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Invulling geven aan maatschappelijke agendering heeft voor Woonbron
hoge prioriteit. Daarom leggen we jaarlijks verantwoording af aan onze
belanghebbenden; op 27 mei stonden de resultaten van 2013 centraal. De
regiodirecteuren van Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse, Rotterdam
Delfshaven en Rotterdam IJsselmonde/Prins Alexander organiseerden de
verantwoordingsbijeenkomst voor het eerst gezamenlijk. Doel: terugkijken
naar de prestaties van 2013 en ophalen bij belanghouders wat zij graag
willen zien in de plannen voor het komende jaar.
De bijeenkomst vond plaats in Podium O950, een markant gebouw aan de
Maas dat alleen al vanwege de plek uitnodigt tot ontmoeten.
Woonbronbestuurder Bert Wijbenga twitterde na afloop: “In PodiumO950 de
verantwoordingsbijeenkomst van drie Rotterdamse directeuren meegemaakt.
Mooie opkomst, sfeer en gesprek.” Een korte impressie.

Plenaire discussie

De crisis lijkt voorbij, maar de rust is zeker nog niet weergekeerd. De overheid voert
in rap tempo veranderingen door die duidelijk van invloed zijn op de prestaties van
een corporatie. Van nieuwe regelgeving voor sociale huurwoningen en scheefwonen,
scheiden van wonen en zorg, gebiedsgericht inkopen van zorg en welzijn tot de focus
op de eigen kracht bij bewoners... Wat mag je als belanghebbende nog van
Woonbron verwachten? Na een korte presentatie van de resultaten (per regio) gaan
de drie regiodirecteuren met de zaal in gesprek over drie actuele thema’s. Marieke
Kolsteeg, directeur Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse trapt af.
->Thema: betaalbaarheid en beschikbaarheid

Marieke Kolsteeg stelt dat Woonbron er wil zijn voor mensen die voor hun woning
van de corporatie afhankelijk zijn en niet voor mensen met hoge inkomens. En dus
moet Woonbron zorgen voor voldoende passende woningen. Maar wat is een
passende woning? Passend is niet alleen passend qua prijs, maar ook qua type,
grootte en locatie. En die woningen zijn niet overal beschikbaar. Zij verwacht dat de
vraag zeker niet kleiner wordt en dat ook het aanbod niet vanzelf stijgt. Woonbron
staat zodoende voor de opgave om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te
maken en doorstroming te realiseren. De betaalbaarheid valt te beïnvloeden door:
• huurverhoging en streefhuren
• bemiddeling naar beter passende woningen (mensen verleiden)
• reductie van de overige woonlasten (denk aan terugbrengen energiekosten
door betere isolatie van de woningen)
En de beschikbaarheid van betaalbare woningen door:
• tot verhuizen te verleiden
• verhuizing ‘af te dwingen’
• nieuwbouw te realiseren
Marieke Kolsteeg brengt de eerste stelling in om de mening van de zaal te polsen.
Stelling 1. Woonbron moet een medewerker vrijmaken die alleen maar bezig gaat met het
verleiden tot verhuizen van die mensen die niet langer passend wonen.

Op de stoelen groene (eens) en rode
(oneens) kaarten; het merendeel is
het met de stelling eens. De heer Tol
van de gebiedscommissie Charlois
denkt dat dit een goed idee is, maar
dat de medewerker dan wel uit het
gebied zelf moet komen. Die weet
dan tenminste hoe het gebied in
elkaar steekt. Vanuit de
bewonerscommissies komen
wisselende geluiden. Verhuizen is
bijvoorbeeld best duur, klinkt het.
Maar… dan is een verhuiskostenvergoeding mogelijk een goed alternatief, oppert
VBC-er De heer van Neutigem. Een ander merkt op dat sommige mensen te duur
wonen en de huur niet kunnen betalen, en dat Woonbron bijgevolg ook eens naar de
huurprijzen moet kijken. Marieke Kolsteeg reageert dat sommige bewoners al voor
een groot deel afhankelijk zijn van huurtoeslag en dat we die toeslag feitelijk met z’n
allen betalen. Ze vraagt zich af in hoeverre het niet de taak van een corporatie is om
ook híerin te matchen. En wat doe je als het aantal kamers niet in verhouding staat
tot het aantal bewoners, of als er veel aanpassingen nodig zijn om in de woning te

