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1. INLEIDING 
 
 
 

 
Op 31 mei 2012 opent Het Parool met de bovenstaande kop op haar voorpagina (Damen 
en Schutten, 2012). Wat volgt is een artikel met de mening van expert Docters van 
Leeuwen, die geen heil meer ziet in het systeem van de woningcorporatie. Een 
krantenartikel met dit thema is in deze tijden geen uitzondering. In de pers wordt er 
regelmatig kritiek geuit op het functioneren van woningcorporaties. De laatste maanden 
zijn deze artikelen frequenter geworden, naar aanleiding van de problematiek van de 
Rotterdamse woningcorporatie Vestia, die haar geldzaken niet op orde had. 
 
Deze negatieve aandacht op de woningcorporaties geeft blijk van een sceptische 
publieke houding jegens de sector. Willen woningcorporaties door kunnen gaan met hun 
activiteiten, dan dienen zij duidelijker te maken wat hun nut is. Er is nog geen eenduidig 
antwoord op de vraag wat de taak van de woningcorporatie nu is. Verschillende visies 
nemen hierin verschillende standpunten aan. In een deel van deze visies komt naar 
voren dat de woningcorporatie zich alleen dient bezig te houden met volkshuisvesting. In 
een ander deel komt naar voren dat de corporatie juist die eigenschappen bezit om 
verder te gaan dan alleen volkshuisvesting: door op de hoogte te zijn van situaties op 
huishoudenniveau is de corporatie in staat sociaal beleid toe te passen wat de wijk en de 
bewoners vooruithelpt. Deze visies leiden echter niet tot overeenstemming over het 
takenpakket van de woningcorporatie. Waar zijn corporaties het beste in? En zijn de 
inspanningen die ze leveren die moeite waard? 
 
In deze scriptie zal worden ingegaan op deze vragen. Er zal worden gekeken naar van 
verschillende rollen die de corporatie aan kan nemen. Om te bepalen of er rollen zijn die 
meer succesvol zijn dan andere, worden de effecten van de interventies van 
woningcorporaties onderzocht. Daarbij zal niet worden ingegaan op de primaire taak van 
de corporatie, volkshuisvesting, maar zal de aandacht juist liggen op wat de corporatie 
daarnaast met haar middelen kan doen in de samenleving. Kernwoord daarbij is sociale 
stijging. Veel corporaties hebben besloten zich met dit thema bezig te houden, ondanks 
dat dit in eerste instantie niet veel raakvlakken lijkt te hebben met het verzorgen van 
huisvesting van personen in een lage sociaaleconomische klasse. De corporaties hebben 
verschillende ideeën achter het bevorderen van sociale stijging. Sommige interventies 
worden bijvoorbeeld uitgevoerd op buurtniveau, om een leefbare buurt te creëren waarin 
bewoners optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Anderen interventies zijn 
gericht op het ontwikkelen van individuele capaciteiten, door opleiding te bieden binnen 
de werkzaamheden van de corporatie zelf. Dit laatste type interventie ligt misschien nog 
verder van de kerntaak van woningcorporaties, aangezien het hier niet onmiddellijk om 
vooruitgang van huurders of wijken hoeft te gaan.  
 
Met het oog op de kritische blik van de samenleving naar de corporatie is het van belang 
meer inzicht te geven in de effecten van verschillende interventies. Het is nodig te 
onderzoeken welke activiteiten van de corporatie vruchtbaar zijn en welke rol van de 
corporatie daarin het beste past. Uit deze behoefte zijn de volgende onderzoeksvragen 
opgesteld: 
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Onderzoeksvragen 
 
In hoeverre leiden sociale stijgingsprojecten van woningcorporaties tot een vergrote kans 
op sociale stijging? In hoeverre hangt de rol van woningcorporaties samen met dit 
succes? 
 
 
 
Om deze vragen te beantwoorden zijn vijf sociale stijgingsprojecten van woningcorporatie 
Portaal en woningcorporatie De Goede Woning onder de loep genomen. Tussen februari 
en juli 2012 zijn verscheidene respondenten geïnterviewd en observaties bij de projecten 
uitgevoerd. 
 
Dit onderzoek tracht niet alleen in te haken op de kanttekeningen die door de 
samenleving zijn geplaatst bij de activiteiten van de woningcorporatie. Het onderzoek 
richt zich ook op de behoeften van de corporaties zelf. Zo geeft het onderzoek een 
literatuuroverzicht van visies op het fenomeen sociale stijging alsmede van de rol van de 
woningcorporatie. Deze visies worden door het veldwerk aangevuld met beelden uit de 
praktijk. Daarnaast kan dit onderzoek voor corporaties een handvat bieden bij het 
evalueren van de effecten van de eigen projecten. In het verleden is er weinig uitgebreid 
onderzoek verricht naar de link tussen sociale stijging en woningcorporaties. In deze 
tijden, waarin woningcorporaties meer in staat moeten zijn hun inspanningen te 
verantwoorden, is het belangrijk voor corporaties om na te denken over manieren om 
deze evaluatie vorm te geven. Deze scriptie hoopt daar een bijdrage aan te leveren. 
 

Leeswijzer 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zal in hoofdstuk 2 worden ingegaan op het 
fenomeen sociale stijging. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de rol van de 
woningcorporatie uitgelicht. Deze twee hoofdstukken vormen samen het theoretische 
kader van dit onderzoek. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de gebruikte 
onderzoeksmethode en in hoofdstuk 5 worden de resultaten van dit onderzoek 
beschreven. In hoofdstuk 6, de conclusie, wordt aan de hand van het theoretische kader 
en de onderzoeksresultaten een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. 
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2. SOCIALE STIJGING 
 
 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk staat sociale stijging centraal. Sociale stijging heeft te maken met de 
positie van mensen op maatschappelijke ladders (RMO, 2011). Uiteraard stijgen mensen 
niet alleen op deze ladders, ze kunnen ook dalen. Sociale stijging en daling vormen 
samen het begrip sociale mobiliteit. Deze mobiliteit kan worden gezien in twee 
perspectieven. Ten eerste kan men spreken van intergenerationele mobiliteit. Bij deze 
vorm meet men de sociale positie van een persoon af aan de positie van zijn of haar 
ouders. Vaak kijkt men dan ook naar de mate van invloed die de positie van de ouders 
op de kinderen heeft. De tweede vorm is intragenerationele mobiliteit. Hier kijkt men naar 
de ontwikkeling binnen iemands eigen leven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag in 
hoeverre het startpunt van een individu van belang is voor de latere positie.  
 
De VROM-raad heeft in 2006 het rapport ‘Stad en stijging’ gepubliceerd. In dit rapport 
komt de visie van de VROM omtrent sociale stijging aan bod. De VROM-raad 
onderscheidt vier routes naar sociale stijging: de eerste route loopt via het onderwijs. 
Onderwijs biedt kansen voor zelfontplooiing, kennisontwikkeling en het opdoen van 
sociale vaardigheden. Hiermee wordt de kans vergroot dat iemand een succesvolle stap 
naar de arbeidsmarkt kan zetten. Daarnaast bepalen eigen kwaliteiten en ambities het 
succes binnen het onderwijs. 
De tweede route is via de arbeidsmarkt. Ook deze route is afhankelijk van de ambities, 
potenties en netwerken van een individu. Vooruitkomen op de arbeidsmarkt betekent niet 
alleen een toename van het inkomen, maar ook het ontwikkelen van capaciteiten en het 
vergroten van het sociale netwerk.  
De derde stijgingsroute loopt via de wooncarrière. Het gaat dan om een verbetering van 
de woning en/of de woonomgeving. Een verhuizing is niet noodzakelijk om vooruit te 
komen op de woonladder: de renovatie of uitbreiding van het huidige huis is ook een stap 
vooruit. Daarnaast spreekt met ook van vooruitgang als de voorzieningen en leefbaarheid 
in de woonwijk zijn verbeterd. Sociale mobiliteit gaat in deze context vaak gepaard met 
het ontstijgen van het ouderlijk huis, een levensfase of juist een remmend sociaal 
netwerk.   
De laatste stijgingsroute gaat via de vrijetijdsbesteding. Recreatie, sport of cultuur 
beoefening kan leiden tot het ontwikkelen en verbeteren van competenties. Sommigen 
maken van hun hobby hun baan en komen zo vooruit op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn 
veel vormen van vrijetijdsbestedingen geschikt om het sociale netwerk uit te breiden. 
 
Wanneer men kijkt naar sociale stijging aan de hand van onderwijs en de arbeidsmarkt, 
zoals de VROM-raad doet in haar eerste twee stijgingsroutes, dan kan men spreken van 
sociale stijging in enge zin. De overige twee routes uit het rapport van VROM betrekken 
echter meer elementen bij het proces van sociale stijging. Woonomgeving en sociale 
netwerken worden hier in verband gebracht met sociale mobiliteit. Hier kan men spreken 
van sociale stijging in brede zin. De volgende paragraaf zal ingaan op sociale stijging in 
enge zin. De samenleving als meritocratie staat hier centraal. In paragraaf 2.3 zal in 
worden ingegaan op stijging in brede zin. Sociaal kapitaal, sociale omgeving van 
adolescenten en buurteffecten worden hier besproken. In paragraaf 2.4 wordt tenslotte 
nog een derde, postmoderne, opvatting van sociale stijging uiteengezet. 
 

