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Inleiding op de twee essays
Het is nog geen tien jaar geleden dat in het kader van de wijkaanpak corporaties een belangrijke taak
kregen toebedeeld in participatie van burgers en leefbaarheid van buurten. Maar tijden veranderen en
sinds juli 2015 de nieuwe Woningwet van kracht is geworden, moeten corporaties terug naar hun
kerntaken. Dat wil echter niet zeggen dat ze van de een op andere dag hun inspanningen gestaakt
hebben. Integendeel. Platform31 heeft een kleine drie jaar lang de manier van werken van corporatie
Havensteder gevolgd bij het stimuleren van bewonersparticipatie in het Rotterdamse tuindorp Vreewijk.
Voor dit tuindorp is in 2011 een verbeterprogramma vastgesteld met als ambitie de samenwerking
tussen corporatie en haar huurders naar een hoger niveau te tillen. In deze publicatie staan we middels
twee essays stil bij dit streven. Het eerste essay gaat in op de medezeggenschap van bewoners bij de
fysieke herstructurering van Vreewijk en de manier waarop Havensteder deze heeft vormgegeven. In dit
essay introduceren we het concept ‘slow housing’ als algemene karakterisering van de wijze van
opereren van Havensteder. In het tweede essay staat de betrokkenheid van Havensteder bij het
faciliteren, ondersteunen en mobiliseren van maatschappelijk initiatieven in de wijk centraal.
In tuindorp Vreewijk is goed zichtbaar dat de gewone huurder, veel meer dan enkele decennia terug, uit
de laagste inkomenscategorieën komt. De corporatiesector ontwikkelt zich in de richting van een
vangnet voor maatschappelijk kwetsbaren. Kijken we naar de hele sociale huursector in Nederland, dan
kunnen we vaststellen dat bijna een derde van de hoofdbewoners 65 jaar of ouder is en dat velen van
hen een broze gezondheid hebben. In de helft van de corporatiewoningen woont een alleenstaande en
slechts in een kwart van de huishoudens wonen kinderen. Deze trends laten zich ook in Vreewijk
aanwijzen en ze maken duidelijk dat het faciliteren van bewonersinvloed, zoals de wetgever dit
voorschrijft, geen gemakkelijke opgave is.
In Vreewijk is bovendien zoals elders, een traditionele sociale infrastructuur weggevallen. Klassieke
buurthuizen en bibliotheekfilialen zijn er niet meer, de kerk mobiliseert een steeds kleiner wordend
kader van hoogbejaarde senioren, verzorgingshuizen sluiten hun deuren, et cetera. Zaken als onderling
contact, gezelligheid, ontmoetingen, het omkijken naar elkaar zijn in handen gelegd van bewoners en
hun informele organisatie en netwerken. Een groter beroep wordt gedaan op het initiatief en de
draagkracht van de bewoners van Vreewijk. Deze publicatie maakt duidelijk dat Havensteder bij het
faciliteren, ondersteunen en mobiliseren van netwerken van bewoners een spilpositie inneemt. Een
leefbare wijk is niet alleen een wijk die heel, schoon en veilig is, maar ook een wijk waar mensen elkaar
(een beetje) kennen en (een beetje) naar elkaar omkijken.
Binnen de context van de nieuwe Woningwet zal Havensteder op zoek moeten naar een strategie die
voortbouwt op de succesvolle elementen van het verbeterprogramma. Ondanks dat de nieuwe
Woningwet het terrein van leefbaarheid voor corporaties financieel en inhoudelijke begrenst, liggen daar
nog steeds vruchtbare aanknopingspunten. Zo heeft het betrekken van huurders bij beleidsvoornemens
juist een meer prominente plaats gekregen. En in het kader van de decentralisatie van het sociale
domein zijn corporaties belangrijke partners, zeker als ze een groot bezit hebben in de wijk. Ze kunnen
letterlijk en figuurlijk ruimte bieden aan meer buurtbetrokkenheid, zowel voor de fysieke leefomgeving
als in zorg en aandacht voor elkaar. In bijgaande essays worden de belangrijkste bouwstenen voor
succesvolle bewonersparticipatie in de volkshuisvesting anno 2016 benoemd. Tot besluit zullen we
deze bouwstenen nog een keer expliceren en een aantal hoofdconclusies en aanbevelingen

formuleren. Daarbij zullen we ook benadrukken dat in het geval van leefbaarheid de inbreng van een
andere, hier nog niet bij naam genoemde partij belangrijk is: de gemeente.
Tot slot willen we graag een woord van dank uitspreken naar Havensteder als opdrachtgever. De
corporatie was zo moedig drie jaar lang twee externe onderzoekers toe te laten tot het roerige proces
rond het verbeterprogramma. We hebben de geboden vrijheid en samenwerking met verschillende
medewerkers van Havensteder als zeer prettig ervaren. Grote dank zijn we ook verschuldigd aan
andere betrokken professionals in de wijk en natuurlijk de bewoners van Vreewijk. Ze hebben ons
ruimhartig te woord gestaan en zo een uniek inkijkje weten te geven in een soms onbekende wereld.
We hopen dat anderen op basis van hun verhalen net zoveel kunnen leren van Vreewijk als wijzelf
hebben gedaan. En wij hebben van elkaar geleerd. Wij zijn binnen Platform31 respectievelijk actief
binnen de programma’s Sociaal en Wonen. In de volkshuisvesting zijn dat thema’s die onlosmakelijk
met elkaar zijn vervlochten.
Radboud Engbersen en Tineke Lupi
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Inleiding: leren van Vreewijk
In dit essay staan we stil bij de wijze waarop Havensteder in de eerste fase van het in 2011
gelanceerde verbeterprogramma voor tuindorp Vreewijk de bewonersparticipatie heeft georganiseerd.
Niet alleen om lessen te trekken voor de volgende fase, maar ook om de verkregen inzichten te delen
met geïnteresseerde organisaties en personen buiten Vreewijk. We maken bij deze reflectie zowel
gebruik van relevante literatuur over het onderwerp bewonersparticipatie, als van de gesprekken die we
de afgelopen twee jaar gevoerd hebben met medewerkers van Havensteder én met experts die op
verschillende manieren betrokken zijn (geweest) bij het verbeterprogramma. Over het stimuleren van
burger- en bewonersparticipatie is de afgelopen decennia veel geschreven. De stroom aan publicaties
over bewoners- en beleidsparticipatie heeft de laatste jaren extra impulsen gekregen door vele
beleidsnotities en onderzoeksrapporten over burgerkracht, participatiesamenleving en doe-democratie.
De gegroeide ‘body of knowledge’ op dit terrein heeft niet geleid tot één ultiem succesrecept. Daarvoor
is elke keer weer de opgave te verschillend, evenals de betrokken buurt en bewoners, organisaties,
professionals én de bredere politiek-maatschappelijke context. Wel is er lering uit individuele praktijken
te trekken, zo ook uit de casus Vreewijk. Casestudies als de onderhavige kunnen ons op het spoor
brengen van nieuwe concepten, algemene lessen en werkzame principes die elders (met de juiste
lokale vertaling) benut kunnen worden. Dit geldt ook voor de inzichten die woningcorporatie
Havensteder in Vreewijk heeft opgedaan. In dit essay doen we verslag van ons veldwerk in Vreewijk en
brengen we in het bijzonder het concept ‘slow housing’ naar voren. Dit concept vat de kern samen van
de werkwijze van Havensteder in Vreewijk én is ons inziens relevant voor situaties elders.
9

Extra aandacht voor bewonersparticipatie in Vreewijk
Na de totstandkoming van het verbeterprogramma (2011) heeft Havensteder bewust – met
ondersteuning van het ministerie van BZK – extra geïnvesteerd in bewonersparticipatie in Vreewijk. Het
verbeterprogramma was de uitkomst van een verbeten strijd tussen bewoners en de toenmalige
corporatie Com·wonen om behoud van het tuindorp en het afwenden van sloop. In hetzelfde jaar dat
het verbeterprogramma tot stand kwam, ontstond Havensteder uit de fusie tussen Com·wonen en
PWS. Er kwam een nieuwe bestuurder, een nieuw Havensteder-team nam de bewonersparticipatie van
Vreewijk ter hand én het pand Dreef 83 waar de Bewoners Organisatie Vreewijk (BOV) gevestigd was,
kreeg de naam ‘Vreewijkhuis’. Met ingang van januari 2013 werd het Vreewijkhuis dé centrale plek van
waaruit de werkzaamheden die te maken hebben met het verbeterprogramma gecoördineerd worden.
Niet alleen medewerkers van Havensteder hadden vanaf dat moment daar hun werkplek, maar ook de
BOV én de Huurdersvereniging Vreewijk (HvV).
De nieuwe organisatie, het nieuwe onderkomen en de nieuwe mensen symboliseerden de trendbreuk
die Havensteder in 2011 wilde maken met de periode van daarvoor, die door tegenstellingen en strijd
met bewoners was gekenmerkt. Havensteder wilde een nieuwe start. Bovendien: een ambitieus
verbeterprogramma moest in nauwe samenwerking mét haar bewoners uitgevoerd gaan worden.
Uitgangspunt daarvan is het principe van ‘behoud tenzij’. Woningen worden gerenoveerd, tenzij sloop
om technische of financiële redenen onvermijdelijk is. Het verbeterprogramma kreeg extra gewicht toen
delen van de wijk de status van beschermd stadsgezicht kregen en 300 woningen als rijksmonument
aangewezen werden. In de publicatie Tuindorp Vreewijk. Een groene oase in de grote stad (2013),
gemaakt op initiatief van bewoonster Netty van den Ende, is dit erfgoed mooi in beeld gebracht. De wijk
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bezit een schat aan karakteristieke woningen, winkelpanden, scholen, kerken en gemeenschapshuizen
met bijzondere detailleringen. Wie dat met eigen ogen wil zien, pakt de wandel- en fietskaart Beleef
Monumentaal Tuindorp Vreewijk die Havensteder maakte of maakt gebruik van de Expeditie Vreewijk
App die je de geheimen van het tuindorp laat ontdekken.1 Dit tuindorp, dat anno 2016 zijn honderdjarige
bestaan viert, maakt zich op voor de toekomst. Havensteder staat voor de opgave om deze toekomst
samen met de bewoners gestalte te geven, maar wel binnen de economisch realiteit van nu en met de
ambitie de wijk aantrekkelijk te maken voor nieuwe generaties bewoners.
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Trefpunt Vreewijkhuis.

Omgaan met vijf uitdagingen
In het geval van bewonersparticipatie draait het om het wel of niet met succes weten op te pakken van
een reeks uitdagingen (Engbersen e.a. 2004).2 Het gaat o.a. om onderstaande vijf uitdagingen. We
lopen ze kort langs en staan ook stil bij de vraag op welke wijze Havensteder deze uitdagingen in
Vreewijk heeft ingevuld.

_________
1

De Expeditie Vreewijk App is door Mirjam Sierat, Margriet Snaterse, Shakira van Steenis en Peter Snaterse ontwikkeld, mede in opdracht van

2

Engbersen R. en M. Lodewijks (red.) (2004), De zeven uitdagingen van bewonersparticipatie in herstructureringsgebieden. Een handreiking

Havensteder. Zie de speciale krant Expeditie Vreewijk. Ontdek de geheimen van het tuindorp.

voor uitvoerende professionals. Den Haag, Ministerie van VROM en ministerie van VWS.
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1.

Systeemwereld en leefwereld in balans: the Red Apple versus het Vreewijkhuis

2.

Oog voor het bestaande én het nieuwe: niet wegzakken in nostalgie

3.

Praten over nabije zaken én grotere thema’s: voorbij de keukenkastjes

4.

Structureren én improviseren: het belang van ruimte laten

5.

Zowel investeren in het proces als in producten: blijven werken aan relaties

Systeemwereld en leefwereld in balans: the Red Apple versus het
Vreewijkhuis
De eerste uitdaging heeft betrekking op de systeemwereld van het corporatiebeleid met zijn
rationaliteiten, rekenmodellen en formele procedures versus de alledaagse, informele en emotionele
leefwereld van bewoners. Het begrippenpaar systeemwereld/leefwereld is afkomstig van de socioloog
Jürgen Habermans. Habermans schreef over de kolonisatie van de leefwereld door de systeemwereld.
Het binnendringen van (overheids)instanties en marktpartijen in het denken en doen van burgers.
Toegesneden op woningcorporatie Vreewijk: verdringt de werkelijkheid van the Red Apple - het
hoofdkantoor van Havensteder - de werkelijkheid van het Vreewijkhuis? Gaan bewoners hun eigen
situatie definiëren en begrijpen in termen van woningdifferentiatie, huursombenadering,
passendheidstoets, scheefwonen, DAEB en niet-DAEB of blijft hun eigen definitie van de situatie
leidend?: “Mijn woning is inderdaad klein en gehorig en ik heb ook last van vocht, toch woon ik hier
graag en ik hoop dat de woning opgeknapt wordt, maar hij moet wel betaalbaar blijven.”
De opgave is deze werkelijkheden op elkaar te laten aansluiten. Heeft de corporatie een goed zicht op
haar bewoners in Vreewijk? Kennen ze hun levens, hun financiële armslag, sores, wensen en hun
bereidheid om zich voor hun stukje Vreewijk in te zetten? Aan de andere kant: zijn bewoners van
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Vreewijk op de hoogte van het strategisch beleid van hun corporatie, de wijkvisie, het teruglopende
investeringsvermogen van de corporatie door de Verhuurdersheffing en de grenzen die de nieuwe
Woningwet stelt aan investeringen op het domein van leefbaarheid?
Bij het in balans brengen van systeem- en leefwereld gaat het ook om het overbruggen van
taalverschillen. Wie bewoners bij een wijkaanpak wil betrekken, doet er goed aan niet weg te duiken
achter jargon en moet zich er tevens van bewust zijn dat het bewandelen van alleen schriftelijke wegen
niet effectief is. Louter communiceren per officiële brief is te mager.
Wie terugkijkt op het participatieproces zoals Havensteder dat in de achterliggende jaren ingevuld heeft,
kan concluderen dat Havensteder veel tijd en moeite heeft besteed om systeem- en leefwereld dichter
bij elkaar te brengen. Havensteder heeft de uitdaging om in gewone taal over het verbeterprogramma te
praten vanaf de start opgepakt. Medewerkers zijn niet op afstand gaan staan, maar zichtbaar en
aanspreekbaar vanuit het Vreewijkhuis aan de slag gegaan. Heel belangrijk is de investering van de
corporatie in het via korte films documenteren van het proces van herstructurering van Vreewijk.3 Titel
van de reeks: kroniek van een herstructurering. Aan de hand van meer dan dertig korte films in de
periode 2008-2015 wordt verslag gedaan van de strijd om het behoud van het tuindorp, de betrokken
partijen en professionals en de opstart en uitvoering van het verbeterprogramma. Een groot aantal korte
films geeft informatie over de alledaagse leefwereld van bewoners en hun betrokkenheid bij het
verbeterprogramma. Bewoners die in het verbeterprogramma een rol vervullen, komen in de korte films

_________
3

De korte films zijn gemaakt door Perry Boomsluiter en Han Hoezen van Het Portaal/Buro B. Zie ‘Vreewijk; kroniek van een herstructurering’
(www. het-portaal.net/vreewijk).
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aan het woord. De kroniek strekt zich inmiddels over meer dan zeven jaar uit en laat zich voor een deel
als een docusoap typeren met een aantal terugkerende personen in een hoofdrol, zoals de voorzitter
van de BOV. De korte films vervullen ook een belangrijke informatieve functie door politici en experts
van buiten aan het woord te laten over hun visie op Vreewijk. Eén van de politici die aan het woord
komt, is de toenmalige minister van Wonen, Wijken en Integratie Eberhard van der Laan.4 Zo pleit hij in
een gesprek met alle belanghebbende partijen voor transparantie (“alle informatie op tafel en open
uitwisselen”) van de kant van de corporatie.
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Toenmalige minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie bezoekt Vreewijk: “alle informatie op
tafel en open uitwisselen”.

De reeks korte films is eigenlijk een uitwerking van deze oproep van de minister. Alle partijen komen in
de korte films aan het woord, ook de medewerkers van Havensteder. Ze leggen open hun kaarten op
tafel en ze spreken zich eerlijk uit over de gang van zaken. Daar is geen woord Spaans bij.
Daarnaast wordt in nieuwsbrieven, kranten en op een speciale website (Vreewijk Verder) in gewone
woorden verteld over de voortgang van het verbeterprogramma en de eerste pilots in de
Valkeniersbuurt (Reigerpad en Weimansweg). Al deze documentatie is te vinden in het Vreewijkhuis.
Op en rond de centrale leestafel - waaraan vergaderd en koffie gedronken wordt – ligt het actuele
informatiemateriaal voor het grijpen.
Onderstaand schema vat de taalverschillen samen die er tussen de systeemwereld en de leefwereld
bestaan. De taal van de systeemwereld is bij uitstek scientistisch, de alledaagse taal van de leefwereld
dramatistisch.
Scientistisch taalgebruik wordt ontleend aan de domeinen van financiën, beleid en wetenschap, is
objectiverend, neutraal, onpersoonlijk en afstandelijk, terwijl dramatistisch taalgebruik bij uitstek
normatief is, emotioneel geladen, concreet en beeldend (“Over mijn lijk dat ze mijn dakkapel kleiner
willen maken!”). Door juist gebruik te maken van het medium film, kreeg de taal van de leefwereld een

_________
4

Zie korte film ‘Hulp van het Rijk’ (2009).
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plek. Abstracties werden concreet gemaakt en emoties kregen hun verwoording. De wereld van de
corporatie werd concreet gemaakt door medewerkers aan het woord te laten over hun betrokkenheid bij
het verbeterprogramma van het tuindorp. Ook in de Expeditie Vreewijk App wordt deze concrete laag
aangeboord. Hier staan de bijzondere en voor bewoners dierbare plekken van het tuindorp centraal en
ook de verhalen die ermee verbonden zijn. Het is de verdienste van Havensteder (en eerder
Com·wonen) dat ze deze media hebben ingezet en op deze wijze de brug tussen systeem- en
leefwereld hebben weten te slaan.

Taal Systeemwereld

Taal leefwereld

Scientistisch idioom

Dramatistisch idioom

Technisch

Anekdotisch, concreet, beeldend

Neutraal

Normatief

Rationeel

Emotioneel

Onpersoonlijk

Persoonlijk

Abstraheren

Concretiseren

Generalisaties

Details

Formeel en informeel
De begrippen systeemwereld en leefwereld zijn nauw verbonden met het begrippenpaar
formeel/informeel. In de geschiedschrijving over bewonersparticipatie/burgerparticipatie op
overheidsgebied worden wel drie generaties onderscheiden. De eerste is die van inspraak in formele
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besluitvormingsprocedures zoals die in de jaren zeventig van de vorige eeuw onder de vlag van
democratisering opkwam en bevochten is op allerlei vormen van regentesk bestuur. De tweede
generatie burgerparticipatie draagt het etiket ‘interactieve beleidsvorming’ en geeft de burger juist een
plaats in eerdere fasen van het beleidsproces. In de fasen die vooraf gaan aan formele besluitvorming.
Dus juist luisteren naar burgers als ideeën, concepten en plannen nog slechts in een embryonale staat
verkeren en nog niet zijn uitgekristalliseerd. In het geval van interactieve beleidsvorming worden tal van
informele instrumenten ingezet om burgers te bewegen om mee te denken, zoals buurt- of
stadsgesprekken, festivalachtige activiteiten, online communities, digitale raadplegingen,
ontwerpateliers, de inzet van sociale media (buurtapps, buurtwebsites) en huiskamergesprekken. Maar
voor zowel voor de eerste als de tweede generatie bewonersparticipatie geldt dat het steeds de
overheid is die bepaalt over welke onderwerpen aan de ontwerptafel mee nagedacht kan worden, of dat
nu aan het eind (inspraak) of het begin van het participatietraject is (interactieve beleidsvorming).
In het geval van de derde generatie bewonersparticipatie, die aan het begin van deze eeuw opkomt,
draait de verhouding tussen overheid en burgers om: de civil society initieert, de overheid participeert in
deze door burgers geïnitieerde projecten. Idealiter nemen burgers zelf het heft in eigen handen en
voeren ze het vervolgens ook zelf uit (zelforganisatie). Het is belangrijk om te zien dat deze drie
generaties elkaar niet aflossen, maar naast elkaar zijn blijven bestaan. De verschillende generaties
hebben ook elk hun sterke en zwakke kanten. Processen van informalisering kunnen gemakkelijk leiden
tot het uitsluiten van ander groepen (“we gaan het met ons groepje doen” “wij weten de weg”), terwijl
participeren in formele besluitvormingsprocessen juist bewoners afschrikt die zich liever richten op
praktische zaken. Veel bewoners willen maatschappelijk actief zijn, maar daar wel zelf een invulling aan
kunnen geven die hen energie geeft.
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Expeditie Vreewijk – Natuurlijk Vreewijk! (30 juni 2015).

