Schilderswijk te 
bundelen om uiteindelijk de Schilderswijk op hetzelfde niveau te tillen als 
andere Haagse wijken. 
 
 
Succes- en faalfactoren 
 
• Er zijn bedrijven nodig (zoals woningcorporaties maar ook de gemeente) 

die werk in gunning verlenen aan het leerwerkbedrijf. Daar staat of valt 
het mee. Wanneer er geen werk is kunnen er ook geen jongeren worden 
aangenomen. Dan blijft het project kleinschalig en wordt er weinig tot 
geen effect gesorteerd in de wijk.  

• Ervaring Go Infra met het begeleiden van deze jongeren. Het is een 
moeilijke doelgroep en kennis van deze doelgroep is een succesfactor 
om deze jongeren te blijven boeien.  

• De jongeren doen het werk in hun eigen buurt. De aanname is dat de 
jongeren door ze medeverantwoordelijk te maken voor hun buurt, beter 
voor hun buurt zullen zorgen.  

 
 
Voorwaarden 
 
• De belangrijkste en meest essentiële voorwaarde is dat partijen, zoals 

Haag Wonen, werk in gunning verlenen aan het leerwerkbedrijf. Het 
werkaanbod moet groot zijn en van meerdere partijen komen anders is 
het risico te groot dat te weinig jongeren structureel aan het werk kun-
nen.  
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• Een andere voorwaarde is dat de jongeren deskundig begeleid worden 
en dat er rekening wordt gehouden met hun situatie. Het aanleren van 
sociale (werknemers)vaardigheden is vaak de eerste stap en daar moet 
geduld voor worden opgebracht.  

• Een laatste belangrijke voorwaarde is dat er een goede prijs-kwaliteit 
verhouding wordt geleverd. Anders is het voor de werkverlenende orga-
nisaties niet rendabel.  

 
 
Maatschappelijke kosten en baten 
 
Werkloze jongeren kosten veel geld. Wanneer nu wordt ingezet om deze 
groep aan het werk te krijgen scheelt dat op de langere termijn geld. Over-
last en vernielingen veroorzaakt door hangjongeren veroorzaken waarde-
vermindering van gebouwen in de wijken en de leefbaarheid en veiligheid 
neemt af. Deelname aan het project biedt een dagbesteding waardoor de 
jongeren geen overlast veroorzaken in de wijk en een kans krijgen op een 
stabielere toekomst. 
 
 

 9.3 Conclusies 

Het project staat nog erg in de kinderschoenen, maar heeft zeker potentie. 
Het projectteam heeft (te) hoge ambities. Er zijn nog veel te weinig deelne-
mers om de doelstellingen te bereiken en om de gemaakte kosten eruit te 
halen. Eerst moet er stabiliteit gecreëerd worden door een aantal partijen 
zover zien te krijgen dat ze werk in gunning verlenen aan het leerwerkbe-
drijf. Dan kunnen jongeren worden geworven en dan kan het project gaan 
draaien. 
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 10 Empowerment in Transvaal (Ymere, 
Amsterdam) 

 10.1 Beschrijving van het project 

  Achtergrond 

De Transvaalbuurt in Amsterdam maakt onderdeel uit van stadsdeel Oost-
Watergraafsmeer. Het aandeel sociale woningbouw is 70%. In de Trans-
vaalbuurt woont het, op één buurt na, laagste percentage autochtonen van 
Amsterdam: 35% tegenover gemiddeld 55%. Er wonen bijna 10.000 mensen 
in deze dichtbevolkte ‘jonge’ buurt waaronder veel gezinnen met kinderen. 
Ruim een kwart van de bewoners is jonger dan 21 jaar. Jongeren zijn 
speerpunt in de wijkaanpak Transvaalbuurt. Veel van hen kampen met pro-
blemen zoals werkloosheid, taalachterstanden, schulden, een laag oplei-
dingsniveau en er is sprake van schooluitval. Het zelfbeeld van deze jonge-
ren is negatief en ze hebben het idee geen grip te hebben op hun eigen 
leven, zij zien zichzelf als slachtoffer.  
Ymere heeft veel bezit in de Transvaalbuurt. Om de genoemde problemen 
tegen te gaan is een sociaal programma opgesteld. Een deel van de aanpak 
richt zich op de individuele mensen zelf, op hun problemen en mogelijkhe-
den. Ymere gelooft erin dat het voor het verbeteren van de leefbaarheid in 
de buurt van groot belang is te investeren in gedragsveranderingen, niet 
alleen bij de jongeren zelf, maar ook bij hun ouders en de professionals die 
met de jongeren werken. Hiertoe heeft Ymere in 2008 en 2009 de ‘succes-
trainingen’ van Abkader Chrifi ingezet. 
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  Opzet 

Binnen het project ‘multicultureel empowerment’ worden jongeren in zeven 
dagdelen (van 2,5 uur) gedurende twee maanden meegenomen en begeleid 
in het vinden van antwoorden op hun levens- en carrièrevragen, in het ont-
wikkelen van meer zelfvertrouwen en in het leren keuzes maken op basis 
van persoonlijke haalbare doelen. Belangrijke onderdelen zijn zelfreflectie, 
inzicht in de eigen doelen en de weg er naartoe en het omgaan met tegen-
slagen.  
Contact/buurtvaders leren zichzelf beter te presenteren en te communice-
ren. Bovendien krijgen zij meer kennis van, inzicht in en begrip voor Neder-
landse waarden en normen en de Nederlandse samenleving in het alge-
meen.  
De professionals krijgen naast de succestraining ook een training Culturele 
Diversiteit zodat ze inzicht krijgen in cultuurgebonden verschillen en opvat-
tingen. 
 
Het project is in het najaar van 2008 uitgevoerd met een training voor pro-
fessionals van Dynamo welzijnswerk, Streetcornerwork en SHID. Zij kregen 
de taak om de jongeren te werven uit de wijken. Het project bood ruimte aan 
elf jongeren. Deze jongeren wonen allemaal in Transvaal. Allen behalve 
één, wonen nog thuis bij hun ouders. Op één na zijn alle jongeren geboren 
in Nederland. Ze hebben bijna allemaal ouders die in Marokko zijn geboren. 
Voorwaarde voor deelname was dat de jongeren bekend moesten staan als 
risicojongeren. De groep bestond deels uit jongeren die tevreden waren met 
hun opleiding en op dat moment stage liepen, en een deel dat twijfel had 
over de opleiding en wilde stoppen. 
 
 

  Doelen 

Doel is dat er een mentaliteitsverandering plaatsvindt bij professionals, con-
tactvaders en jongeren. Via een training in de Transvaalbuurt leren Marok-
kaanse jongeren en buurtvaders nieuwe vaardigheden. Op die manier krij-
gen zij meer zelfvertrouwen, uiten zij zich positief en succesvol en worden 
ze in staat gesteld zich verder ontwikkelen op school, werk en in hun woon-
omgeving/relaties. Bovendien krijgen de jongeren een positiever gevoel over 
de buurt. 
 
Ymere wil met het project de overlast van Marokkaanse jongeren tegen-
gaan, hen leren kennen en weten wat er bij hun speelt. De overtuiging is dat 
ieder mens met een gezonde dosis zelfreflectie, inzet, positief denken, zelf-
vertrouwen, zelfdiscipline, vastberadenheid en geduld succesvol zal zijn in 
het leven. 
 
Jongeren stellen bij de training zelf hun doelen. Ymere heeft als voorwaarde 
gesteld dat de jongeren 75% van de bijeenkomsten aanwezig zouden zijn. 
Verder moesten de perspectieven van de jongeren worden vergroot. 
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 10.2 Projectverloop en resultaten 

  Inzet en samenwerking 

In het najaar van 2008 hebben betrokken professionals van Ymere, Wel-
zijnsorganisatie Dynamo, Streetcornerwork en SHID een training gevolgd. 
De jongerenwerkers en opbouwwerkers verzorgden de werving.  
Het stadsdeel leverde menskracht en capaciteit in de persoon van de coör-
dinator Jeugd. Deze coördinator bracht Ymere in contact met de welzijnsor-
ganisatie, politie en andere partijen in het stadsdeel. 
Ymere leverde de projectleider. Zij coördineerde het project. Dit kostte in 
totaal circa driehonderd uur. In die tijd ving zij ook de jongens op en ging 
met hen naar het lokaal waar de trainingen plaatsvonden. Zij nam geen deel 
aan de trainingen, maar hield wel bij wie wel en niet aanwezig waren.  
Daarnaast is de programmamanager wijkaanpak betrokken geweest. Dit 
koste haar ongeveer honderd uur.  Ymere betaalt € 24.500 voor de uitvoe-
ring van de cursus. Daar zijn de kosten voor de locatie, lunch, et cetera nog 
niet bij opgeteld. Tot slot zijn ook kosten gemaakt voor PR en communicatie. 
 
 

  Projectuitkomsten 

De trainingen vonden plaats in het najaar van 2008 in NH Hotel de Tropen 
aan de Linnaeusstraat. De trainingen zijn volgens Ymere goed verlopen.  
In 2008 zijn elf deelnemers gestart. Acht jongeren hebben de training suc-
cesvol doorlopen. Bij alle trainingen lag het opkomst percentage tussen de 
85 en 95%. Vijf van de jongeren volgde een opleiding Sociaal-Cultureel 
Werk, waarvan er vier stage liepen in het buurthuis. De anderen zijn via hun 
vrienden, die al de training volgden, in aanraking gekomen met de training.  
Een van de deelnemers is via de training betrokken geraakt bij het maken 
van het Transvaal journaal en er is een Marokkaanse muziekgroep opge-
richt. Dit is een initiatief van buurtbewoners.  
De cursus werd na zeven bijeenkomsten afgesloten met een ‘succescertifi-
caat’. Drie van de elf jongeren hebben de training niet afgerond. 
 
In ruim een jaar tijd zijn er inmiddels twee groepen jongeren, twee groepen 
professionals, twee groepen contactvaders en buurtvoorlichters getraind. In 
totaal gaat het om ongeveer zestig personen.  
 
 

  Effecten voor deelnemers en maatschappij 

Ymere hoopt dat het positieve effect en de positieve benadering die uitgaan 
van de trainingen zich de buurt zal doorpraten. Vooral als dit zich uiteindelijk 
zal uiten in concrete en zichtbare resultaten.  
 