2.2. Sociale stijging in enge zin 
In 1946 schrijft Bierbens De Haan in de ‘Economisch-statistische Berichten’ het 
volgende:  
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“Een maatschappij, in welke de maatschappelijke positie niet meer bepaald is door 
traditie en groepsverband, door stand en de maatschappelijke positie van het gezin, 
maar waar de nadruk  valt op individueele ontwikkeling, die door het onderwijs bevorderd 
wordt, moet ook de noodige gelegenheid geven tot stijging van maatschappelijke positie. 
Onnoodige belemmering hiervan wekt teleurstelling bij diegenen, bij wie aanwezige 
capaciteiten ontwikkeld zijn; zij leidt tot sociale spanningen. En bovendien, onze 
maatschappij heeft het hard noodig, dat de beste capaciteiten tot ontwikkeling komen en 
toegang geven tot de verantwoordelijke posities” (1946:333).  
 
Deze transitie in de maatschappij, waarin onderwijs een belangrijke rol speelt bij 
vooruitgang, heeft het denken over sociale stijging sterk beïnvloed. Hieronder wordt 
ingegaan op hoe de veranderingen in onze maatschappij, op het gebied van onderwijs 
en de arbeidsmarkt, hun effect hebben gehad op sociale stijging. Door in te gaan op het 
onderwijs en de arbeidsmarkt wordt een beeld gegeven van sociale stijging in enge zin. 
 
Sociale mobiliteit kan alleen plaatsvinden in een maatschappij waarin een sociale 
hiërarchie heerst (Bottero, 2005). Hoe meer sociale lagen er in een samenleving zijn, hoe 
meer mogelijkheden er zijn om sociaal te stijgen. In Nederland is, sinds het begin van de 
vorige eeuw, een dergelijke toename van sociale strata te zien (RMO, 2011). De 
verandering naar een industriële economie en later naar een diensteneconomie heeft 
ervoor gezorgd dat de Nederlandse arbeidsmarkt complexer is geworden. In Nederland  
ontwikkelde zich een hoger niveau van arbeidsdeling, wat een grotere behoefte aan 
gekwalificeerde arbeiders met zich meebracht (Ganzeboom e.a, 1995). Hierdoor is het 
systeem van sociale hiërarchie ingewikkelder en flexibeler geworden (Breen, 2004). 
Deze ontwikkelingen leiden tot de moderniseringsthese: door economische 
ontwikkelingen hebben kenmerken van ouders steeds minder invloed op de positie die 
hun kind kan bereiken; de strenge hiërarchie van sociale klassen neemt af (Ganzeboom 
e.a., 1995). Volgens deze these zou een dergelijke modernisering in elk land plaats 
moeten vinden dat overgaat van een industriële naar een postindustriële maatschappij. 
 
Een andere opvatting is dat de context van sociale stijging niet zozeer door het 
economische, maar door het politieke landschap wordt beïnvloed (De Graaf, 1995). 
Deels gebeurt dit indirect, doordat politieke besluiten de modernisering kunnen vertragen 
of versnellen. Deels gebeurt dit direct doordat subsidies of beleid bepaalt hoe belangrijke 
sociale instituties eruitzien. Deze instituties beïnvloeden de mogelijkheden tot sociale 
mobiliteit in de maatschappij. Men ziet ook in Nederland dat politieke besluiten omtrent 
sociale stijging van karakter zijn veranderd. Zo werd in de naoorlogse jaren sociale 
stijging als een recht gezien. Sociale barrières in de samenleving werden weggenomen 
en gelijke toegang voor iedereen werd gewaarborgd, zoals ook naar voren komt in het 
citaat van Bierbens De Haan. In de jaren ’90 veranderde de algemene opvatting over 
sociale mobiliteit. Sociale stijging is nu niet zozeer een recht, maar een plicht geworden. 
Het vinden van een baan en het participeren in sociale netwerken is eigen 
verantwoordelijkheid. Iedereen wordt geacht om talenten te ontplooien en die in te zetten 
voor een betere maatschappij. Vooruitkomen is dus niet alleen een individuele kwestie, 
het is een verantwoordelijkheid die men draagt voor de hele samenleving. Dergelijke 
politieke opvattingen hebben uitwerking op beleid omtrent subsidies, uitkeringen of 
regelgeving, en beïnvloeden zo de mogelijkheden van sociale stijging. 
 
Men zegt ook wel dat de Nederlandse maatschappij door bovenstaande economische, 
sociale en politieke ontwikkelingen verandert van een dichte samenleving naar een 
meritocratie (Ultee en Dronkers, 1995). Dit houdt in dat we een samenleving hebben 
waarin eenieders status niet gebaseerd is op toegeschreven, maar op verworven 
kwaliteiten. Deze transitie van de standenmaatschappij naar een meritocratie staat 
beschreven in afbeelding 1 (Jackson e.a., 2005).  
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De figuur laat zien dat afkomst in de huidige 
meritocratische samenlevingen vrijwel geen invloed 
meer heeft op iemands ‘sociale eindpositie’ (de lijn 
tussen ‘O’ en ‘D’). De rol van onderwijs wordt hierin 
juist steeds groter (de lijn tussen ‘E’ en ‘D’). Afkomst 
kan invloed hebben op onderwijsresultaten, maar 
deze invloed wordt steeds kleiner (de lijn tussen ‘O’ 
en ‘E’).  In een perfecte meritocratie kan de ‘O’ uit dit 
schema gehaald worden en bestaat alleen nog de lijn 
tussen ‘E’ en ‘D’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1:  
Transitie naar meritocratie.  
Bron: Jackson e.a., 2005 

 
In een meritocratie neemt niet alleen de hoeveelheid sociale strata, maar dus ook de  
hoeveeldheid van mogelijkheden voor sociale mobiliteit toe. Schumpeter (1927:165) 
beschreef in de jaren ’20 al dat een dergelijke toename van de mogelijkheden van van 
invloed was op de sociale klassen die we van oudsher onderscheiden: 
 
“Each class resembles a hotel or an ominibus: always full, but always of different people”. 
 
Sociale mobiliteit is nu, vaker dan vroeger, voor veel mensen een doel in het leven 
(Bottero, 2005). Onderzoekers meten in de westerse landen sinds de jaren ’50 dan ook 
een relatief grote toename van sociale mobiliteit. Stijgen lijkt de norm en daarom komt de 
vraag op of het nog zin heeft om in sociale klassen van de samenleving te denken. Het 
lijkt nu waardevoller om mate van mobiliteit in plaats van positie van de klasse met elkaar 
te vergelijken. De vier stijgingsroutes van de VROM-raad zijn een goed voorbeeld van 
deze ontwikkeling, aangezien sociale stijging aan de hand van deze routes wordt gezien 
als een proces, en niet als een optelsom van verschillende posities. 
Een andere optie is om te kijken in hoeverre de sociale klassen veranderen. Schumpeter 
(1927:165) zei het volgende over sociale klassen: 
 

2.2.1 Problemen omtrent stijgingsroutes in de meritocratie 
Sinds de transitie naar een meritocratie is het belang van het onderwijs en de 
arbeidscarrière voor sociale stijging toegenomen. Het is echter nog niet zo dat het 
Nederlandse onderwijsstelsel en de arbeidsmarkt sociale stijging kunnen garanderen. 
Hieronder worden een aantal problemen omtrent deze stijgingsroutes besproken. 

 
Onderwijs 
In het onderwijs blijkt dat de verschillen tussen leerlingen in Nederland, gelet op cito-
scores, steeds groter worden (Schiller, 2011). De enorme verbetering van de cito-scores 
heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden onder een kleine groep leerlingen. Andere 
‘achterstandsleerlingen’ maken slechts een kleine positieve ontwikkeling door, die niet 
leidt tot een hogere participatie aan het vwo of de havo. Daarnaast is er een trend te 
zien, waarin leerlingen niet altijd het niveau van middelbaar onderwijs kiezen wat op 
basis van cito-scores of schooladvies het beste bij ze past. Vooral kinderen met een 
lagere sociaaleconomische achtergrond kiezen vaker een lager niveau dan is 
geadviseerd (RMO, 2011). De kloof tussen leerlingen wordt hierdoor steeds groter.  
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Ook binnen het middelbaar en voortgezet onderwijs is er een grote afstand tussen de 
succesleerlingen en de achterstandsleerlingen (Schiller, 2010). Het aanvangsniveau is 
heel bepalend voor het succes dat iemand uit zijn of haar opleiding kan halen (WWR, 
2009). Zo is de uitval van leerlingen van het vmbo vele malen hoger dan binnen de havo 
of vwo. Vervolgens is de uitval bij het mbo relatief vier keer zo groot als de uitval bij 
hogere leerwegen. 
 
Dergelijke bevindingen komen ook terug in andere landen. In vele landen is daarbij  
aangetoond dat kinderen van een lage sociaaleconomische klasse slechter op school 
presteren dan kinderen uit een hoge sociaaleconomische klasse (Arnove en Clements, 
2009). Deze kinderen zijn dan ook ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs. Een 
logische verklaring hiervoor is de erfelijkheid van intelligentie. Toch blijkt dat niet alleen 
deze erfelijkheid een rol speelt bij de kans op vooruitgang in het leven, maar ook de 
sociale leefomgeving (Turkheimer e.a, 2003). Volgens Lareau (2003) heeft dit te maken 
met verschillende opvoedingsstijlen die verschillende klassen er op nahouden. Zo blijkt 
dat de nadruk in het opvoeden bij middenklasse ouders ligt op het creëren van kansen 
op ontplooiing en ontwikkeling. Deze ouders zijn erg betrokken bij de bezigheden van 
hun kind en hechten waarde aan sociale activiteiten. School en loopbaan staan centraal. 
Op deze manier ontwikkelen de kinderen vaardigheden op een breed terrein en 
verwerven ze sociale competenties. Ouders uit lagere sociale klassen hanteren 
daarentegen een andere opvoedstijl. De bemoeienis van deze ouders met hun kinderen 
is veel minder intensief. Bezorgdheid en bescherming staan centraal. Buitenschoolse 
activiteiten worden minder gestimuleerd en kinderen brengen meer tijd door binnen de 
familie en in de directe omgeving. Ouders nemen een afstandelijke houding aan tegen 
school en professionals in het algemeen. In deze situaties leren kinderen vooral zichzelf 
vermaken en komen minder in situaties waarin ze worden aangesproken op hun gedrag 
of hun vermogen om iets te presteren. 
 