De drie generaties zijn ook aanwezig op het terrein van de volkshuisvesting. Huurders hebben via de
14

Overlegwet een formele plek in besluitvormingsprocessen. De Overlegwet schrijft voor hoe een
huurdersorganisatie dient te functioneren, over welke onderwerpen de huurders recht op informatie,
advies en overleg hebben en via welke procedures dit tussen corporatie en huurdersvertegenwoordigers dient plaats te vinden. De Overlegwet gaat uit van het vertegenwoordigende model,
dat wil zeggen een vertegenwoordiging behartigt de belangen van een achterban. Maar wie vormen de
achterban? Door de gegroeide sociaal-maatschappelijke heterogeniteit is de vraag ‘wie
vertegenwoordigt wie?’ minder gemakkelijk te beantwoorden dan vroeger (Liebrand, Pauwels en
Wernsen 2012).5 Ook het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wijst hierop in de recente publicatie
Betrokken wijken (2015). De auteurs schrijven dat professionals zich ervan bewust moeten zijn dat
actieve bewoners niet altijd namens de hele wijkbevolking spreken (Kullberg e.a. 2015).6 Actieve
bewoners kunnen doorslaan in een ‘ondoordringbare inner circle’. Daarom is het belangrijk als
professionals gevoelig te blijven voor alternatieve geluiden:
‘[…] met name professionals moeten zich er altijd bewust van zijn dat de actieve bewoners mogelijk niet
spreken namens de hele wijkbevolking. Hoewel onderlinge vertrouwdheid een soepele samenwerking
bevordert, moeten hechte onderlinge contacten niet doorslaan in een ondoordringbare inner circle. Om
gevoelig te blijven voor alternatieve geluiden en vernieuwende oplossingen moet men steeds op zoek
naar verse, ook dwarse, takjes in het netwerk.’ (Kullberg e.a. 2015, p. 18).

_________
5

Liebrand, F., S. Pauwels en I. Wensen (2012), Evaluatie SEV-programma Bewoners en invloed. Over bewoners bereiken en het bereik van

6

Kullberg, J. e.a. (2015), Betrokken wijken. Ervaringen van bewoners en professionals met wijkverbetering in vier (voormalige)

bewoners. SEV, Rotterdam.

aandachtswijken. SCP, Den Haag.
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Juist door het probleem van representativiteit zijn corporaties sterk beïnvloed door de dragende ideeën
achter interactieve beleidsvormig, zoals het in een vroegtijdig stadium betrekken van bewoners bij
planvorming, het benutten van informele vormen van raadpleging en contact (onder andere huisbezoek)
en ook aandacht voor de ‘fun-factor’ van bewonersparticipatie (activiteiten mogen ook een zekere
lichtheid hebben). Kern is: vroegtijdig, langs verschillende wegen in contact komen met zoveel mogelijk
(groepen) bewoners, juist ook om de alternatieve geluiden van ‘verse, dwarse takjes in het netwerk’ te
beluisteren. Ook in Vreewijk zijn deze relatief gesloten inner circles aan te wijzen. Daarom zet
Havensteder in op een strategie van én én, dat wil zeggen probeert ze een balans te vinden tussen
investeren in zowel formele als informele trajecten van bewonersraadpleging en -contact.
De derde generatie bewonersparticipatie is ook in Vreewijk gearriveerd in de zin dat Havensteder het
maatschappelijk initiatief van bewoners serieus neemt en zich daarvoor open stelt. Het is het krachtige
verzet van de bewoners tegen sloop die ervoor heeft gezorgd dat Com·wonen/Havensteder zijn beleid
heeft gewijzigd. De bewoners waren in het protest leidend, de corporatie en overheden volgden in hun
voetspoor. De bewoners hebben bovendien in 2009 geprobeerd om zich af te zonderen van
Com·wonen en een eigen bewonerscoöperatie te starten. Met dit initiatief is één van de voorgangers
van Platform31, de toenmalige Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), nog benaderd. Dit
initiatief is toen niet opgepakt. De nieuwe Woningwet 2015 maakt daar nu expliciet ruimte voor.
Ten aanzien van deze eerste uitdaging is de conclusie dat Havensteder zich dichter op de leefwereld
van de bewoners heeft georganiseerd. Ze heeft verschillende medewerkers in Vreewijk gestationeerd
en verschillende kanalen benut (informeel, formeel) om bewoners bij haar beleid te betrekken. Hierdoor
is Havensteder zich meer bewust geworden van de verschillende stemmen en actieve groepen in het
tuindorp. In hoeverre bewoners nu meer inzicht hebben gekregen in de systeemwereld van een
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corporatie is minder gemakkelijk te beantwoorden. Je bent geneigd daar bevestigend op te antwoorden.
Zeker de bewoners (georganiseerd en ongeorganiseerd) die betrokken waren bij de planteams hebben
in de keuken van de corporatie kunnen kijken. Bovendien is een aantal actieve bewoners zeer
vertrouwd met de systeemwereld van de instanties; dit geldt in het bijzonder de voorzitter van de BOV
die onder andere een verleden heeft als oud-wethouder van Rotterdam.

Oog voor het bestaande én het nieuwe: niet wegzakken in nostalgie
De tweede uitdaging spreekt tot op zekere hoogte voor zichzelf. Sloop en nieuwbouw komen pas in
beeld als woningen echt te weinig kwaliteit hebben om te worden gerenoveerd. De bestaande situatie is
het vertrekpunt, wel met oog op de toekomst en een realistisch oog voor financiële mogelijkheden. Niet
alleen in materiele zin (het vastgoed en het groen) is het bestaande vertrekpunt, maar ook de
bestaande aanwezige verbanden en overlegvormen. Ook die worden gerespecteerd. Zo wordt tot de
dag van vandaag samengewerkt met al heel lang bestaande overlegstructuren als de HvV en de BOV.
Ondanks dat het bestaande heel nadrukkelijk uitgangspunt is - het leidende principe is immers ‘behoud
tenzij’ - zijn er wel verschillen in waardering voor het bestaande. Dit vraagt enige toelichting. Tot de
jaren tachtig domineerde in het beleid van corporaties een onderhoudsoriëntatie (Klijn 1996).7 In deze
oriëntatie ligt het accent op de bestaande woningvoorraad, de zittende bewoners en vooral de lagere
inkomensgroepen onder hen. Dan komen twee andere perspectieven op: een voorraadoriëntatie en een
woningmarktoriëntatie. In de voorraadoriëntatie is er meer aandacht voor het vasthouden van bewoners
met hogere inkomens (zodat ze in de wijk een wooncarrière kunnen maken) en het doorbreken van de

_________
7

Klijn, E-H., Regels en sturing. De invloed van netwerkregels op de herstructurering van naoorlogse wijken. Rotterdam, 1996.
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eenzijdigheid van de woningvoorraad. In de laatste oriëntatie (woningmarktoriëntatie) gaat het vooral
om de slechte woningmarktpositie en ligt de oriëntatie op een bredere doelgroep van bewoners, dus
ook op mensen van buiten de wijk, het liefst met hogere inkomens. Deze drie oriëntaties staan tot de
dag van vandaag naast elkaar, waarbij de afgelopen twee decennia zich een verschuiving heeft
afgetekend in de richting van woningmarktoriëntatie. In dit perspectief ligt de oriëntatie niet exclusief
meer bij de bestaande bewoners. Spanningen en conflicten tussen bewoners en corporaties vloeien
voort uit verschillen in oriëntatie tussen georganiseerde bewoners en corporaties. Dat is ook in Vreewijk
zichtbaar. De binnen de BOV en HvV georganiseerde bewoners kiezen meer nadrukkelijk voor de
eerste oriëntatie, terwijl Havensteder en Vreewijkers die geen binding of affiniteit hebben met BOV en
HvV meer het accent leggen op de laatste twee oriëntaties. Deze verschillen in oriëntatie brengt met
zich mee dat Havensteder in het geval van nieuwe, gewenste bewoners sociaal-economische aspecten
(inkomen) sterker laat meewegen dan HvV en BOV. De laatsten kijken in het geval van gewenste
nieuwkomers eerder naar kwaliteiten als groene vingers en een sociale opstelling, hoewel Vreewijkers
ook aangeven dat het geen kwaad kan als er mensen in Vreewijk komen wonen die wat meer te
besteden hebben. “Alleen maar goed voor de winkels”, “dat mag: mensen die iets meer verdienen”.8
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Bestuurder Hedy van den Berk van Havensteder: “Ik mis de bakfiets in het straatbeeld.”

De bestuurder Hedy van den Berk van Havensteder gebruikt het beeld van de televisieserie ‘Toen was
Geluk Heel Gewoon’ (met Gerard Cox en Sjoerd Pleijsier) om duidelijk te maken dat alle bij Vreewijk
betrokkenen ‘in het willen behouden’ te veel zijn blijven hangen. Maar ook Gerard Cox in zijn rol als
buschauffeur van de RET in de serie - memoreert de bestuurder - ‘ging aan de bami en spaghetti’, dat
wil zeggen ook hij stelde zich open voor vernieuwingen. De bestuurder ziet in de toekomst graag “meer
jonge gezinnen met kinderen in Vreewijk, meer allochtonen en mensen met iets meer geld”. Ze mist
daarnaast óók ‘de bakfiets’ in het straatbeeld.9

_________
8

Zie korte film Gezocht: nieuwe bewoners (2013).

9

Zie korte film Gezocht: nieuwe bewoners (2013).
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Ook Joris Molenaar, de supervisor voor de architectonische en cultuurhistorische samenhang van het
verbeterprogramma van Vreewijk, geeft aan dat het cruciaal is het oog op de toekomst te houden en
niet alleen alle aandacht op de huidige bewoners te richten. Zijn punt: de bestaande kwaliteiten bieden
kansen voor nieuwe groepen bewoners. Joris Molenaar:
“De wijk heeft onmiskenbare kwaliteiten en die moet je ook koppelen aan toekomstige kansen en
behoeften. Dus breng differentiatie aan in de woonproducten naar gelang de locatiekwaliteiten. Ik noem
maar de Valkeniersweg in de Valkeniersbuurt met die hele weide voor zich. Daar kan je iets anders bij
voorstellen dan bij een klein tussenstraatje. In mijn optiek moet je vanuit het bestaande denken en
redeneren. Hoe moet je het bestaande aantrekkelijk maken voor de huidige, maar ook voor toekomstige
bewonersgroepen? En ik denk dat het bestaande kansen geeft om nieuwe groepen interessante
producten aan te bieden. Ook voor meer koopkrachtige mensen. Natuurlijk! Daarom zeg ik: differentieer
ook naar locatie binnen de wijk. Wat zijn de verschillende plekken, welke plek past bij welke groep en
hoe kun je verschillende groepen daarvoor interesseren? Ik zou dan voor een gedifferentieerde aanpak
kiezen. Ik zou zeggen: hier gaan we hele affe producten aanbieden, helemaal tiptop opgeknapt tot het
niveau dat je jezelf als investeerder financieel kunt veroorloven. Weet wel dat dit niveau lager komt te
liggen dan het niveau dat ze in de eerste twee pilots hebben gerealiseerd. Die kwaliteit kunnen ze zich
niet financieel veroorloven. Maar zorg wél voor een garantie van basiskwaliteit. Deze woonproducten
zijn voor mensen die er direct in willen trekken, hun bankstel er neer willen zetten en klaar is Kees. Hier
moet je als corporatie wat betreft de bewonersparticipatie zeggen: je hebt een inbreng, maar tot zekere
hoogte. Wees daar als corporatie vanaf de start duidelijk in. Zeg eerlijk en onomwonden: tot zover
kunnen we jullie erbij betrekken. Daarnaast zou je andere woonproducten kunnen aanbieden met een
grotere inbreng van bewoners, denk bijvoorbeeld aan meer klushuurachtige constructies. Ik zou daar
een voorstander van zijn. In het geval van deze woonproducten is het belangrijk om bewoners in
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participatietrajecten een grotere rol te geven.”
Nostalgie ook waarderen
Bij discussies over de spanning tussen het bestaande en het nieuwe duikt vaak het woord nostalgie op.
Vaak wordt het woord in negatieve zin uitgesproken. In Vreewijk zijn veel gevoelens van heimwee en
nostalgie aan te treffen. Er is een groep bewoners die gemakkelijk zegt ‘dat het vroeger veel gezelliger’
was, of hechter, socialer, veiliger, schoner, properder, et cetera. Het is niet verstandig om dit af te doen
als goedkoop sentiment of fantasieverhaaltjes (wat ze voor een deel zijn). Nostalgie is ook te begrijpen
als een overgangsritueel waarmee bewoners proberen om te gaan met snelle overgangen en
veranderingen. Ze construeren eigenlijk met terugwerkende kracht een ideale gemeenschap in het
verleden.10 Tegelijkertijd maakt hun constructie duidelijk wat ze graag gerealiseerd zien in de nabije
toekomst. Het gaat dan om zaken als contact (groeten, een praatje maken, nieuwe bewoners
verwelkomen), omkijken naar elkaar en zorg voor de fysieke omgeving (tuinen, schuttingen). Dit zijn
tegelijkertijd ook aspecten die een plek kunnen krijgen in het nadenken over hoe je vormen van
gemeenschapszin en zorg voor de omgeving in toekomstige buurtjes van Vreewijk een plaats kunt
geven. Maar dat betekent dat organisaties als de BOV en de HvV en de al decennialang functionerende
Tuinen Keurings Commissie een open uitnodigende houding dienen aan te nemen ten opzichte van
groepen nieuwkomers en voor hen plaats inruimen in hun organisaties. Ze moeten voorkomen dat ze
verharden tot ondoordringbare inner circles die nieuwkomers afschrikken.

_________
10

Zie bijvoorbeeld Wuertz, K. (1991), De macht van de woonkultuur. Onderzoekscentrum Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting,
Universiteit Leiden. En ook W. Rybczynski (1987), Home, a Short History of an Idea. Harmondsworth (Penquin Books).
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Praten over nabije zaken én grotere thema’s: voorbij de
keukenkastjes
De derde uitdaging gaat over de vraag waarop bewoners te mobiliseren zijn. Ligt hun focus bij
concrete zaken in hun directe omgeving (het spreekwoordelijke keukenkastje, straat, huis, tuin,
energienota) of zijn burgers ook te bewegen mee te denken over zaken die verdere reiken dan hun
straat? Bijvoorbeeld over het profiel van de wijk, de positionering ten opzichte van andere wijken en de
differentiëring in inkomensgroepen? Vreewijk wordt door velen als een parel gezien in het relatief arme
Rotterdam-Zuid. Er is niet voor niets een nationaal programma Rotterdam-Zuid ingericht, omdat het
gebied door grote achterstanden wordt gekenmerkt. Aan tuindorp Vreewijk wordt een potentieel
toegeschreven dat een bijdrage kan leveren aan het sociaal-economisch versterken van RotterdamZuid. Maar kan van een bewoner van Vreewijk verwacht en gevraagd worden dat hij rekening houdt
met zoiets als het algemeen belang van Rotterdam-Zuid? Is dat niet teveel gevraagd? Dit geldt
inderdaad voor waarschijnlijk de meeste bewoners, maar uit gesprekken met verschillende geledingen
in Vreewijk is ons gebleken dat een aantal bewoners wél graag meedenkt over dit bredere perspectief.
Zoals we hierboven aangaven ligt de focus in de huidige formele bewonersparticipatie op de
‘onderhoudsoriëntatie’, dat wil zeggen op de bestaande woningvoorraad, de zittende bewoners en
vooral de lagere inkomensgroepen onder hen. Een substantiële groep Vreewijkers vindt deze oriëntatie
te smal, maar vindt onvoldoende aansluiting en erkenning bij de BOV om dit perspectief te verbreden.
Het levert tussen bewoners van Vreewijk onderling onbegrip op. De groep die een breder perspectief
wil, voelt zich buitengesloten en vindt geen aansluiting bij de cultuur van de BOV, terwijl de BOV van
mening is dat deze groep onvoldoende oog heeft voor de financiële draagkracht van de huidige
bewoners.
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Nog een ander punt. Een derde van de hoofdbewoners van corporaties is 65 jaar of ouder. In veel
gevallen zijn dit ouderen waarbij de ouderdom relatief vroeg met gebreken komt. Bovendien heeft een
groeiend aantal van hen zorgbegeleiding nodig. Dat zien we ook in Vreewijk. Vreewijk vergrijst en het
beleid is om bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven wonen. Maar hoe moeten instanties
als Havensteder en bewoners van Vreewijk aan deze ingrijpende processen van vergrijzing en
extramuralisering concreet in de wijk invulling geven? Wat moet er gebeuren? Onderlinge buurtzorg
optuigen, kleinschalige ontmoetingsfuncties organiseren waar bewoners een goedkope, gezonde
maaltijd kunnen krijgen? Het zijn vragen die verder reiken dan de (heel belangrijke en essentiële!)
bekommernis om eigen straat, huis, tuin en energienota. De bewonersinbreng ten aanzien van deze
grotere strategische vragen komt nog maar heel beperkt van de grond. Voor het stilstaan bij deze
actuele vragen, is bij de huidige bewoners zeker potentieel; maar deze hebben zich nog niet
herkenbaar weten te uiten en/of te organiseren.

Structureren én improviseren: het belang van ruimte laten
De vierde uitdaging handelt over de structurering en formalisering van de bewonersparticipatie. Wordt
de bewonersparticipatie in eindplaatjes, vaste procedures en overlegstructuren gegoten of kan er ook
geïmproviseerd worden? De betrokkenheid van bewoners bij de renovatieplannen van Havensteder zijn
voor de eerste twee pilotprojecten Reigerpad en Weimansweg ingevuld met het instrument van het
planteam. In deze planteams hadden zowel vertegenwoordigers van BOV als HvV een plaats.
Daarnaast hadden in elk van de planteams ook een aantal straatbewoners zitting. Dat betekent dat
bewoners niet alleen door hun formele vertegenwoordiging (HvV, BOV) vertegenwoordigd waren, maar
ook door een aantal gewone huurders. Voorts was ook de ingehuurde bewonersbegeleider aanwezig
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die de georganiseerde bewoners ondersteuning gaf in de verschillende stappen van de aanpak. In de
planteams hadden ook de medewerkers van Havensteder zitting, de aannemer, de architect die de
renovatie vormgaf, zo ook de supervisor voor de architectonische en cultuurhistorische samenhang van
het verbeterprogramma.

Een planteam in actie.