Effecten individueel 
Voor de deelnemers blijkt deelname aan de training een mooie kans voor 
emancipatie. De deelnemers verrijken hun persoonlijke vaardigheden en 
breiden hun netwerk uit. Een half jaar na de training (april 2009) geven zes 
van de acht jongeren tijdens een terugkomdag aan een verandering te heb-
ben doorgemaakt in denken (netwerken, persoonlijke eigenschappen en 
toekomstgericht denken) en handelen (opleiding en uitstelgedrag). Vier van 
de jongens willen hierna een hbo-opleiding gaan volgen.  
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De jongeren zijn volgens de trainer een rolmodel voor andere jongeren in 
hun omgeving. Met hun activiteiten beïnvloeden ze op een positieve manier 
de beeldvorming over allochtone jongeren. 
Door het ontbreken van een voormeting en de kleine omvang van de groep 
is het ook mogelijk dat andere factoren een rol hebben gespeeld. 
 
Effecten corporatie 
Via de wijkaanpak wordt in Transvaal een aantal vergelijkbare projecten 
uitgevoerd. Het gaat om een intensieve drugsaanpak, het project Transvaal 
Steeds Schoner, workshops voor de film FC Transvaal en Kids van Amster-
dam Oost. Een deel van de overlast is afgenomen. Met dergelijke projecten 
schep je volgens Ymere vertrouwen en kun je laten zien dat er iets aan de 
buurt verandert. 
Eén van de deelnemers bij Ymere in dienst genomen. Verder leert Ymere de 
jongerenwerkers en de jongeren beter kennen. Die voelen zich daardoor 
serieus genomen. 
Tot slot zijn andere corporaties erg geïnteresseerd in het project. Dit is ook 
goed voor het imago van Ymere.  
 
 

  Succes- en faalfactoren 

• Er is sprake van een persoonlijke benadering. De trainers hebben alle-
maal een eigen verhaal. Zij zijn open en eerlijk. Op die manier maken zij 
verbinding met de jongeren.: “Abkader was gewoon iemand die begon te 
praten over zijn eigen leven. […] Als je het zo brengt kan je veel meer 
mensen bereiken. Dat vond ik wel positief aan zijn cursus, die persoonlij-
ke benadering. Hij vraagt aan al die jongens apart “hé hoe gaat het, hoe 
is het?”. 

• Er ligt een concrete methodiek aan de trainingen voor deze jongeren aan 
ten grondslag. De betrokkenen vanuit Ymere hebben het project in over-
leg met de manager van Dynamo, coördinator Jeugd van het Stadsdeel, 
de trainer geëvalueerd en verder bijgesteld. Ymere gaat bekijken of de 
trainingen ook in Geuzenveld en Slotervaart kunnen worden toegepast. 

• Een cursus bestaande uit zeven dagdelen en een terugkomdag is vrij 
kort. Tegelijkertijd is de spanningsboog van de jongeren niet veel langer. 

• Ymere was eerst huiverig om opdracht te geven voor de uitvoering van 
het project. De jongeren zouden zorgen voor overlast en dan ook nog 
eens worden gepamperd. De aanpak bleek uiteindelijk meer empowe-
rend.  

• Het zijn niet de meest overlastgevende jongeren die in aanraking komen 
met criminaliteit, politie en justitie die deelnemen aan de training. Tijdens 
de eerste lichting volgde een groot deel een studie. Ymere is bewust niet 
gestart met de meest problematische groep. 

• Via SMS worden de jongeren een dag van tevoren op de hoogte gesteld  
van de cursus. De opkomst was hoog.  

• Het project kost veel tijd voor de organisatie. 
 

 
  Voorwaarden 

• Om de uitval te verkleinen wordt in de toekomst een intakegesprek ge-
houden met de jongeren om van tevoren vast te leggen wat hun doelen 
zijn. Achteraf wil men ook gaan kijken wat de mogelijke opvolging wordt, 
bijvoorbeeld via een mentorproject.  
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• De locatie voor de trainingen moet inspirerend zijn. 
• Een vertrouwde omgeving is belangrijk. 
• Neem jongeren serieus en beloon ze voor goed gedrag: door middel van 

een lunch, een certificaat en een boek aan het eind van de cursus wor-
den de jongeren in de publiciteit gezet en krijgen ze aandacht. 

• Besteed aandacht aan het project in de PR. Op het moment dat je posi-
tieve verhalen brengt gaan mensen geloven dat er mogelijkheden zijn om 
vooruit te komen. 

• Het is belangrijk dat ook professionals worden getraind. 
   

  Maatschappelijke kosten en baten 

Ymere pleegt een aanzienlijke investering om dit project mogelijk te maken.  
Er zijn ongeveer zestig personen getraind, bestaande uit professionals, con-
tactvaders en jongeren. Als daadwerkelijk sprake is van een mentaliteitsver-
andering en het aanleren van nieuwe vaardigheden dan is de aanpak zeker 
renderend. Deelnemers krijgen dan meer zelfvertrouwen, uiten zich positief 
en worden in staat gesteld zich verder ontwikkelen op school, werk en in 
hun woonomgeving/relaties.  
Vooral de training aan professionals kan op termijn renderend zijn. Zij zijn 
degenen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de jongeren in 
de buurt.  
 
 

 10.3 Conclusies 

Het project is dankzij een persoonlijke benadering, concrete methodiek en 
inspirerende trainingen een effectief middel gebleken om in gesprek te raken 
met professionals van verschillende organisaties, buurtvaders en jongeren. 
De verwachting is dat het project op de langere termijn een effect zal heb-
ben op de buurt. Het is nog te vroeg dit vast te stellen. Wel is de tijdsinves-
tering van Ymere relatief groot.  
Men kan nog nadenken over de invulling van het vervolg, bijvoorbeeld door 
jongeren te verplichten een aantal uur per week vrijwillige inzet tegenover 
de training te stellen.  
 



 Pagina 50 Projectenboek sociale stijging DSP - groep
 

 11 Foyer Henegouwerlaan (Woonbron, Rotterdam) 

 11.1 Beschrijving van het project 

Achtergrond 
 
In 2003 kwam een aantal partijen (Woonbron, Albeda College, Centrum voor 
Dienstverlening) bij elkaar met als doel een aanbod te creëren voor zwakke-
re jongeren. Binnen de 'chaos' en onoverzichtelijkheid van de jeugdhulpver-
lening wilden zij het aanbod bundelen en zo de jongeren verder helpen. Het 
concept van het foyer paste hier mooi bij. Het concept gaat om huisvesting 
met begeleiding. Voorafgaand aan de realisering zijn foyers in binnen- en 
buitenland bezocht om de geleerde lessen mee te nemen. Vanaf het begin 
is gekozen voor een duidelijke, positieve positionering. Op 12 oktober 2006 
was de feestelijke opening van Foyer Henegouwerlaan.  
 
 

 
 
 
Opzet 
 
Foyer Henegouwerlaan is een bijzondere woonvoorziening, speciaal opge-
zet voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die zelfstandig willen wonen in 
een veilige en rustige omgeving. Er zijn 32 kamers van verschillende groot-
ten en de keuken en het sanitair wordt gedeeld. De jongeren worden door-
verwezen door het Centraal Onthaal Jongeren van de gemeente Rotterdam. 
De jongeren bevinden zich in een lastige huisvestingsituatie en lopen daar-
door het risico om uit te vallen op school en/of werk. Driekwart van de jonge-
ren is allochtoon en driekwart van de jongeren zit ook in de schuldsanering. 
Het doel is om zoveel mogelijk jongeren uit de buurt (Delfshaven) te huis-
vesten in het Foyer om binding met de wijk te creëren. Naast woonruimte 
biedt het Foyer begeleiding, voorzieningen en activiteiten gericht op het 
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vergroten van de zelfredzaamheid en toeleiding naar scholing en werk. Die 
begeleiding wordt geboden door het CVD (Centrum voor Dienstverlening). 
Er is 24 uur per dag iemand van het CVD aanwezig. De begeleiding is ge-
richt op het (zo nodig) aanleren van basisvaardigheden en hulp bij het vin-
den van een studie of werk. Ook organiseert het Foyer themabijeenkomsten 
over zaken als drugs, seksualiteit of budgetbeheer. Het Foyer is bedoeld 
voor jongeren met lichte tot matige problematiek.  
 
Het verblijf in het Foyer is niet vrijblijvend. Er wordt een begeleidingsover-
eenkomst getekend dat een koppeling heeft met het huurcontract. Als een 
jongere zich niet aan de afspraken van het begeleidingscontract houdt wordt 
de huur opgezegd. Jongeren kunnen maximaal twee jaar in het Foyer blij-
ven. Daarna moeten ze uitstromen, naar een zelfstandige woning of naar 
een andere hulpverleningsinstantie.   
 
 
Doelen 
 
Het Foyer is een succes wanneer de kwetsbare jongeren na een verblijf in 
de Foyer weer kansrijk zijn voor de arbeids- en woningmarkt in Delfshaven, 
dan wel Rotterdam. De concrete doelen zijn: 
• Het leren om zelfstandig te kunnen wonen en het aanleren van vaardig-

heden die daarbij nodig zijn.  
• Het vergroten van de zelfredzaamheid.  
• Het creëren van stabiele school- of werksituatie.  
 
 

 11.2 Projectverloop en resultaten 

Inzet en samenwerking 
 
Woonbron is eigenaar en verhuurder van het pand en een duidelijk aanwe-
zige partner. Woonbron investeerde €17.500,- onrendabel per kamer, wat 
neerkomt op ongeveer een half miljoen euro onrendabele investering in to-
taal. Het CVD verzorgt de begeleiding van de jongeren en het sociaal be-
heer. De samenwerking verloopt nu goed, dat heeft wel tijd gekost. De ver-
schillende talen en culturen bij beide organisaties zorgden weleens voor 
onduidelijkheden. Dankzij sterke gezamenlijke doelstellingen, de jongeren 
vooruit willen helpen en zelfredzaam maken, is de samenwerking uiteindelijk 
goed tot stand gekomen.  
 
 
Projectuitkomsten 
 
Bijna alle jongeren die komen wonen in het Foyer maken een stap in de 
goede richting. Vaak is die stap niet zo groot als vooraf gehoopt, maar alle 
jongeren maken een stap voorwaarts. Dat is winst. Een probleem blijft dat 
de jongeren zo (financieel) kwetsbaar zijn dat ze snel een huurschuld oplo-
pen. Op dit moment zijn er negen jongeren met een huurschuld. Meiden 
doen het over het algemeen vaker beter dan jongens.  
Het pand is geschikt voor het doel, hoewel het wenselijk is om de uitstraling 
wat vriendelijker te maken. Het pand is opgedeeld in compartimenten wat 
beheersmatig prettig is, maar voor de uitstraling niet goed is. Ook zou het 
goed zijn wanneer er meer gemeenschappelijke ruimtes zouden zijn voor de 
binding onderling.   
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Effecten voor deelnemers en maatschappij 
 
Er is weinig aanbod voor deze doelgroep, jongeren met lichte tot matige 
problematiek. Deze jongeren hebben geen sociaal vangnet waardoor ze op 
straat kunnen behandelen. Het Foyer geeft ze een kans om bij te komen van 
de onrustige situatie waarin ze verkeren en hun leven weer op orde te stel-
len. De mate van schooluitval is aanzienlijk minder wanneer jongeren in het 
Foyer wonen. 
 