Ondanks het idee van een toegenomen gelijkheid blijkt dat, voor het onderwijs, de 
betekenis van de sociaaleconomische achtergrond eerder toe dan afneemt (Schiller, 
2010). In de vroegere, dichte, samenleving had de sociale positie van de ouders direct 
invloed op de hoogst haalbare positie van het kind. Deze invloed is nu minder direct, 
maar speelt via een omweg nog steeds een rol van betekenis (De Graaf en Luijkx, 1995). 
De levensstijl en thuissituatie bepalen hoe kinderen hun bekwaamheden ontwikkelen en 
inzetten. In paragraaf 2.3.3 zal nader op deze ontwikkeling worden ingegaan. Afbeelding 
2 laat verschillende stijgingsroutes zien: de oude situatie van een dichte samenleving, de 
route in een meritocratie en de werkelijke situatie die toepasbaar is op Nederland.  
 
Afbeelding 2: Stijgingsroutes via onderwijs. Naar De Graaf en Luijkx,1995 
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Concluderend valt uit de wetenschappelijke literatuur en de bovenstaande figuur af te 
lezen dat het in Nederland niet vanzelfsprekend is dat ons onderwijssysteem ruimte biedt 
voor de ‘onderwijsroute naar sociale stijging’. Dit, omdat het huidige Nederlandse 
onderwijssysteem de ongelijke verdeling van kansen niet helemaal op schijnt te lossen. 
Daarnaast kunnen scholen weinig invloed uitoefenen op de meer of minder remmende 
thuissituaties en opvoedingsstijlen die verschillende sociaaleconomische klassen er op 
nahouden. 
 

Arbeidsmarkt 
Naast de belemmeringen op stijgingsroute onderwijs blijken er ook op de stijgingsroute 
arbeidsmarkt enkele obstakels te zijn (RMO,2011). Uit een studie van de afgelopen 
decennia blijkt dat er in Nederlands sprake is van inter- en intragenerationele sociale 
stijging via de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat de burgers, sinds 1914, gemiddeld een 
hogere beroepsstatus hebben dan oudere geboortecohorten. Daarnaast is de status van 
iemands huidige of laatste beroep over het algemeen hoger dan de status van het eerste 
beroep. Het verschil tussen deze twee beroepen wordt ook groter in latere cohorten, wat 
wil zeggen dat de kans dat iemand sociaal stijgt is nu groter is dan vroeger. 
In deze ontwikkelingen zijn echter wel enkele zaken noemenswaardig. Ten eerste is er 
een verschil tussen de positie van man en vrouw. Vrouwen hebben over het algemeen 
een lagere beroepsstatus dan mannen. Zo zijn er relatief weinig vrouwen met een 
leidinggevende functie en zitten er relatief veel vrouwen in de klasse van de 
routinearbeiders. Bovendien is de kans dat vrouwen carrière maken en eindigen met een 
betere beroepsstatus dan waarmee zij begonnen, momenteel meer dan twee keer zo 
klein als dat bij mannen is. Het verschil tussen man en vrouw wordt echter kleiner 
naarmate de tijd vordert.  
Daarnaast valt op dat, vanaf de jaren ’60, de kans op inter- en intragenerationele sociale 
daling steeds groter wordt, vooral bij mannen.  
Ten derde blijkt bij nader onderzoek dat er binnen sommige beroepsgroepen er veel 
minder kans op mobiliteit bestaat. Kleine zelfstandigen en boeren hebben relatief weinig 
kans op kinderen die zullen eindigen met een hogere beroepsstatus.  
 
Als we naar de cijfers kijken, dan lijkt de sociale positie van ouders steeds minder invloed 
te hebben op de uiteindelijke positie van hun kinderen, zoals verwacht wordt in een 
meritocratie. Deze invloed is echter nog niet helemaal weggenomen ( De Graaf en Luijkx, 
1995). Zoals hierboven beschreven blijkt dat de sociaaleconomische status van ouders 
indirect invloed heeft op de resultaten van hun kinderen via het onderwijs. Deze 
resultaten bepalen op hun beurt in grote mate de kans op stijging op de arbeidsmarkt. 
Vandaar dat met kan spreken van een indirecte invloed van de status van de ouders op 
die van hun kinderen. 
Daarnaast hebben de kenmerken van ouders ook een directe invloed op de 
arbeidscarrière van hun kinderen. Zo blijkt de beroepsstatus van de vader, los van het 
onderwijs, van belang voor het eerste beroep van zijn kind. Om hetzelfde niveau te 
bereiken dienen kinderen van ouders met een lagere sociale status dus meer te stijgen 
op de arbeidsmarkt dan kinderen van ouders met een hogere status. 
 
De meritocratisering van de arbeidsmarkt vindt in een ander tempo plaats dan de 
veranderingen binnen het onderwijs (Wolbers en de Graaf, 1996). De expansie van het 
educatieve systeem en de forse toename van het aantal leerlingen in het middelbaar en 
hoger onderwijs gaat sneller dan de expansie van de arbeidsplaatsen voor hoger 
opgeleiden. Dit betekent dat de waarde van een diploma is gedaald; er zijn immers 
minder arbeidsplekken te verdelen onder een grotere groep hoger opgeleiden. Dit 
verschijnsel noemt men diploma-inflatie. Het gevolg hiervan is dat mensen geneigd zijn 
banen aan te nemen onder hun niveau. In Nederland geldt dit vooral voor de hoogst 
opgeleide personen. Ook deze ontwikkeling remt sociale stijging via de arbeidsmarkt. 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat de arbeidsmarkt de afgelopen jaren heeft gediend als een 
forum waarbinnen sociale stijging goed plaats kan vinden. Toch gelden deze kansen niet 
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voor alle burgers in gelijke mate (Wolbers en de Graaf, 1996). Ondanks dat de 
verschillen tussen ‘meekomers’ en ‘achterblijvers’ niet zo groot lijken te zijn als in het 
onderwijs, is het belangrijk om eventuele stratificatie op de arbeidsmarkt in de gaten te 
houden. Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat de kans op sociale stijging via 
de arbeidsmarkt wordt ingeperkt door de huidige diploma-inflatie. 

 

2.3 Sociale stijging in brede zin 
Zoals hiervoor besproken is sociale stijging al lang niet meer alleen een kwestie van 
positie van ouders. Via onderwijs en arbeid zijn er legio mogelijkheden om vooruit te 
komen in onze maatschappij. Er zijn echter veel meer fenomenen die sociale stijging, 
direct of indirect, kunnen bevorderen of tegenhouden. Een voorbeeld hiervan is de is 
invloed van het opleidingsniveau en de opvoedstijl van ouders op stijgingskansen van 
kinderen in het onderwijs, zoals besproken in paragraaf 2.2.1. Dit proces laat zien hoe de 
gezinsomgeving een rol heeft bij sociale mobiliteit. Deze invloed van de sociale omgeving 
van adolescenten wordt samen met het concept sociaal kapitaal en het idee over 
buurteffecten besproken in deze paragraaf. Door deze thema’s in acht te nemen, wordt 
een beeld geschetst van sociale stijging in brede zin. 
 

2.3.1 Sociaal kapitaal 
Sociaal kapitaal is een belangrijk concept uit de sociologie. Kern van het concept is dat 
het individu baat kan hebben bij zijn of haar participatie in groepen of in een 
maatschappij (Portes, 1998). De voordelen die iemand uit het sociale netwerk om hem of 
haar heen kan halen, kunnen leiden tot sociale stijging. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
informatie die men kan gebruiken of ‘via-via’ contacten die iemand vooruit helpen 
(Bourdieu, 1985).  
 
Glen Loury (1977) ziet sociaal kapitaal als een onvermijdbaar product van onze 
maatschappij. Mensen komen vooruit in het leven door de capaciteiten die ze bezitten. 
Maar dit gebeurt nooit individueel. De sociale context waarin iemand zich beweegt is van 
grote invloed op het pad dat iemand uiteindelijk zal bewandelen. De wisselwerking 
tussen de sociale context en de mogelijkheden die een individu heeft kan worden gezien 
als sociaal kapitaal. Aangezien de sociale context voor iedereen anders is, verschilt het 
sociaal kapitaal per persoon en zullen kansen nooit gelijk zijn voor iedereen.  
 
Coleman (1998) bouwt verder op de ideeën van Loury en stelt dat sociaal kapitaal altijd 
bestaat uit sociale structuren die handelingen van actoren (personen of organisaties) 
binnen de maatschappij faciliteren. Als men kijkt naar sociaal kapitaal dan kan men altijd 
drie zaken herkennen. Ten eerste onderscheid men de eigenaar van het sociaal kapitaal 
(degene die aanspraak maakt op het kapitaal). Ten tweede vindt men de bron van het 
sociaal kapitaal (diegene die toestemt met de aanspraak en deze waar nodig faciliteert). 
Ten derde is er het kapitaal zelf (vaak in de vorm van informatie of contacten).  
 