De HvV en BOV hebben zowel invloed gehad op de keuze van het architectenbureau als op die van de
supervisor. De professionele bewonersbegeleider, het betrokken aannemersbedrijf en het gekozen
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architectenbureau hebben elk afzonderlijk veel expertise opgebouwd waar het gaat om het begeleiden
van renovatieprocessen – juist ook met het oog op inbreng van bewoners.
De planteams hebben drie jaar gefunctioneerd met een grote intensiteit. Terugkijkend zeggen de
meeste betrokkenen dat de planteams te open zijn gestart. Er ontbrak - zo is de communis opinio - een
duidelijk kader dat helder aangaf wat de financiële mogelijkheden waren én ook helder aangaf waarover
wel en niet kon worden onderhandeld met bewoners. Lange tijd is bijvoorbeeld niet gepraat over
beschikbare budgetten. Ook gaf een aantal aan dat niet duidelijk was wat ieders rol was. Hadden de
bewoners een actieve ontwerprol, een klankbordrol of was hun rol eerder meer dienend (informatie
aanreiken aan architect en aannemer, informatie terugkoppelen aan achterban)?
Tegelijkertijd geven betrokkenen aan dat het om een beperkt creatief proces ging – de plattegronden
van de woningen lagen min of meer vast – en dat er heel lang over allerhande details uitputtend en
afmattend is gesproken. Maar de conclusie is ook - zo geven betrokken aan - dat er heel veel is geleerd
voor de volgende stappen die het verbeterprogramma vraagt. De eerste stapjes zij eigenlijk maar net
gezet binnen het verbeterprogramma. Twee straten zijn immers pas onderhanden genomen. Een
andere les is dat het ook belangrijk is om bij bewoners geen onrealistische verwachtingen te wekken.
En wellicht nog belangrijker: vooral ook te voorkomen dat onrealistische verwachtingen veel te lang
blijven sluimeren (zie ook Kullberg e.a. 2015).
Toch past hier ook de conclusie dat een bepaalde vaagheid, onzekerheid en improviseren in deze
eerste fase noodzakelijk was. Had Havensteder in deze eerste fase weinig ruimte geboden, maar de
kaders strak gedefinieerd en precies aangeven wat wel en niet aan de ontwerptafel van het planteam
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besproken kon worden, dan was het verwijt van regentesk gedrag snel gevallen, met alle daaruit
mogelijk voortvloeiende oppositie. Nu deelt iedereen de wens om bij de volgende stappen niet meer te
werken met het instrument van de planteams maar met het instrument van thematische workshops. Het
idee is om met een reeks goed voorbereide workshops de bewonersparticipatie vorm te geven, waarbij
voor alle betrokkenen helder is wat de budgetten zijn en de speelruimte is die deze budgetten geven.

Zowel investeren in het proces als in producten: blijven werken aan
relaties
De vijfde uitdaging gaat over de vraag of het eindproduct centraal staat of juist het steeds terugkerende
proces van afwegingen en besluiten nemen. De vraag is hier ook hoe je bewoners in een langdurig
proces van besluitvorming binnenboord houdt. Juist ook omdat het op dit moment nauwelijks mogelijk is
het eindproduct scherp neer te zetten door onzekerheid over financiële kaders. Belangrijk worden dan
de tussenstapjes en tussenstappen, het steeds opnieuw toewerken naar periodieke, zichtbare
resultaten. De vernieuwing van Vreewijk vraagt een lange adem. Corporaties zijn gewend jaren vooruit
te kijken en hebben vaak een ander tijdsbesef dan bewoners. Wat bewoners lang vinden duren, beleeft
een corporatie soms als relatief snel. Intensieve en langdurige participatieprocessen doen een groot
beroep op het uithoudingsvermogen van betrokkenen. Dat geldt zowel voor de actieve bewoners, als
voor de medewerkers van Havensteder. In Vreewijk wordt tot de dag van vandaag de
bewonersparticipatie op het scherpst van de snede uitgevochten. Het participeren in de planteams heeft
op veel betrokkenen een zware wissel getrokken. Een medewerker van Havensteder: “Als je het over
pittige bewoners hebt, mag je best wel Vreewijkers noemen. Ik denk dat ik zo’n beetje het limietje heb
gehad.” Niettemin is er bij alle betrokkenen waardering voor de inzet van de actieve bewoners - of ze nu
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wel of niet namens BOV en HvV spreken. De aannemer: “De manier waarop – daar kunnen we
allemaal wel iets van vinden – maar dat die mensen in hun vrije tijd dat drie jaar lang hebben weten
vast te houden, daar heb ik alleen maar respect voor. Ze verdienen een groot compliment.” En het
compliment van de aannemer wordt door alle betrokkenen gedeeld. Er is bewondering voor de
vasthoudendheid en het doorzettingsvermogen van de bewoners. Tegelijkertijd zeggen de meeste
betrokkenen dat vertrouwen ook snel weer verspeeld kan worden. Ze geven aan weleens een
strategisch onhandige actie of uitspraak te hebben gedaan, met boze bewoners als resultaat. Maar juist
dan - beklemtonen ze - is het belangrijk om elkaar daarna snel weer te zien om te voorkomen dat
relaties verslechteren en kleine zaken te groot worden. Ofwel: het relationele aspect bij
bewonersparticipatie vraagt continue zorg en alertheid. Tegelijkertijd zijn goede relaties afhankelijk van
de kwaliteit van de geleverde producten. Bewoners willen uiteindelijk zichtbare resultaten zien van al
hun inspanningen.

Langs de meetlat van Priemus
De uitdagingen die we in de vorige paragraaf hebben besproken, keren terug in wat we voor het gemak
maar aanduiden als de meetlat van Hugo Priemus. We treffen deze meetlat aan in een artikel van zijn
hand van veertig jaar geleden!11 Het is de tijd van de inspraak. Priemus neemt in het artikel het
adagium ‘Bouwen voor de buurt’ dat toen in de stadsvernieuwing centraal stond als vertrekpunt.

_________
11

Priemus, H.(1976), ‘Bewonersparticipatie bij vernieuwbouw – problemen en perspectieven’. In: Opbouwwerk, jrg. 10, nr. 1, januari 1976, p.
14-22.
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Priemus schrijft over bewonersparticipatie bij vernieuwbouw (renovatie) van particuliere
woningverbetering, maar zijn observaties zijn ook relevant voor bewonersparticipatie in vernieuwbouw
van sociale huurwoningen. Priemus spreekt niet over een meetlat, maar over ‘tien open deuren’,
waarmee hij aangeeft dat het eigenlijk om tien vanzelfsprekende zaken gaat. Maar juist
vanzelfsprekendheden zijn vaak moeilijk handen en voeten te geven. Tegelijkertijd wijst hij erop dat
deze tien open deuren niet heilig verklaard moeten worden. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
“Ik zou u en anderen niet één weg willen opdringen.” Waar het Priemus vooral om gaat is het scheppen
van condities waaronder bewonersparticipatie kan gedijen. In de volgende tien punten werkt hij deze
condities uit:
1.

Leg niet alleen de kleur van de keukenkastjes en het type deurkruk aan de bewoners
voor, maar ook de basisbeslissing (verbeteren, slopen, in stand houden, niets doen).
Erken deze beslissing, óók als de bewoners maar een beetje willen verbeteren.

2.

Stel tevoren in onderling overleg de spelregels op. Geef met name de regelgrenzen ten
aanzien van geld en tijd tevoren duidelijk aan.

3.

Probeer tijdens het proces verschillende informatiekanalen simultaan toe te passen,
bijvoorbeeld een combinatie van buurtwerk (mondelinge communicatie + pamfletten), een
losbladig informatieboekje en berichten in de buurt- of wijkkrant.

4.

Poog de bewoners te organiseren vóórdat het technisch proces gaat spelen, zodat zij
tenminste een beetje weerbaar zijn.

5.

Zet de participatieprocedure kleinschalig op. Begin niet met structuurschetsen voor de wijk
maar met kleine proefprojectjes.

6.

Geef de bewoners inzicht in het totale proces (tot en met Schaefer toe12); hebt u dat
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inzicht zelf niet, verwérf het dan.
7.

Zorg ervoor dat er voor de bewoners een herkenbaar iemand is, in de wijk bereikbaar, die
verantwoordelijk is voor het geheel.

8.

Geef bij elke variant direct de huurconsequenties aan.

9.

Denk voortdurend aan de presentatie van tekeningen, verbale en financiële gegevens.
Het ‘normale’ volkshuisvestingsjargon is Sanskriet voor normale mensen. Zorg dus voor
ondertiteling.

10. Vergader in de wijk en vergader zoveel mogelijk ’s avonds.
Wanneer we deze punten langslopen, dan kunnen we concluderen dat Havensteder de meeste open
deuren uitstekend heeft ingevuld. De vergaderingen vonden ‘s avonds in de wijk in het Vreewijkhuis
plaats (10). Er is veel moeite getroost om volkshuisvestingsjagon te vermijden en verschillende
informatiekanalen en media te gebruiken (9, 3): de filmpjes, nieuwsbrieven, speciale brochures en De
Vreewijk Verderkrant zorgden voor de noodzakelijke ondertiteling.13 Havensteder was met haar mensen
herkenbaar, benaderbaar en aanspreekbaar in de wijk aanwezig (7). De bewoners zijn vanaf het
moment dat besloten is te kiezen voor het principe ‘behoud tenzij’ bij de opeenvolgende stappen
betrokken. Oók voor het technische proces (4). De participatie is precies zoals Priemus aanbeveelt
kleinschalig gestart met twee pilots: Reigerpad en Weimansweg (5). Ook werden bewoners betrokken
bij het afwegingsproces en de argumentaties waar het sloop dan wel nieuwbouw betreft (1). Over punt
6 valt nog niet veel te zeggen. Zoals gezegd dwingt de economische realiteit Havensteder om het

_________
12

Jan Schaefer was van 1973 tot 1977 staatssecretaris van stadsvernieuwing op het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in
het kabinet-Den Uyl.

13

De Vreewijk Verderkrant is het medium waarin de samenwerkende partijen communiceren over het verbeterprogramma.
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verbeterprogramma soberder uit te gaan voeren. Ook is op dit moment niet duidelijk in hoeverre er
extra financieringsstromen aangeboord kunnen worden voor het opknappen van woningen en
gebouwen die een monumentenstatus hebben gekregen. Niettemin de wenk van Priemus is duidelijk.
Wanneer dat totale overzicht er wel is, communiceer het direct met de bewoners. En geef dan ook
direct inzicht in de huurconsequenties (8).
Aan punt 2 hebben we in paragraaf 2.4 hierboven al aandacht geschonken. Bij de installatie van de
planteams waren de spelregels niet helder. Over deadlines, budgetten en begrenzing van waar en wel
niet over kon worden gesproken, bestonden geen duidelijke afspraken. Het ontbreken ervan heeft veel
tijd en irritatie gekost; maar de winst is dat de spelregels voor de volgende pilots wel zijn
uitgekristalliseerd. In het vervolg wordt gewerkt met thematische workshops waar vanaf de start
helderheid wordt gegeven over budgettaire randvoorwaarden en te bediscussiëren onderwerpen.

Slow housing als bewonersparticipatie-strategie in
tuindorp Vreewijk
De hierboven besproken vijf uitdagingen en de tien open deuren van Hugo Priemus brengen ons bij het
concept van slow housing. Deze benaming vat ons inziens de werkwijze van Havensteder op het terrein
van bewonersparticipatie het beste samen. Op meer terreinen is het begrip slow tegenwoordig populair.
Het begrip dook als eerste op in de sfeer van de cultuur (slow culture, slow food), maar daarna snel op
andere terreinen. Bijvoorbeeld die van de stedenbouw (slow urbanism), media (slow journalism) en
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rechtswetenschappen (slow law). Het risico van het overal toepassen van het begrip slow is dat het in
korte tijd zijn inhoudelijke zeggingskracht verliest en het tot een weinigzeggende frase verwordt. Maar
toch gebruiken we hier het begrip slow housing omdat het een belangrijke kern verwoordt en die is dat
succesvolle bewonersparticipatie staat of valt in de mate waarin centrale actoren in staat worden
gesteld een relatie met bewoners op te bouwen in kleinschalige contexten. Hieronder hebben we de
belangrijkste ingrediënten van slow housing samengevat.
Kenmerken van slow housing als bewoners participatie-strategie
1.

Benutten ‘sense of place’ bij mobiliseren bewoners.

2.

Invulling geven aan ‘sense of ownership’ (stimuleren figuurlijk eigendom) bij mobiliseren
bewoners.

3.

Veel aandacht voor relationele aspecten.

4.

Scherp oog voor juiste tempo - organische ontwikkeling.

Sense of place
In het geval van slow housing wordt bij het mobiliseren van bewoners (meedenken, meedoen) het
aspect van sense of place benut, dat wil zeggen de bijzondere kwaliteiten van de bestaande locatie.
Bewoners willen zich thuis voelen in een wijk. Daar waar je je thuis voelt, investeer je in je huis en de
omgeving waar je woont (sociaal, emotioneel, financieel).14 Een wijk met een uitgesproken karakter
maakt ‘thuisvoelen’ gemakkelijk, zeker als die identiteit door landschappelijke en cultuurhistorische
aspecten, zoals in het geval van Vreewijk, uniek en onderscheidend is. Wijken met een specifieke
identiteit laten zich dan ook niet zomaar slopen of wegvagen. Dat is opnieuw in tuindorp Vreewijk

_________
14

Zie ook Visser, Anne-Jo en R. Engbersen (2012), ‘Passie voor de plek’. In: VHV-Bulletin, maart 2012, jrg. 39, nr. 2, p. 7-11.
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gebleken. Als een wijk figuurlijk gesproken geen ziel heeft, dan wordt met een dergelijke plek
gemakkelijk onverschillig omgesprongen. De kwaliteiten van Vreewijk verzetten zich tegen deze
onverschilligheid, vandaar ook de verbeten strijd om het behoud ervan. In de achterliggende jaren heeft
Havensteder nadrukkelijk – aansluitend bij initiatieven van bewoners - geïnvesteerd in het benoemen
van de identiteit van het tuindorp en het naar boven halen van de geschiedenis van het tuindorp. Zo
heeft Havensteder onder andere de Expeditie Vreewijk App laten ontwikkelen die je de ‘geheimen’ van
het tuindorp laat ‘ontdekken’, maar zelf ook een routekaart gemaakt (‘Beleef monumentaal Tuindorp
Vreewijk’) die wandelaars, fietsers en skaters uitnodigt de belangrijkste stedenbouwkundige lijnen en
monumenten van tuindorp Vreewijk te bezoeken. Het zijn projecten die aansluiten bij initiatieven van
bewoners. ‘Thuisvoelen’ heeft een directe relatie met het uiterlijk van een plek. Wijken die als
esthetische eenheid beleefd worden, zijn in staat steeds nieuwe generaties bewoners aan te spreken.
Denk hier niet alleen aan tuindorpen als Vreewijk, maar ook aan de volkshuisvesting van de
Amsterdamse school of aan wijken die met dezelfde materialen opgetrokken zijn. In het geval van slow
housing is er nadrukkelijk aandacht voor de bestaande esthetische kwaliteiten van een wijk en het naar
boven halen van de betekenis die de bewoners aan hun wijk geven: aan hun straatjes, singels,
contacten, loopjes, actieradius en bijzondere plekken. Niet om weg te zakken in nostalgie, maar om de
plekken vitaal voor de toekomst te houden. Sense of place wordt ook begunstigd door het mogelijk
maken dat mensen een wooncarrière kunnen maken in een wijk, zodat ze er nog meer wortel kunnen
schieten en wellicht zelfs oud kunnen worden. Om die reden is Havensteder bij het vormgeven van
bewonersparticipatie gespitst op bewoners die graag in de wijk willen blijven, maar dan wel in een bij
hun levensfase passende woning (atelierwoning, gezinswoning, ouderenwoning).
Sense of ownership
In het geval van slow housing wordt door Havensteder bij het vormgeven van bewonersparticipatie ook
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ingezet op het stimuleren van sense of ownership ofwel figuurlijk eigenaarschap. Met het begrip ‘sense
of ownership’ wordt uitgedrukt dat ook bewoners van een sociale huurwoning zich figuurlijk eigenaar
kunnen voelen van de wijk. In de film ‘Gezocht: nieuwe bewoners’ (2013) wordt dit gevoel mooi
verwoordt door één van de bewoners die opmerkt: “wij zijn heel rijk”. Zijn punt: we mogen dan
misschien weinig geld in onze zakken hebben, maar kijk eens om je heen wat een rijkdom aan rust en
groen.
In hoeverre Havensteder (en de gemeente) bij het inrichten van bewonersparticipatie op dit aspect
voldoende inspeelt, is nog niet duidelijk. Er zijn wel verschillende ideeën en aanzetten om bewoners
medeverantwoordelijk te maken voor het onderhoud en het beheer van het groen in de wijk. Het is een
manier om bewoners te binden aan een plek. Medeverantwoordelijk zijn, zorgt er ook voor dat
bewoners respectvol met aanwezige publieke ruimten omgaan en anderen erop aanspreken op het
moment dat ze dat niet doen. Het samen met bewoners organiseren van vormen van medebeheer of
zelfbeheer is niet iets dat van de ene op de andere dag afgedwongen kan worden. Het is een proces
dat tijd vraagt, dat vaak met vallen en opstaan gepaard gaat, maar de richting is helder: meer
verantwoordelijkheid aan bewoners overdragen.
Vertrouwen door presentie
Heel veel inspanningen van Havensteder zijn gericht op het zorgdragen voor goede relaties met
(georganiseerde) bewoners. Onderling vertrouwen en samenwerking zijn belangrijke ingrediënten voor
geslaagde bewonersparticipatie. In de film ‘Hulp van het rijk’ (2009) wordt daar door de toenmalige
minister van Wonen, Wijken en Integratie Van der Laan expliciet op gewezen. Zijn observatie toen: “er
is nog steeds een vertrouwensprobleem”. In de jaren daarna is door Havensteder hard gewerkt om dit
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vertrouwensprobleem op te lossen, maar het herstellen en onderhouden van vertrouwensrelaties kost
tijd; en je bent er nooit mee klaar. Daarom is het belangrijk dat Havensteder in een voorziening als het
Vreewijkhuis blijft investeren, omdat daar op een vanzelfsprekende manier aan de kwaliteit van
onderlinge relaties gewerkt kan blijven worden. Hierbij speelt ook het volgende. Het blootleggen,
mobiliseren en ondersteunen van maatschappelijk initiatief is gebaat bij professionals die de tijd krijgen
wijken en wijkbewoners te leren kennen. Wijkbewoners op hun beurt hebben tijd nodig om vertrouwd te
raken met eerstelijnsprofessionals als die van Havensteder. Voor eerstelijnsprofessionals is vlieguren
maken essentieel. Met het Vreewijkhuis heeft Havensteder een plek in de wijk gecreëerd waar
gemakkelijk face to face contacten kunnen worden gelegd en onderling vertrouwen kan worden
opgebouwd. Bewoners hebben argwaan ten opzichte van instanties die macht hebben en onbereikbaar
zijn (zie ook Priemus 1976). Vertrouwde organisaties met vertrouwde gezichten opereren op het terrein
van bewonersparticipatie het meest effectief. Daarbij speelt ook het volgende. Er zijn signalen dat
(overheids)instanties op het brede terrein van sociaal beleid steeds meer geneigd zijn direct, persoonlijk
contact met burgers te vermijden. Zie bijvoorbeeld het rapport ‘Mijn onbegrijpelijke overheid’ van de
Nationale Ombudsman.15 Recent legde de werkloze journalist Sjors van Beek bloot hoezeer
uitkeringsinstantie UWV zich achter een digitale muur had verschanst. Het is niet voor niets dat een
recent SER-advies een terugkeer naar de menselijke maat bepleitte bij de begeleiding van werklozen.
Maak de begeleiding persoonlijker, vroegtijdiger en intensiever. Dat is eigenlijk precies wat Havensteder
doet in het Vreewijkhuis.
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Bewoners van tuindorp Vreewijk: “Kijk om je heen, we zijn heel rijk.”

De aanpak van Havensteder krijgt steun in het recente proefschrift van Gerard van Bortel (2016). 16 Hij
wijst erop dat corporaties zich als geen ander langdurig aan wijken kunnen binden en daarom ook tijd
kunnen stoppen in bewonersparticipatie. Dat is ook nodig, want ‘coproductieprocessen met bewoners
verlopen uiterst moeizaam’. Van Bortel: “Professionals zullen tijd en aandacht moeten besteden om

_________
15

Mijn onbegrijpelijke overheid. Verslag van de Nationale ombudsman over 2012. Den Haag 2013. SER-advies Toekomstige arbeidsmarkt en

16

Bortel. G. van, (2016), Netwerken en breuklijnen. Delft OTB.

WW. Den Haag 2015.
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bewoners in kwetsbare buurten te ondersteunen in het oppakken van hun rol als coproducent.
Burgerschap vergt ambachtschap, en organisaties zoals woningcorporaties zijn uitstekend
gepositioneerd om bewoners te ondersteunen in het ontwikkelen van de noodzakelijke vaardigheden.”17

Len de Klerk: “Breng de snelheid van het proces van herstructurering terug tot wat mensen kunnen volgen.”