Effecten individueel 
Het beoogde individuele rendement is het creëren van een duidelijk toe-
komstperspectief, het opbouwen en versterken van het sociaal netwerk en 
het versterken van sociale/maatschappelijke vaardigheden. Dit moet uitein-
delijk leiden tot: 
• succesvolle uitstroom uit onderwijs 
• succesvolle instroom op de reguliere arbeidsmarkt 
• succesvolle instroom op de reguliere woonmarkt 
• succesvolle integratie en participatie in de Rotterdamse samenleving  
 
In Engeland en andere foyers in Nederland stroomt zo'n 80% van de jonge-
ren met succes uit. In Foyer Henegouwerlaan is het moeilijk om te zeggen of 
dat percentage wordt behaald, omdat niet gedefinieerd is wat 'succesvol 
uitstromen' is. Zoals gezegd maken alle jongeren wel een stap voorwaarts, 
maar niet iedereen kan na twee jaar zelfstandig gaan wonen.  
Bij de start was er veel weerstand vanuit de buurt tegen het Foyer. Na drie 
bijeenkomsten was de sfeer verbeterd en sinds de start zijn er weinig tot 
geen klachten binnengekomen over het Foyer. Als er een klacht binnen-
komt, wordt er direct door het CVD in samenwerking met de politie op gere-
ageerd.  
 
Effecten corporatie 
Woonbron creëert met het Foyer een aanbod voor een kwetsbare groep, dat 
sluit aan bij de doelstellingen die Woonbron heeft op dit gebied. Er wordt 
een positief imago gecreëerd bij professionele partners.  
Het Foyer is een manier om al samenwerkend tot een natuurlijke afstem-
ming te komen tussen de eigen disciplines. Het geeft mogelijkheden om 
betrokkenheid bij kwetsbare groepen tastbaar te maken. Daarnaast leidt 
Woonbron wellicht toekomstige huurders op tot goede huurders.  
 
 
Succes- en faalfactoren 
 
• De selectie van de groep jongeren. Er wordt gestreefd naar een Magic 

Mix wat inhoudt dat de groep een menging is van 'lichtere' en wat 
'zwaardere' gevallen, zodat de jongeren elkaar ook kunnen helpen.   

• De instroom van de jongeren is een groeiend probleem. De gemeente 
Rotterdam neemt via Centraal Onthaal Jongeren steeds meer de regie 
over de toewijzing van jongeren naar hulpinstanties. Daardoor heeft het 
CVD steeds minder te zeggen over de jongeren die naar het Foyer wor-
den toegewezen, terwijl de samenstelling van de groep essentieel is voor 
het slagen van het concept.   

• In de praktijk blijkt dat jongeren vaak complexere problematiek hebben 
dan in eerste instantie werd gedacht. Er is dan meer begeleiding nodig, 
die dan weer ten koste gaat van andere bewoners.  

• De setting; de sfeer en cultuur in huis. Een overgrote meerderheid van de 
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groep heeft een dagbesteding. Daardoor worden de jongeren gestimu-
leerd om aan de slag te gaan, de rest doet het immers ook. Ook nemen 
ze goede voorbeelden van elkaar over, zoals het wekelijks schoonmaken 
van de keuken of opruimen als er bezoek komt.   

• Huurachterstanden. De doelgroep is erg kwetsbaar, zowel sociaal als 
financieel. Ze hebben geen vangnet en komen daardoor snel in de pro-
blemen.  

• Een plek als het Foyer trekt bepaalde mensen aan (dealers, familieleden 
die onderdak zoeken). Die moeten buiten de deur worden gehouden.  

 
 
Voorwaarden 
 
Een belangrijke, maar moeilijk haalbare, voorwaarde is financiële stabiliteit 
van de jongeren. Doordat de jongeren zo kwetsbaar zijn, ook financieel ge-
zien, is het voor hen erg moeilijk om niet in de schuldsanering terecht te 
komen, dan wel hun schuld te vergroten. Wanneer zij bijvoorbeeld hun 
baantje kwijtraken, duurt het vaak even voordat de uitkering is aangevraagd 
en uitgekeerd. In die tussentijd heeft de jongere geen inkomen en kan hij/zij 
de huur niet betalen. Dan ontstaat er gelijk een schuld. Een andere voor-
waarde is een geschikt pand.  
 
 
Maatschappelijke kosten en baten 
 
Het beoogde rendement voor de Rotterdamse samenleving is uiteindelijk het 
leveren van een bijdrage aan de scholingsgraad van de Rotterdamse be-
roepsbevolking, door het terugdringen van schooluitval. Daarnaast het ver-
groten van de veiligheid en het terugdringen van de jeugdcriminaliteit (o.a. 
door minder zwerfjongeren, minder jongeren in het illegale kamercircuit en 
minder recidive). Tot slot een bijdrage leveren aan het verhogen van de 
sociale integratie van Rotterdammers.  
 
 

 11.3 Conclusies 

Het Foyer is een bewezen concept en succesvol. Woonbron heeft plannen 
voor het openen van nieuwe Foyers, dat zegt voldoende over de tevreden-
heid. Er is veel vraag naar een aanbod voor deze doelgroep. Een belangrij-
ke randvoorwaarde die wordt bedreigd is de selectie van de jongeren. Het is 
essentieel dat het CVD zeggenschap blijft houden (voor zover daar nu nog 
sprake van is) over de uiteindelijke toewijzing van een jongere naar het 
Foyer.  
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 12 Je Eigen Stek (Eigen Haard, Amsterdam) 

 12.1 Beschrijving van het project 

Achtergrond 
Begin december 2008 was de officiële opening 
van Je Eigen Stek - JES - de eerste opvang vóór 
en dóór dak- en thuislozen in Amsterdam. JES is 
gevestigd in de voormalige maatschappelijke op-
vang Het Klokhuis. JES is een unieke opvang in 
zelfbeheer. Het initiatief werd genomen door een 
groep zelfredzame, onbehuisde Amsterdammers 
zonder verslavingsachtergrond en problematische 
psychiatrie. Een groep waarvoor de bestaande 
opvang in Amsterdam tot nu niet voldeed.  
Eigen Haard kwam in contact met de groep en 
hielp deze dak- en thuislozen bij vragen over 
huisvesting, inschrijven en zoeken in WoningNet. 
Eigen Haard verhuurt in totaal vijf beheerderswo-
ningen aan JES. JES is onlangs bekroond met de Zilveren Ladder, voor 
beste initiatief voor woonvormen die niet tot de reguliere woonmarkt horen.  
 
 
Opzet 
 
In Je Eigen Stek woont een groep voormalig dak- en thuislozen die zelf vol-
ledig het beheer van de woning verzorgen. Een voorwaarde om in aanmer-
king te komen voor een verblijf in het huis is dat iemand staat ingeschreven 
op Woningnet. Er wonen altijd zestien personen die zelf de dagelijkse gang 
van zaken regelen. Het is de bedoeling dat mensen doorstromen van de 
gezamenlijke woonsituatie naar een beheerderwoning waar ze alleen wonen 
naar uiteindelijk volledige zelfstandigheid. Eigen Haard heeft de vijf beheer-
derwoningen beschikbaar gesteld in de buurt van het JES (in de Pijp). Bin-
nen een jaar moet een bewoner zijn doorgestroomd naar een zelfstandige 
woning. Op 4 december 2008 is het project gestart.  
 
Het start met de aanmelding. Iemand kan zichzelf aanmelden of door een 
instantie worden aangemeld. Na een eerste intakegesprek met de beheer-
der van de woning begint de eerste fase, die van de passant. Overdag is de 
passant buiten en heeft geen taken in huis. Vervolgens kan de passant 
overgaan naar taakvrijwilliger. Overdag is hij/zij nog steeds buiten, behalve 
tijdens het uitoefenen van taken in huis. De taakvrijwilliger heeft nog geen 
beslissingsrecht. De volgende en laatste fase is beheerder. De beheerder 
zorgt voor het reilen en zeilen van de opvang. Uit de beheerdergroep wordt 
ook het bestuur gekozen. Het bestuur heeft een functie naar buiten toe. 
Hulpverlening wordt geboden door HVO Querido en is gericht op individuele 
behoeften.   
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Doelen 
 
Het doel van het project is om zoveel mogelijk onbehuisden op weg te hel-
pen naar een woning (met alles wat erbij komt kijken) en de tijd van dak-
loosheid te verkorten waardoor integratie in de maatschappij meer kans van 
slagen heeft. Door deze vorm van zelfbeheer, hoopt men ook de zelfstan-
digheid en het gevoel van eigenwaarde van de dak- en thuislozen te vergro-
ten.  
 
 

 12.2  Projectverloop en resultaten 

Inzet en samenwerking 
 
Eigen Haard werkt samen met HVO-Querido. De rol van Eigen Haard is een 
adviserende rol op de achtergrond. Eigen Haard houdt bij of de bewoners 
actief bezig zijn met het zoeken van een eigen woning en geeft die resulta-
ten door aan de bestuurders van JES en HVO-Querido. Daarnaast is Eigen 
Haard altijd bereikbaar voor bewoners voor advies en hulp maar in de prak-
tijk wordt die hulp nauwelijks gezocht. Er is geregeld contact tussen beide 
partijen. De investering van Eigen Haard betreft de uren van de betrokken 
medewerker en het beschikbaar stellen van de vijf woningen. HVO-Querido 
huurt deze woningen van Eigen Haard. Het risico voor Eigen Haard is dus 
zeer beperkt. Het project wordt gefinancierd door Dienst Sociale Zaken die 
subsidie verlenen aan HVO-Querido. Wanneer die financiering stopt zal het 
project waarschijnlijk ook stoppen.   
 
 
Projectuitkomsten 
 
Er zijn zes mensen doorgestroomd naar zelfstandige woningen waarvan er 
twee dat volledig op eigen kracht hebben gedaan. Dat is minder dan vooraf 
ten doel was gesteld. In de praktijk blijkt de stap van op straat leven naar 
zelfstandig een woning vinden en bewonen erg groot. Sommige bewoners 
beseffen niet dat het de bedoeling is dat men doorstroomt. Het idee leeft dat 
ze een 'huis krijgen' zodra ze in het project zitten. Sommige mensen zijn het 
huis uitgestuurd omdat ze zich niet aan de regels hielden.  
 
 
Effecten voor deelnemers en maatschappij 
 
Vooraf was er bezorgdheid bij de buurtbewoners over overlast. Na het orga-
niseren van een aantal bijeenkomsten in het begin is die zorg weggenomen. 
Het project zorgt niet voor overlast.  
 