Bovenstaande denkers zien dat het hebben van een sociaal netwerk een vereiste is om 
te profiteren van sociaal kapitaal. Zij gaan er vanuit dat hechte gemeenschappen een 
goede voedingsbodem zijn voor nuttige contacten die iemand hogerop kunnen brengen 
in het leven. Granovetter (1974) was de eerste die vanuit een andere invalshoek naar 
sociaal kapitaal keek. Hij stelt dat het sociaal kapitaal wat men verkrijgt via bredere 
contacten, die tot buiten de eigen netwerken leiden, veel waardevoller zijn. Deze 
connecties brengen vaak nieuwe informatie met zich mee en spreiden zich over het 
algemeen verder uit dan de meest hechte netwerken. Dit is de  ‘strength of weak ties’. 
Deze zwakkere connecties leiden over het algemeen sneller tot bijvoorbeeld een nieuwe 
baan dan de hechtere contacten. 
 
Burt (1992) heeft een soortgelijke opvatting. Hij ziet dat hechte netwerken de werking van 
sociaal kapitaal voor het individu belemmeren. Een veelheid van contacten zorgt voor 
een enorme hoeveelheid aan informatie. Een persoon in een groot netwerk moet in staat 
zijn om veel informatie te filteren en de elementen eruit te halen die voor hem of haar 
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nuttig kunnen zijn. Burt stelt dat sociale mobiliteit gemakkelijker ontstaat uit ‘gaten’ in 
netwerken. Deze gaten worden immers ingevuld door mensen die verder weg staan van 
het netwerk dan de gemiddelde persoon uit de gemeenschap. Deze ‘buitenstaanders’ 
nemen unieke informatie mee die van buiten het bestaande netwerk komt. Deze 
informatie kan tot nieuwe inzichten en kansen leiden. Deze ideeën komen terug in het 
werk van Putnam (2000). Hij ziet een verschil tussen ‘bonding ties’, de connecties die 
leiden tot een hechte, kleinschalige gemeenschap en ‘bridging ties’, connecties die tot 
buiten de hechte gemeenschap leiden. Volgens Putnam zijn de bonding ties nuttig om 
mensen op hun plek te laten voelen. Ze kunnen helpen bij zaken als integratie of leveren 
steun aan mensen in moeilijke tijden. Bridging ties zijn minder hecht en  wijdverspreid: ze 
kunnen leiden tot buiten de eigen omgeving. Ze brengen veel nieuwe informatie mee en 
zijn daarom geschikter dan bonding ties om sociale mobiliteit te genereren.  
 
Bovenstaande wetenschappers stellen dat sociaal kapitaal een goed is wat je kan helpen 
hogerop te komen. Maar waar bestaat sociaal kapitaal uit? Portes (1998) onderscheidt 
drie aspecten die voorkomen als sociaal kapitaal. Ten eerste gaat het dan om sociale 
controle. Deze vorm van sociaal kapitaal leent zich goed voor het disciplineren van 
mensen binnen het netwerk. Sociale controle kan de vertrouwensband tussen de 
mensen van het netwerk vergroten, waardoor transacties van sociaal kapitaal (zoals 
bijvoorbeeld het doorgeven van gevoelige informatie) makkelijker wordt. Het gaat hier 
voornamelijk om bonding ties of het versterken van deze ties. 
Ten tweede gaat het om steun van familie.  Dit is sociaal kapitaal dat doorgegeven wordt 
van generatie op generatie. Het beslaat onder andere hulp van ouders bij de ontwikkeling 
van hun kind. Het gaat ook hier voornamelijk om bonding ties. 
Ten derde kan sociaal kapitaal bestaan uit voordelen die voortvloeien uit netwerken 
buiten de eigen familie. De meeste ideeën over sociaal kapitaal zijn gericht op dit laatste 
aspect. Het gaat dan om contacten die onder bridging ties vallen. Zoals eerder gezegd 
zien een aantal wetenschappers vooral deze contacten als waardevol voor sociale 
stijging op het gebied van bijvoorbeeld iemands carrière. 
 
Sociaal kapitaal heeft niet altijd positieve uitkomsten. Onderzoek toont bijvoorbeeld dat, 
wanneer leden van een gemeenschap kunnen profiteren van sociaal kapitaal, dit ook 
betekent dat buitenstaanders hier niet van kunnen profiteren (Portes, 1998). In extreme 
gevallen ontstaat hierdoor een scheidslijn in de maatschappij: sommigen ‘horen er bij’ en 
andere niet. Daarnaast blijkt dat sociale controle niet alleen een vertrouwensband 
versterkt en mensen kan ‘disciplineren’, maar ook de vrijheid van een individu kan 
beperken. Wanneer iemand andere opvattingen heeft dan de andere leden van de groep, 
kan sociale controle een pressie zijn die ertoe leidt dat deze persoon geen mogelijkheid 
heeft om naar zijn of haar opvattingen te leven. Een laatste negatief effect vindt plaats 
wanneer sociaal kapitaal leidt tot de vorming van een groep die niet goed kan worden 
opgenomen in de maatschappij. In sommige gevallen zijn de mores onder groepsleden 
zo afwijkend van de rest van de maatschappij, dat de leden van de groep niet kunnen 
participeren in de samenleving. Een voorbeeld hiervan is iemand die door deelname in 
een crimineel circuit zo veel informatie over dit circuit heeft opgedaan, dat de andere 
groepsleden hem niet meer zomaar laten begaan in de ‘buitenwereld’. Hij of zij zal dan in 
de samenleving moeten handelen conform de regels de criminele groep en niet zo zeer 
conform de regels van de gehele maatschappij.  
 
Als men het bovenstaande samenvat, dan blijkt dat sociaal kapitaal een belangrijke 
katalysator kan zijn voor sociale stijging. Wanneer sociale banden niet verstikkend zijn, 
kunnen contacten waardevolle informatie aanleveren. Deze informatie kan worden 
gebruikt om hogerop te komen in het leven en eenieders kansen te vergroten. Binnen de 
sociale wetenschap is men het er echter niet over eens of de contacten waardevoller zijn 
naarmate ze hechter zijn. 
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2.3.2 Buurteffecten 
Sociale netwerken zijn van oudsher gebonden zijn aan iemands woonomgeving 
(Wellman en Leighton, 1979). Vóór de ontwikkeling van moderne communicatiemiddelen 
was nabijheid van belang om contact te leggen: het was alleen mogelijk om mensen te 
ontmoeten die zich op geringe afstand bevinden. Aangezien het leven van mensen zich 
voornamelijk afspeelde binnen een lokale commune, waren contacten op lange afstand 
niet gebruikelijk. Daardoor speelde de omgeving waarin iemand leefde een belangrijke 
rol in de sociale netwerken die hij of zij kon ontwikkelen en daarmee in het sociaal 
kapitaal dat iemand kon vergaren.  
 
Onder een deel van de wetenschappers bestaat het idee dat in moderne tijden deze 
lokale omgeving steeds minder belangrijk wordt voor de sociale netwerken en sociaal 
kapitaal (Forrest en Kearns, 2001). Dit omdat een groot deel van de mensen nu toegang 
heeft tot die nieuwste communicatie- en vervoersnetwerken, die contacten over een 
lange afstand mogelijk maken. Sociale netwerken strekken zich uit over grote afstanden 
en de hechte, lokale gemeenschappen van oudsher verbrokkelen (Wellman en Leighton, 
1979). Toch blijkt er een speciale rol weggelegd voor de woonbuurt (Forrest en Kearns, 
2001, Van Kempen, 2010). Ondanks de moderne technologieën is het de buurt waar we 
directe ontspanning zoeken en afleiding van ons netwerk. Zeker voor minder mobiele 
groepen (kinderen, ouderen, mensen met een lager inkomen), blijft de woonbuurt een 
belangrijk gegeven. De buurt kan volgens Forrest en Kearns (2001) gezien worden als 
een van de arena’s waar burgerschap wordt ervaren en de gedeelde identiteit, die 
belangrijk is om sociaal kapitaal in te zetten, wordt gevormd. 
 
In de wetenschappelijke literatuur is veel geschreven over de effecten die de woonbuurt 
op iemands kansen en mogelijkheden heeft. Vaak gaat het bij deze buurteffecten om 
negatieve of remmende invloed van de leefomgeving. Een belangrijke bijdrage aan de 
ideeën hierover is geleverd door W.J. Wilson in zijn boek  The Truly Disadvantaged’ 
(1987). Hierin beschrijft Wilson hoe er een onderklasse wordt gecreëerd en onderhouden 
doordat er in steden homogene buurten ontstaan. In deze buurten wonen veelal 
kansarme mensen, de werkeloosheid is hier hoog. Deze omgeving is voor de bewoners 
alles behalve stimulerend: het is moeilijk om uit de malaise van de buurt te komen en 
hogerop te klimmen.  
 
Wetenschappers hebben een aantal mechanismen gevonden, die ten grondslag liggen 
aan het feit dat bewoners van ‘slechte buurten’ weinig kansen krijgen om hogerop te 
komen. Een belangrijke bevinding is dat er in een homogene, arme, buurt weinig 
rolmodellen kunnen zijn (Small en Newman, 2001). Mensen worden hierdoor niet 
gestimuleerd een goed voorbeeld te volgen. Daarnaast kan een buurt gestigmatiseerd 
zijn: wanneer iemand uit een bepaalde wijk komt, worden daar door andere conclusies 
over de persoonlijkheid van de bewoner uit getrokken. Dit kan leiden tot het mislopen van 
kansen, bijvoorbeeld doordat iemand niet wordt aangenomen voor een baan naar 
aanleiding van zijn of haar woonadres. Een ander probleem van dergelijke homogene 
buurten kan zijn dat er weinig goede voorzieningen in de omgeving te vinden zijn. Vaak is 
er een gebrek aan goede scholen, kinderopvang of sociale hulp in deze wijken. Ook kan 
het leven in een ‘slechte buurt’ leiden tot een bepaalde buurtcultuur. Bewoners leren 
eigenschappen aan die in hun buurt ‘normaal’ zijn, maar door een groot deel van de 
maatschappij als onwenselijk worden gezien.  
  