Het juiste tempo
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Tot slot. Bij slow housing draait alles om het juiste tempo. In een van de eerste films van de kroniek
komt Len de Klerk aan het woord.18 Hij is op dat moment hoogleraar stedelijke en regionale planologie
aan de universiteit van Amsterdam en kenner van Vreewijk.19 Zijn advies aan de toenmalige corporatie
(Com·wonen) en aan Vreewijk is om het proces van herstructurering van Vreewijk stapje voor stapje te
laten verlopen. Hij gebruikt in zijn advies woorden als ‘langzaam’ en ‘vertragen’. Zowel het proces van
het voorbereiden van de herstructurering als de uitvoering zouden langzaam uitgevoerd moeten
worden. Hij bepleit om de snelheid van het proces van herstructurering terug te brengen tot wat mensen
kunnen volgen, juist ook om te voorkomen dat sociale verbanden ‘vernietigd worden’. In feite houdt hij
een pleidooi voor wat wij hier slow housing hebben genoemd. Nog een laatste voorbeeld. De
rechtswetenschapper Willem Witteveen (2014) heeft zich kritisch uitgelaten over wetgevingspraktijken.
Hij spreekt van ‘wegwerprecht’ als fastfood van de overheidssfeer. Een slow-law–beweging, betoogt hij,
“zou er een eer in stellen om tegenover ‘de malende beleidsmachines’ eigen enclaves te stichten waar
wetten in rust worden voorbereid […].”20 Deze zinnen van Witteveen zijn heel goed te parafraseren voor
de situatie in Vreewijk. Ook hier is niemand gebaat bij wegwerpparticipatie. Tuindorp Vreewijk is
idealiter de enclave waar in rust met bewoners verbeterplannen worden doorgesproken en uitgevoerd.
Waarbij slow housing nadrukkelijk synoniem is voor talmen, treuzelen en de boel traineren, Het gaat

_________
17

Van Bortel (2016), p. 327.

18

Filmpje Visies op herstructurering (2008).

19

Zie bijvoorbeeld Klerk, Len de (1998), Particuliere plannen. Denkbeelden en initiatieven van de stedelijke elite inzake de volkswoningbouw en
de stedebouw in Rotterdam, 1860-1950. Rotterdam NAi Uitgevers.

20

Witteveen, W. (2014), De wet als kunstwerk. Een andere filosofie van het recht. Boom: Amsterdam, p. 406.
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ook om tempowisselingen. Juist omdat een corporatie – opererend vanuit een dergelijk concept – de
wijk, de bewoners, de context en de gevoeligheden goed kent – kan zij trefzeker versnellen.

Epiloog: het belangenspel
Inzetten op een strategie van slow housing betekent niet dat harmonie bij bewonersparticipatie per
definitie is verzekerd. In het geval van bewonersparticipatie bij herstructurering van wijken is er altijd
sprake van het afstemmen van belangen. Op een hoog abstractieniveau is er het gedeelde belang van
een vitale levendige wijk, maar op het concrete niveau van huizen en straten lopen belangen bijna nooit
parallel. Cultuurhistorische belangen sporen niet per definitie met het belang van individuele bewoners.
Het belang van individuele bewoners loopt niet altijd in de pas met de belangen van een corporatie. Een
woningcorporatie maakt bij grote investeringen afwegingen met het oog op de toekomst. En deze
afwegingen kunnen op gespannen voet staan met de afwegingen van bewoners hier en nu. In Vreewijk
is er bij alle betrokkenen begrip voor de betrokken en zakelijke opstelling van de HvV en de BOV.
Partijen begrijpen dat zij voor de bewoners van Vreewijk er het maximale uit willen halen, dat wil
zeggen zo goed mogelijke woningen voor een zo laag mogelijke huur. Ze geven daarbij ook aan dat de
opstelling van bewoners niet in termen van oorlogsmetaforiek (‘strijd’, ‘tegenstander’, ‘overwinning’,
‘nederlaag’) beschreven moet worden. Praktijken van bewonersparticipatie zouden niet vanuit het
perspectief van strijd, maar vanuit het perspectief van spel bezien moeten worden. Belangrijk daarbij is
dat iedereen zijn eigen rol kent en op de hoogte van de spelregels is. Bij de vervolgstappen van het
verbeterprogramma zullen de spelregels vanaf de start helder benoemd en gecommuniceerd worden.
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In hoofdstuk 4 hebben we de meetlat van Priemus gepresenteerd uit een artikel van zijn hand uit 1976.
Zijn er in de veertig jaar nadien op het terrein van bewonersparticipatie niet andere inzichten bij
gekomen? Dat is maar tot op zekere hoogte het geval. We zijn informele vormen van
bewonersparticipatie meer gaan waarderen, er is meer oog gekomen voor de ‘best persons’ van een
wijk, meer nadruk ligt op het gebruik van ‘evidence based’ interventies, van sociale en visuele media,
en zo zijn er nog wel meer nieuwe accenten te benoemen. Maar wellicht nog meer dan vroeger zijn we
ons bewust van het feit dat - zoals Priemus het al formuleerde - niet één weg naar Rome leidt. Op het
terrein van bewonersparticipatie past geen dogmatiek. Wijken, contexten, organisaties, bewoners
kunnen belangrijk verschillen, waardoor er steeds per situatie gekeken moet worden hoe
bewonersparticipatie het beste vorm kan worden gegeven. De kans dat dit spel sportief én succesvol
gespeeld wordt – dat partijen erin slagen belangen op elkaar af te stemmen - hangt af van de condities
die corporaties weten te creëren. Deze ideaaltypisch condities hebben we als ‘slow housing’ getypeerd:
oog hebben voor het juiste tempo, investeren in relaties, inzetten op kleinschalige pilots, present en
aanraakbaar zijn als professionals, een dienstbare rol voor experts, jargon vermijden, aandacht
besteden aan de sense of place van bewoners en figuurlijk eigendom stimuleren. Dat heeft de casus
Vreewijk ons geleerd. Het zijn lessen die ook relevant zijn voor situaties elders waar corporaties voor de
opgave staan zo adequaat mogelijk vorm en inhoud te moeten geven aan bewonersparticipatie.
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Op zoek naar de
participatiesamenleving in een
honderdjarig tuindorp
Bewonersinitiatieven en de rol van de
woningcorporatie in Vreewijk

Auteur: Tineke Lupi (Platform31)
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Inleiding
Participatie in Vreewijk
Op het eerste gezicht doet tuindorp Vreewijk aan als een rustige, groene enclave te midden van het
drukke stadsleven in Rotterdam-Zuid. In 2016 bestaat de wijk honderd jaar en in die periode is er in het
straatbeeld schijnbaar weinig veranderd, behalve de komst van auto’s. Toch staat de leefbaarheid van
Vreewijk al enige tijd onder druk. Veel van de 7.000 woningen (waarvan ruim 80 procent in het bezit van
woningcorporatie Havensteder) kampen met gebreken. Daarnaast daalt de gemiddelde sociaaleconomische status onder de bevolking gestaag. Bovendien scoort Vreewijk slecht op veiligheid en
vertoont de sociale samenhang een negatieve ontwikkeling, zo blijkt uit zowel gemeentelijke als
landelijke statistieken.21
Bewoners, corporatie en de gemeente zijn zich al jaren bewust van deze situatie, maar behalve wat
kleinschalige ingrepen bleef het tuindorp onaangeroerd. Dit verandert als Vreewijk in 2007 wordt
aangewezen als één van de veertig Prachtwijken in het beleid van voormalig minister Vogelaar.
Deelgemeente Feijenoord en de corporatie (op dat moment nog Com·wonen) stellen met de
Huurdersvereniging Vreewijk een wijkvisie op, waarin voor een deel van de woningen vervangende
nieuwbouw is voorzien. Dit stuit vervolgens op hevig verzet bij een groep bewoners. Na een roerige
periode van protest en overleg, presenteren de partijen in 2011 een gezamenlijk verbeterprogramma
gericht op renovatie van de wijk.22
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Door het hele proces zijn de verhoudingen tussen Vreewijkers en de instituties op scherp gezet, in het
bijzonder met corporatie Havensteder waarin Com·wonen na een fusie is opgegaan. Ook de
leefbaarheidsproblemen dragen niet bij aan lokale betrokkenheid van bewoners. Al met al geen
gunstige voedingsbodem om de fysieke en sociale opgaven in de wijk aan te pakken. Onderdeel van
het verbeterprogramma is daarom het bevorderen en ondersteunen van participatie in Vreewijk.
Enerzijds via meer formele inspraak bij de verbeteraanpak en anderzijds via informele
buurtbetrokkenheid en initiatieven van onderop. Op beide aspecten wil Havensteder in samenwerking
met de andere partijen een vernieuwende aanpak ontwikkelen. Hiertoe krijgt de corporatie
ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Onderzoekers van Platform31 hebben de afgelopen jaren het ontwikkelen van de aanpak gevolgd. In dit
essay kijken we terug op de informele participatie in Vreewijk. Is er meer initiatief van onderop
ontstaan? Welke strategieën zijn daarvoor ingezet en welke rol speelden bewoners, corporatie,
gemeente en andere instituties daarin? Specifieke aandacht is er voor de positie van Havensteder. Bij
aanvang van het verbeterprogramma was het vanzelfsprekend dat corporaties zich bezighielden met
het bevorderen van leefbaarheid in kwetsbare wijken, maar inmiddels staat deze taak ter discussie. Aan
de andere kant is het faciliteren van bewonersinitiatieven populair onder bestuurders en beleidsmakers.
Wat leert Vreewijk ons over de processen die hier achter liggen?

_________
21

Gekeken is naar gegevens van het CBS (www.cbsinuwbuurt.nl), de Leefbaarometer (www.leefbaarometer.nl) en de gemeentelijke databank
Rotterdam in cijfers (rotterdam.buurtmonitor.nl).
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Projectgroep Vreewijk. Verbeterprogramma tuindorp Vreewijk. Rotterdam, 2011.
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De belofte van de participatiesamenleving
Burgers die samen iets organiseren of opzetten is niet nieuw. Het is van alle plaatsen en tijden. In het
onderzoek in Vreewijk hebben we ons specifiek gericht op de structuren die achter de initiatieven zitten
en die publieke doeleinden nastreven, aangeduid als het maatschappelijk middenveld of sociale
infrastructuur. Lange tijd was dit het domein waarbinnen burgers zich verhouden tot instituties, zoals
kerken, scholen of landelijke bonden en verenigingen. Particulier initiatief ontstond vrijwel altijd binnen
deze context. Maar door welvaartsgroei, individualisering en secularisering verdween in de loop van de
twintigste eeuw voor veel burgers de bindende werking van traditionele instituties, ten gunste van
zogenaamde verzorgingsinstituties. Ze namen naast hun primaire werkzaamheden maatschappelijke
taken op zich, zoals steunen, verbinden, activeren en verheffen. De gemeente, zorg- en
welzijnsinstellingen en ook woningcorporaties ontwikkelden zich tot dragers van de sociale
infrastructuur, zeker in wijken met veel sociaal-economische problematiek. Zo ontstond in Rotterdam
een sterke traditie van opbouwwerk.
Ook deze structuur is de afgelopen jaren aan het veranderen. Onder invloed van bezuinigingen en
beleidsveranderingen trekken verzorgingsinstituties zich terug en laten hun maatschappelijke taken
meer over aan verbanden van burgers. Dit wordt doorgaans aangeduid als de transitie van een
verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, maar kan ook worden omschreven als een omslag
van een formele naar informele sociale infrastructuur. Het betekent minder overheid, minder
vanzelfsprekende zorg, minder welzijnswerk, minder corporaties. Initiatieven van onderop, vanuit de
dagelijkse leefwereld van mensen, worden daarom steeds bepalender. Rotterdam heeft al sinds de
periode van sociale vernieuwing in de jaren negentig ervaring met actief burgerschap en
bewonersparticipatie. Initiatieven zoals Opzoomeren en Mensen maken de stad zijn in veel wijken een
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belangrijke, blijvende rol gaan spelen. Ook binnen de huidige ontwikkeling van zelforganisatie en
burgerkracht kent Rotterdam een aantal succesvolle voorbeelden, zoals de Leeszaal West, De Nieuwe
Nachtegaal en de Pluktuin.23
De ontwikkeling van de participatiesamenleving is nog in volle gang en gaat gepaard met zowel hoop
en wensbeelden als met onduidelijkheid en fricties. Er is veel discussie over de invloed op de kansen
voor individuele burgers aan de onderkant van de samenleving. Daar gaan we in dit essay niet op in.
Nadruk ligt op het zelforganiserend vermogen van burgers voor wat betreft hun wijk en buurt. Duidelijk
is dat er op steeds meer plaatsen in Nederland zulke initiatieven ontstaan: van eenmalige buurttafels en
het aanleggen van moestuinen tot het beheren en exploiteren van wijkcentra en zorgnetwerken. Dit
proces wordt door de ‘oude’ verzorgingsinstituties direct of indirect nagestreefd, maar komt met name
voort uit samenleving zelf. Burgers zijn mondiger en vaardiger geworden in zaken op eigen kracht
organiseren.
Zoeken naar evenwicht
Ook onderzoek laat zien dat er meer energie in de samenleving aanwezig is dan lange tijd werd
aangesproken. Maar het toont tevens aan dat burgerkracht veel van mensen vraagt en lang niet

_________
23

Zie o.a. M. Specht & J. van der Zwaard (2015). De uitvinding van de Leeszaal. Collectieve tactieken en culturele uitwisselingen. Haarlem:
Trancity. J. Uitermark (2012). De zelforganiserende stad. In: De toekomst van de stad, essays. Den Haag: Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur.
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iedereen daartoe (volledig) in staat is.24 Instituties spelen vooral in dit proces een belangrijke rol door
als katalysator op te treden, of financiële en/of praktische ondersteuning te bieden. In Rotterdam
bestaan volgens deskundigen dankzij de traditie van samenlevingsopbouw relatief veel
bewonersinitiatieven in de stad, die nu via verschillende kanalen worden voortgezet. 25
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Niet alleen ‘van boven’ maar ook ‘van onderop’ zit er vaak enige sturing achter zelforganisatie.
Succesvolle initiatieven blijken vaak een voedingsbodem te hebben in aanwezige netwerken,
organisaties of plekken, met name op lokaal niveau.26 De geschiedenis van een wijk werkt zo door in de
manier waarop bewoners het terugtreden van de formele sociale infrastructuur oppakken. Dit betekent
ook dat bestaande verhoudingen en sociale scheidslijnen terugkomen in veel bewonersinitiatieven, met
groepsvorming en impliciete uitsluiting tot gevolg. Het SCP constateert in een studie van
buurtbetrokkenheid in de wijkaanpak, dat actieve bewoners vaak spreken voor hun eigen netwerk en dit
niet automatisch de hele wijk omvat.27 Dit sluit aan bij onderzoek naar burgerparticipatie dat teruggaat
tot de jaren 70. Mede daarom is het volgens veel deskundigen onverstandig dat instituties zich
helemaal terugtrekken en alles aan bewoners zelf overlaten. Het zoeken naar het juiste evenwicht is
een belangrijk onderdeel van de transitie.

_________
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R. Engbersen & T. Lupi (2015). Het belang van slow social work. Op zoek naar nieuwe welzijnsfuncties in Rotterdam. Den Haag: Platform31.

25

J.Uitermark (2014). Verlangen naar Wikitopia (oratie). Rotterdam: Erasmus Universiteit.
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Opzet en leeswijzer
Al sinds de bouw van Vreewijk is de corporatie een belangrijke speler voor de wijk en haar bewoners.
De afgelopen jaren zoekt Havensteder naar een nieuwe invulling van haar rol. In de periode rond het
opstellen van het verbeterprogramma werd gekozen voor een intensieve relatie. De corporatie plaatste
zelfs een dedicated team op locatie in de wijk zoals vroeger het geval was. Naarmate de wijk in rustiger
vaarwater komt, zal dit worden afgebouwd. Bovendien moeten er keuzes gemaakt worden, gezien de
nieuwe wettelijke taken en plichten van corporaties. De intentie van Havensteder is om te blijven
bijdragen aan de leefbaarheid en het sociale leven in Vreewijk, maar vanuit een meer faciliterende
positie samen met andere (institutionele) spelers.
Om tot een nieuwe, adequate rol in het ondersteunen van de sociale infrastructuur in Vreewijk te
komen, is het belangrijk om te weten hoe de situatie in de wijk er nu uitziet en welke ontwikkelingen er
spelen. Platform31 heeft daarom onderzoek gedaan in de wijk en gesprekken gehouden met de
belangrijkste vertegenwoordigers van organisaties en verbanden van bewoners, en met enkele
professionals van instituties in de wijk (zie de bijlage voor een overzicht). Ook is gebruik gemaakt van
de filmkroniek over Vreewijk die als onderdeel van de wijkaanpak vanaf 2008 gemaakt is, in het
bijzonder de portretten van verschillende actieve bewoners.28
De nadruk ligt in het onderzoek op de clubs die een directe relatie hebben met de wijk en de lokale
gemeenschap, en daardoor een directe of indirecte relatie hebben met de corporatie. Het
verenigingsleven rondom sport, spel en cultuur is buiten beschouwing gelaten. Er is kennis genomen
van activiteiten die vanuit welzijnsinstellingen worden opgezet en van de straat- of buurtfeesten, maar
deze zijn niet intensief bestudeerd. Een overkoepelend overzicht van de sociale infrastructuur in
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Vreewijk biedt het onderzoek daarom niet. Maar door de gesprekken is er wel een gedegen en
representatief beeld ontstaan van de dynamiek van onderop die in de wijk aanwezig is en van de
bijdrage die Havensteder daaraan levert.
In het volgende paragraaf/hoofdstuk wordt kort stilgestaan bij de geschiedenis van Vreewijk en de
ontwikkelingen in de sociale infrastructuur die tot vandaag de dag de bewonersinitiatieven beïnvloeden.
Hoofdstuk 3 schetst een beeld van de huidige bewonersorganisaties, clubs en sociale activiteiten.
Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de verschillende rollen die de corporatie vervult in de wijk, of volgens
actieve bewoners zou moeten vervullen. In hoofdstuk 5 worden rode draden in de Vreewijkse
participatiecultuur beschreven met een doorkijk naar de toekomst.
.

_________
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Van traditioneel tuindorp tot dynamische stadswijk
De gouden jaren?
Tuindorp Vreewijk is aan het begin van de 20e eeuw ontwikkeld op initiatief van een groot aantal
Rotterdamse bedrijven. Samen richtten ze een vennootschap op om hun belangstelling voor
volkshuisvesting om te zetten in concrete daden: de bouw van een gezonde leefomgeving voor hun
werknemers. Inspiratie vonden ze in de Britse Garden City Movement, die wijken wilde creëren met
zowel stedelijke als rurale kenmerken. Veel actieve bewoners zijn zich van deze geschiedenis bewust
en refereren regelmatig aan de bijzondere opzet van Vreewijk als tuindorp.
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Vreewijk werd gebouwd voor zowel arbeiders als de stedelijke middenklasse, een onderscheid dat
fysiek tot uiting kwam in het verschil tussen woningen aan de ‘binnenstraten’ en woningen aan de
hoofdassen. Gedurende de eerste decennia was Vreewijk een gegoede volkswijk met veel grote
gezinnen in relatief kleine huizen. Er golden mede daarom strenge regels voor gedrag van de huurders
en gebruik van zowel binnen- als buitenruimten. Vanaf het begin werd Vreewijkers op het hart gedrukt
dat het een bijzondere wijk was waar je niet zomaar mocht wonen. Tot ver in de jaren zeventig
speelden woninginspectrices een centrale rol in de toewijzing van woningen en waakten opzichters over
het onderhoud van de tuinen en achterpaden bij de huizen.29 Disciplinerende normen of niet, Vreewijk
was zeer geliefd bij arbeidersgezinnen. Veel bewoners bleven, als ze eenmaal een huis bemachtigd
hadden, generaties lang in de wijk wonen. Ook andere familieleden werden aan woonruimte geholpen.