blijven, terwijl elders al een aangepaste woning beschikbaar is? Gedeelde
eindconclusie bij deze stelling is: eens, maar… het op deze manier terugbrengen van
scheefwonen mag niet betekenen dat we teruggaan naar arme en rijke wijken.
Stelling 2. Als de kinderen niet meer thuis wonen MOETEN senioren hun eengezinswoning
achterlaten.

De zaal kleurt rood, op twee na. De
heer Tol is voor, want: we hebben
het wel over sociaal maatschappelijk
vastgoed, dus passend wonen
betekent niet met twee mensen in
een vijfkamerflat. Als dit de manier is
om scheefwonen tegen te gaan, dan
moet dat maar. Mevrouw
Schilperoort, Bewonersraad
Delfshaven, geeft aan dat Woonbron
het sociale aspect niet uit het oog
moet verliezen. ‘Vanwege mijn sociale
omgeving kreeg je mij eerst niet uit
mijn grote woning. Nu ben ik verhuisd naar een plek waar ik de buren ook weer zie.
Je wilt een goed alternatief hebben.’ Marieke Kolsteeg neemt haar opmerking mee.
‘Om doorstroming van senioren in gang te zetten moeten we zorgen voor genoeg
laagdrempelige seniorenwoningen in dezelfde wijk.’

->Thema: intensief beheer

Marieke Kolsteeg geeft de microfoon door aan Karin Schrederhof, directeur
Rotterdam Delfshaven. Zij houdt het kort. Intensief beheer is, zo zegt ze, zoeken
naar matchende leefstijlen, de klant beter kennen, ervoor zorgen dat mensen goed
samenleven en overlast aanpakken. Plus: daar waar nodig toewijzingsregels stellen.
‘En dat kunnen we niet alleen. Om ons werk goed te doen hebben we partners nodig.
De politie bij zware overlast en inbraak. De gemeente in de openbare ruimte. En de
sociale teams in de wijk om kwetsbare bewoners te helpen en problemen te
signaleren. Samen hebben we meer kennis, weten we meer en bereiken we meer.
We moeten informatie delen, intensiever samenwerken en zeker niet elkaars werk
overdoen.’ Niet voor niets sluit ze
af met een tegelspreuk: kennis is
macht, maar kennis delen is kracht.
Op naar de stellingen.
Stelling 3. Woonbron kan het niet
alleen. Wij stoppen bij de woning en de
directe woonomgeving.

In de opgestoken handen vooral
groene kaarten. De heer de
Kraker van bewonersvereniging de
Samenwerking vindt dat de rol van
een corporatie daar inderdaad
stopt. ‘Mensen hebben hun eigen
verantwoordelijkheid.’ De
tegengeluiden uit de zaal gaan voornamelijk over het feit dat Woonbron wél samen
met de partners in de wijk moet blijven investeren in de woonomgeving en dat de
corporatie op gebiedsniveau aanwezig moet blijven, zeker nu de gemeente zich

terugtrekt. Kortom, niet opnieuw het wiel uitvinden en terug naar af, maar samen
naar een gebied kijken en eventuele problemen oplossen.
Stelling 4. Informatie delen is van belang. Soms doe je dan iets wat misschien niet mag…

Opnieuw veel groen in de zaal, op twee rode na. De heer Bartelse van Maaskoepel
snapt dat dingen niet mogen, alleen gelooft hij dat je er zonder voorkennis niet komt.
Intensief beheer en informatie delen zitten volgens hem op het snijvlak van wat wel
en niet kan. De overige aanwezigen zijn het onderling eens dat je elkaar juist in de
informele netwerken tegenkomt.
Stelling 5. Het hanteren van toewijzingsregels moet beperkt worden ingezet.