Als men uitgaat van deze modellen, kan een woonbuurt de kansen voor sociale stijging 
temperen of juist bevorderen. Dit heeft ertoe geleid dat veel beleidsmakers het belang in 
zijn gaan zien van sociaal heterogene woonbuurten, waarin contact met verschillende 
mensen mogelijk is (Musterd, Oostendorf en De Vos, 2010). Dit moet een negatieve 
spiraal van buurtbewoners voorkomen. Het effect van dergelijk beleid is echter niet 
helder. Galster (2007) meet dat het voor kansarmere bewoners positief kan uitpakken 
wanneer zij in een ‘goede buurt’ wonen. Het is echter niet duidelijk of er ook nadelige 
effecten van een dergelijk mix zijn voor de bewoners met een hogere 
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sociaaleconomische positie. Een instroom van mensen met een lagere positie zou 
bijvoorbeeld het imago van de wijk kunnen schaden en negatieve stigmatisering kunnen 
veroorzaken. 
Uit onderzoek van Uitermark, Duyvendak en Kleinhans (2007) blijkt ook dat het mengen 
van buurten geen vooruitgang van de kansarme bevolking hoeft te betekenen. Contact 
tussen verschillende groepen buurtbewoners is gering en er is geen duidelijke aanwijzing 
dat mensen kunnen profiteren van bridging ties.  
 
Een wetenschappelijke bevinding is dat sociale investeringen in een ‘slechte buurt’ niet 
voor een verbetering van de buurt zelf hoeven te zorgen, maar wel een positieve invloed 
kunnen hebben op individueel niveau (Andersson en Bråmå, 2003). De wijk kan dan 
gezien worden als ‘springplank’: kansarme bewoners komen in dan de wijk wonen en 
kunnen door de aanwezige voorzieningen vooruitgaan op de maatschappelijke ladder. 
Vervolgens verlaten zij, wanneer zij daartoe in staat zijn, de buurt voor een betere 
leefomgeving. Hun plek in de buurt wordt daarna opgevuld door nieuwe, kansarme 
instromers. De kenmerken van de buurtbewoners veranderen door een dergelijk proces 
schijnbaar niet, want door de instroom blijft het aantal mensen met een lage 
economische klasse blijft gelijk. Toch zijn de oud-bewoners op individueel niveau sociaal 
gestegen voordat zij de buurt verlieten, al valt dit niet direct waar te nemen uit 
buurtstatistieken. 
 
De processen die in deze paragraaf beschreven staan hebben veel raakvlakken met 
sociaal kapitaal. Bij buurteffecten staat contact met anderen centraal. Dit contact kan 
remmend of bevorderend werken op sociale stijging. Het gaat dus om contacten die 
sociaal kapitaal kunnen genereren. Daarom kan sociaal kapitaal als een belangrijk 
concept binnen de ideeën over buurteffecten worden gezien. 
 
Het is lastig in te schatten in hoeverre de woonbuurt van invloed is op de mogelijkheden 
tot sociale stijging (Blaauw, 2010). Amerikaanse voorbeelden uit getto’s laten zien dat het 
moeilijk is te ontsnappen aan de negatieve sociaaleconomische effecten van een 
homogene, ‘slechte’ buurt. Het is echter de vraag of het creëren van een stimulerende, 
gemengde woonbuurt echt hout snijdt als het gaat om het genereren van de sociale 
stijging van kansarme bewoners. 
 

2.3.3 Sociale omgeving van adolescenten 
De effecten van de woonomgeving op het vormen en gebruiken van sociale netwerken 
kunnen vooral bij jongeren groot zijn (Visser, 2012). Zoals in de vorige paragraaf 
besproken kunnen buurteffecten vooral opspelen bij jongeren, aangezien deze minder 
mobiel zijn dan volwassenen. Vaak zijn zij afhankelijk van anderen om zich buiten de 
buurt te verplaatsen. Daarnaast zijn de aanwezigheid van goede, educatieve 
voorzieningen en het contact met rolmodellen in de buurt juist voor jongeren van belang 
voor hun ontwikkeling (Leventhal en Brooks-Gunn, 2000). Rolmodellen en sociale 
netwerken in ‘betere buurten’ kunnen vaak meer sociaal kapitaal genereren dan 
rolmodellen in slechtere buurten (Galster, 2005). 
 
Toch ondervinden een aantal wetenschappers dat buurteffecten bij jongeren gering zijn 
(Visser, 2012). Er zijn echter wel andere processen in de woonomgeving  die  vooral bij 
jongeren effect hebben op hun kansen voor sociale stijging. Doordat zij beïnvloed 
worden door de mensen om zich heen, spelen niet alleen ruimtelijke maar ook sociale 
processen een rol bij de ontwikkeling van kinderen. Elliott e.a. (2006) stellen dat school 
en de sociale kringen van jongeren grote invloed hebben op hun kansen later. Deze twee 
factoren zijn van belang voor het succes op latere leeftijd. Opleidingsniveau speelt zo 
een rol in iemands mogelijke positie op de arbeidsmarkt. De sociale contacten van 
jongeren kunnen de ontwikkeling van adolescenten stimuleren of juist remmen. ‘Peer 
groups’ kunnen inspirerend zijn en ervoor zorgen dat jongeren aan de slag gaan, maar 
kunnen ook maken dat jongeren geen aandacht schenken aan hun opleiding of zelfs het 
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foute pad op gaan. Wat er tijdens de jonge jaren gebeurt, heeft dus invloed op iemands 
sociale stijging.  
 
Ook het opleidingsniveau en de opvoedingsstijl van ouderen hebben een effect op het 
opleidingsniveau dat hun kinderen kunnen behalen, zoals besproken in paragraaf 2.2.1. 
Deze kansen tijdens de jonge jaren hebben op hun beurt weer invloed op de kansen die 
iemand als volwassene krijgt. Furstenberg e.a. (1999) zien dat familieomstandigheden 
waarin iemand opgroeit ook nog op een andere manier invloed hebben op het succes 
van jongeren. Enerzijds gaat het dan om de interactie van de ouders binnen het gezin. 
Vertrouwen, regels en het maken van beslissingen spelen hier bijvoorbeeld een rol in. 
Anderzijds gaat het om hoe ouders de wereld buiten het gezin filteren voor hun kinderen. 
Ouders zijn ‘mediators’ tussen de leefomgeving en de kinderen. Zij bepalen bijvoorbeeld 
waar het gezin gaat wonen, naar welke school de kinderen gaan of in welke mate 
voorzieningen worden gebruikt. Dit is te vergelijken met bonding ties die sociaal kapitaal 
kunnen genereren. 
Wanneer ouders een rol hebben van mediator tussen de omgeving en het kind, dan is te 
verwachten dat de leefomgeving hier een invloed op heeft. Er is dan een indirect verband 
tussen de leefomgeving en de uitkomsten van jongeren op latere leeftijd.  
Furstenberg en collega’s (1999) zien hoe ouders er verschillende opvoedstrategieën op 
nahouden. Zo zijn er preventieve en bevorderende strategieën. Preventieve strategieën 
zijn bedoeld om kinderen buiten gevaar te houden. Bevorderende strategieën stimuleren 
de kansen en ontwikkeling van het kind. Deze strategieën zijn vaak aangepast aan de 
leefomgeving. Zo kan men verwachten dat ouders die in een ‘slechte buurt’ wonen meer 
gebruik maken van preventieve strategieën. Het idee achter deze strategieën is dat 
ouders, die hun opvoeding aanpassen aan de leefomgeving, ervoor zouden kunnen 
zorgen dat de negatieve invloed van de leefomgeving beperkt wordt en  de positieve 
invloed benut wordt. Op die manier kunnen ouders negatieve buurteffecten temperen en 
de sociale stijging van hun kinderen vergroten.   
 

2.4 Sociale stijging 2.0 
Eerder is besproken hoe de veranderende maatschappij ervoor heeft gezorgd dat men 
anders kijkt naar sociale stijging. Onderwijs en inkomen spelen een grotere rol dan 
vroeger en ook sociale netwerken en de leefomgeving blijken van invloed te zijn op de 
mogelijkheden om sociaal te stijgen. De punten waartussen men sociale stijging meet 
zijn met deze verandering ook vernieuwd: als men nu alleen kijkt naar individuele titel, 
baan of stijging ten opzichte van de ouders, neemt men slechts een fractie van de 
kansen op mobiliteit mee. Deze ontwikkelingen hebben gezorgd voor een postmoderne 
opvatting van sociale stijging. 
 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijk dat respondenten het gevoel kunnen hebben dat ze 
sociaal zijn gestegen, zelfs als dit volgens de meting aan de hand van de 
bovengenoemde ‘klassieke variabelen’ niet zo is (Goldthorpe e.a., 1980). Sociale 
mobiliteit wordt volgens het onderzoek van Goldthorpe vooral waargenomen wanneer 
persoonlijke inspanningen tot vooruitgang leiden. Zo gaat een hoger loon vaker met een 
notie van sociale stijging gepaard, wanneer deze is verkregen door middel van stakingen 
of individuele gesprekken. Wanneer de loonsverhoging doorgevoerd is naar aanleiding 
van een algemene verandering binnen een het bedrijf of van een wetswijziging, dan zal 
een werknemer dit vaak nauwelijks zien als sociale stijging. 
Daarnaast blijkt dat niet alleen inkomen of opleiding ten grondslag liggen aan sociale 
stijging, het gaat vooral om de kansen die iemand meent te hebben. Vooruitgang wordt 
voor velen niet uitgedrukt in een diploma of een salaris, maar in de kansen die iemand 
krijgt. Deze kansen kunnen alleen tot sociale stijging leiden, wanneer iemand de 
eigenschappen bezit om de kansen te benutten. Voor sociale mobiliteit is het dus nodig 
dat iemand genoeg controle heeft over zijn of haar leven om kansen te herkennen en te 
gebruiken. Alleen dan is men in staat een inspanning te leveren die nodig is voor de 
persoonlijke notie van sociale vooruitgang.  
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Het idee over het benutten van kansen staat centraal in de literatuur over ‘empowerment’ 
(Kabeer, 2002). Empowerment is het proces waarin een persoon de mogelijkheid krijgt 
om keuzes te maken over zijn of haar leven. Het kan daarmee gezien worden als een 
vorm van sociale stijging.  
Empowerment behelst twee zaken. Ten eerste is er de bron van empowerment. Deze 
bron kan ook gedefinieerd worden als sociaal kapitaal. Het gaat dan om kapitaal van 
kansen dat het individu aangereikt krijgt door sociale netwerken. Dit kapitaal maakt dat 
men zich van anderen kan onderscheiden. 
Ten tweede is ‘agency’ een belangrijk aspect van empowerment. Agency houdt in dan 
iemand zijn of haar sociaal kapitaal weet in te zetten om persoonlijke doelen te bereiken. 
Het gaat dus om de kunde om nuttige aspecten uit de eigen leefomgeving te verzamelen 
en te gebruiken. Agentschap gaat soms niet alleen gepaard met controle over het eigen 
leven, maar ook met controle over het leven van anderen. Vooruitgang van een individu 
kan dan ook gepaard gaan met het verkrijgen van macht over andere personen.  
 