_________
29

Zie ook H. van der Horst, J. Kullberg & L. Deben, (2001). Wat wijken maakt. de wording van functionele, sociale en expressieve kwaliteiten
van Vreewijk, Zuidwijk en Ommoord. Utrecht: NETHUR.
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Hoewel de meeste bewoners elders in de stad werkten, speelde een belangrijk deel van hun leven zich
af in en rond de wijk. Dit zorgde voor een bloeiend buurtleven, dat zich organiseerde vanuit de formele
sociale infrastructuur. Er was een rijk verenigingsleven waarin de kerk een grote rol speelde. Voor de
‘verheffing van de arbeidersgezinnen’ werd kort na de stichting van Vreewijk het Zuider Volkshuis
opgericht, dat in de jaren vijftig werd omgedoopt tot sociaal-cultureel centrum De Brink. Veel oudere
bewoners vertellen dat ze er vroeger kind aan huis waren en dat het een belangrijke sociale functie had
in de wijk. Om de buurtkinderen veilig te laten spelen, ontstonden vanuit respectievelijk de kerken en
het Zuider Volkshuis de speeltuinverenigingen Odilia en De Vaan. Bewoners vormden er het bestuur en
voerden het beheer uit. Een aantal van de nu actieve Vreewijkers is begonnen in Odilia en De Vaan.
Een meer openbaar karakter had Educatieve Tuin de Enk, in de jaren vijftig een van de eerste
schooltuinen van Rotterdam. Gemeentelijke professionals maakten daar de dienst uit, maar door relatie
met de scholen was er een sterke verbinding met de wijk.
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Pand Tuinen Keurings Commissie (TKC).

In 1924, een paar jaar na de bouw van de eerste woningen, namen enkele Vreewijkers het initiatief om
jaarlijks alle tuinen te bezoeken en te beoordelen: de Tuinen Keurings Commissie (TKC). De mooiste
ontvingen een prijs en een eervolle vermelding in de krant. Als schijnbaar onverzuilde organisatie was
de TKC een vereniging van en voor alle inwoners van de wijk, maar Vreewijkers ‘van goede huizen’
maakten er de dienst uit. Hun drijfveer was de bewoners goed onderhoud van de tuin bij te brengen.
Wie dat naliet, werd gemeld bij de verhuurder.
Van oudsher kijken Vreewijkers met gemengde gevoelens naar de TKC. Volgens velen was de
beoordeling erg strikt: een tuin moest vooral groen en aangeharkt zijn. Toch ging er een belangrijke
socialiserende werking van de tuinenkeuring uit. Samen met invloed vanuit de verhuurder, de kerken en
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de sociale voorzieningen, groeide er een mentaliteit onder de Vreewijkers waarin netheid en elkaar
helpen centraal stonden. Bewoners droegen deze gedragscodes van generatie op generatie over. Ook
nieuwkomers van buiten werden snel gesocialiseerd. Dit kon omdat tuindorp Vreewijk min of meer een
samenleving op zich was met weinig doorstroming in de bevolking en beperkte scheiding tussen
openbaar en privé. Daardoor had het een dorps karakter. De verzuiling leidde weliswaar tot gescheiden
groepen, maar de gedeelde maatschappelijke positie en het burgerlijk normen- en waardenpatroon
vormden de bindende factor.

Vreewijk in de vaart der volkeren
Wijken als Vreewijk heeft Nederland veel gekend. Bijzonder aan Vreewijk is echter dat de besloten
situatie relatief lang heeft voortbestaan en nog steeds een stempel drukt op het sociale leven. Toen de
welvaart in Nederland steeg en veel stedelingen naar de buitenwijken verhuisden, bleven de bewoners
Vreewijk trouw. Rust, ruimte en groen om zich heen hadden ze immers al, inclusief de gewilde
eengezinswoningen met tuin. Gevolg was dat Vreewijk niet zoals andere Rotterdamse wijken
transformeerde door de instroom van nieuwkomers. Dit versterkte bij Vreewijkers het gevoel op een
bijzondere plek te wonen.
Toch zet zich vanaf de jaren zeventig een geleidelijk proces van verandering in. Ten eerste zorgde de
ontzuiling voor een afbraak van de bestaande sociale infrastructuur. Het oude verenigingsleven, waar
de kerk en vakbond sterke invloed op hadden, verdween uit Vreewijk. Deze ontwikkeling is ook
beschreven voor de aangrenzende wijk Hillesluis. Blokland-Potters vond hier nieuwe verbanden
gebaseerd op gedeelde identiteit en sociale achtergrond, waarbij onder de oorspronkelijke bewoners
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nostalgie een belangrijke rol speelt.30 In Vreewijk zien we een vergelijkbare situatie. De sociale
structuren van vroeger zijn verdwenen, maar in het denken en doen van de oudere generatie komen ze
nog vaak terug.
Naast de ontzuiling heeft de reorganisatie van de woningtoewijzing en verschillende fusies van de
verhuurder een groot effect op Vreewijk. De lokale, informele organisatie maakt vanaf de jaren tachtig
plaats voor een meer zakelijk instituut op afstand. Ook de gemeente krijgt een flinke vinger in de pap.
Gevolg is dat woningen niet langer als eerste worden toegewezen aan zittende bewoners of hun
familieleden, maar dat meer objectieve criteria worden gehanteerd, zoals de plaats op de wachtlijst.
Ook de opzichters zijn veel minder dan voorheen in de wijk aanwezig om toe te zien op het gedrag van
huurders. Dit tot ergernis van veel oude bewoners, die hun geliefde Vreewijk zonder sturing van
bovenaf achteruit zien gaan.
Gaandeweg worden ook andere verzorgingsinstituties minder dominant in de wijk en dit heeft effect op
de sociale infrastructuur. Tekenend voor deze ontwikkeling is de teloorgang van wijkcentrum De Brink.
In 1989 wordt het pand nog ingrijpend verbouwd en beleeft het wijkcentrum hoogtijdagen met tal van
activiteiten, overwegend georganiseerd door betaalde krachten. Door de bezuinigingen in het oude
opbouwwerk verdwijnen vervolgens langzaam de professionals, en de private stichting die
verantwoordelijk is voor de exploitatie moet uiteindelijk faillissement aanvragen. Het gebouw blijft wel
open, maar activiteiten worden er nog nauwelijks georganiseerd.

_________
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Bevolkingstransitie
Tenslotte komt ook in Vreewijk de bevolkingstransitie op gang. De wijk is begin jaren negentig nog
vrijwel geheel het domein van de oorspronkelijke stedelingen. Maar uit de gemeentelijke databank
‘Rotterdam in cijfers’ blijkt dat anno 2016, allochtonen 40 procent van alle bewoners uitmaken.
Bovendien vergrijst de wijk sterk, het merendeel van de Vreewijkers is op dit moment ouder dan vijftig
jaar. En waar er voorheen veel grote gezinnen woonden, zijn er nu vooral een- en
tweepersoonshuishoudens, dikwijls zonder kinderen. Wat bleef is het hoge aandeel van relatief lage
inkomens. Dit aandeel blijkt de afgelopen jaren nog verder te zijn toegenomen. Ook het aantal
uitkeringsgerechtigden steeg, meer dan in de rest van de stad en zelfs het gebied Feijenoord. 31
Deze ontwikkelingen zetten de wijk onder druk, volgens veel bewoners (zowel oud als jong). Hoewel er
volgens de cijfers geen sprake is van meer incidenten dan elders in de stad, maken ze zich zorgen over
de leefbaarheid en veiligheid in Vreewijk. Het toewijzingsbeleid van de corporatie wordt daar mede
verantwoordelijk voor gehouden. In veel van de gesprekken die we de afgelopen jaren gehouden
hebben, komt overlast van nieuwkomers die op basis van urgentie in Vreewijk gehuisvest worden, aan
de orde. De overlast geeft bewoners een onveilig gevoel, met als gevolg dat velen zich terugtrekken
achter schuttingen en hun ongenoegen uiten in een proteststem. Leefbaar Rotterdam heeft al jaren een
stevige basis in de wijk en dat weerspiegelt zich in ruim 40 procent van de stemmen bij opeenvolgende
gemeenteraadsverkiezingen. Ook met de SP is een band: deze partij ondersteunt nog altijd het verzet
tegen elk voornemen van sloop in Vreewijk.
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De sociale infrastructuur van Vreewijk anno 2016
Vreewijk kent een aantal bewonersorganisaties en initiatieven die een lange geschiedenis hebben en
diep ingebed zijn in de lokale samenleving. Toch is een groot deel van de eigentijdse clubs, netwerken
en activiteiten van relatief recente datum. In dit hoofdstuk staan deze ‘zelforganisaties’ centraal.

Oud zorgt voor nieuw
De Tuinen Keurings Commissie (TKC) is Vreewijks oudste sociale institutie voor en door bewoners.
Inmiddels bestaat de club ruim 92 jaar. Omdat de algemene ledenvergadering nauwelijks nog mensen

_________
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trok, is de vereniging een paar jaar geleden omgezet in een stichting. Volgens het huidige bestuur van
zes leden betekent het niet dat er geen draagvlak is voor het werk van de TKC, het blijft bewoners
motiveren hun tuin te onderhouden. Bovendien ziet TKC zich nog altijd als hoeder van de wijk, in het
bijzonder van het tuindorpconcept. De normen waarop beoordeeld wordt, zijn inmiddels wat losser
geworden. Niettemin gaan elk voorjaar twaalf koppels alle 5.500 tuinen van de wijk af met speciale
keuringslijsten. Ook brengt de TKC een eigen magazine uit dat onder alle adressen in Vreewijk wordt
verspreid. Het organiseren van dit alles kost veel tijd: de bestuursleden zijn er vrijwel het hele jaar mee
bezig. Toch doen ze het naar eigen zeggen graag vanuit hun liefde voor de wijk, de voorzitter zelfs al
meer dan twee decennia. Deze leden zijn via via bij de TKC gekomen, meestal na hun pensioen.
Andere actieve Vreewijkers spreken hun waardering uit, maar geven ook aan dat de TKC wat naar
binnen is gekeerd en weinig samenwerkt met andere organisaties in de wijk.
Naast de TKC kent Vreewijk al vele jaren de Bewonersorganisatie Vreewijk (BOV) en de
Huurdersvereniging Vreewijk (HvV). De eerste is ontstaan toen Vreewijk nog een eigen corporatie had
en vormde traditioneel de intermediair tussen de bewoners en de verhuurder. Toen in de jaren negentig
het fusieproces op gang kwam, moest er een officiële huurdersvereniging als gesprekspartner komen
en zo ontstond de HvV. Beide organisaties bestaan sindsdien naast elkaar, de BOV als stichting met
een bestuur van bewoners en de HvV als vereniging met leden. In de praktijk is er veel samenwerking
en zelfs een overlap in actieve betrokken Vreewijkers (overwegend mannen en een enkele vrouw van
minimaal middelbare leeftijd).

Verenigingen zijn basis voor (nieuwe) initiatieven
Zowel de BOV als HvV zijn de basis voor verschillende initiatieven van en voor de wijk. Zo heeft de
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BOV onder de naam Het Trefpunt een baliefunctie ingericht in Vreewijk, waar vrijwilligers uit de wijk
vrijwel dagelijks hulp bieden bij allerhande vragen van bewoners. Door de jaren heen hebben
bestuursleden van de BOV en HvV eigen activiteiten en initiatieven ontplooid binnen Vreewijk. Zo zijn er
projecten geweest om armere bewoners te ondersteunen met gebruikte meubels en om onderhoud aan
tuinen, heggen en paden op te pakken. Na enkele mislukte pogingen ontstond Stichting De Uil, een
organisatie die klussen in en rond de woning coördineert voor Vreewijkers die dat niet zelf kunnen doen
of niet kunnen betalen. De uitvoering wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
iets wat de bestuursleden liever niet aan de grote klok hangen. Voor hen telt dat de bewoners worden
geholpen en de wijk ervan opknapt. De dienst wordt om deze redenen ook door anderen erg op prijs
gesteld.
Vanuit het bestuur van de HvV is ook de Stichting Groen en Duurzaam Doen ontstaan. Bij de fusie van
Com·wonen in Havensteder drongen de huurderskoepels aan op aandacht voor bewoners in dit proces.
Dat resulteerde in een budget voor een top drie van ergernissen. Gebaseerd op een jarenlange
discussie binnen de HvV over de toenemende bestrating van tuinen in Vreewijk, hadden twee
voormalige bestuursleden het idee om tegels in voortuinen te vervangen door planten. Havensteder
honoreerde de aanvraag en om het budget te beheren richtten de twee initiatiefnemers een eigen
stichting op. De intentie is om onder de naam Groen en Duurzaam Doen op termijn meer
groeninitiatieven te ontplooien, maar voorlopig concentreren ze zich op de tuinen.
De BOV heeft jarenlang de verdeling van Opzoomergeld voor Vreewijk op zich genomen. Wanneer
bewoners een aanvraag deden, zorgde de BOV voor uitbetaling van de subsidie. Volgens een van de
oud-bestuursleden verliep het beheren van deze pot geld niet soepel. Toen hij een eigen stichting voor
de minder mobiele mens oprichtte (Gehandicaptenplatform Obstakel) nam hij als rechtspersoon deze
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taak van de BOV over. Nu kloppen bewoners die Opzoomergeld hebben aangevraagd dus bij Obstakel
aan. Nog altijd is er een goede relatie met de BOV. Het platform heeft een eigen pagina in de wijkkrant
en wordt gerund door enkele actieve Vreewijkers.
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Het Opzoomergeld mag dan bij de formele bewonersorganisaties weg zijn, ze zitten nog wel aan het
stuur bij de verdeling van een speciaal leefbaarheidsbudget voor Vreewijk vanuit de corporatie. Dit is
door toenmalige voorzitter van de HvV rond de eeuwwisseling afgedwongen in onderhandelingen over
huurverhoging. De afspraak geldt nog steeds en bedraagt thans 117.000 euro op jaarbasis, hetgeen
Havensteder uit het leefbaarheidsbudget voor de wijk ter beschikking stelt. Omdat HvV niet alleen over
het geld wilde beslissen, richtte ze in samenwerking met de BOV en de TKC het Platform Vreewijk op.
Aanvankelijk lag de focus op wijkbeheer en was de corporatie nauw betrokken. Gaandeweg werd het
een club van en voor actieve bewonersorganisaties, die elk een vertegenwoordiger hebben. De
structuur is uniek en volgens de meeste leden een verrijking voor Vreewijk, omdat alle clubs samen
komen in het platform. In principe kan iedereen die actief is in de wijk een aanvraag bij het platform
indienen. Kleinere bedragen worden toegekend door de bredere projectgroep, grotere gaan naar de
kleinere stuurgroep. Alle betrokken bewoners die wij spraken, benadrukken dat Platform Vreewijk niet
makkelijk geld geeft, maar dat het ten goede moet komen van de wijk en alleen serieuze aanvragen
met begroting in behandeling worden genomen. Niettemin staat al jaren een deel van de begroting vast,
onder andere met activiteiten van de TKC en De Uil, Halloween op De Enk, kerstdiner in De Brink,
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evenementen op De Vaan of het jaarlijkse Sinterklaasfeest in de wijk. Een ander deel van het budget is
variabel inzetbaar en gaat vaak niet helemaal op. Over de verdeling van het geld wordt openbaar
weinig gecommuniceerd en tot voor kort was informatie over het proces niet makkelijk te vinden.
Platform Vreewijk is dan ook een informele organisatie met weinig expliciete spelregels. Deelnemers
worden persoonlijk uitgenodigd vanwege hun staat van dienst in de wijk. Voor buitenstaanders is het
daarom wat moeilijk te doorgronden.

Leden van Platform Vreewijk
De deelnemende organisaties van Platform Vreewijk geven een goed beeld van de ‘gevestigde’ sociale
infrastructuur in de wijk. Naast de BOV, HvV en de TKC zijn er door de jaren heen ongeveer tien
organisaties bij gekomen. De Uil en het Gehandicaptenplatform Obstakel zijn al genoemd. Daarnaast
maken ook de Vereniging Ondernemend Vreewijk, de Museumwoning, de activiteitencommissie
Groene Zoom en tot voor kort Stichting Vreewijk Cultuur er deel van uit. Platform Vreewijk kent
daarnaast vertegenwoordigers van De Vaan, Educatieve Tuin De Enk en Duimdrop, wat in principe
professionals en geen actieve bewoners zijn.
Opvallend is dat de meeste bij Platform Vreewijk betrokken clubs allemaal zijn ontstaan na de formele
oprichting, oftewel relatief recent. Zo ontstond de Vereniging Ondernemend Vreewijk (VOV) een kleine
tien jaar geleden om de kleine middenstanders in Vreewijk te ondersteunen. In eerste instantie was het
vooral een initiatief van een bewoonster met haar eigen atelier in de wijk, maar recent is het bestuur
meer verbreed. De vereniging organiseert elk jaar onder andere een sinterklaasfeest en spant zich in
voor de veiligheid van ondernemers. Ook was het de drijvende kracht achter enkele seizoensmarkten
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op de Groene Zoom met bijzondere, natuurlijke producten, gericht op het trekken van nieuwe
bezoekers naar de wijk. Hoewel Platform Vreewijk subsidie verstrekte en een aantal wijkvrijwilligers
actief meehielp, waren de markten geen lang leven beschoren. Volgens de huidige penningmeester van
VOV was er veel discussie of het aanbod wel paste in de wijk en of het tot concurrentie met bestaande
winkels leidde. Een combinatie met een rommelmarkt zou achteraf beter zijn geweest, zo menen enkele
actieve bewoners.
In 2012 hebben de trekker van VOV en de markten, de Stichting Vreewijk Cultuur opgezet, specifiek om
kunst en cultuur in de wijk te bevorderen. Vreewijk Cultuur organiseerde onder meer filmavonden en
exposities in Het Witte Paard, een oude horecagelegenheid die door toedoen van de corporatie, enkele
lokale ondernemers en bewoners uit de as was herrezen. Als snel kreeg de stichting een plek in
Platform Vreewijk. Volgens enkele betrokken bewoners is het initiatief echter in 2015 ter ziele gegaan
vanwege gebrek aan draagvlak en steun aan de initiatiefneemster.
Vanuit VOV is in 2015 recent de Rotterdamse werkwijze van Buurt Bestuurt in Vreewijk opgezet 32. Een
team in De Vaan was al langer actief, maar nog niet vanuit het hart van de wijk. De penningmeester van
VOV heeft er naar eigen zeggen hard aan moeten trekken, omdat mensen in eerste instantie alleen
maar kwamen klagen in plaats van oplossingen aandroegen. Maar inmiddels is er een vaste club van
ongeveer vijftien bewoners waarvan enkelen al actief waren in Vreewijk, maar de meesten
‘aangespoeld’ zijn. Samen hebben ze ‘de regels van de wijk’ opgesteld, op basis van gedeelde
waarden. Doel is dat de gebiedscommissie en Havensteder deze regels gaan verspreiden en ook de

_________
32

Buurt Bestuurt is een werkwijze om bewoners bij de veiligheid van hun buurt te betrekken. Ze inventariseren problemen en zoeken samen
met professionals naar een oplossing. De rol van bewoners in de aanpak staat centraal.
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bewoners elkaar erop zullen aanspreken. Hiermee hoopt de trekker oude Vreewijkse tradities te laten
herleven.
Een ander recent lid van Platform Vreewijk is de Museumwoning. In het kader van 100 jaar Woningwet
was rond de eeuwwisseling een huis aan de Leede als tijdelijk museum ingericht. Een actieve bewoner
die in dat huis was getrokken, polste een kleine tien jaar lang de corporatie voor een permanente
tentoonstelling in een nabijgelegen woning, die vrijwel geheel intact was achtergelaten door de laatste
bewoner. Mede omdat de discussie over sloop of behoud in die tijd hoog opliep, viel dat plan in goede
aarde. Na een opstartfase met professionele leiding, werd de Museumwoning door Havensteder uit
handen gegeven aan bewoners. Even was het spannend of dat zou lukken, maar via diverse netwerken
werden vrijwilligers geworven die kozen voor een vereniging. Alle betrokkenen hebben een persoonlijke
binding met Vreewijk, en omdat ze niet meer werken hebben ze volop tijd om zich in te zetten. Ondanks
dat het een nieuwe organisatie is, werd de Museumwoning snel opgenomen in de Vreewijkse
infrastructuur. Vanuit diverse clubs en bewoners kwam er hulp bij de inrichting van het pand en de
trekkers weten vrijwel overal binnen te komen.