Effecten individueel 
De bewoners krijgen een kans om hun leven weer op orde te krijgen. Een 
dak boven je hoofd is een eerste stap om ook andere facetten in je leven 
weer aan te pakken. De meeste deelnemers hebben een aantal jaren op 
straat geleefd en moeten weer wennen aan de regelmaat, verplichtingen en 
verantwoordelijkheid. Voorheen hadden de deelnemers weinig om trots op 
te zijn en werden ze niet erg positief bekeken door de maatschappij. Nu 
hebben ze iets om trots op te zijn, iets wat ze zelf hebben gedaan en be-
reikt. Deelnemers krijgen hun eigenwaarde terug.  
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Effecten corporatie 
Eigen Haard heeft door middel van dit project ervaring kunnen opdoen met 
zelfbeheer. Eigen Haard wil niet structureel woningen leveren ten behoeve 
van de uitstroom uit de opvang, omdat Eigen Haard geen verstrekker van 
individuele voorrang is. Wel ziet Eigen Haard een adviserende rol wegge-
legd naar bijvoorbeeld de Dienst Wonen om structureel een aantal bewoners 
van JES uit te laten stromen via de bestaande Uitstroom uit de Maatschap-
pelijke Opvang (UMO). 
 
 
Succes- en faalfactoren 
 
• Er is heel duidelijk sprake van het maken van een wooncarrière binnen 

het project zelf.  
• De betrokkenheid is erg belangrijk. De eerste groep bewoners zijn de 

initiatiefnemers. Zij zijn heel gedreven en zorgen voor een goede start. 
Het is afwachten wat er gebeurt als deze 'harde kern' straks weg is.  

• Uitstroom moet actief worden gestimuleerd, daar staat of valt het succes 
van dit project mee. Nu blijkt dat mensen te lang blijven zitten en te wei-
nig actief op zoek zijn naar een eigen woning.  

• De stap om vanuit het project zelfstandig te gaan wonen blijkt in de 
meeste gevallen te groot en te onoverzichtelijk. De bewoners hebben te 
lang om straat gewoond om in korte tijd (een jaar) te leren voor zichzelf 
te zorgen.  

• JES en de vijf beheerderswoningen staan in een mooie, geliefde wijk van 
Amsterdam (de Pijp). Bewoners die door moeten stromen naar een zelf-
standige woning kunnen een woning in deze wijk van de stad op grond 
van hun korte inschrijfduur op WoningNet niet bemachtigen en moeten 
dus uitwijken naar andere stadsdelen. Dat willen ze vaak liever niet.  

• Als de financiering ophoudt stopt ook het project, het is dus kwetsbaar. 
 
 
Voorwaarden 
 
• Een actieve stimulering van doorstroom van beheerderswoningen naar 

zelfstandige woningen, anders werkt het concept niet.   
• Kleine overzichtelijke stappen maken en een beloningssysteem invoeren.  
• Hulpverlening op maat aanbieden. 
 
 
Maatschappelijke kosten en baten 
 
Eigen Haard loopt weinig tot geen financieel risico. Het project vormt een 
aanbod voor een vergeten groep mensen in de samenleving. Ervaringen uit 
dit project kunnen helpen instrumenten en concepten te ontwikkelen om in 
de toekomst zelfbeheer structureel onderdeel te laten vormen van het 
woonaanbod. De maatschappelijke baten zijn de opvang van dak- en thuis-
lozen die anders wellicht voor overlast zorgen. Daarnaast de kans die ze 
geboden wordt om hun leven weer op orde te krijgen waardoor ze weer 
kunnen functioneren in de maatschappij en hun bijdrage kunnen leveren.  
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 12.3 Conclusies 

Het project biedt veel mogelijkheden voor een vergeten groep mensen waar 
anders geen aanbod voor is. De methode zelfbeheer streeft naar het cre-
eren van zelfstandigheid van de bewoners. Die doelstelling is wellicht iets te 
optimistisch voor de meesten omdat de overgang te groot is. Meer begelei-
ding en ondersteuning zou gewenst zijn. De bewoners weten die hulp vaak 
zelf niet te vinden of staan daar in eerste instantie niet erg positief tegen-
over.   
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 13 Bedrijfscatering door ROC Leiden (Portaal, 
Leiden) 

 13.1 Beschrijving van het project 

  Achtergrond 

Na dertig jaar nagenoeg niet gebruikt te zijn, is sinds mei 2008 op het voor-
malige Nuon-terrein de monumentale Textielfabriek van Clos en Leembrug-
gen in de Leidse binnenstad getransformeerd tot een bedrijfsverzamelge-
bouw met bijzondere functies (opleiden, wonen, opvang en communicatie).  
Portaal is eigenaar van het pand Nieuwe Energie dat ruim 8.000 m2 aan 
vloeroppervlakte telt. Na de renovatie bestaat het pand uit het kantoor van 
Portaal, het Huis van de Communicatie (creatieve bedrijven) en een dak- en 
thuislozenopvang. 
Het idee was om diverse functies uit de stad samen te brengen in één ge-
bouw. ROC Leiden had in het kader van competentie- en praktijkgericht 
leren behoefte aan praktijkervaringsplaatsen bij bedrijven en organisaties. 
Bovendien maakt ROC Leiden voor het leren in de praktijk gebruik van leer-
werkbedrijven, waar leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen.  
 
 

 
 

  Opzet 

ROC Leiden exploiteert het bedrijfsrestaurant van Nieuwe Energie. Zij bie-
den sinds mei 2008 een leerwerktraject aan voor leerlingen van de opleiding 
Horeca, Sport en Bewegen, Toerisme en Bakkerij van ROC Leiden. Het 
bedrijfsrestaurant is vijftig weken per jaar geopend en de deelnemers wer-
ken dus door tijdens de vakantieperiodes. 
Dagelijks zijn acht tot tien deelnemers aanwezig uit de opleidingen kok (ni-
veau 1; voor een periode van zes weken), gastheer/gastvrouw, (niveau 2; 
voor een periode van zes weken), manager ondernemer horeca (niveau 4; 
periode van twee/drie weken) en bedrijfsleider. De bedrijfsleider (ook een 
student) solliciteert voor deze functie en krijgt een stagevergoeding voor een 
half jaar.  
De dagopvang voor dak- en thuislozen in de Nieuwe Energie wordt verzorgd 
door Binnenvest (honderd aanlopen per dag); Parnassia Breidergroep doet 
dagbesteding en verslavingszorg (veertig cliënten per dag). Het Slaaphuis is 
voor negentig procent gevuld. Portaal investeert in maatschappelijk vast-
goed en ziet het als hun taak ook onderdak te bieden aan de cliënten van de 
maatschappelijke opvang. 
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  Doelen 

Doel van het leerbedrijf is het bieden van een competentiegerichte leerom-
geving waar de werkprocessen van de horecaopleidingen van ROC Leiden 
kunnen worden aangeleerd en getoetst. Leerlingen van verschillende ni-
veaus en leerjaren volgen een leertraject onder begeleiding van medewer-
kers van het ROC Leiden. Zij doen dit volgens het principe 'samenwerkend 
leren'. Dit betekent dat hogere leerjaren de lagere leerjaren ondersteunen. 
Reden voor Portaal om dit initiatief te starten is dat zij zich naast haar kern-
taken (zorgen voor betaalbare woningen, wonen voor bijzondere doelgroe-
pen en maatschappelijk vastgoed) wil inzetten voor integratie van wonen, 
werken en leren. Bovendien wil Portaal in het kader van haar maatschappe-
lijke taak praktijkervaringsplaatsen voor leerlingen ter beschikking stellen. 
Portaal wil de buurt naar binnen halen. Voorheen was de omgeving rondom 
het voormalige Nuon-terrein naargeestig. Volgens de betrokkenen lift de 
buurt nu mee op de ontwikkeling van het pand. 
 
 

 13.2 Projectverloop en resultaten 

  Inzet en samenwerking 

Aan de samenwerking tussen ROC Leiden en Portaal liggen een intentie-
verklaring, raamovereenkomst en deelovereenkomsten ten grondslag. Het 
proces van onderzoek tot realisatie nam ongeveer zeven maanden in be-
slag.  
In de overeenkomsten is onder meer opgenomen dat ROC Leiden voldoen-
de leerlingen en begeleiding levert ten behoeve van het exploiteren van het 
leerbedrijf, zodat de benodigde hoeveelheid diensten c.q. producten aan 
afnemers binnen Nieuwe Energie kan worden geleverd. 
Portaal levert de vaste inrichting van keuken en restaurant; energie- en  
onderhoudskosten en afschrijvingskosten van de vaste inventaris, inclusief  
meubilair van keuken en restaurant. 
Dagelijks werken er ongeveer 250 mensen in het pand. Tot oktober 2008 
verstrekte ROC Leiden koffie en lunch. Daarna heeft ROC Leiden het assor-
timent uitgebreid in de vorm van een diner. De organisatie van het leerwerk-
bedrijf kent een werkgroep en een stuurgroep.  
 
 

  Projectuitkomsten 

De ervaringen tot dusver zijn positief. Soms is sprake van een spanning 
tussen de opleidingsdoelstellingen van ROC Leiden en de kwaliteitseisen 
die Portaal stelt. Portaal is immers eigenaar van het pand en verhuurt tege-
lijkertijd (delen van) het gebouw met een commercieel doel. Externe gasten 
komen naar het pand om gebruik te maken van de faciliteiten. Zij stellen 
vaak hoge eisen aan de klantvriendelijkheid. Daar waar gasten van het res-
taurant in het begin vooral letten op de prijs-kwaliteit verhouding van het 
assortiment letten zij nu vooral op het niveau van de dienstverlening. Er is 
weinig uitval van deelnemers. Daar waar dat wel gebeurt, betreft het vaak 
deelnemers uit het eerste leerjaar. 
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  Effecten voor deelnemers en maatschappij 

Nieuwe Energie is inmiddels anderhalf jaar open. Omdat vooraf ten aanzien 
van het vooruitkomen van de deelnemers geen precieze doelen zijn be-
noemd kan niet worden aangegeven wat de effecten van zijn voor de deel-
nemers en de maatschappij.  
 
Effecten individueel 
De deelnemers van het ROC komen in deze levensechte leeromgeving in 
aanraking met veel verschillende groepen. Denk aan de werknemers van 
Huis van Communicatie en Portaal en de dak- en thuislozen die gebruik 
maken van de opvang. Volgens de betrokkenen heeft dit een positief effect 
op hun sociale vaardigheden.  
Deelname kan, veel meer dan in een standaard leeromgeving, leiden tot 
excelleren. Aan de andere kant zijn er ook leerlingen voor wie de stap van 
studieomgeving naar een echte werkomgeving te groot is.   
 