Een opvatting is dat de kijk op sociale stijging is veranderd door het opkomend 
postmaterialisme (De Graaf, 1995). De term postmaterialisme is bedacht door Inglehart. 
Hij constateerde dat jongeren die na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn andere 
zaken nastreven dan oudere generaties. Deze generatie groeide in toenemende welvaart 
op en zijn niet blootgesteld aan een oorlog. Door hun relatief onbekommerde bestaan 
zouden zij, in tegenstelling tot hun ouders, minder streven naar materieel welzijn. 
Belangrijker voor deze groep is geestelijke ontplooiing en de kwaliteit van het leven. Voor 
deze generatie is de sociaaleconomische klasse waarin men zich bevind relatief 
onbelangrijk. Sociaal stijgen, of ‘vooruitkomen in het leven’, draait niet om inkomen of 
titel, maar om andere zaken. Stijgen heeft te maken met zeggenschap, zelfontplooiing en 
‘je plek in de maatschappij vinden’.  
Uit onderzoek blijkt echter, dat de postmaterialisten zich voornamelijk in hogere sociale 
klasse bevinden. Postmaterialisten hebben over het algemeen een hoge opleiding en 
een hoog inkomen. Dit zou kunnen betekenen dat mensen uit een lagere 
sociaaleconomische klasse traditioneler naar sociale stijging kijken. Voor deze groep 
wordt de sociale status voornamelijk bepaald door het inkomen of het diploma. Mensen 
uit een hogere klasse leiden status echter af aan de hand van intellectuele capaciteiten, 
cultureel kapitaal of individuele ontwikkeling.  
Opvallend is dat het stimuleren van sociale stijging in onze maatschappij vooral gericht is 
mensen uit de lagere sociaaleconomische klassen. Ondanks dat een postmateriële 
opvatting over sociale mobiliteit in zwang is onder velen, moet men zich bij het 
implementeren van beleid gericht is op het vooruitkomen van de ‘onderste klassen’ 
realiseren dat hier wellicht een enge definitie van sociale stijging beter past. Men zou 
immers kunnen zeggen dat de postmaterialistische kijk op sociale stijging de visie is van 
de klasse die zich zelf relatief weinig druk hoeft te maken over hun sociale stijging.  
 
Concluderend kan gezegd worden dat het concept sociale stijging door ontwikkelingen in 
de maatschappij aan verandering onderhevig is. Doordat er steeds meer sociale en 
maatschappelijke processen bij betrokken worden, kan men inmiddels spreken van 
‘sociale stijging 2.0’ omdat sociale stijging inmiddels anders wordt gezien dan aan het 
begin van de vorige eeuw. 

 
2.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van het fenomeen sociale stijging. Sociale stijging 
is een belangrijk speerpunt van sociaal beleid in Nederland. Hierbij wordt ruimtelijke 
ontwikkeling een interessant beleidsveld voor sociale mobiliteit gezien. Zo heeft de 
VROM-raad vier sociale stijgingsroutes gedefinieerd, die gestimuleerd kunnen worden in 
een vitale stedelijke omgeving. Een dergelijke visie past goed in het veranderende beeld 
wat men van sociale stijging in de maatschappij heeft: niet de eigenschappen van 
klassen zelf staan centraal, maar routes tussen verschillende klassen of de in- en 
uittreders. 
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Duidelijk is dat de betekenis van sociale stijging erg is veranderd door sociale processen 
in de samenleving. Zo hebben maatschappelijke ontwikkelingen ertoe geleid dat we in 
Nederland kunnen spreken van een meritocratie: sociale mobiliteit hangt nu samen met 
onderwijs- en arbeidstrajecten van een individu. Belangrijk is om bij dit proces de 
beperkingen van het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt in acht te nemen. 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat sociale stijging met meer gemoeid is dan wat de 
meritocratie biedt: er is meer dan alleen sociale stijging in enge zin. Er is een bredere 
visie op sociale stijging ontstaan, waarbij sociaal kapitaal, buurteffecten en de sociale 
omgeving van adolescenten worden gezien als interessante en belangrijke factoren die 
hun invloed hebben op sociale mobiliteit. In de postmoderne opvatting is sociale stijging 
is ook gebonden aan zelfontplooiing en empowerment: een persoon komt vooruit door op 
een ‘lucratieve’ manier gebruik te maken van sociaal kapitaal. De vaardigheden om 
kansen te herkennen en te benutten zijn hierbij onontbeerlijk voor persoonlijke ervaring 
van sociale stijging. Alle hierboven besproken ontwikkelingen hebben geleid tot ‘sociale 
stijging 2.0, een complexte term die beïnvloed wordt door vele sociale processen. 
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3. DE ROL VAN DE WONINGCORPORATIE 
 
 

3.1 Inleiding 
In het eerste hoofdstuk van deze scriptie is duidelijk gemaakt dat corporaties zich bezig 
houden met sociale stijging. In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen hoe er een 
link bestaat tussen woonomgeving en sociale stijging. Zo werd bijvoorbeeld genoemd dat 
de VROM-raad vier stijgingsroutes onderscheid in het stedelijke landschap. Een ervan is 
de stijgingsroute wonen. In een dergelijke route liggen kansen en taken voor 
woningcorporaties omtrent sociale stijging. Maar in vele visies komt naar voren dat 
woningcorporaties meer mogelijkheden hebben om zich te bemoeien met sociale stijging 
dan alleen een wooncarrière. Aangezien corporaties belangrijke spelers zijn op stedelijk 
wijkniveau, hebben zij misschien iets te bieden als het gaat om lokale sociale netwerken, 
empowerment, lokale sociale voorzieningen of andere zaken die raakvlakken hebben 
met sociale stijging. Verschillende visies over de rol van de woningcorporatie bij sociale 
stijging worden hieronder besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de rol die de 
woningcorporatie Portaal zich toeschrijft, aangezien dit onderzoek voor een groot deel 
gebaseerd is op hun projecten. Daarna zal worden ingegaan op problemen die ontstaan 
wanneer men sociale stijging in de praktijk probeert te stimuleren. Aanhakend hierop 
worden twee onderzoeken besproken die zijn verricht naar de resultaten die 
woningcorporaties boeken wanneer zij zich bezig houden met sociale stijging.  
 

3.2 De maatschappelijke taak van de woningcorporatie 
Uit het vorige hoofdstuk moge duidelijk zijn dat, binnen wetenschap en beleid, sociale 
stijging als een belangrijk middel wordt gezien om maatschappelijke problemen op te 
lossen. Maar welke organisaties kunnen in een dergelijk proces een rol spelen? 
Nederland kent een ‘druk’ maatschappelijk middenveld (Schuster, 2001). Veel 
organisaties zien verwaarloosde taken binnen de sociale zorg, die zij op zich willen 
nemen. De woningcorporatie is een type instelling die zich de laatste jaren meer is gaan 
richten op nieuwe vormen van sociaal ondernemen. De woningcorporatie is immers een 
instelling die goed in staat kan zijn de brug tussen de woonbuurt en sociale vooruitgang 
te slaan.  
Het blijkt dat burgers makkelijker deelnemen aan projecten die dicht bij huis plaatsvinden 
dan aan projecten op een grotere afstand: buurtprojecten zijn hiervoor ideale startpunten 
(Van der Graaf, 2001). Aangezien de woningbouwcorporaties hun wortels in de buurt 
hebben liggen en lokaal aanwezig zijn, kunnen zij een waardevolle rol spelen bij 
dergelijke initiatieven. Daarnaast hebben corporaties vaak een relatief groot netwerk door 
contacten met lokale, regionale en landelijke overheid, het bedrijfsleven en 
bewonersgroepen, wat de projecten ten goede kan komen. Het idee is dat 
woningbouwcorporaties met sociale, buurtgerelateerde projecten meerdere vliegen in 
een klap kunnen slaan. Enerzijds vergroten bewoners immers hun netwerken en 
competenties, waardoor zij kansrijker worden. Anderzijds vergroten lokale projecten de 
binding tussen bewoners en buurt, waardoor de woonbuurt aantrekkelijker en 
‘leefbaarder’ kan worden. Ook kunnen projecten het contact tussen bewoners en 
corporaties verbeteren, waardoor de corporatie beter kan inspelen op de werkelijke 
behoeftes van de huurders. 
 