De intermediaire instituties
Eerder is beschreven hoe de rol van de meer traditionele instituties in de sociale infrastructuur van
Vreewijk veranderde. Maar ze zijn zeker niet verdwenen. Zo is De Brink na enkele reorganisaties nieuw
leven ingeblazen als wijkcentrum nieuwe stijl, met een coördinator van WMO-Radar als enige betaalde
kracht. Deze zoekt als sociaal ondernemer wegen en middelen om zijn doelstelling te halen: het
exploiteren van het pand en activeren van bewoners. Dat lukt volgens hem steeds beter, al was
duidelijk dat hij vrijwel geheel van onderop moest beginnen. In de vernieuwde Brink zijn enkele
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Vreewijkers actief met onder meer huiswerkbegeleiding voor jongeren en bijeenkomsten voor eenzame
ouderen. De meeste bewoners die wij spraken, voelen zich er echter niet meer thuis: de vaste krachten
zijn verdwenen en er lopen nu vooral mensen rond als tegenprestatie voor hun uitkering. Ook kunnen
bewoners niet zomaar meer in het gebouw terecht, maar moeten ze een zaal huren. Hierdoor wordt De
Brink als weinig toegankelijk en gastvrij ervaren, zelfs door mensen die er nog wel eens komen. De
Brink heeft mede daarom geen vertegenwoordiger in Platform Vreewijk, al heeft de coördinator naar
eigen zeggen wel goed contact met een aantal centrale spelers. Ook worden af en toe aanvragen
gehonoreerd.
De Vaan heeft een deel van de sociale functie van De Brink overgenomen. Nadat de speeltuin enige tijd
een kwijnend bestaan leidde, werd vier jaar geleden gekozen voor een andere opzet. Het nieuwe
bestuur voert toezicht op afstand en de dagelijkse leiding ligt bij een professionele coördinator vanuit
Buurt en Speeltuinwerk Rotterdam. Zijn missie is om zo veel mogelijk activiteiten op het terrein plaats te
laten vinden. Het sociaal-cultureel werk voor specifieke doelgroepen vormt daarvoor de basis, waarbij
nauw wordt samengewerkt met het sociale wijkteam. Net als De Brink maakt De Vaan veel gebruik van
vrijwilligers via de sociale dienst, dit zijn nauwelijks actieve Vreewijkers. Toch bestaat er een sterke link
met de bewoners en hun organisaties. De coördinator van De Vaan zit in Platform Vreewijk en is vaak
buiten de speeltuin te vinden om op de hoogte te blijven van alles wat er in de wijk speelt. In deze zin is
hij meer een ouderwetse opbouwwerker, aldus een actieve bewoonster. Mede hierdoor zijn er
doorlopend kleine activiteiten bij De Vaan, en een paar keer per jaar grotere evenementen, die veel
Vreewijkers trekken (zoals in december 2015 een meerdaags Winterfeest).
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De schakelfunctie tussen bewoners en professionals komt nog meer tot uiting bij de
Educatieve Tuin De Enk. De beheerders hebben altijd in Vreewijk zelf gewoond en hebben veel actieve
bewoners uit de wijk aan zich weten te binden. Deze laatste komen volgens de oud-beheerder, die nog
steeds betrokken is, van overal en nergens aanwaaien. Soms zijn ze ‘geronseld’ en soms melden ze
zich zelf, er zijn altijd wel mensen die zich willen inzetten voor De Enk. De grote vrijheid die deze
vrijwilligers krijgen draagt daaraan bij, aldus een van de bewoners die er ook vrijwilliger is. Met name de
huidige beheerder heeft zich hiervoor ingespannen. Hij wilde naast het schooltuinprogramma meer naar
buiten treden en de wijk betrekken bij de tuin. Zo kwam er ruimte voor vrijwilligers en mogelijkheden om
activiteiten te organiseren. Ook biedt de educatieve tuin onder andere cursussen, rondleidingen en een
locatie voor buurtfeesten. Ze laten regelmatig hun gezicht zien bij activiteiten elders in de wijk en De
Enk had tot voor kort een plek in Platform Vreewijk. De vraag is of de nieuwe beheerder die in de loop
van 2016 komt, hiermee door kan gaan: de gemeente zoekt naar een andere structuur voor de
schooltuinen. In die nieuwe structuur voert alleen de gemeente de regie en ligt de uitvoering bij
ondernemers of zzp-ers met een eigen verdienmodel.

Twee nieuwkomers
Recent is de schare Vreewijkse bewonersorganisaties uitgebreid met twee nieuwe stichtingen. Ze zijn
nog niet opgenomen in Platform Vreewijk, maar sluiten wel aan bij bestaande netwerken en
bewegingen in de wijk. Zo kent Vreewijk sinds 2015 een eigen Leeszaal, ontstaan op initiatief van een
bewoner die naar eigen zeggen ‘gek is van boeken’. Hij zocht een plek om zijn grote voorraad
beschikbaar te maken voor de wijk, maar niet als commerciële winkel of ouderwetse bibliotheek. Nadat
hij enige tijd met dit plan had rondgelopen, raadde de oud-beheerder van De Enk en tevens goede
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kennis, hem aan naar Havensteder te stappen: in de straat van de oud-beheerder stond een pand al
jaren leeg. De corporatie reageerde positief en in het voorjaar van 2015 opende de Leeszaal Vreewijk.
De bekende Leeszaal in Rotterdam West fungeerde als voorbeeld, maar al snel ontwikkelde zich een
eigen opzet en identiteit. In de Leeszaal Vreewijk kunnen mensen voor een klein bedrag boeken kopen
en hun overtollige lectuur kwijt. In korte tijd was het pand tot de nok gevuld en liepen bewoners de deur
plat. De initiatiefnemer wist een aantal vrijwilligers aan de Leeszaal te binden, zodat het pand vrijwel
elke dag open kan zijn. Naast het brengen en halen van boeken kan er koffie gedronken worden en de
laatste nieuwtjes uitgewisseld. Ook organiseert de Leeszaal tentoonstellingen en activiteiten. Daarin ligt
de nadruk op literatuur en geschiedenis, specifiek die van het naoorlogse Rotterdam.
Als relatieve nieuwkomer werd de Leeszaal Vreewijk door de andere clubs niet direct erkend en
omarmd. De initiatiefnemer is nooit actief geweest in een van de vaste organisaties van Platform
Vreewijk en moet daar naar eigen zeggen ook weinig van hebben. Maar op individueel niveau blijken
verschillende actieve bewoners hem te kennen, temeer hij al lang in Vreewijk woont en in het verleden
activiteitenbegeleider was voor een grote welzijnsinstelling. Via lokale contacten, maar ook door actief
gebruik van social media, groeide de Leeszaal binnen een paar maanden uit tot een nieuwe
ontmoetingsplaats voor en door bewoners.
De andere nieuwkomer is de stichting die de organisatie van festiviteiten rond het honderdjarig bestaan
van Vreewijk op zich heeft genomen. De corporatie had al in vroeg stadium aangegeven het eeuwfeest
te willen ondersteunen, maar de uitvoering aan bewoners over te laten. Toen verschillende oproepen
van de BOV in hun wijkkrant echter niks opleverden, benaderde een medewerker van Havensteder zelf
een aantal bekende actievelingen. Volgens de voorzitter van de Stichting Vreewijk 100 jaar bleef van de
twintig man die in september 2014 plaatsnamen aan de zogenaamde zomertafel, uiteindelijk een klein

Vernieuwende participatie Vreewijk

groepje over dat besloot het eeuwfeest te organiseren. De voorzitter is geen onderdeel van een van de
vaste wijkorganisaties, maar heeft als geboren Vreewijker een sterke motivatie de wijk in stand te
houden. Volgens hem kan dat alleen met aandacht, en het honderdjarig bestaan biedt daar uitgelezen
kansen voor.

Leeszaal Vreewijk.
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De Stichting Vreewijk 100 jaar startte in de loop van 2015 en met nog maar kort te gaan voor het
eeuwfeest (in 2016) besloten de bestuursleden geen uitgebreide consultatieronde te houden bij
bewoners en organisaties in Vreewijk. Op basis van eigen inzichten stelden ze een plan samen
waarvoor de stichting als coördinator en fondsenwerver zou gaan optreden. Via persoonlijke netwerken
en contacten werd een indrukwekkend comité van aanbeveling opgezet met zelfs de burgemeester als
lid. De opzet is dat actieve bewoners aanhaken bij het comité en de organisatie van onderdelen op zich
nemen. Enkele clubs in Platform Vreewijk voelden zich niettemin gepasseerd omdat ze niet direct
waren benaderd. Ook het programma van de stichting biedt volgens hen te weinig voor zittende
bewoners. Daarnaast menen sommigen dat er, gezien de staat van de wijk, überhaupt geen reden is
voor een feestje. Eind 2015 was de voorzitter er daarom allerminst zeker van dat het feest zou gaan
lukken. Niettemin zette hij door, en volgens de andere bestuursleden begon het toen eindelijk te lopen.
Er kwam een eigen website en bij het officiële startschot in februari 2016, waarbij de singels verlicht
worden, zat De Brink bomvol. De stichting kreeg vervolgens een pand in gebruik aan de Groene Zoom
waar onder andere een bioscoop werd opgezet. Ook een project met gezamenlijke maaltijden waar
onder meer De Enk aan bijdraagt, trok veel belangstelling en de Leeszaal richtte een speciale bed &
breakfast in. Daarnaast is er nog een hele lijst met mogelijke projecten die in het kader van het
eeuwfeest plaats kunnen vinden en die langzaam maar zeker aansluiting vinden bij bewoners. Platform
Vreewijk heeft budget gereserveerd om zelf iets op touw te zetten, al waren er ten tijden van het
onderzoek geen concrete plannen bekend.

Buurt- en straatactiviteiten van kleinere bewonersclubs
De meeste organisaties rondom Platform Vreewijk richten zich op de hele wijk of op een specifiek
thema, waarmee ze alle bewoners willen aanspreken. Uit de gesprekken blijkt dat er daarnaast nog een
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wereld van kleinere bewonersclubs bestaat die zich op hun eigen buurt of zelfs straat richten, met
schoonmaakacties, feesten, sport en spel. De omvang van deze initiatieven hebben we niet kunnen
vaststellen, maar volgens verschillende actieve bewoners zijn het er veel. Hoewel deze clubs soms
aanvragen bij Platform Vreewijk doen, lijken ze niet of nauwelijks een relatie te hebben met de
gevestigde organisaties en instituties in de wijk. De meeste draaien op Opzoomergelden en hebben
een informeel en soms vluchtig karakter. Enige concentratie blijkt er te bestaan rondom speelplekken
en bewonersruimtes, en soms bij een enkele lokale actieveling. Zo wordt de activiteitencommissie op
de Groene zoom, bekend van het jaarlijkse straatfeest waar kinderen bijvoorbeeld kerststukjes maken
voor patiënten van de Daniel den Hoest Kliniek, al jaren getrokken door dezelfde Vreewijker.
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Opstart gebiedscampagne en 100 jaar Vreewijk (juni 2015).

Ook een Marokkaanse moeder wist zich tot een spil van haar buurt te ontwikkelen. Haar eerste doel
was het veiliger maken van een speelplaatsje waarover veel klachten waren van bewoners. Vanuit het
idee van ‘samen sterk’ zocht ze medestanders in de buurt. Met steun van Opzoomergelden groeide het
initiatief uit tot tweemaandelijkse straatactiviteiten met de kinderen. Inmiddels heeft de moeder het
hogerop gezocht in de wijk. Ze is vrijwilliger bij het Trefpunt, bestuurslid van de Stichting Vreewijk 100
jaar en initiator van huiswerkbegeleiding. Net als bij de straatactiviteiten ontstond dit laatste idee op
basis van signalen vanuit de buurt en is het klein opgestart. Via de bewonersinitiatieven van de
gemeente kwam er financiële steun voor de huiswerkbegeleiding en inmiddels loopt het vier jaar met
groot succes in verschillende buurthuizen. Niet alleen draagt het bij aan betere onderwijsprestaties van
de kinderen en jongeren, het houdt ze ook van de straat en leert ze samenwerken. Alles gebeurt
vrijwillig en tegen zeer geringe kosten. Toch staat het initiatief op de tocht omdat de gemeente er niet
zelf meer verantwoordelijk voor wil zijn, maar het een taak van de scholen vindt.
De bewonersruimtes De Groene Vink in de buurt van De Vaan en De Beukenhorst in de Dalenwijk
zorgen eveneens voor structuur in meer lokale activiteiten. In beide gevallen stond een zaaltje onderin
een gebouw leeg en besloot een aantal buurtbewoners het in gebruik te nemen als ontmoetingsruimte.
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Een vaste groep wijkvrijwilligers organiseert er met steun van de gemeente en welzijnsorganisaties
onder meer koffieochtenden, buurtborrels, bridgeavonden en gezamenlijke maaltijden.
De speelplek aan De Mare is een aanverwant initiatief van buurtbewoners. Ze wilden het pleintje nieuw
leven in blazen. Vanaf 2009 maakten de bewoners via de Werkgroep Speelplek Ratjetoe in
samenwerking met de deelgemeente een plan voor herinrichting, dat in 2012 eindelijk tot uitvoering
kwam. Er worden op het plein talloze activiteiten georganiseerd, waaronder talentenjachten en
sportdagen. Ook is Ratjetoe de drijvende kracht achter het Halloweenfeest op De Enk. Een voor werk
afgekeurde bewoner fungeerde als beheerder en regelneef van de speelplek. In 2014 werd er door de
organisatie Thuis op Straat een portocabin geplaatst met keuken, zodat Ratjetoe nog meer als
ontmoetingsplek voor de buurt kan fungeren. Volgens de coördinator van De Vaan is het een mooi
initiatief, dat vooral draait om gezellig samenzijn met de buurt. Eind 2015 besluit de (vrijwillige)
beheerder echter te stoppen met zijn inzet voor de speelplek omdat hij onvoldoende steun ervaart van
andere bewoners. Het is onduidelijk of iemand al in zijn voetsporen is getreden.

Samenvattend
Vreewijk heeft een relatief grote sociale infrastructuur, hebben we in het onderzoek kunnen vaststellen.
Een aantal al langer bestaande organisaties fungeert daarin als vaste waarde, maar er zijn ook vele
nieuwkomers. Opvallend is het groot aantal stichtingen en activiteiten die georganiseerd worden
rondom bijdragen van Havensteder, Opzoomergelden of de financiële regeling voor
bewonersinitiatieven in Rotterdam. Vreewijk kent ook een aantal vormen van burgerkracht waarbij
bewoners taken overnemen van instituties.
43

Uit de verhalen over de organisatie van bewonersinitiatieven, blijkt dat Vreewijk vrij sterk sociale
netwerken kent, waaruit steeds opnieuw mensen opstaan die zich willen inzetten voor de wijk en hun
medebewoners. Dit terwijl de actievelingen vaak zelf vinden dat de gemeenschap van weleer teloor is
gegaan. We kwamen overwegend oudere, niet meer werkzame Vreewijkers tegen in de rol van trekker
of actieve vrijwilliger. Een deel van deze Vreewijkers is geboren in de wijk, maar andere kwamen er
later in hun leven wonen. Ze delen een bepaalde trots op Vreewijk als een bijzondere plek om te
wonen. Hiermee vormen ze een relatief gesloten groep. Ze verschillen van de bewoners die zich vooral
inzetten voor straat- en buurtactiviteiten, waarbij over het algemeen meer diversiteit is naar leeftijd en
etnische achtergrond.

De rol van de corporatie
Vreewijk kent de bijzondere situatie dat de wijk geheel als sociale woningbouw is opgezet en dit bezit
altijd in handen is geweest van één partij. De afgelopen decennia zijn er af en toe woningen verkocht
aan individuele bewoners, maar dit beperkt zich tot enkele straten en sub-buurten. Onder de oudere
bewoners is er nog altijd een wantrouwen tegenover de verhuurder die volgens hen bepaalt en
beschikt. Niettemin zien velen de corporatie als verzorgend instituut dat verantwoordelijk is voor de wijk,
de woningen en haar bewoners.
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De corporatie als katalysator
Het ondersteunen van bewonersactiviteiten door de verhuurder heeft een lange geschiedenis in
Vreewijk. Zo kon en kan de Tuinen Keurings Commissie (TKC) niet bestaan zonder steun van de
corporatie, naar eigen zeggen hun grootste donateur. Voor een beperkt bedrag huren ze een ruimte
aan de rand van Vreewijk voor vergaderingen en opslag van spullen, maar om de kosten te dekken is
het bestuur volledig afhankelijk van subsidies. Ook de Bewonersorganisatie Vreewijk (BOV) en de
Huurdersvereniging Vreewijk (HVV) leunen voor een belangrijk deel op de corporatie. Zo mogen ze
gebruik maken van ruimte in het Vreewijkhuis dat middenin de wijk staat. Maar omdat de gemeente de
wijkkrant subsidieert, behouden ze naar eigen zeggen hun onafhankelijke positie.
Onder de invloed van vigerend beleid waarin corporaties een grote rol werd toebedeeld in zowel de
fysieke als sociale wijkaanpak, is Com·wonen en later Havensteder de afgelopen tien tot vijftien jaar
veel gaan bijdragen aan initiatieven in Vreewijk. Ook de terugtrekkende beweging van welzijnswerk had
hiermee te maken, want hierdoor ontstonden gaten. Waar in andere wijken van Rotterdam bewoners
vooral terugvielen op de gemeente en particuliere fondsen, is dit in Vreewijk relatief beperkt. Lokale
organisaties in Vreewijk krijgen daarentegen veel steun van de corporatie. Platform Vreewijk is hier het
belangrijkste voorbeeld van, maar ook daarbuiten droeg Com·wonen bij aan bewonersinitiatieven. Bij
de oprichting van Stichting De Uil bijvoorbeeld, gaf de corporatie destijds een pand in bruikleen en
stelde samen met de gemeente een aanvullende subsidie beschikbaar voor de organisatie. Via geld
vanuit Platform Vreewijk werd het gebouw opgeknapt en het Oranjefonds doneerde een bus. Nog altijd
leveren de gemeente, corporatie en Platform Vreewijk een jaarlijkse bijdrage. En door de verzekering
die Havensteder op het pand heeft, kon dit na een brand in 2015 weer snel worden opgebouwd.
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Omdat het bezit van de corporatie in Vreewijk groot is, is er in de basis een aanzienlijk
leefbaarheidsbudget voor de wijk. Daarnaast zien we bij de meer recent ontstane bewonersorganisaties
duidelijk de invloed van het verbeterprogramma. Vrijwel alle organisaties krijgen directe of indirecte
steun van Havensteder. Het initiatief Groen en Duurzaam Doen draait volledig op een (eenmalig)
budget van de corporatie, waar de trekkers overigens zeer zuinig mee omgaan. Havensteder faciliteert
ook de bewonersruimtes De Groene Vink en De Beukenhorst. De corporatie heeft de locaties gratis
beschikbaar gesteld en met bijdragen van Platform Vreewijk en Opzoomergeld wordt het beheer door
de buurt in stand gehouden. Ook de Museumwoning kreeg een huis inclusief vaste lasten ter
beschikking, samen met een klein budget voor schoonmaak, koffie en thee. Voordat de Stichting
Vreewijk 100 jaar externe financiering vond, vormde de steun van de corporatie de basis. Hieruit
werden de startkosten betaald, zoals de fondsenwerving, de verzekering of de communicatie. Ook heeft
de corporatie een leegstaand winkelpand aan de Groene Zoom ter beschikking gesteld als fysieke
basis in de wijk. De Leeszaal Vreewijk ontstond eveneens nadat de corporatie een leegstaand
winkelpand een maatschappelijke functie en in handen van bewoners gaf.

Vernieuwende participatie Vreewijk

45

Tuindorp 100 jaar.