Effecten corporatie 
Onderzoek van Universiteit Leiden naar de overlast- en veiligheidsbeleving 
rond het project Nieuwe energie het volgende beeld zien:  
• de beleving van de buurt en de veiligheidsbeleving door ondernemers en 

omwonenden verschilt nauwelijks ten opzichte van vorige metingen. De 
vestiging van de zorglocatie lijkt gemiddeld geen grote invloed te hebben 
gehad op de veiligheidsbeleving en de beleving van de eigen buurt. 

• ten opzichte van de 0-meting zijn in de laatste meting er minder meldin-
gen gedaan van overlast door daklozen en drank- en drugsgebruikers, 
maar dit aantal is toegenomen ten opzichte van de 1-meting.  

• de houding van omwonenden ten aanzien van daklozen en verslaafden is 
in beide gebieden een stuk positiever dan in eerdere metingen. Ook 
staan omwonenden en ondernemers positiever tegenover een opvang 
voor daklozen en verslaafden (in de wijk). De genoemde voor- en nade-
len van een zorglocatie zijn vergelijkbaar met eerdere metingen. 

De zorglocatie lijkt dus geen grote invloed te hebben op de veiligheidsbele-
ving, het aantal overlastmeldingen is iets verminderd en omwonenden staan 
niet negatief tegenover de bezoekers van de opvang.  
 
 

  Succes- en faalfactoren 

• Evaluaties leiden tot verbeterslagen. Er worden tevredenheidsonderzoe-
ken gehouden onder de gebruikers. De feedbacksystemen moeten beter 
op elkaar worden aangesloten.  

• Beide partijen zijn enthousiast in het avontuur gedoken zonder precies te 
weten wat er op hun af kwam. Dit betekent dat zodra je zoiets start, men-
sen moet hebben die dwars door organisaties heen durven gaan. 

• Het gebouw is in korte tijd opgeleverd. Daardoor is de energie en bevlo-
genheid behouden. Portaal heeft het gebouw in februari 2007 gekocht en 
in februari 2008 was het pand al in gebruik genomen.  

• Het continu uitspreken van verwachtingen is belangrijk. Normaal gespro-
ken geven ROC's les in leeromgevingen in of van de school. Zodra daar 
een andere partij bijkomt is het belangrijk dit regelmatig te evalueren. 
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• ROC komt er door dit leerbedrijf achter dat het aspect leidinggeven nog 
onvoldoende wordt bijgebracht aan de deelnemende jongeren. In attitude 
moeten ze nog zaken leren. 

• Financieel: BTW is lastig omdat er sprake is van een commerciële activi-
teit. 

• Het creëren van draagvlak kost veel tijd. 
 
 

  Voorwaarden 

• Docenten moeten geloven in de kwaliteit van de deelnemers. Beide par-
tijen hebben te maken met een zeker afbreukrisico.  

• Belangrijk is dat dezelfde professionals zich voor een langere periode 
verbinden aan een project. Daarmee maak je het project wel kwetsbaar.  

• Deelnemers moeten een veilig gevoel hebben in het pand. Tijdens ope-
ningstijden moeten sociale en fysieke veiligheid geborgd zijn. 

• De fysieke inrichting moet op orde zijn zodat het kan dienen als examen-
keuken. 

• Personeel: kennis van CAO en ARBO, BHV is essentieel. Taakomschrij-
vingen zijn nodig voor alle rollen in het leerbedrijf. 

• Organisatie: vergunningen moeten in orde zijn. 
 
 

  Maatschappelijke kosten en baten 

Portaal heeft voor dit initiatief eenmalig geïnvesteerd in de inventaris van de 
bedrijfscatering. Hier staat een goede verstandhouding met de huurders 
tegenover. Een goede samenwerking en bereidheid laten zien om samen te 
werken en kansen te bieden aan bepaalde groepen is goed voor het imago 
van Portaal. De jongeren die via het leerwerktraject in het bedrijfsrestaurant 
werken, leren mogelijk meer dan in een standaard leeromgeving. De 
opbrengsten zijn moeilijk in geld uit te drukken.  
 
 

 13.3 Conclusies 

Portaal is er goed in geslaagd een integratie van wonen, werken en leren te 
bewerkstelligen. Tegelijkertijd is het initiatief duurzaam, omdat er dagelijks 
vraag zal zijn naar catering in het bedrijfsrestaurant. Op dit moment wordt 
de buurt nog onvoldoende naar binnen gehaald.  
Het initiatief van de zorglocatie lijkt geen grote invloed te hebben gehad op 
de veiligheidsbeleving in de buurt. Het aantal overlastmeldingen is iets ver-
minderd en omwonenden staan niet negatief tegenover de nieuwe groep.  
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 14 Squashing Kids (Ymere, Amsterdam) 

 14.1 Beschrijving van het project 

  Achtergrond 

Kinderen in achterstandswijken bewegen onvoldoende. In 2006 bleek dat  
bijna 1 op de 3 kinderen in Amsterdam-Noord te zwaar was. Landelijk is dit 
1 op de 8. Een steekproef onder 1.963 kinderen van basisscholen in het 
stadsdeel liet zien dat 20,7% overgewicht had en 9,6% obesitas.  
Naast de ingezette fysieke vernieuwing in delen van het stadsdeel is talent-
ontwikkeling een belangrijk speerpunt in de wijkaanpak. Het stadsdeel wil 
deelname aan sport bevorderen omdat het kan bijdragen aan een gezonde 
leefstijl. Bovendien kan sport een positieve rol vervullen in de wijk doordat 
jongeren er een nuttige en aangename vrijetijdsbesteding in vinden. 
 

 
 
 
Vanuit deze achtergrond werd Ymere halverwege 2007 benaderd door bu-
reau Next Events BV. Zij hadden al eerder samengewerkt met Ymere. Next 
Events stelde voor een squash talentenprogramma in het stadsdeel te orga-
niseren, onder de naam Squashing Kids. Het project was levensvatbaar 
omdat Ymere zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de leefomge-
ving en ook perspectief wil bieden aan haar huurders. Al snel kwam men uit 
in Amsterdam-Noord, één van de Vogelaarwijken. NextSquash is het initia-
tief van voormalig Nederlands squash kampioen Tommy Berden.  
 
 

  Opzet 

Squashing Kids is een squash talentenprogramma voor kinderen uit de 
groepen 5 tot en met 8. Via het programma wordt de squashsport op een 
laagdrempelige manier geïntroduceerd op basisscholen. De kinderen kun-
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nen tijdens de gymles en in de naschoolse lessen leren squashen. De kin-
deren die dat leuk vinden, kunnen er mee doorgaan tegen een symbolische 
vergoeding per maand. Deze groep doet vervolgens mee aan een school-
teamkampioenschap. Tijdens die dag worden kinderen geselecteerd voor 
het Talententeam. Dit team speelt eens per maand op een nationaal jeugd-
toernooi.  
 
Het programma begint breed voor alle scholen en wordt via het schoolteam-
kampioenschap steeds smaller totdat uiteindelijk talenten overblijven. Naast 
problemen met overgewicht is voor Amsterdam-Noord gekozen omdat Yme-
re hier veel woningbezit heeft en omdat er een squashhal in de buurt van de 
scholen bereid was mee te werken. Vervolgens zijn eind 2007 de basisscho-
len benaderd en bereid gevonden om een gymles te besteden aan squash. 
Daarna konden de kinderen zichzelf aanmelden voor een heel schooljaar 
squashles begeleid door een professional voor een bijdrage van 1 euro per 
maand. 
 
Het is niet bekend of onder de overgebleven deelnemers die deelnamen aan 
het schoolteamkampioenschap ook huurders van Ymere zitten. De verwach-
ting was dat squash niet zou aanslaan bij de leerlingen van de basisscholen. 
Later bleek dat vooral Aziatische kinderen deelnamen met hun ouders om-
dat squash in dat land een nationale sport is. Na een pilot in Amsterdam-
Noord is besloten het project in andere stadsdelen van Amsterdam in te 
voeren.  
 
 

   Doelen 

Doel van het project Squashing Kids is om kinderen in Amsterdam-Noord 
meer te laten bewegen en via een schoolteamkampioenschap een talent-
ontwikkelingsprogramma aan te bieden aan goede en gemotiveerde spelers.  
Voor Ymere is het belangrijk dat de kinderen leren samenwerken in een 
groep, dat zij vaardigheden aanleren, en dat de talenten van deze kinderen 
een kans krijgen zich te ontwikkelen.  
Bij de pilot in Amsterdam-Noord zijn geen voorwaarden gesteld aan de out-
put. Op basis van de ervaringen zijn de doelen: 50% van de basisscholen in 
het gebied doen mee aan het project, van de deelnemende basisscholen 
krijgen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 voorlichting en drie maal een cli-
nic. Van deze groep doet 10% mee aan de naschoolse trainingen geduren-
de het hele schooljaar. Succesindicatoren zijn: de reactie van de scholen en 
een geringe uitval binnen het talentontwikkelingsprogramma. 
 
 

 14.2 Projectverloop en resultaten 

  Inzet en samenwerking 

De initiatiefnemers zijn Next Events, Ymere en Hemubo Almere.  
Andere partijen die participeren zijn de gemeente Amsterdam, stadsdeel 
Amsterdam-Noord, basisscholen in het stadsdeel en de Squashbond.  
In de projectorganisatie zitten de volgende mensen: jeugdcoach, coaches, 
topspelers, toernooileider en een projectmanager. 
De rol van Ymere binnen dit project is die van aanjager, financierder en ka-
talysator. Na een succesvolle opstart trekt Ymere zich weer terug. 
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Ymere, Hemubo en de Gemeente Amsterdam dragen alledrie bij in de kos-
ten van het project. De gemeente Amsterdam heeft een groot deel van de 
kosten van de pilot en het overige programma voor haar rekening genomen. 
Ymere heeft voor het talentenprogramma in Amsterdam-Noord € 50.000 
bijgedragen. 
Inmiddels is het project ook in stadsdeel Slotervaart gestart. Daar wordt 
meer dan in Amsterdam-Noord geprobeerd in te zetten op continuïteit. Hier 
was in Amsterdam-Noord aanvankelijk geen financiële mogelijkheid toe. Ook 
start het project in Almere, Haarlemmermeer en mogelijk ook in Oost-
Watergraafsmeer. De kosten per project bedragen voor Ymere € 20.000. 
Hemubo en de gemeente nemen het overige deel van de begroting voor hun 
rekening.  
 