3.2.1 De visie van het Rijk 
In de Nota wonen van het Ministerie van VROM uit 2000 geeft het Rijk een bindende 
visie op de rol van de woningcorporaties. De opdracht van de corporaties wordt 
geformuleerd in een woonwet, gebaseerd op de Nota Wonen. Hierin benoemt het Rijk de 
terreinen waarop prestaties moeten worden gerealiseerd. Vervolgens wordt op lokaal 
niveau tussen overheid, corporatie en andere belanghebbenden bezien tot welke aanpak 
dit moet komen. Het Rijk kan de corporaties aan de hand van de eisen van de woonwet 
aanspreken op hun prestaties. 
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Maatschappelijke opdrachten woningcorporaties 
 

1. het verruimen van de slaagkansen en de keuzemogelijkheden van 
woningzoekenden met een bescheiden inkomen; 

2. het beperken van de woonlasten voor lagere inkomensgroepen; 
3. het creëren van huisvestingsmogelijkheden voor dak- en thuislozen, asielzoekers 

en anderen in een kwetsbare positie; 
4. het versterken van de samenhang tussen woon- en zorgdiensten en het 

verbreden van het assortiment aan woondiensten; 
5. het vergroten van de differentiatie van het woningaanbod en het verhogen van 

de woonkwaliteit; 
6. het bevorderen van het eigenwoningbezit en -beheer, in het bijzonder onder 

lagere inkomensgroepen; 
7. het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en wijken en het 

versterken van de sociale samenhang; 
8. het realiseren van duurzame, levensloopbestendige en energiezuinige woningen 

en woonmilieus; 
9. het vergroten van de zeggenschap van bewoners over woning en woonmilieu, 

zowel bij de ontwikkeling van nieuwe als bij het beheer van bestaande; 
10. het verbeteren van het functioneren van de woningmarkt 

 

Het Rijk erkent dat de meeste corporaties hun netwerk hebben in vele delen van het 
maatschappelijk middenveld en zich hierdoor met meer dan alleen volkshuisvesting bezig 
houdt. Het werkdomein van de corporaties wordt daarom geformuleerd als huisvesting en 
duurzaamheid en leefkwaliteit van woongebieden. In dit kader heeft het Rijk tien 
maatschappelijke opdrachten geformuleerd. Deze zijn te lezen in afbeelding 5. Opvallend 
is, dat in de maatschappelijke opdrachten niets vermeld staat over bemoeienis met 
sociale stijging.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 5: Nota Wonen VROM – opdracht corporatie. Bron: VROM, 2000. 

 
De Stuurgroep Meijerink heeft, in opdracht van Aedes en de Minister voor Wonen, Wijken 
en Integratie, een advies uitgebracht over de rol van woningcorporaties (Stuurgroep 
Meijerink, 2007). Deze visie brengt een hierarchie aan in de opdrachten die zijn 
geformuleerd in de Nota Wonen. De stuurgroep stelt dat de corporaties drie belangrijke 
taken hebben: zij  dragen zorg voor de woonomgeving, zij investeren in maatschappelijk 
vastgoed en zij voeren in het kader van de ‘wijkaanpak’ sociale en economische 
activiteiten uit. Deze taken worden respectievelijk omschreven als ‘dat wat moet’, ‘dat wat 
kan’ en ‘dat wat te overwegen valt’.  
De kerntaak van de woningcorporatie is volgens de stuurgroep en het wonen. De 
corporaties moeten zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met een lager 
inkomen. Ook moeten ze investeren in duurdere huur- en koopwoningen als de buurt 
daarvan kan profiteren. Deze visie komt terug in het overgrote deel van de opdrachten uit 
de Nota Wonen, zoals afgebeeld in afbeelding 5. 
Naast deze rol kunnen woningcorporaties volgens de stuurgroep investeren in 
maatschappelijk vastgoed, bijvoorbeeld door te helpen met de financiering van dergelijk 
vastgoed. Deze investeringen zijn zinvol voor de corporaties omdat ze belangrijk zijn voor 
de klanten en de woningen van de corporatie. Het Rijk ziet hierbij dat de 
woningcorporatie de versterking van de samenwerking tussen woon- en zorgdiensten 
kan vergoten (afbeelding 5, opdracht 4). 
De laatste rol die een woningbouwcorporatie volgens de stuurgroep kan overwegen is 
investering in sociale en economische ontwikkeling van woonbuurten. Het gaat dan om 
een investering in de mensen die in een wijk wonen. Deze rol komt overeen met opdracht 
nummer 7 uit de Nota Wonen. Volgens de stuurgroep is een dergelijke investering 
optioneel en dient deze alleen uitgevoerd te worden als de woningcorporatie zijn 
inmenging in dit vlak adequaat kan verantwoorden. Belangrijk hierbij is dat de 
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Maatschappelijke doelstelling uit de AedesCode 
 

 We zijn maatschappelijke ondernemingen met een langetermijnverantwoordelijkheid. 
 

 We werken aan vitale buurten en wijken in kernen, dorpen en steden waar mensen graag wonen en leven 
en zich kunnen ontwikkelen/ontplooien. 
 

 We werken in het bijzonder voor mensen die om financiële of andere redenen een steuntje in de rug 
nodig hebben om kwalitatief goed te wonen. 

 

 We verbinden ons met bewoners en dagen ze uit om hun talenten in te zetten. 
 

 We werken samen met onze partners en zijn responsief naar onze omgeving. 
 

 We zetten onze middelen in in de fysieke en sociaal-maatschappelijke infrastructuur daar waar ze het 
hardst nodig zijn en verantwoorden ons over onze keuzes en prestaties. 

 

 Talenten van onze medewerkers zetten we in om onze prestaties te realiseren. 

 

woningcorporatie er rekening mee houdt dat de organisatie zich begeeft op het terrein 
van andere sociale instellingen en dus samenwerkingsverbanden moet aangaan met 
deze organisaties. Daarnaast is het belangrijk dat de rol van de corporatie tijdelijk is en 
dat de activiteiten territoriaal gebonden is aan de wijk waar de corporatie bezit heeft. 
 
Vele woningbouwcorporaties hebben zich de laatste jaren vaak met de ‘derde rol’ 
beziggehouden (Groenendijk et al, 2010). De mening onder corporaties is vaak dat, zelfs 
als de derde rol niet hun ‘core business’ beslaat, het een verspilling van energie en 
opgebouwde netwerken zou zijn als zij niet meer zouden kunnen investeren in de reeds 
bestaande de sociale stijgingsprojecten.   
Ook Bertram en Helderman (2008) stellen dat de woningcorporatie over de juiste 
middelen beschikt om zich bezig te houden met de derde rol die de stuurgroep beschrijft. 
Samen met de school is de woningcorporatie de enige instantie die op wijkniveau 
voldoende weet wat er achter de voordeur speelt. Uiteraard zijn er andere instellingen die 
een beeld hebben van problemen op huishoudniveau, maar geen van allen heeft dit zo 
gedetailleerd en gelokaliseerd als een woningcorporatie. Vanwege hun taken en 
contacten hebben veel medewerkers van corporaties ook zonder het doen van allerlei 
grootschalig onderzoek een redelijk beeld van wat er in een woonwijk speelt. Zij zien wat 
er speelt op straat, rondom de woning en in het gezin. Daarmee zijn ze op de hoogte van 
de problemen van kwetsbare gezinnen. Corporaties hebben baat bij gezinnen die 
welvaren aangezien dit positieve effecten heeft op de woning, woonomgeving en 
woonwijk. Tegenovergesteld ondervinden woningcorporaties financiële nadelen van 
gezinnen die in de problemen komen.  
In de ogen van  Betram en Helderman (2008) hebben corporaties het in zich om hun 
maatschappelijk takenpakket uit te breiden. Het wordt in hun ogen tijd dat beleidsmakers 
zich meer dan voorheen richten op lokale differentiatie. Het nationale beleid dat door het 
Rijk wordt bepaald wordt dan ‘ingekleurd’ door de gemeente die op haar beurt de 
woningcorporatie aanstelt om het beleid uit de voeren. De corporatie is de trekker in de 
operationalisering van het gemeentebeleid. Met haar van oudsher opgebouwde netwerk 
kan zij andere organisaties inschakelen en opdrachten geven. De corporaties kunnen zo 
het beleid aanpassen aan de wensen en benodigdheden van de buurtbewoners. 
 

3.2.2 Aedes en SEV 
Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties heeft de normen van haar leden 
vastgelegd in de ‘AedesCode’ (Aedes, 2011). Hierin staat beschreven welke taken de 
woningcorporatie heeft en hoe zij die dient uit te voeren. Aedes heeft in haar code ook 
een maatschappelijke doelstelling van de corporaties gedefinieerd (afbeelding 3). Hieruit 
blijkt dat de rol van de corporatie veel groter is dan alleen volkshuisvesting. Aedes pleit 
voor de woningcorporatie als maatschappelijke onderneming met oog voor woningen, 
buurten en bewoners. Vooral uit de opdracht ‘We verbinden ons met bewoners en dagen 
ze uit om hun talenten in te zetten’ blijkt dat de woningcorporatie te werk kan gaan als 
een sociale instelling die burgers vooruithelpt.  
 