Financiële bijdragen aan initiatieven
Duidelijk is dat de corporatie een cruciale rol speelt in de opstart van veel nieuwe initiatieven in
Vreewijk. Zowel het dedicated team als andere afdelingen van Havensteder hebben als doel beweging
in de wijk te ondersteunen. Daarbij is het streven dat bewonersorganisaties op een gegeven moment
eigen inkomsten gaan genereren zodat ze niet volledig afhankelijk blijven van subsidies. Zo betaalt de
Stichting Vreewijk 100 jaar een gereduceerde huur en zullen De Groene Vink en de Museumwoning
binnenkort de vaste lasten zelf moeten voldoen. Een deel van de groep betrokken bewoners blijkt dit
nog moeilijk te vinden. Volgens onder meer de oud-voorzitter van HvV zijn er weinig mogelijkheden om
op eigen benen te staan omdat veel Vreewijkers een laag inkomen hebben. Daardoor kunnen ze niet
voor activiteiten of het gebruik van ruimtes betalen. Bovendien vinden diverse actievelingen dat
initiatieven met een maatschappelijk doel, steun van instituties verdienen. Platform Vreewijk vervult in
dit opzicht een belangrijke functie. Het is ook hier niet de bedoeling dat aanvragers volledig afhankelijk
zijn van de bijdrage, maar velen zouden niet zonder kunnen bestaan. Zeker gezien de vele vaste
posten op de begroting biedt Platform Vreewijk de basis voor de sociale infrastructuur in Vreewijk. Toen
medewerkers van Havensteder aankondigden over de opzet te willen praten, reageerden enkele
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bewoners dan ook fel. De corporatie moest niet denken aan de centen van de huurders te kunnen
komen, zo werd gezegd. Volgens anderen staat echter niet het budget ter discussie, maar de manier
waarop het verdeeld wordt. Ze begrijpen dat de richtlijnen in de nieuwe woningwet voor inzet van geld
voor leefbaarheid vanuit corporaties meer structuur en verantwoording noodzakelijk is. Onder invloed
van enkele nieuwe leden, die al langer pleiten voor een meer objectieve, transparante werkwijze zonder
bevooroordeelde positie voor gevestigde organisaties, is een veranderingsproces ingezet binnen
Platform Vreewijk. De website van HvV geeft sinds enige tijd inzicht in de uitgaven en er is een
aanvraagformulier te downloaden dat opgestuurd dient te worden naar de corporatie.

De corporatie als aanjager
De afgelopen jaren heeft de corporatie verschillende keren een actieve bijdrage geleverd aan lokale
initiatieven. Zo wist een actieve bewoner destijds Com·wonen te betrekken bij de transformatie van Het
Witte Paard als sociaal wijkrestaurant. De corporatie nam samen met een welzijnsinstelling deel aan
het nieuwe bestuur en stelde als beheerder van het gebouw een budget voor renovatie beschikbaar. De
intentie was ook de Museumwoning onder de stichting te brengen. Door wanbeheer van de voorzitter
ging dat echter mis en werd gekozen voor een commerciële opzet van het Witte Paard.
Bij de Museumwoning bleef de corporatie uiteindelijk meer op afstand, maar werd wel een professional
ingehuurd om de opstart en overdracht naar bewoners te begeleiden. Deze procesbegeleider was al
enige tijd als zzp-er in opdracht van verschillende partijen actief in Vreewijk. Samen met een andere
sociaal ondernemer won ze in 2013 de prijsvraag voor ‘creatieve coproductie in Vreewijk’, een eerste
project van Havensteder vanuit het participatiebudget voor het verbeterprogramma. Het idee was dat
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het verzamelen van verhalen en deze zichtbaar maken in de wijk, de trots en betrokkenheid van
bewoners zou stimuleren. Het proces, dat begon als de Verhalenboom, ontwikkelde zich uiteindelijk tot
een wandelroute langs 24 plekken in de wijk, onder de naam Expeditie Vreewijk. Via tegels op straat en
een app kan iedereen de route lopen en zo Vreewijk ontdekken.33 In de zomer van 2015 is dit project
feestelijk afgesloten met een opening door de wethouder. Ook is er voor kinderen een Expeditie
Vreewijk junior gemaakt, waarvoor intensief contact was met De Vaan, en waar onder meer de tegels
zijn beschilderd.
Een ander belangrijk project dat Havensteder opzette in het kader van het verbeterprogramma, was de
website Natuurlijk Vreewijk. De intentie hiervan was om bedrijven, initiatieven en activiteiten in de wijk
te verzamelen en zichtbaar te maken. Veel van de clubs in de wijk hebben geen eigen website en
communiceren ook weinig via andere digitale kanalen. De nieuwe website is in 2014 door een
commissie van actieve bewoners uitgewerkt. Ze kozen voor een uitstraling met nadruk op het groene
karakter van de wijk. Het gebruik van de website is gratis voor Vreewijkse ondernemers en
organisaties, en een redactie houdt de agenda actueel.
Een laatste project van Havensteder dat met de subsidie vanuit het verbeterprogramma is opgezet,
bevindt zich in de Landbouwbuurt. Dat is een deel van Vreewijk waarin de leefbaarheid zichtbaar onder
druk staat. Om de buurt aantrekkelijker te maken en bewoners te betrekken, schakelde Havensteder er
een sociaal ondernemer van Stichting Freehouse in. Vanuit een leegstaande woning zoekt zij naar
verbinding. Door de nadruk op groen zijn inmiddels de beheerder van De Enk en zijn dochter

_________
33

http://natuurlijkvreewijk.nl/expeditie-vreewijk/
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aangehaakt. Hun opdracht is participatie in de buurt aanjagen, wat door het vele verloop en grote
diversiteit van de bewoners niet eenvoudig wordt gevonden.
De functie van de corporatie bij dergelijke initiatieven luistert nauw en zeker in Vreewijk is dit soms
lastig gebleken. Als activiteiten vooral van bovenaf opgestart worden, zullen bewoners ze niet snel
omarmen. Het voelt dan niet als iets van hen. Maar ook waar medewerkers van Havensteder hun best
doen actieve bewoners te betrekken, is breed draagvlak in de wijk niet verzekerd. Zo zeiden diverse
bewoners dat Expeditie Vreewijk en de website Natuurlijk Vreewijk weinig aansloten bij hun wensen en
beeld van de wijk. Bij de opstart van de Stichting Vreewijk 100 Jaar bleek het doen van een beroep op
de vaste groep actievelingen onvoldoende. Medewerkers van Havensteder besloten daarom een meer
actieve rol te gaan spelen en direct mensen te benaderen. Dit was een cruciale stap in het
enthousiasmeren van de wijk voor het eeuwfeest. Door bewust de kracht van bewoners aan te spreken,
werd nieuwe energie aangeboord buiten de gevestigde organisaties en ontstond uiteindelijk het
initiatief. Maar ook hier was niet iedereen tevreden over de betrokkenheid van onderop. Bij het project
in de Landbouwbuurt wordt nu geëxperimenteerd met een aanpak die voor meer bredere verbinding in
de wijk moet zorgen, zowel via bekende actieve bewoners als directe mensen in de buurt. Hoewel nog
in de opstartfase, zijn andere actievelingen te spreken over dit initiatief en hopen ze dat het een
positieve ommekeer kan betekenen voor de Landbouwbuurt.

De corporatie als vaste waarde
Uit de gesprekken blijkt dat veel actieve bewoners de corporatie ook zien als een ankerpunt in de wijk.
Aandacht bieden, aanwezig zijn en luisteren naar de wensen van Vreewijkers is belangrijk als teken van
erkenning. De opstelling van Com·wonen wat betreft sloop, voelde zeker voor de oude bewoners als
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een afwijzing. In de eerste plaats verwachten diverse bewoners dat ‘de huisbaas’ zich druk maakt om
de staat van de wijk en bewoners daar ook op aanspreekt. Havensteder zou meer moeten investeren in
het onderhoud van de huizen en het dagelijks beheer, zeker nu het beschermd stadsgezicht is. Ook
handhaving mag wat hen betreft veel intensiever, zoals de controlerende functie die de verhuurder
vroeger had. Daarbij bedoelen ze vooral het gebruik en de inrichting van de tuinen, al mag het volgens
sommigen wel verbreed worden naar ‘woongedrag’ in het algemeen. Het experiment met
woningtoewijzing via een speciale website van de corporatie, kan daarom alom op veel lof rekenen.
Ook de kennismakingsbijeenkomsten met nieuwe bewoners, waar ook lokale organisaties zich kunnen
presenteren, worden breed gedragen. Onder andere de TKC doet daar enthousiast aan mee.
Daarnaast benadrukken een aantal bewoners het belang van persoonlijke contacten met medewerkers
van Havensteder. Dat maakt volgens initiatiefnemers de communicatie met de corporatie makkelijker.
Men kent elkaar over en weer, en weet daardoor zo nodig de juiste personen snel te vinden. Het
dedicated team in Vreewijk heeft deze functie de afgelopen jaren vervuld en enkele actievelingen
spreken de wens uit dat de corporatie blijvend aanwezig is. Volgens hen waarderen bewoners het
enorm als medewerkers van Havensteder zich betrokken tonen en regelmatig hun gezicht laten zien.
En dan niet alleen bij grote wijkevenementen, maar ook bij kleinere straatactiviteiten. Bovendien is dit
volgens enkele bewoners een mogelijkheid om signalen op te vangen en netwerken op te bouwen, net
zoals andere professionals doen.
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Samenvatting
Uit het overzicht van de verschillende rollen van de corporatie, blijkt dat Havensteder een zeer
belangrijke rol heeft in het ondersteunen van de sociale infrastructuur in Vreewijk. Deze functie is de
afgelopen jaren (sinds instellen van het verbeterprogramma) duidelijk toegenomen. Naast het
beschikbaar stellen van budget en inzet bij specifieke activiteiten, is de procesrol nadrukkelijker
opgepakt door vanuit de wijk te werken aan de te bereiken doelen. Medewerkers van Havensteder
hebben op verschillende manieren nieuwe initiatieven aangejaagd of opgezet die vervolgens door
bewoners zijn doorontwikkeld. Niet alleen via de extra middelen, maar ook door in de wijk te zitten en
de verschillende organisaties en actievelingen persoonlijk te kennen, konden ze deze meerwaarde
bieden. Dit heeft gezorgd voor vernieuwing in de lokale sociale infrastructuur van Vreewijk, die door de
dominante organisaties en betrokken personen een wat gesloten, naar binnen gekeerde cultuur had
gekregen.
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Welkom nieuwe bewoners.

De Vreewijkse participatiecultuur
In de inleiding stelden we de vraag of er binnen de context van het verbeterprogramma meer informele
participatie is ontstaan in Vreewijk. Om deze vraag te beantwoorden zijn in de vorige paragrafen de
initiatieven, activiteiten, strategieën en rollen van bewoners en instituties in de wijk, in het bijzonder de
corporatie, beschreven. In deze slotparagraaf gaan we in op de Vreewijkse participatiecultuur die hieruit
voortkomt. We trekken conclusies over nieuwe ontwikkelingen en het perspectief voor de toekomst.
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Lichte netwerken en zware taken
Uit de gesprekken en bestaande de literatuur over de wijk, blijkt dat de afgelopen jaren veel nieuwe
activiteiten, commissies en clubjes door bewoners in Vreewijk zijn opgezet. De actieve Vreewijkers die
wij spraken, zetten zich graag ergens voor in en halen daar voldoening uit. Ze voelen zich verbonden
met hun woonomgeving en stellen dat bewoners zaken wel moeten oppakken, want anderen doen het
niet. Dit ‘discours’ van de gemoedelijke stadswijk in de luwte die bedreigd wordt en bescherming
verdient, heeft een lange geschiedenis in de wijk, zo blijkt uit eerdere onderzoeken. Het gevoel zit diep
en is een belangrijke voedingsbodem voor veel betrokkenheid en bewonersinitiatieven. Hierin wordt het
verhaal over de wijk aan anderen overgedragen en steeds opnieuw bevestigd.
Ook de vele lichte netwerken onder de actievelingen zorgen ervoor dat het niveau van
buurtbetrokkenheid en bewonersinitiatieven in Vreewijk relatief hoog is. Relaties zijn niet erg hecht
maar mensen weten elkaar te vinden. Uit de gesprekken die wij hielden, bleek keer op keer dat
actievelingen elkaar via via kennen: ze waren buren of bekenden van de familie, hebben bij elkaar op
school gezeten, verkeerden in dezelfde werkkring of komen elkaar simpelweg regelmatig tegen in
Vreewijk. Dit geldt zeker voor de oudere bewoners, maar ook de relatieve nieuwkomers maken er
melding van. Diverse actieve Vreewijkers vertellen hoe ze mensen via deze netwerken scouten of
ronselen. Dit heeft twee kanten: enerzijds zorgt het voor een redelijk dynamische sociale infrastructuur,
anderzijds houdt het de bestaande groepen en structuren in stand en zijn de meeste organisaties en
verbanden geen afspiegeling van de wijk.
Vreewijk kent een groot aantal initiatieven en activiteiten, maar buiten de TKC, BOV en HvV, die het
hart van de Vreewijkse identiteit raken, is er in feite weinig samenhang en samenwerking onderling. Het
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zijn vaak eilandjes van mensen, die zich soms bijna als eenlingen met hart en ziel inzetten. De
initiatiefnemers weten uit hun netwerk wat andere bewoners aan zich te binden, maar blijven zelf de
trekkers. Volgens sommige bewoners is dat altijd al zo geweest in de wijk. Ook Platform Vreewijk heeft
daar weinig in veranderd. Er worden vaak pogingen gedaan iets samen te organiseren, maar ze slagen
daar vrijwel nooit in. Het lijkt er niettemin op dat deze situatie afgelopen jaren versterkt is. Zo zijn de
initiatieven en activiteiten in Vreewijk meer informeel en vrijblijvend geworden. Positief hieraan is dat er
een groot vrijwilligerspotentieel geactiveerd is. Om handjes zitten de meeste initiatieven en organisaties
naar eigen zeggen niet verlegen. Maar voor echt structurele inzet, met name in bestuursfuncties, is de
animo veel minder: het vraagt veel tijd en vaardigheden van mensen. Voor bewoners met een baan en
gezin is dat nauwelijks een optie, zo laten diverse actievelingen weten. Ze zijn dan ook maar weinig
terug te vinden in de vaste organisaties in Vreewijk. Iets opzetten voor de wijk is bovendien complexer
en meer veeleisend geworden omdat initiatiefnemers steeds op zoek moeten naar financiering voor hun
projecten. Uit de gesprekken blijkt dat dit een hele kunst op zich is, waarbij je de wegen moet kennen,
veel geduld moet hebben en kennis van zaken.

Drie werelden van actieve bewoners
Uit het onderzoek blijkt dat het aantal nieuwe initiatieven in Vreewijk toeneemt, maar ook dat ze niet
altijd even duurzaam zijn. Om deze kwetsbaarheid te ondervangen richt men steeds vaker een stichting
op. Vrijwel alle bewonersinitiatieven in Vreewijk van enige omvang hebben een dergelijke structuur.
Maar ook deze constructie biedt geen garantie op een lang bestaan. Het komt dikwijls voor dat de
trekkers op een gegeven moment opbranden en het geheel bij gebrek aan steun weer in elkaar stort.
Veel blijft daarom nog steeds hangen op een paar mensen in de wijk die heel actief zijn. Uit de
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gesprekken blijkt dat ze posities van elkaar overnemen, waardoor bijvoorbeeld de TKC, BOV en HVV
wel kunnen doordraaien. Af en toe komt er een nieuwkomer bij, al zijn dit dikwijls bewoners die
geworven worden uit het persoonlijk netwerk van de ‘oude’ actievelingen. Net als in veel andere wijken
leidt de introductie van de participatiesamenleving in Vreewijk kortom niet automatisch tot een vrij,
open, homogeen en egalitair proces. We kunnen drie min of meer verschillende werelden
onderscheiden.
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Groenezoom Vreewijk (bron: Google).

De eerste wereld is die van de oudere Vreewijkers. Een deel van hen is in de wijk geboren en heeft er
nog steeds familie, vrienden en kennissen wonen. Anderen kwamen later maar schoten er als snel
wortel. Hun gemiddelde leeftijd ruim in de zestig en vrijwel allen hebben geen betaalde baan meer. Ze
behoren doorgaans tot de blanke (lagere) middenklasse en hebben dikwijls ten opzichte van hun
ouders een stap op de sociale ladder gemaakt. Daardoor identificeren ze zich nog sterk met het beeld
van de gemoedelijke volkswijk en de mentaliteit die daarbij hoorde. Veel oudere actieve Vreewijkers
kijken vandaag de dag daarom met weemoed terug op de geschiedenis van de wijk. Er is besef dat
vroeger niet alles beter was en het goed is dat veel van de strenge sociale controle en scheidslijnen
tussen de groepen zijn verdwenen. Maar voor hen is er veel verloren gegaan en in de wereld die ervoor
is teruggekomen zoeken ze naar nieuw houvast. Voor de oudere groep Vreewijkers is hun rol in de wijk
een manier om hun eigen identiteit te construeren én een maatschappelijke positie te claimen. Tegen
die achtergrond is ook het heftige verzet tegen de voorgenomen sloop van woningen in 2007 en
samenwerking in het latere Verbeterprogramma te begrijpen. Dit heeft hun positie uiteindelijk sterker
gemaakt. Zelfs door instituties zoals de corporatie en de gemeente wordt tegenwoordig in de
communicatie aangesloten bij het gevestigde ‘discours’ over Vreewijk.
Net als in vroegere tijden kijkt de groep oudere Vreewijkers met een schuin oog naar bewoners die hun
impliciete normen over omgangsvormen en zorg voor de woonomgeving niet (volledig) delen. Wie hier
niet aan voldoet wordt eigenlijk niet geaccepteerd. Ook nieuwe ontwikkelingen, ideeën of mensen
worden door deze groep met argusogen bekeken en pas omarmt als ze zich hebben bewezen en uit
het juiste hout gesneden blijken te zijn. Dit terughoudende, een cultuur van elkaar kennen, gekend
worden en erbij horen, is volgens de actieve bewoners typisch Vreewijks. De groep oude,
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oorspronkelijke bewoners is mede daarom nog altijd dominant in de sociale infrastructuur van de wijk.
Mede om deze positie te beschermen trekken ze zo veel mogelijk naar zichzelf toe en worden anderen
op afstand gehouden.
Toch weerspiegelen de oude bewoners niet het hele beeld van de hedendaagse samenleving in
Vreewijk. Jongeren zijn in de clubs achter Platform Vreewijk niet vertegenwoordigd en allochtonen zijn
op de vingers van een hand te tellen. Ze zetten zich wel degelijk in voor de wijk, maar dit gebeurt vooral
op straatniveau en is daarom minder zichtbaar. De betrokkenheid van deze tweede groep richt zich
kortom op de directe omgeving of op specifieke kwetsbare doelgroepen in de wijk. Ze zoeken naar
steunnetwerken en zijn daarom te vinden bij de straat- en buurtactiviteiten of de sociale initiatieven in
samenwerking met welzijnsprofessionals in buurthuizen en bewonersruimtes. Hoewel vanuit Platform
Vreewijk soms wel subsidies worden verstrekt, bestaat er weinig aansluiting bij de activiteiten vanuit de
gevestigde organisaties in de wijk. Als het om wijkaangelegenheden gaat, laat deze tweede groep zich
ook nauwelijks zien. We hebben niet kunnen vaststellen of er sprake is van sociale uitsluiting, maar het
is waarschijnlijk dat deze lokale actievelingen weinig op hebben met het Vreewijkse discours van de
oudere bewoners omdat ze hun identiteit niet aan de wijk ontlenen.
Uit ons onderzoek blijkt dat er nog een derde groep onderscheiden kan worden die zich wel inzet voor
de wijk als geheel, maar zich niet aangesproken voelt door de structuren en normen van de oude
Vreewijkers. Deels zijn het relatieve nieuwkomers, deels al lang gevestigde bewoners. Het verschil met
de andere groepen is dat ze door hun persoonlijke achtergrond, woongeschiedenis of carrière een
breed netwerk hebben, gewend zijn met verschillende werelden om te gaan en deze aan elkaar te
verbinden. In sociaal wetenschappelijke termen hebben ze meer bridging capital, waar de
oorspronkelijke Vreewijkers en ook de groep die op het lagere schaalniveau actief is, gekenmerkt
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worden door bonding capital. Deze derde categorie actieve bewoners is minder gericht op het
behouden wat er is of het organiseren van gezelligheids-initiatieven met de buurt. Ze willen Vreewijk
met nieuwe activiteiten of initiatieven de wijk en haar bewoners als geheel op een hoger plan brengen.
Daarbij zijn ze niet bang om de buitenwereld naar binnen te halen, door contacten te leggen met
stedelijke partijen of actief te zijn op internet en sociale media. De trekkers achter de Stichting Vreewijk
100 jaar en de Leeszaal Vreewijk zijn voorbeelden van deze groep vernieuwers met een breder
perspectief. Het is vooral deze derde groep die zorgt voor vernieuwing in de bewonersinitiatieven
binnen de wijk. Deze ruimte ontstaat mede door de ondersteunende rol van instituties als de corporatie
en de gemeente.

