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EEN HUIS DANKZIJ VRIJWILLIGERSWERK

VOOR WAT,
HOORT WAT

Een bijdrage leveren aan de buurt in ruil
voor woonruimte of korting op de huur.
Er zijn woningcorporaties die deze
alternatieve manier van toewijzing
toepassen. Een win-winsituatie: de
corporatie krijgt er actieve bewoners
bij die bijdragen aan de leefbaarheid,
en de bewoners hebben een huis en
leren meteen de buurt kennen.
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Linda Van Damme (21) studeert psychologie in Amsterdam en
woont in één van de woningen die Stadgenoot beschikbaar stelde
voor Springlevende Wijk. Die zijn 60 vierkante meter, lekker ruim
voor een student. ‘Ik moet wel veel fietsen naar het centrum en de
universiteit, dat is het enige nadeel.’ De vacature zag ze op Facebook. ‘Het staat goed op je cv, en ik vind het leuk om me in te zetten
voor de wijk.’ Ze geeft wekelijks huiswerkbegeleiding aan basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8. ‘Dat bevalt goed. Er is zelfs een
wachtlijst voor de huiswerkklas.’
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‘Ik heb aardige buren en
vind het leuk om me voor
een achterstandswijk in
te zetten’

‘STUDENTEN IN EEN ANDERE BUURT DAN GEBRUIKELIJK’
Bij het concept Springlevende Wijk

het hen niet alleen om de woning gaat,

gen, maar tegelijkertijd hebben ze een

krijgen studenten een corporatiewo-

maar zich ook écht willen inzetten.’

bepaalde expertise waardoor buurt-

ning toegewezen in ruil voor wekelijks

ONBEVANGEN Het geselecteerde

kinderen tegen hen opkijken.’ Elk pro-

8 à 10 uur inzet in de wijk. Ze geven

team (tussen de vier en acht studen-

ject duurt zo’n 1,5 à 2 jaar, net als het

huiswerkbegeleiding, runnen een

ten) stelt vast waar de wijk behoefte

huurcontract. Inmiddels wonen 70 stu-

voorleesservice of helpen buurtbewo-

aan heeft. Een projectcoördinator

denten volgens dit concept in Amster-

ners hun tuinen opknappen.

houdt in de gaten of ze het beloofde

dam (Ymere, Stadgenoot en de De

TOETSEN Stichting Academie van de

werk ook echt uitvoeren. Fabriek: ‘Het

Key), Utrecht (Portaal) en Den Haag

Stad selecteert de studenten via een

bevalt ons erg goed. Studenten komen

(HaagWonen).

sollicitatie–procedure, vertelt project-

terecht in een heel andere buurt dan

www.academievandestad.nl/

leider Dora Fabriek. ‘Zo toetsen we of

gebruikelijk. Ze zijn jong en onbevan-

springlevendewijk
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Student Pedagogiek René van Berlo (24) woont bijna 2,5 jaar samen met zijn
ners. ‘We gaan alleen naar mensen die het zelf niet kunnen of echt een zetje
nodig hebben. Via een professional in de wijk krijgen we de aanmeldingen.’
Bijvoorbeeld van een man die door persoonlijke problemen al tien jaar niets
aan zijn tuin deed. ‘Na enig aandringen liet hij ons toe, en was uiteindelijk
hartstikke dankbaar.

‘INPLAATSERS’ HELPEN BUURTBEWONERS VOORUIT
Woensel-West was er begin deze eeuw slecht aan toe, met

wonen. En via verplicht vrijwilligerswerk kun je activiteiten

veel criminaliteit en (drugs)overlast. Daarom koos Trudo in

opzetten om kwetsbare, zittende huurders vooruit te helpen.’

