Symposium ‘Buurtverandering, een complex(e) opgave?’
Met optionele excursie Kolenkit, verzorgd door Eigen Haard en Corpovenista
Donderdag 13 december 2018
10.00 uur – 11.30 uur (excursie) 13.00 – 17.00 uur (symposium)
Locatie: Het Wachterliedpaviljoen, Wachterliedplantsoen 1-3, 1055 SB Amsterdam
Het was al veel in het nieuws: in buurten met veel corporatiebezit stijgt het aandeel bewoners
die als kwetsbaar omschreven kan worden: ze hebben vaak meerdere problemen en voelen zich
minder gezond. De overlast in deze buurten neemt toe.
Dit blijkt uit recent onderzoek dat bureau Rigo uitvoerde voor brancheorganisatie Aedes en
corporatie Eigen Haard. Onderzoek van de Amsterdamse hoogleraar Sako Musterd (Regio als
Garderobe) laat bovendien zien dat in een stad als Amsterdam voor veel van deze mensen steeds
minder plek is: zij verhuizen naar Zaandam of Purmerend. Dit is een trend die al langer gaande is.
We nemen kennis van en analyseren deze onderzoeken in samenhang met elkaar: wat leren we
hier nu van? Kunnen we buurtverandering vroegtijdig signaleren? En om wat voor een aanpak
vraagt deze verandering? Waar zit het aangrijpingspunt dan? Bij het complex, bij de buurt, of iets
anders?

PROGRAMMA
Optionele excursie in de ochtend:
10.00

Optionele Excursie Kolenkit door Martine van Gerven, Erik Havermans, Mieke
Smink (Eigen Haard). Verzamelen: 10.00 uur, Metrohalte De Vlugtlaan
(Kolenkitbuurt, Amsterdam)

12.00

Lunch voor excursiedeelnemers in het Wachterliedpaviljoen

Symposium:
13.00

Start symposium: Welkom en introductie door Maarten Vos, voorzitter
Corpovenista + manager strategie bij Vidomes en dagvoorzitter Martijn de Greve

13.10

Onderzoek Rigo voor Eigen Haard door Ivar Vermazen (Eigen Haard)

13.45

De Regio als Garderobe; de functie van woonmilieus in dynamisch
perspectief, een introductie prof.dr. Sako Musterd (Universiteit van Amsterdam)

13.55

Verhuisgedrag en regionale woonvoorkeuren in Nederlandse metropoolregio’s Rik Damhuis (Universiteit van Amsterdam)

14.15

Pauze

14.30

De veranderende geografie van armoede in Nederlandse metropoolregio’s - Cody
Hochstenbach (Universiteit van Amsterdam)

14.50

Reflectie op de bevindingen UvA vanuit de praktijk door Paul Tholenaars
(Woonbedrijf Eindhoven)

15.00

Pauze

15.15

Onderzoek Rigo Veerkracht in het corporatiebezit, kwetsbare groepen en
leefbaarheid - Jeroen Frissen en Kees Leidelmeier (Rigo)

16.00

Werkpauze

16.15

Vertaling bevindingen naar de buurtpraktijk: wat is er nodig? Onder leiding van
dagvoorzitter Martijn de Greve

17.00

Afsluiting en borrel

18.00

Diner & Nazit (Corpovenista)