De professional als verbinder
Met name de oudere Vreewijkers stellen regelmatig dat ze helemaal niemand nodig hebben om het
sociale leven in de wijk te organiseren. Ze zijn bang dat anderen het overnemen en instituties dan het
belang van de bewoner uit het oog verliezen. Zelforganisatie staat dus hoog in het vaandel, deels uit
wantrouwen. Het onderzoek laat ook zien dat de bewoners van Vreewijk tot veel in staat zijn, zeker als
ze daartoe de ruimte en middelen krijgen. Ook het verbeterprogramma heeft daaraan bijgedragen.
Hoezeer sommigen de corporatie en gemeente ook zien als enkel een ‘pinautomaat’, we hebben
kunnen vaststellen dat de rol van instituties verder gaat dan het bieden van financiële steun. Uit de
gesprekken blijkt keer op keer hoezeer medewerkers van Havensteder en naast hen van De Vaan, De
Enk en De Brink van grote waarde zijn in de sociale infrastructuur in Vreewijk. Soms door zelf
activiteiten op te zetten of initiatieven te nemen, maar bovenal door aan te sluiten bij ontwikkelingen
‘van onderop’ en daar te zorgen voor continuïteit en verbinding. Simpelweg door aanwezig te zijn en
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kennis te hebben van wat er speelt komt zelforganisatie op een hoger plan. Zo kunnen intermediaire
instituties optreden als achtervanger voor de soms wat losse activiteiten en initiatieven van bewoners.
Voor publieke instituties is dat een meer natuurlijke functie. Maar duidelijk is dat ze de afgelopen jaren
in zwaar weer verkeerden en in een aantal gevallen vrijwel geheel zijn verdwenen. In deze periode
heeft de corporatie voor een deel dit gat opgevangen, en met succes. Zo is het mede door toedoen van
Havensteder dat er vernieuwing ontstaan is in het wat gesloten netwerk van actieve bewoners. Ze
hebben met hun functie van aanjager bij de Stichting Vreewijk 100 jaar en katalysator in opstart van de
Leeszaal een groep bewoners aangesproken die wel betrokken was, maar nog weinig op de voorgrond
trad. Dit kon alleen omdat de corporatie een kantoor heeft in de wijk en de medewerkers lokale
contacten hebben opgebouwd. Deze vaste waarde in de wijk is een belangrijke rol die Havensteder de
afgelopen jaren in Vreewijk vervulde. In deze zin is de participatiestrategie in het kader van het
verbeterprogramma van de corporatie, geslaagd. Ook andere wijken kunnen hiervan leren. Het sluit aan
bij de conclusies die Gerard van Bortel trekt over de bijdrage van corporaties in kwetsbare wijken. Hij
vond een belangrijke stabiliserende en verbindende rol, juist op plekken die sociaal en fysiek veel te
verduren hebben.34
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Sfeerbeeld Vreewijk.

Met name naar de toekomst toe is het belangrijk dat deze functies blijven bestaan, met een lichte
professionele basis. De oude Vreewijkers en hun organisaties staan onherroepelijk onder druk. Hun
basis is langzaam aan het verdwijnen, eenvoudigweg omdat deze groep steeds ouder wordt. Zelfs de
BOV, HVV en de TKC hebben grote moeite om hun bestuursfuncties weer te vervullen. Andere clubs
en initiatieven hebben een wisselend karakter. Duidelijk is dat de actieve groepen op buurt- en

_________
34

Bortel. G. van, (2016), Netwerken en breuklijnen. Delft OTB.
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straatniveau daaronder geen natuurlijke opvolgers bieden. Maar met steun en inzet van partijen die
bekend zijn met de netwerken in de wijk, kan een nieuwe dynamiek ontstaan. Het terugpakken van
regie in Platform Vreewijk is hier een belangrijke aanzet toe en zou, in samenwerking met enkele
bewoners, verder ontwikkeld kunnen worden naar een daadwerkelijk partnerschap. De
maatschappelijke dynamiek vraagt anno 2016 meer flexibiliteit en coproductie van partijen en een
creatief gebruik van verschillende bronnen van financiering. Door als corporatie een betrouwbare, vaste
waarde te zijn, maar ook duidelijke kaders te stellen, kan de participatie in Vreewijk zich blijven
vernieuwen. Havensteder is in deze zin onmisbaar in de sociale infrastructuur van Vreewijk.

53

Straatsessie (20 maart 2013).

Besluit
We kunnen op basis van het onderzoek stellen dat Vreewijk een goede illustratie is van de processen in
de overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving en de opkomst van een meer
informele sociale infrastructuur. De wijk is lang gedomineerd geweest door traditionele instituties van
kerk en vakbond, maar vanwege de eenzijdige woningvoorraad speelde ook de verhuurder een grote
rol in het maatschappelijk leven. Hierdoor zijn er bepaalde organisaties, verbanden en locaties tot
ontwikkeling gekomen die zorgden voor een relatief gesloten sociale infrastructuur. Sindsdien is er veel
veranderd in Vreewijk en in het leven van de bewoners, maar de corporatie en enkele van de
gevestigde lokale organisaties bleven een constante factor. Dit laatste maakt nieuwe ontwikkelingen
lastig. Ook Havensteder liep hier in het verzet tegen de sloopplannen en latere verbeterprogramma
dikwijls tegenaan. Toch bestaat Vreewijk niet enkel uit ‘gestaalde kaders’. We hebben kunnen
vaststellen dat er op verschillende niveaus in de wijk netwerken zijn gemobiliseerd en bewoners
opgestaan die voor nieuwe dynamiek zorgen, mede dankzij de inzet van Havensteder. De initiatieven
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en organisaties van bewoners zijn niettemin kwetsbaarder geworden door het terugtrekken van veel
oude verzorgingsinstituties. Voor continuïteit én nieuwe ontwikkelingen is de positie van de corporatie in
Vreewijk daarom cruciaal, zowel in directe financiële bijdrage als steunpilaar en aanjager. Binnen de
context van de nieuwe woningwet moet Havensteder daarom op zoek naar een strategie die voortbouwt
op de succesvolle elementen van het verbeterprogramma.

Bijlage: Interviews
Peter de Klerk - Stichting Vreewijk 100 jaar
Louisa Boulkhrif - Stichting Vreewijk 100 jaar, vrijwilliger bij de BOV
Lex Wilbers - Stichting Vreewijk 100 jaar, Vereniging Ondernemend Vreewijk
Pieter Temeer - Leeszaal Vreewijk
Rob Geldermans – Educatieve Tuin De Enk
Gerrit Roukens – Educatieve Tuin De Enk
Jan Haak - Museumwoning
Wim Martens - Stichting De Uil
Hans Schouten - De Groene Vink en het Gehandicaptenplatform Obstakel
Corrie Vulto- Groen en Duurzaam Doen
Marijke Springeling- Groen en Duurzaam Doen
Lion Bal – coördinator speeltuin De Vaan
Bastiaan van Hees – coördinator Huis van de Wijk De Brink
Het voltallige bestuur van de Tuinen Keurings Commissie
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Havensteder – onder andere Christiaan Zwart, Salina Teeuw, Sybren Schotanus
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Afsluiting van de twee essays
Leren van Vreewijk
Een kleine tien jaar geleden werd Vreewijk aangewezen als een van de veertig wijken in het beleid van
minister Vogelaar. Deze wijkaanpak is in het Rotterdamse tuindorp echter nooit volledig van de grond
gekomen door het verzet van bewoners tegen de voorgenomen sloopplannen van de corporatie.
Wijkaanpak en fysieke herstructurering waren in die tijd twee kanten van dezelfde medaille. Voor
ingrijpende verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en toekomstperspectieven van bewoners, werd
verandering van het woonaanbod cruciaal geacht. Veel Vreewijkers dachten daar anders over en hun
verzet leidde uiteindelijk tot een nieuwe filosofie: verbetering door waar mogelijk behoud en renovatie
van bestaande woningen, gekoppeld aan sociale interventies met directe betrokkenheid van bewoners.
Dit laatste vormde een van de speerpunten van de wijkaanpak. Door de andere opzet dan in de meeste
gebieden destijds, was de verwachting dat Vreewijk tot vernieuwde vormen van participatie zou komen
waar ook andere wijken van kunnen leren.
Participatie laat zich niet van bovenaf dwingen
Platform31 volgde dit proces in opdracht van woningcorporatie Havensteder vanaf 2013. In twee
essays hebben we teruggekeken op de opbrengsten en lessen. Bij de totstandkoming van het
verbeterprogramma in 2011 stond het debat over wat we nu de participatiesamenleving noemen nog in
de kinderschoenen. Thema’s als bewonersinitiatieven en doe-democratie hebben sindsdien een hoge
vlucht genomen. Wat kunnen we op basis van de ervaringen in Vreewijk hieraan toevoegen? Laten we
beginnen met wat we maar oneerbiedig als een ‘open deur’ omschrijven: betekenisvolle participatie is
niet iets dat je ‘van bovenaf’ kan creëren. Partijen zoals corporaties, gemeenten en welzijnsinstellingen
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kunnen structuren en projecten bedenken waarin bewoners participeren; dit wil niet direct zeggen dat
het draagvlak geniet of men vindt dat de wijk ervan opknapt. Bewoners worden pas echt op een
dergelijke manier betrokken als dit aansluit bij een intrinsieke motivatie. Kenmerkend aan de doedemocratie is het signaleren van een probleem, behoefte of kans door burgers die daar vervolgens zelf
mee aan de slag gaan. Vreewijk is hier een illustratie van. We vonden vele organisaties en verbanden
van bewoners die zich op de een of andere manier inzetten voor de wijk. Deze lokale sociale
infrastructuur heeft diepe wortels – het tuindorp viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan - en kent haar
eigen vorm, samenstelling en mechanismen. Wat voor andere wijken geldt, blijkt des te meer op te
gaan voor Vreewijk: participatie ‘werkt’ als het direct aansluit bij de leefwereld van bewoners en ze zo
veel mogelijk mede-eigenaar van het proces zijn.
Sense of place
De bewoners van Vreewijk hebben een sterke sence of place, een sterke identificatie en verbondenheid
met de wijk. Met name de oudere generatie, die de meerderheid in de wijk uitmaakt, voelt zich
verbonden met een collectief verhaal over het unieke tuindorp op Rotterdam-Zuid waar bewoners niet
onverschillig tegenover elkaar staan en zowel oog hebben voor elkaar als voor de groene omgeving
(heggen, tuinen, publiek groen). De controverse over de herstructurering ontstond mede omdat aan
deze sense of place te weinig aandacht werd besteed. Met de voorgenomen sloop van de
karakteristieke woningen, en daarmee veranderen van de bevolkingssamenstelling, kwam niet alleen
de identiteit van de wijk, maar ook de eigen identiteit van veel bewoners in het gedrang. Vrijwel alle
inspanningen van de corporatie binnen het verbeterprogramma zijn er vervolgens op gericht geweest
de sence of place van de Vreewijkers een plek te geven. Havensteder heeft in de achterliggende jaren
via verschillende projecten en media (film, brochure, wandelgids, app) dit verhaal van Vreewijk
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vastgelegd en waardevolle elementen eruit proberen te versterken. Dit had niet alleen betrekking op het
fysieke erfgoed (karakteristieke woningen, groenstructuren, monumentale panden), maar ook het
sociale erfgoed (clubs en netwerken van actieve bewoners) kregen een podium. Juist door deze
combinatie is het een succesvolle strategie geweest. Dit komt in de viering van 100 jaar Vreewijk in
2016, georganiseerd door actieve bewoners met steun van onder andere de corporatie, ten volle tot
uiting.
Contactleggingskunde
Een ander succesvol element van het verbeterprogramma was het fysiek plaatsen van medewerkers
van Havensteder ín de wijk. In het Vreewijkhuis, waar ook de Bewoners Organisatie Vreewijk (BOV) én
de Huurdervereniging Vreewijk (HvV) hun werk- en vergaderplekken kregen, gingen medewerkers van
Havensteder aan de slag. Samenwerking en relatieopbouw kwamen centraal te staan. Vervolgens heeft
de corporatie veel initiatieven van bewoners ondersteund, met een financiële bijdrage, organisatorische
support en met het ter beschikking stellen van panden. Aandacht voor bewoners, erkenning van
initiateven én het zijn van een vaste waarde in de wijk, is belangrijk in de aanpak van kwetsbare wijken.
Het gaat bij het faciliteren en stimuleren van bewonersparticipatie in hoge mate – zo leert ook de casus
Vreewijk ons – om ‘contactleggingskunde’: om het vestigen én onderhouden van relaties met bewoners
en hun organisaties en verbanden. Dit talent voor het aangaan en behouden van dergelijke contacten is
één van de centrale aspecten van wat we hebben omschreven als ‘slow housing’. Andere aspecten
daarvan zijn oog hebben voor de sense of place van bewoners, het stimuleren van figuurlijk eigendom
(‘mijn’ straat, ‘mijn’ buurt. ‘mijn’ publiek groen) en het kiezen van het juiste tempo: aanvoelen wanneer
vertragen dan wel versnellen gepast is.
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Verschillende burgers, verschillende werelden
Medewerkers van de corporatie hebben geleerd flexibel met bewoners om te gaan, maar het is ook
belangrijk om duidelijke grenzen en kaders te stellen en verwachtingen uit te spreken. Soms is een
afwachtende en faciliterende houding nodig, soms wordt van de corporatie een rol van aanjager of
regisseur gevraagd. Daarbij heeft Vreewijk ons weer eens geleerd dat dé bewoner niet bestaat. Ook in
Vreewijk blijken er diverse werelden te zijn onder actieve bewoners en zelforganisaties. Gevaar is dat
een van de werelden gaat overheersen en de stem van anderen niet meer gehoord wordt. De sence of
place van veel actieve Vreewijkers bevat een hoge mate van nostalgie en behoudendheid waardoor
parochialisering en een inner circle effect steeds op de loer liggen. Behoeften van andere groepen in de
wijk, aandacht voor een meer lange termijnperspectief of grotere vraagstukken als vergrijzing en
extramuralisering, de verbinding van de wijk met de rest van de stad (of wereld) moeten ook aan bod
komen. Juist daar is de rol van professionals cruciaal. Door het verbeterprogramma kon Havensteder
deze positie duidelijker innemen. Er ontstonden ruimte, middelen en structuren om participatie ruimte te
geven en waar nodig aan te sturen zodat een diversiteit van bewoners bereikt werd. Het is waardevol
om hiermee door te gaan, ook zonder formeel kader.
Ondersteuning voor continuïteit
Vreewijk laat zien dat de participatiesamenleving nieuwe energie heeft losgemaakt onder burgers, maar
ook dat de nieuwe initiateven, verbanden en organisaties daarbij kwetsbaarder en meer vrijblijvend zijn
geworden. Waar ze in het verleden konden terugvallen op min of meer formele sociale infrastructuren
vanuit de verzorgingsstaat, moeten ze het nu meer op eigen kracht redden. De verschillende budgetten
die instituties beschikbaar stellen, zijn een grote steun in de rug voor initiatieven, maar vragen ook meer
van de betrokken burgers. Niet iedereen is daartoe in staat, wat resulteert in weinig basis en
continuïteit. Juist in deze situatie is de rol van intermediaire instituties zoals een woningcorporatie van
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belang. Bij gemis van een dergelijke betrouwbare en continue actor, worden bewonersinitiatieven teveel
afhankelijk van tijdelijke of grillige subsidies. De verwachting dat men na verloop van tijd op eigen
benen kan staan door zelf inkomsten te verwerven, blijkt maar zeer beperkt op te gaan. Het gevolg is
dat de toegevoegde waarde van veel van deze initiatieven gering blijft, omdat een deel snel weer
wegvalt. Nodig blijft kortom een solide ondersteuningsstructuur. Door het verbeterprogramma heeft
Havensteder in Vreewijk hier de afgelopen jaren een centrale rol in gespeeld. Inmiddels stelt de nieuwe
Woningwet inhoudelijk en financieel paal en perk aan de maatschappelijke ambities van corporaties. Er
blijft echter veel mogelijk. We zijn van mening dat de wet voor Havensteder geen reden zou moeten zijn
om het faciliteren van participatie en het inhoud geven aan leefbaarheid in Vreewijk af te bouwen.
Grote opgaven
Door het verbeterprogramma is een positieve verandering in Vreewijk ingezet waarvan de wijk ook in de
nabije toekomst de vruchten zal plukken. De bewoners staat de komende jaren nog veel te wachten wat
betreft fysieke ingrepen, de renovatie van de woningen komt nu pas op streek. Daarnaast ligt de
leefbaarheid van Vreewijk nog altijd onder het stedelijke gemiddelde en het aantal kwetsbare bewoners
in de wijk neemt toe. Met name de vergrijzing zal de komende jaren gaan zorgen voor toenemende
sociale vraagstukken in de wijk. In het verlengde daarvan zal een deel van de huidige draagkracht voor
lokale initiatieven afnemen. Er liggen kortom de komende jaren nog grote opgaven te wachten die
blijvend intensieve aandacht voor Vreewijk vragen. Bij het geven van die aandacht, is het belangrijk om
samenvattend de volgende tien vuistregels ter harte te nemen.
Tien vuistregels voor participatie
1.

Benut de sense of place (het verhaal/de verhalen van de wijk) bij het mobiliseren van
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bewoners.
2.

Geef invulling aan figuurlijk eigendom bij het medeverantwoordelijk maken van bewoners
(zelfbeheer, medebeheer).

3.

Investeer in het leggen en vasthouden van contacten: relationele aspecten tellen zwaar.

4.

Het oog voor het juiste tempo bij de fysieke aanpak (vertragen/versnellen).

5.

Heb oog voor het belang van (nieuwe) intermediaire instituties en investeer daarin.

6.

Wacht niet af, kies als corporatie soms voor de rol van katalysator en aanjager.

7.

Corporaties zijn de ankers van wijken: zie de vaste waarde/continuïteit die ze
vertegenwoordigen.

8.

Faciliteer en ondersteun de zware taken van lichte netwerken van bewoners.

9.

Heb oog voor de verschillende kringen van actieve bewoners.

10. Zelforganisatie is een mooi ideaal, maar soms zijn professionals als verbinder onontbeerlijk.
Aanbevelingen
We sluiten af met drie aanbevelingen:
1.

Hou vast aan het Vreewijkhuis. Blijvende aandacht en nabijheid van professionals is
essentieel in een wijk die dynamisch en kwetsbaar blijft en waarbij samenwerking met
bewoners steeds belangrijker wordt.

2.

Haal ook de gemeente het Vreewijkhuis binnen. Ondanks samenwerking bij het opstellen
van het verbeterprogramma en pogingen van de corporatie dit voort te zetten, is de
gemeente op dit moment een te afstandelijke actor in Vreewijk. Juist de relatie met de
gemeente wordt de komende jaren essentieel op het terrein van leefbaarheid. Op dit
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moment werkt de gemeente aan grote gemeentelijke programma’s als Langer Thuis en
Voor Mekaar (tegen eenzaamheid). De vraag is of ze met de huidige werkwijze optimaal
in Vreewijk zullen landen. Juist in het Vreewijkhuis kunnen deze voor Vreewijk belangrijke
programma’s handen en voeten krijgen én kan een nauwere samenwerking met
Havensteder concreet inhouden krijgen.
3.

De komende jaren, zo is te voorzien, zal commercieel vastgoed vaker een
maatschappelijke functie krijgen. Winkelleegstand dwingt corporaties tot het vinden van
alternatieve bestemmingen. ‘Commercieel vastgoed’ zal meer ‘vastgoed ten dienste van
de buurt’ worden. Ook woningen krijgen maatschappelijke functies, zoals de
Museumwoning en de Leeszaal in Vreewijk. De decentralisaties in de zorg, de vergrijzing
en de extramuralisering zullen de betekenis ervan alleen maar laten toenemen.
Havensteder doet er goed aan er scherp op toe te zien hoe haar maatschappelijke en
commerciële vastgoed een bijdrage kan leveren aan het ondersteunen en activeren van
wijkbewoners.
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