De zaal reageert met gemengde gevoelens. Victor Dreissen van Woonbron is bang
dat het in sommige wijken misgaat wanneer je de regels loslaat. ‘In een zwakke
buurt moeten niet nog meer zwakke mensen terecht komen.’ Grootste gemene deler
is dat een buurt in evenwicht moet zijn als je met die buurt vooruit wilt, en dat daar
op te sturen valt. Niemand lijkt erop tegen om de stap naar een aangescherpte
Rotterdamwet te maken.
->Thema: hoe zorgen we voor vernieuwde samenwerking

Arthur Oerlemans, directeur Rotterdam IJsselmonde/Prins Alexander neemt het
laatste deel voor zijn
rekening. Volgens hem
zijn we met z’n allen
zoekende, in transitie
naar andere vormen
van samenwerking. De
traditionele vormen zijn
namelijk eindig en de
huidige structuren in
beweging.
Bewonersorganisaties
vergrijzen,
deelgemeentes zijn
afgeschaft, jongere
doelgroepen worden
niet meer bereikt… ‘Hoe
maken we opnieuw de
verbinding?’ Hetzelfde
vraagt hij zich af nu het welzijnswerk en de zorg zo veranderen. ‘Doordat de
gemeente nu alles aanbesteedt kunnen we ineens te maken hebben met een club uit
Tilburg.’ Niet voor niets is Woonbron bezig zijn positie te heroriënteren. ‘Wat weten
we wel en niet van elkaar? Wat heeft het scheiden van wonen en zorg voor ons als
gevolg? Het is van belang dat we aansluiting vinden bij de gebiedscommissies en
onze contacten met de gemeente opnieuw ordenen. Bovendien jagen we andere
participatievormen met bewonerscommissies na, waarin we meer social media gaan
inzetten en minder vergaderen.’ De heroriëntatie van Woonbron gaat langs de
volgende lijnen:
•
•
•

strategie vanuit lokale verankering: zoveel mogelijk gebiedsgericht werken
op strategisch niveau afspraken maken met gemeente
samenwerken vanuit een gedeelde gebiedsambitie met lokale stakeholders

Stelling 6. Het primaire proces is belangrijker dan de samenwerking.

De laatste stelling brengt veel discussie op gang. De heer van der Krogt van Smits
Vastgoedzorg is faliekant tegen. ‘Dat is de oude manier, ga het alsjeblieft samen
uitzoeken.’ En De heer de Kraker kaart aan dat je, nu de deelgemeenten hun
benen kwijt zijn, juist met
bewoners en stakeholders moet
bekijken wat in een gebied nodig
is. Dus: ‘samen met je partners
de wijkagenda bepalen en naar
de Coolsingel om de centen te
regelen.’ De heer van Leeuwen
van deurwaarderskantoor
Flanderijn is wél voor. Je kunt
volgens hem beter vanuit je
eigen kracht werken dan
beginnen terwijl je intern de
zaken nog niet op orde hebt.
Arthur Oerlemans wil eigenlijk
ook weten hoe de
belanghebbenden in zorg en welzijn het onderwerp ervaren en gaat een rondje langs
de velden. Welzijn? ‘Nou’, geeft mevrouw Westhoeve aan. Zij is van Zowel! ‘Wij
zitten nu bijna een jaar in Delfshaven. Als we moeten wachten tot Woonbron de
primaire processen op orde heeft, dan zijn we alweer vertrokken. Samenwerken is
dat we iets vóór zijn in plaats van
erachteraan lopen.’ Mevrouw A. Martina
van stichting Rhamma-Ah zou in de
Beverwaard graag met Woonbron willen
samenwerken, want er zijn veel
problemen met bewoners. Zorg?
Mevrouw Jacquet van Humanitas voelt
heel erg de urgentie om samen te werken,
omdat Woonbron en Humanitas klanten
delen. ‘Je kunt dus niet wachten tot je de
zaken intern op orde hebt. We zitten in
een TGV die heel hard rijdt en af en toe
vergeet te stoppen...’ Na deze woorden
eindigt Arthur Oerlemans de discussie.
Tijd voor een borrel. En voor zaken doen. De eerste afspraak met Rhamma-Ah staat.