2009 voor een rigoureuze aanpak: potentiële bewoners moes-

TUINPLOEG De ‘inplaatsers’ kiezen uit een lijst van 50 activi-

ten voortaan solliciteren op een woning. Als de commissie (met

teiten. Er is bijvoorbeeld een tuinploeg, een kindervakantie-

medewerkers van Trudo en leden van de bewonerscommissie)

week, dansles, Nederlandse taalles voor volwassenen en

de sollicitant geschikt vindt, mag diegene een woning huren

muziekles. Trudo ziet niets in een bureaucratische, strenge

met 100 euro korting op de huurprijs in ruil voor 10 uur vrijwil-

controle. ‘De kunst is mensen op een plek te krijgen waar ze

ligerswerk per maand.

het werk leuk vinden ’, zegt Bruinsma. ‘Op die manier is een

VOORUIT HELPEN Inmiddels zijn zo’n 190 bewoners op deze

urenregistratie onnodig. En als ze echt te weinig doen, raken

manier ingestroomd, vertelt programmamanager Nienke

ze hun korting kwijt.’

Bruinsma. ‘in de wijk komen zo geen nieuwe probleemgevallen

www.trudo.nl/wonen/Huurwoning/Inplaatsing
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vriendin in Woensel-West. Met nog drie anderen tuiniert hij bij buurtbewo-

SELECTIEVE WONING TOEWIJZING:
MAG DAT ZOMAAR?
Corporaties mogen (buiten algemeen geldende voorwaarden zoals inkomen) voorwaarden stellen aan nieuwe huurders. Ze moeten daar wel duidelijk over zijn en de criteria
moeten bijdragen aan rechtvaardige en evenwichtige woonruimteverdeling. Dat is zo
geregeld in de Huisvestingswet. In de Rotterdamwet zijn de mogelijkheden voor selectieve toewijzing om op leefbaarheid te sturen verder uitgebreid. Wel kunnen de toewijzingsregels per gemeente verschillen: binnen wettelijke kaders stellen zij ze vast. Daarom is
het belangrijk dat corporaties bij dit soort projecten nauw overleggen met gemeenten.

‘Ik volg een sociale studie,
dus vrijwilligerswerk leek
me leuk. En ik was ook gewoon
op zoek naar een woning’
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Marleen van Bergeijk (21) studeert in-

tal andere studenten heeft ze de studen-

dustrieel ontwerpen in Eindhoven en wil

tenwoningen voor Strijp-S ontworpen.

graag in Strijp-S wonen. Via haar studie-

‘Ons ontwerp kreeg de meeste stemmen

vereniging kreeg ze een uitnodiging voor

op Facebook.’ Marleen heeft ook het ini-

een bewonersavond en sindsdien is ze

tiatief genomen namens de andere bewo-

flink actief voor het project. Met een aan-

ners voor een kunstwerk in de entreehal.

geïnteresseerden daarom nu al bewoners.’

je? Met alleen lid worden van de Facebook-

ners sinds 2013 Matspunten voor het mee-

MEEPRATEN Het is heel simpel. Als je als

pagina kom je er dus niet.’

denken over het project Strijp-S. ‘Hoe meer

‘bewoner’ actief bent op de Facebookpa-

ZELF BEPALEN In het nog op te leveren

ze er verzamelen, hoe meer kans ze maken

gina SPACE-S en meepraat tijdens bijeen-

gebouw komen ongeveer 400 sociale

op een woning in 2016’, vertelt districts-

komsten, verzamel je punten om in aanmer-

huurwoningen waaronder 180 studenten-

manager Angelique Bellemakers van

king te komen voor een woning. Het moe-

woningen. Hoe die er precies gaan uitzien

Woonbedrijf. ‘ We merken dat er een hech-

ten volgens Bellemakers dan wel zinnige

bepaalt de gemeenschap zelf.

te gemeenschap klaar staat om de nieuwe

bijdragen zijn. ‘Waarom wil je op Strijp-S

www.space-s.nl/matspunten en

woningen te betrekken. We noemen de

wonen en hoe zie jij de gemeenschap voor

www.facebook.com/space040
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ALLEEN LID WORDEN OP FACEBOOK IS NIET GENOEG
In Eindhoven krijgen toekomstige bewo-

‘Ik vind het enorm stoer
dat Woonbedrijf samen
met ons als toekomstige
bewoners deze wijk
ontwikkelt’