 

  Projectuitkomsten 

In Amsterdam-Noord hebben in een periode van drie maanden ruim 700 
kinderen kunnen kennismaken met squash. Zes basisscholen deden mee en 
iedere school leverde gemiddeld 5 groepen. Van deze 700 kinderen zijn er 
70 overgebleven die het hele schooljaar lang les hebben gehad van de 
bondscoach en andere professionals. Dit onderdeel is afgesloten met een 
schoolteamkampioenschap en een ouder-kindtoernooi. Na het schoolteam-
kampioenschap zijn 10 kinderen gescout, die zijn opgenomen in het talen-
tenprogramma. De kinderen lopen gedurende 17 maanden een trainings-
programma door onder begeleiding van professionele coaches en 
topspelers. De duur van het programma is op 17 maanden gesteld, in ver-
band met het WK squash in september 2009. Tijdens het WK gaven de spe-
lers van het talententeam gehuld in kleding van Ymere een demonstratie 
aan het publiek. De kinderen worden gestimuleerd om actief te zijn en heb-
ben een voorbeeldfunctie voor de kinderen uit de buurt. 
 
 

  Effecten voor deelnemers en maatschappij 

Het is altijd een combinatie van gezamenlijke investeringen en projecten die 
leiden tot een opwaartse spiraal in een buurt. De Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling wilde het project verder uitrollen op voorwaarde dat de andere 
stadsdelen interesse zouden tonen. Mede door gebruik te maken van de 
combinatiefunctionaris zijn hier mogelijkheden toe gevonden. 
 
Effecten individueel 
Dankzij het project hebben 700 jongeren de mogelijkheid gekregen te wer-
ken aan een gezonde leefstijl en een nuttige en aangename vrijetijdsbeste-
ding. De groep van 70 jongeren die deelnam aan het breedtesportprogram-
ma is buiten beeld geraakt. En drie van de tien jongeren die in het 
talentontwikkelingsprogramma terecht zijn gekomen kunnen zich meten aan 
de top van Nederland. Ook hun ouders zijn meer betrokkenheid gaan tonen 
bij de buurt en de sport. 
 
Effecten corporatie 
Het effect van deze investering voor Ymere is niet aan te tonen. Mede door 
dit soort projecten heeft Ymere een positief imago op de inzet in leefbaar-
heid in wijken en buurten. Ymere investeert met veel geld (fysiek) in de 
buurten. Zolang het niet beter gaat met de mensen gaat het niet beter met 
de buurt en zal de waarde van het vastgoed niet stijgen. Dergelijke projec-
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ten zijn relatief lage investeringen die uiteindelijk kunnen leiden tot een stij-
ging van de waarde van het vastgoed.  
 
 

  Succes- en faalfactoren 

• Het concept begint breed en kan overal worden toegepast mits er een 
squashbaan is. Veel kinderen worden in eerste instantie bereikt.  

• De scholen zaten niet al te ver van het squashcentrum.  
• In Noord was geen geld om kinderen uit de tweede ronde te laten blijven 

sporten. Scholen worden opnieuw benaderd.  
• Huurders hebben soms kritiek op sociale investeringen. Zij zeggen dat 

het geld ook kan worden besteed aan onderhoud of huurverlaging.   
• Regiodirecteuren kunnen enthousiasmerende rol spelen en als katalysa-

tor functioneren. Zij zijn ambassadeurs voor het project. 
 
 

  Voorwaarden 

• Draagvlak en betrokkenheid van de ouders is heel belangrijk voor kinde-
ren in deze leeftijd. Je moet de aanpak persoonlijk toelichten. 

• Betrokkenheid van partners zoals gemeente Amsterdam, basisscholen, 
jeugdcoach, toernooileider en topspelers. Tijdens het project is het be-
langrijk dat voldoende leerlingen geïnteresseerd zijn. 

• Verlies niet het doel uit ogen. In andere gebieden waar het project gaat 
worden ingevoerd worden nu afspraken gemaakt waarbij voorwaarde is 
dat kinderen na een jaar lid worden van het squashcentrum en op jaar-
basis 85 euro voor het lidmaatschap contribueren. Dit kan strijdig zijn met 
de oorspronkelijke doelen. 

 
 

  Maatschappelijke kosten en baten 

Ymere investeerde € 50.000 voor de pilot, exclusief de tijdsbesteding. Daar-
naast heeft de gemeente ook nog een aanzienlijke bijdrage gedaan. Daar 
staat tegenover dat deelname aan het project de jongeren een zinvolle en 
nuttige dagbesteding kan bieden. Zij veroorzaken geen overlast en de kan-
sen op overgewicht en hoge ziektekosten in de toekomst worden verkleind. 
Echter, als kinderen slechts eenmalig met de sport in aanraking komen zal 
het maatschappelijke effect nihil zijn. 
 
 

 14.3 Conclusies 

Het programma begint breed voor alle scholen en wordt via het schoolteam-
kampioenschap steeds smaller totdat uiteindelijk talenten overblijven. Naast 
problemen met overgewicht is voor Amsterdam-Noord gekozen omdat Yme-
re hier veel woningbezit heeft en omdat er een squashhal in de buurt van de 
scholen bereid was mee te werken. Mede door draagvlak van de ouders, 
kinderen en de samenwerkingspartners is het project in de korte tijd succes-
vol ontwikkeld en uitgevoerd.  
Kritiek op deelname van de corporatie aan het project is begrijpelijk, want 
het project staat vrij ver af van de kerntaken van een woningcorporatie. Het 
oorspronkelijke projectdoel (talenten van de juiste groep kinderen) moet niet 
uit oog worden verloren.  
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 15 Individueel Begeleid Zelfstandig Wonen (Eigen 
Haard, Amsterdam) 

 15.1 Beschrijving van het project 

Achtergrond 
 
Op dit moment zijn er diverse initiatieven om te proberen het aantal ontrui-
mingen (op basis van huurschuld) te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn: 
(vroeg-) eropaf en reguliere schuldhulpverlening. Ook wordt er van verhuur-
ders uit meer aandacht besteed aan het outreachende werk om te proberen 
zoveel mogelijk klanten tijdig te bereiken.  
Sommige klanten komen ondanks deze initiatieven toch voor ontruiming te 
staan. Zij blijken ondanks de geboden mogelijkheden niet zelfstandig in 
staat tot het vinden van een gepaste oplossing of kwamen na interventie 
herhaaldelijk weer in de problemen. In de huidige situatie is het gevolg voor 
deze klanten dat de huurwoningen ontruimd worden.  
 
Eigen Haard en HVO-Querido gaan samenwerken om deze klanten een 
laatste kans te geven via Individueel Begeleid Zelfstandig Wonen (IBZW). 
Het huurcontract (ZW) wordt tijdelijk uitgebreid met een woonbegeleiding 
contract van HVO-Querido, die de individuele begeleiding van de huurder 
verzorgt (IBZW). Dit zorggebonden contract biedt de klant de mogelijkheid 
zijn contract onder de voorwaarden van het aanvaarden van zorg, voort te 
zetten of terug te verdienen.  
 
Vanaf 1 juni 2009 is er gestart met 8 gezinnen die op deze manier begeleid 
worden. Voor die tijd waren er losse begeleidingstrajecten die plaats von-
den. Dit pilot project loopt tot eind 2009. Daarna wordt een stedelijke dis-
cussie op gang gebracht. 
 
 
Opzet 
 
Door Eigen Haard worden huurders geselecteerd die in aanmerking komen 
voor dit project. De criteria die worden gehanteerd zijn uiteraard dat het ge-
zin met uitzetting wordt bedreigd en dat de problematiek niet te ernstig van 
aard is (geen ernstige verslavings- of psychische problematiek). Voor die 
doelgroep zijn er weer aparte projecten. De deelnemers zijn divers, het gaat 
zowel om gezinnen als alleenstaande mensen.  
 
Er wordt ingegrepen op het hoogtepunt van de crisis, op dat moment is het 5 
voor 12. Eigen Haard benadert de huurders die een uitzettingsbevel hebben 
ontvangen met het voorstel om deel te nemen aan het project. Er wordt dui-
delijk gemaakt dat het om een allerlaatste kans gaat. In dat geval neemt 
HVO-Querido het huurcontract over en wordt er een woonbegeleiding con-
tract afgesloten met HVO-Querido.  
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Doelen 
 
Het doel is om uitzetting te voorkomen en om de huurders vaardigheden te 
leren voor het zelfstandig voeren van een huishouden. Door de huurders 
een laatste kans te bieden hoopt Eigen Haard uitzetting, met alle gevolgen 
van dien, te voorkomen. Het doel is dat na afloop van de begeleidingsperio-
de door HVO-Querido de (o.a. financiële) situatie van de klant is gestabili-
seerd. Daarnaast heeft de klant voldoende vaardigheden aangeleerd voor 
het voeren van een zelfstandige huishouding. Na succesvolle begeleiding 
kan het zelfstandige huurcontract worden hervat. 
 
Een ander doel van de pilot is om een structurele oplossing te vinden voor 
het beschikbaar maken van woonbegeleiding aan huurders met lopende 
huurcontracten die overlast veroorzaken en/of zorg nodig hebben en voor 
wie uitzetting dreigt.  
 
 

 15.2 Projectverloop en resultaten 

Inzet en samenwerking 
 
Eigen Haard werkt nauw samen met HVO-Querido. Vaste contactpersonen 
bij beide organisaties maakt dat de samenwerking snel en goed verloopt. 
Beide partijen hebben hetzelfde doel voor ogen, de lijnen zijn kort en er 
vindt regelmatig overleg plaats. Eigen Haard signaleert huurachterstand 
en/of overlast en legt contact met HVO-Querido.  Vervolgens gaat Eigen 
Haard samen met een maatschappelijk werker van HVO-Querido op bezoek. 
HVO-Querido stelt een adviesrapport en een plan op dat binnen 5 dagen 
door Eigen Haard wordt goed gekeurd. Vanaf dan is de maatschappelijk 
werker van HVO-Querido contactpersoon voor de huurder en HVO-Querido 
voert het begeleidingsplan uit. Na afloop wordt, of het huurcontract weer 
omgezet in een zelfstandig huurcontract voor de huurder, of de huurder 
wordt aangemeld voor de reguliere hulpverlening. 
 
Het project wordt gefinancierd door Eigen Haard. Eigen Haard betaalt een 
bedrag van € 37 per uur (exclusief BTW) voor cliëntgebonden contacten aan 
HVO-Querido met een gemiddelde van 2,5 uur hulpverlening per cliënt per 
week, met een maximum termijn van 6 maanden. Er is afgesproken dat 
HVO-Querido maximaal € 24.130 in rekening brengt voor deze pilot. HVO-
Querido geeft korting op het uurtarief en levert daarmee ook een financiële 
bijdrage.  
 
Projectuitkomsten 
 
Er worden nu zeven huurders begeleid. De periode van 6 maanden blijkt 
veelal tekort om echt resultaat te behalen. De huurders zijn wel tijdens de 
pilot in staat geweest om in hun huis te blijven wonen en dat is al winst. Eén 
klant is afgehaakt, HVO Querido heeft de begeleiding wegens gebrek aan 
medewerking beëindigd. Twee klanten hebben inmiddels na een succesvol 
traject weer een huurcontract op eigen naam gekregen. 
De medewerking van de deelnemers is wisselend. In eerste instantie wordt 
er vaak wantrouwend gereageerd, de mensen hebben niet altijd even goede 
ervaringen met de hulpverlening. Sommige deelnemers werken heel goed 
samen met de maatschappelijk werker en anderen komen hun afspraken 
niet goed na. Er is nog niemand tussentijds zijn of haar huis uitgezet. 
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Effecten voor deelnemers en maatschappij 
 
Uitzetting heeft vaak heftige consequenties voor de betrokkenen, zeker 
wanneer er kinderen in het spel zijn. Als uitzetting voorkomen kan worden is 
dat een grote winst en blijft de impact (voorlopig) beperkt. Niet alleen voor 
de deelnemers, maar ook voor de directe leefomgeving van de betrokkenen. 
Want bij uitzetting wordt vaak hulp gezocht bij familie of vrienden en die 
komen dan ook onder druk te staan. Daarnaast maakt een uitzetting altijd 
veel indruk op de omwonenden en zorgt voor een negatieve sfeer in de 
buurt.  
 
Effecten individueel 
Sommige mensen hebben geen opvangnet en komen door uitzetting letter-
lijk op straat te staan. De persoonlijke gevolgen kunnen dan heel groot zijn. 
Voor kinderen kan een traumatische gebeurtenis (voorlopig) worden voor-
komen. Ook wordt de kans dat kinderen bij hun ouders/verzorgers worden 
weggehaald kleiner wanneer de ouders/verzorgers een dak boven het hoofd 
hebben. Wanneer mensen hun huis uit worden gezet moeten ze weer hele-
maal onderaan beginnen. Een laatste kans om een dak boven het hoofd te 
houden is een kans om het leven op de rails te houden.  
 
Effecten corporatie 
Het project geeft veel voldoening bij de medewerkers van Eigen Haard. Het 
project geeft ook een mogelijkheid om meer te doen dan alleen mensen op 
hun problemen te wijzen. Er kan nu actief hulp worden geboden. Ook wordt 
onrust in de buurt voorkomen door het aantal uitzettingen te verminderen. 
Tevens biedt het project een kans om huurders te laten zien dat Eigen 
Haard meer doet dan alleen huur innen. Een ander effect van dit project is 
dat andere partijen, zoals Jeugdzorg of de rechtbank, een andere positieve 
kant van Eigen Haard als woningcorporatie te zien krijgen. 
 
 
Succes- en faalfactoren 
 
• Een vaste casemanager (de maatschappelijk werker van HVO Querido) 

is een succesfactor. Daardoor blijft het overzicht, voornamelijk voor de 
huurder zelf. Het vertrouwen in de hulpverlening, dat vaak weg is, kan 
worden opgebouwd en dat vergroot de kans op succes.  

• Er wordt maatwerk geleverd. Per situatie wordt een apart plan opgesteld 
en de juiste hulp gezocht en aangeboden.  

• De korte lijnen tussen Eigen Haard en Querido. De situatie vraagt om 
snel handelen en door de goede contacten die er zijn lukt dat ook.  

• Het blijft soms moeilijk om bij de huurders door te dringen dat dit echt de 
allerlaatste kans is. De hulp en daarmee ruimte die wordt geboden, wordt 
door sommigen aangegrepen om achterover te leunen en niet mee te 
werken. Ook kan de problematiek erger blijken dan in eerste instantie 
gedacht. 

 
 
Voorwaarden 
 
• Korte lijnen tussen de corporatie en de hulpverleningsinstantie. 
• Juridisch moet alles goed geregeld zijn. Er moet ook daadwerkelijk een 

uitzettingsbevel van de rechtbank komen zodat duidelijk wordt dat het 



 Pagina 69 Projectenboek sociale stijging DSP - groep
 

echt een laatste kans is. Er is een drukmiddel nodig bij deze doelgroep 
om de grenzen te bepalen. Op deze manier kan Eigen Haard ook een 
neutralere positie innemen.  

• Het leveren van maatwerk. De huurders hebben te maken met verschil-
lende problemen en niet zijn niet gebaat bij een standaard aanbod.  

• Een vaste casemanager. De huurders zijn vaak het vertrouwen in de 
hulpverlening kwijt en moeten leren weer open te staan voor hulp.   

 
 
Maatschappelijke kosten en baten 
 
De maatschappelijke baten van dit project liggen op het gebied van over-
lastaanpak, het voorkomen van uitzetting van huurders en het effect daar-
van voor de betrokkenen en de buurt en imagoverbetering van de corporatie 
zowel bij huurders als bij organisaties. Financieel kost het de corporatie 
maximaal € 24.130 en uren van de betrokken medewerkers. Het voorkomen 
van uitzetting levert daarentegen geld op, daar zijn uiteraard kosten aan 
verbonden voor de corporatie. Aan het eind levert dit een positieve balans 
op, het project is ook financieel rendabel. Normaal gesproken blijft bij uitzet-
ting ook de huurschuld van de huurders achter bij de corporatie, dat is nu 
ook niet het geval.  
 
 

 15.3 Conclusies 

Het project biedt mogelijkheden. Met een relatief kleine financiële input kun-
nen grote problemen voorkomen worden. Er worden nog niet veel mensen 
bereikt (8 gezinnen) waardoor je van effecten in de wijk of maatschappij niet 
echt kunt spreken, maar individueel kunnen de effecten enorm zijn. De sa-
menwerking met de hulpverlening gaat erg goed en beide partijen maken 
het mogelijk dat er snel en concreet hulp wordt geboden.  
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 16 Restylen huishoudens (Woonbron Delft, Delft) 

 16.1 Beschrijving van het project 

Achtergrond 
 
Veel mensen die rond bijstandsniveau leven, hebben moeite om de touwtjes 
aan elkaar te knopen. Door de lastige economische situatie van deze huis-
houdens ontbreekt het soms aan de veerkracht om bijkomende problemen 
het hoofd te bieden. Kans op achteruitgang in de fysieke omgeving (het inte-
rieur) kan leiden tot onrust en spanning op het emotionele en sociale vlak. 
Zonder professionele hulp zijn veel van deze huishoudens niet in staat om 
hun leven op orde te krijgen en te houden.  
Daarom is in de eerste helft van 2009 het experiment 'restylen huishoudens' 
gestart. Woonbron werd benaderd door Art Centre Delft en Stichting Stunt 
om mee te helpen met het opknappen van het interieur van huishoudens. 
Woonbron wilde meewerken aan dit initiatief op voorwaarde dat naast het 
opknappen van het interieur, ook zorg werd aangeboden. Woonbron heeft 
het 'Pact tegen Armoede' ondertekend in Delft en voor dit experiment die 
partners verzocht om medewerking te verlenen. Het experiment vond plaats 
in de wijk Buitenhof waar 65% van de bewoners van allochtone afkomst is.  
 

 
 
 
Opzet 
 
In de wijk heeft Woonbron contact gezocht met basisschool De Horizon 
waar veel leerlingen uit de Gillisbuurt naar toe gaan. Woonbron heeft aan de 
school gevraagd welke gezinnen in eerste instantie in aanmerking zouden 
komen om deel te nemen aan dit experiment. Op basis van die informatie 
zijn de eerste gezinnen bezocht door iemand van school en een externe 
coördinator die aangetrokken is voor dit project. Tijdens een eerste huisbe-
zoek werd het experiment toegelicht, zijn vragen beantwoord en verwachtin-



 Pagina 71 Projectenboek sociale stijging DSP - groep
 

gen in de goede richting gestuurd. De bewoners maakten samen met de 
coördinator een inventarisatie van de werkzaamheden die in huis moeten 
worden uitgevoerd (bijvoorbeeld de tuin opknappen, of een eettafel en stoe-
len realiseren). Alle huishoudens werden gewezen op de mogelijkheid een 
kunstenaar in te schakelen en adviezen te krijgen voor energiebesparende 
maatregelen. Aanvullend hierop werd gekeken naar welke vormen van hulp-
verlening al aanwezig waren en waar nog behoefte aan was. Huishoudens 
werden doorverwezen naar gezinscoaches of andere vormen van hulpverle-
ning, afhankelijk van de situatie van de verschillende gezinnen. Het streven 
was om binnen een maand de fysieke verandering door te voeren en het 
hulptraject, indien nodig, op te starten. In de praktijk duurde dit een paar 
maanden. 
 
 
Doelen 
 
Het doel is om huishoudens met een laag inkomen op weg te helpen naar 
zelfredzaamheid. Het doel is ook om meer te weten te komen over de effec-
ten op een gezin als de woonsituatie door het restylen van een interieur 
aanzienlijk verbetert. Dit experiment werkt met de aanname dat een relatief 
kleine fysieke interventie in de woonsituatie een goede stimulans voor de 
bewoners kan zijn om hun leven een positieve wending te geven.  
 
 

 16.2 Projectverloop en resultaten 

Inzet en samenwerking 
 
Tijdens dit experiment is samengewerkt met veel verschillende partners die 
ieder op een eigen manier een bijdrage hebben geleverd. Vooral tussen 
Woonbron en de zorginstellingen liepen korte lijnen.  
• Basisschool De Horizon – gezinnen aandragen, het voeren van de eerste 

gesprekken en het zijn van de contactpersoon voor de gezinnen.  
• Woonbron Delft – stelt budget beschikbaar, heeft zitting in de begelei-

dingsgroep en zorgt indien nodig voor inzet onderhoudsdienst. 
• Vidomes Delft – stelt budget beschikbaar en heeft zitting in de begelei-

dingsgroep.  
• Stichting Collusie – geeft adviezen over energiebesparing en levert ener-

gieboxen.  
• Kunstenaar Rien Olijslagers – maakt ontwerpen voor pimpen van meu-

bels en interieur en maakt de kunstwerken (bewoners worden hierbij be-
trokken).  

• Kringloopbedrijf – stelt tweedehands goederen ter beschikking en be-
zorgt deze thuis.  

• Combiwerk – levert mensen voor speciale diensten (kosteloos).  
• Leger des Heils – begeleidt een gezin na het opknappen van de woning.  
• Careyn – zet gezinsbegeleiding in na het restylen.  
• Wereldzaak – stelt gratis diners beschikbaar.  
• Stichting Stunt – mede initiatiefnemer, zet klussenteam in, neemt deel 

aan begeleidingsteam en voert de overall communicatie (in afstemming 
met Woonbron).  

• Gemeente Delft – steunt indirect via het Pact tegen de Armoede.  
• Mensframe – mede initiatiefnemer en coördinatie.   
• SEV – verantwoordelijk voor de effectmeting (= landelijk experiment). 
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Projectuitkomsten 
 
Alle gezinnen die zijn benaderd hebben deelgenomen aan het experiment. 
Er waren vier eenoudergezinnen en twee 'complete' gezinnen en ze leefden 
allemaal op of onder de armoedegrens. De problemen waar de gezinnen 
mee kampten waren divers, uiteenlopend van relatief eenvoudig tot zeer 
complex. Er zijn verschillende dingen gebeurd. Er is bijvoorbeeld een tuin 
opgeknapt waardoor de gehandicapte vader nu zelfstandig naar buiten kan 
en de vrouw heeft hulp gekregen in de zoektocht naar een baan en het aan-
vragen van subsidies om de zorg voor haar man mogelijk te maken. In een 
ander geval zijn er afspraken gemaakt met de complexbeheerder die er op 
toeziet dat een vrouw de gordijnen opendoet en de ramen open zet om zo 
letterlijk een frisse wind te laten waaien door haar huis. In weer een ander 
geval heeft een dochter die wel wat bemoediging kon gebruiken een muur-
schildering op haar slaapkamer gekregen. De deelnemende gezinnen zijn 
allemaal blij met het resultaat.  
 
 
Effecten voor deelnemers en maatschappij 
 
Of het experiment een blijvende bijdrage levert aan de emancipatie van 
groepen aan de onderkant van de samenleving valt nog niet te zeggen. Wel 
heeft deelname aan het experiment bij de zes gezinnen een beweging in de 
goede richting teweeg gebracht. Het experiment is te kleinschalig en van te 
korte tijdsduur om van structurele effecten in de persoonlijke sfeer en effec-
ten in de buurt te spreken.  
 
Effecten individueel 
Dankzij deelname is bij een aantal deelnemende gezinnen een positieve 
ontwikkeling waargenomen. Ze hebben meer vertrouwen gekregen in de 
hulpverlening (is (weer) opgestart), er zijn intenties om weer of meer betaald 
werk te gaan zoeken, ze leren beter budgetteren, ze krijgen meer vertrou-
wen in hun eigen kunnen en treden de buitenwereld opener tegemoet. Ook 
is bij sommige deelnemers de sociale participatie toegenomen. Door de hulp 
die ze krijgen, worden ze gemotiveerd om weer deel te nemen in de maat-
schappij. Ze zijn uit hun sociale isolement geraakt. Het zijn nog wel kleine 
successen, maar die kunnen evengoed een groot effect hebben op de men-
sen zelf. 
 
Effecten corporatie 
Het experiment is een kans om achter de voordeur te komen bij de huur-
ders. Sommige van de huurders veroorzaakten overlast en het was erg 
moeilijk om via de reguliere werkwijze contact met deze mensen te krijgen. 
Nu is er contact en dat is een start om de woonsituatie voor die mensen én 
hun woonomgeving te verbeteren. Tevens laat Woonbron door middel van 
dit experiment zien dat zij daadwerkelijk iets doen om de leefsituatie van 
hun huurders te verbeteren.  
 
 
Succes- en faalfactoren 
 
• De ingang via de school. Dat is vertrouwd en stabiel en zorgt ervoor dat 

Woonbron achter de voordeur kan komen. Ook kunnen zij de gezinnen 
selecteren die het meest geschikt zijn.  
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• Dienstverlening op maat. Door de persoonlijke benadering kan per huis-
houden worden bekeken waar het meest behoefte aan is.  

• De situatie moet behapbaar blijven voor de bewoners. Er komt veel op ze 
af, ze hebben vaak al te maken met allerlei vormen van hulpverlening 
dus het moet overzichtelijk zijn.  

• Woonbron komt op deze manier achter de voordeur en krijgt daarmee 
contact met de huurders. Zo kunnen ook dingen worden besproken die 
minder goed gaan. Dat vergemakkelijkt het contact in de toekomst.  

• Negatieve berichten in de media. De mediaberichten over het project 
hadden als belangrijkste strekking dat je pas geholpen wordt als je er een 
zooitje van maakt, als je je asociaal gedraagt. De huishoudens die mee-
deden hebben dit als zeer vervelend ervaren, omdat dit uiteraard niet het 
uitgangspunt was.  

• De wachttijden bij de hulpverlening blijven een obstakel. Vooral omdat de 
mensen gebaat zijn bij een snelle interventie.  

 
 
Voorwaarden 
 
• Er is commitment nodig van de betrokken partners. Iedereen moet zijn of 

haar steentje bijdragen.  
• Een andere voorwaarde om effect op de lange termijn te sorteren is dat 

er voldoende aandacht is voor de toeleiding naar hulpverlening als de si-
tuatie daar om vraagt.  

• Er moet voldoende geld direct beschikbaar zijn. De deelnemers zijn ge-
baat bij direct handelen op korte termijn.  

• Een laatste voorwaarde is dat er steeds goed contact moet worden ge-
houden tussen de coördinator, school en gezinnen.  

 
 
Maatschappelijke kosten en baten 
 
Woonbron levert een relatief kleine financiële bijdrage en projecturen. Wat 
ze ervoor terug krijgen is contact met de huurders en een goede verstand-
houding met verschillende partners in de buurt. Ook is in sommige gevallen 
de overlast in de buurt afgenomen en zijn mensen weer geactiveerd om te 
participeren in de maatschappij. De complexbeheerder wordt nu vaker ge-
vonden en er is contact. De gezinnen die hebben deelgenomen worden het 
komende jaar gevolgd. Hopelijk kan er in de loop van volgend jaar meer 
worden gezegd over de lange termijn effecten. 
 
 

 16.3 Conclusies  

Het project is een effectief middel om achter de voordeur te komen en con-
tact te krijgen met de huurders. Het is een stap in de goede richting. Het 
aantal deelnemers is nu nog te klein om effect te sorteren maar het project 
heeft zeker potentie. Het gaat om een kleine financiële investering, maar 
waar het voornamelijk om draait is de positieve aandacht en stimulans die 
aan mensen wordt gegeven. In een eventueel vervolg moet er wel meer 
aandacht komen voor het empowerment en het bestendigen van een nieuwe 
leefstijl. De focus lag teveel op de uitvoering van de klussen en minder op 
toeleiding naar aanvullende hulp en zorg.  
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  Bijlagen 
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 Bijlage 1 Format quickscan 

Naam project 

Woningcorporatie  
Domein  
 
Korte beschrijving 
(max. 100 woorden) 
 
 

 

Doelgroep 
 
 
 

 

In welke fase zit het project? 
(startdatum, doorlooptijd) 
 
 

 

Zijn vooraf duidelijke doelen gesteld? 
(zo ja, waar zijn deze te vinden) 
 
 

 

Is een probleemanalyse uitgevoerd?  
 
 
 

 

Is het project gericht op sociale stijging? 
 
 
 

 

Is er iets bekend over de resultaten en 
effecten? 
 
 

 

Financiering: tijdelijk of structureel? 
(wie betaalt welk deel?)  
 
 

 

Wordt binnen het project informatie bijge-
houden, zoals opzet, doelen, planning, 
kosten en baten en veranderingen? 
 
 

 

Contactgegevens projectleider 
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 Bijlage 2 Geïnterviewde personen 

Bedrijfscatering door ROC (Portaal Leiden) 
Christoffel Klap   Regiodirecteur Portaal Leiden 
Rene Prins    Adviseur Leefomgeving Portaal Leiden 
Marc Schoorel   ROC Leiden 
 
Restylen Huishoudens (Woonbron Delft) 
Linda Burgers  Regisseur Beheer 
Peter van Hemmen Manager Stad  
 
Individueel begeleid zelfstandig wonen en Je eigen stek (Eigen Haard) 
Yvette Feld    Eigen Haard (IBZW) 
Mareike Naumann  Eigen Haard (Je eigen Stek) 
Gert Dijkstra  Manager Leefbaarheid en Participatie 
 
Assistent buurtbeheerders (Portaal Nijmegen) 
Chris Ernste   Portaal 
Ruud Maassen   Portaal 
Sylvie Deenen   Manager Klant en Gebiedsbeheer 
 
Foyer Henegouwerlaan Rotterdam (Woonbron) 
Victor Dreissen   Senior adviseur markt en beleid 
Sheena Jansen  Projectleider vanuit CVD 
 
Watch Out (PWS) 
Peter Manders  Directeur Wonen 
Sabine Smits Schouten  PWS 
Richard Straver  SDW 
Inge Kluck   Deelgemeente Kralingen-Crooswijk 
 
Diverse projecten (Ymere) 
Maaike Wielink   Ymere (Koopgarant) 
Cynthia Goudsmit  Ymere (Koopgarant) 
Heidi Borm    Ymere (Squashing Kids)  
Gezinus Kappe   Nextsquash (Squashing Kids) 
Leny Biervliet   Ymere (Empowerment in Transvaal) 
Abkader Chrifi   Le Succes (Empowerment in Transvaal) 
Henk Pauw    Ymere (BOOT) 
Esther Haverkort  Hogeschool van Amsterdam (BOOT) 
Klaas van de Meer Ymere (VoorUit!) 
Liora Eldar   Vrije Universiteit (VoorUit!) 
Conny Heemskerk Manager Wijkaanpak 
 
Prachtwerk in een prachtwijk (Haag Wonen) 
Gerben Helleman  Haag Wonen 
Sylvia Guldemondt  Zebra Welzijn 
 
Bewonersadviseurs Staalkans (De Alliantie) 
Rob Hoogeveen   Gebiedsontwikkelaar 
Jessica Helsloot  SEZO 
Drie bewonersadviseurs SEZO 
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XPoint (Rentree Wonen) 
Theo van Enckevort  Gebiedsontwikkelaar 
Sabine Vijge  Medewerker maatschappelijke doelen 
 
Cruyff Courts (Haag Wonen en Rentree Wonen) 
Gerben Helleman   Haag Wonen 
Theo van Enckevort  Rentree 
 
 



 



 

Projectenboek sociale stijging  

 

'Hoe kan sociale stijging worden gedefinieerd, welke interventies waarin 

woningcorporaties een rol spelen, dragen bij aan de sociale stijging van de betreffende 

individuen en wat zijn de effecten van deze interventies voor de betreffende wijken?'  

 

Het is de kunst voor corporaties, gemeenten en andere partijen om te weten welke 

projecten bewoners helpen bij het vooruitkomen. Zestien vernieuwende projecten zijn in 

dit projectenboek beschreven en geanalyseerd op hun bijdrage aan de sociale stijging van 

bewoners en hun effecten op de wijk. Dit projectenboek vormt de basis voor de 

projectenanalyse in het rapport ‘Sociale stijging: tussen droom en daad’ 