Afbeelding 3: AedesCode. Bron: Aedes, 2011 
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Aedes stelt dat op lokale schaal taken zijn weggelegd voor de woningcorporaties. Ten 
eerste op het gebied van wonen, als sociale huisbaas. Ten tweede op het gebied van de 
woonomgeving, waar de corporatie de publieke, private en semiprivate ruimte kan 
verbeteren. Ten derde op het gebied van de sociale leefomgeving, waar de corporatie de 
kansen van bewoners op sociale stijging kan vergroten. In de laatste situatie is de wijk     
-meer dan in de andere twee gevallen- een veelvoud van sociale ondernemingen 
aanwezig. Daarom is het van belang dat woningcorporaties coalities met deze 
maatschappelijke partners aangaat. Belangrijk is dat de corporaties zich bewust zijn van 
de grenzen aan hun taken. Aedes zegt hierover “We zijn en blijven volkshuisvesters. We 
zijn geen politieagenten, welzijnswerkers of onderwijzers” (Aedes, 2008: 32). De 
brancheorganisatie meent dat  corporaties nauwelijks directe verantwoordelijkheid 
hebben op het gebied van inkomen, opleidingsniveau en kansen op de arbeidsmarkt van 
hun huurders. Daardoor liggen in die gebieden weinig invloedsmogelijkheden voor hun 
weggelegd. Toch liggen er genoeg kansen bij de woningcorporaties om de leefomgeving 
van de huurders te verbeteren. Belangrijk is hierbij dat zij op wijkniveau handelen. Dit 
omdat maatschappelijke dienstverlening vaak op lokale schaal is georganiseerd. Zij 
kunnen meespelen in de reeds bestaande netwerken. Daarnaast stuurt de overheid aan 
op wijkgericht werken. Veel werk wordt neergelegd bij gemeenten, die taken makkelijk 
naar de woningcorporatie kunnen overdragen. Bij het uitvoeren van deze taken kunnen 
corporaties vier verschillende posities innemen: zelf doen, uitbesteden, stimuleren of 
toekijken. Als een corporatie het zelf doet, dan beheert de corporatie het project van A tot 
Z. Bij uitbestedingen heeft de corporatie de functie van opdrachtgever. Wanneer de 
corporatie zich richt op stimuleren, gaat het om het bieden van subsidies, inspiratie, 
prikkels et cetera aan andere organisaties in het veld.  Als de woningcorporatie toekijkt, 
dan heeft het geen machtrol van betekenis, maar volgt de projecten met een kritische 
inslag. 

 
SEV, de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, ziet een aantal belangen en 
motieven van woningcorporaties die investeren in sociale projecten (SEV, 2009). Naast 
het creëren van waardestijging van woningen in een beter functionerende wijk willen 
corporaties ook voorzien in een maatschappelijke behoefte (al dan niet wijkgericht) en/of 
hun maatschappelijk gebonden vermogen inzetten. Aan de hand van de drijfveren en 
oriëntaties die een organisatie kan hebben heeft SEV een aantal archetypen ontwikkeld 
waarin woningcorporaties kunnen worden onderverdeeld. Deze archetypen zijn 
afgebeeld in een positioneringmatrix, te zien als afbeelding 4. 

 
Afbeelding 4: SEV 
Positioneringmatrix.  
Bron: SEV, 2009. 
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Goede woningen 

Kwalitatief goede 
woonomgeving 

Overlastgevende 
huurders worden 

geholpen en/of aangepakt 

Huurder
s komen 
vooruit 

Inhoud 

Verantwoordelijkheid 

Rol 

Samen 

Alleen 

 

Groter 

Kleiner 

 
De SEV onderscheidt: 
Een wijkregisseur die dag en nacht klaar staat voor de bewoners. Door regelmatige 
contacten op huis- en straatniveau wil deze corporatie zorgen voor sociale cohesie en 
een plezierige leefomgeving. 
Een vastgoedonderneming die de focus heeft op stenen en de markt. Door goed 
onderhoud van de panden wil deze organisatie financieel solide zijn. 
Een klantencorporatie die zich richt op de wensen van huurders en kopers die met hen in 
zee gaan. 
Een voorzieningencorporatie die investeert in maatschappelijk vastgoed. De 
maatschappij wordt geholpen door goede leefvoorzieningen. 
Een emancipatiecorporatie die mensen helpt meedoen in de maatschappij. De corporatie 
voorziet mensen die dat nodig hebben in huisvesting en biedt begeleiding op het gebied 
van werk en opleiding. 
Een leverancier van gemaksdiensten die mensen met een hoger inkomen tegemoetkomt 
in luxe, bijvoorbeeld door riante woningen, kinderopvang of tuinonderhoud. 
 

3.3 Visie en doelstellingen Portaal 
In dit onderzoek naar woningcorporaties wordt onderzoek gedaan naar de positie van de 
woningcorporatie Portaal binnen projecten van sociale stijging. Portaal is een 
woningcorporatie die actief is in de regio’s Arhem, Nijmegen, Utrecht, Leiden en 
Eemland. Met haar bezit is zij een van de grootste corporaties in Nederland. Portaal is 
een vastgoedonderneming zonder winstoogmerk. De corporatie heeft maatschappelijke 
doelstellingen en opereert in het publieke domein. Dit werkveld raakt enerzijds de 
overheid, anderzijds de markt. 
 
De eerste en belangrijkste doelstelling van Portaal is het huisvesten van 
woningzoekenden die een inkomen hebben onder de inkomensgrens van de huurtoeslag 
(Portaal, 2012). De tweede taak van portaal vloeit voort uit de eerste: het bijdragen aan 
de maatschappij op het gebied van wonen en woonomgeving. Portaal wil bijdragen aan 
prettige buurten die met een goede wijkeconomie en mogelijkheden tot zorg, scholing, 
sport en cultuur. Dit moet gerealiseerd worden door de verantwoordelijkheid van 
bewoners hieromtrent te stimuleren en te faciliteren. Daarnaast kan Portaal vraag en 
aanbod verbinden en haar eigen werkgeverschap inzetten om bij te dragen aan de 
leefbaarheid van woonbuurten.  
 
Portaal wil in dit kader kansrijke buurten creëren en behouden. Een van de manieren om 
dit te doen is “bewoners kansen bieden op het verbeteren van hun maatschappelijke 
positie en functioneren, zodat zij het zoveel mogelijk op eigen kracht doen” (Portaal, 
2012:15).  
 
In afbeelding 6 wordt de opgave die Portaal zichzelf heeft toegeschreven schematisch 
weer gegeven.  
 
Afbeelding 6: Opgave Portaal. Bron: Portaal, 2012. 
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In figuur 6 komt naar voren dat het bieden van woningen de voornaamste taak is. Ook 
belangrijk daarbij is een woonomgeving die goed scoort op leefbaarheid. Minder 
belangrijk, maar toch een taak van de corporatie is de bemoeienis met huurders. 
Enerzijds om ervoor te zorgen dat de bewoners goed kunnen functioneren in de 
maatschappij, anderzijds om de huurders vooruit te helpen in het leven. Hoe meer de 
opdracht gericht is op de huurders als individu, hoe meer de corporatie samenwerking 
aan wil gaan met andere organisaties. 
 
De aanpak om de kansen in buurten te vergroten verschilt van buurt tot buurt. De vitale 
wijkenindex die Portaal ontwikkeld heeft geeft aan waar problemen liggen in de wijk en 
wat de omvang van deze problemen is. Met behulp van deze index wil Portaal tot een 
strategie komen die is aangepast aan de specifieke benodigdheden van de buurt. 
De projecten die uit deze strategie voortvloeien moeten allemaal worden gemonitord. 
Van de bewezen effecten moet geleerd worden zodat de projecten in de toekomst vanuit 
Portaal professioneler worden aangepakt. 
 
De speerpunten van Portaal komen redelijk overeen met de stellingen van de 
Aedescode. Beide organisaties zien het als wenselijk dat de corporatie inspeelt op vitale 
buurten met een hoge mate van leefbaarheid. Binnen dit proces is het van belang dat 
bewoners gestimuleerd worden zelf hun verantwoordelijk te nemen aangaande de 
leefbaarheid. Om dit te bereiken staat de corporatie niet alleen: een goede 
samenwerking met maatschappelijke partners is onontbeerlijk.   
 
Portaal ziet haar taak breder dan het werkveld dat de VROM in 2000 definieerde. Voor 
VROM ligt de nadruk op volkshuisvesting en het bieden van passende woningen voor 
verscheidene doelgroepen. Daarnaast is het wenselijk dat de corporatie zich bezighoud 
met sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk. De VROM benoemt echter niet dat de 
corporatie zich bezig kan houden met het vooruitkomen van de bewoners. Deze opdracht 
benoemt Portaal wel voor zichzelf en heeft daarmee een bredere taakopvatting dan de 
VROM. 
 

3.4 Eerder onderzoek naar woningcorporaties en sociale stijging 
Uit de vorige paragrafen blijkt dat niet iedereen het eens over de rol die de 
woningcorporatie kan vervullen op het maatschappelijk middenveld. Kijkend naar de 
corporaties en aanverwante organisaties zelf, dan blijkt dat zij zelf vaak een belang zien 
in de bemoeienis met sociale stijging. Dit leidt veelal tot projecten van de corporaties om 
sociale stijging te stimuleren. Het succes van dergelijk beleid is echter niet 
vanzelfsprekend. Hieronder zullen een aantal bevindingen omtrent  het bevorderen van 
sociale stijging  genoemd worden. Vervolgens zal worden ingegaan op eerdere 
onderzoeken naar projecten van corporaties omtrent sociale stijging. 
 
Wanneer men sociale interventies toepast op de maatschappij heeft men te maken met 
maatschappelijke reflexiviteit (RMO, 2011). Dit is de manier waarop de samenleving zich 
aanpast nadat bepaald beleid is ingevoerd. De maatschappij is niet goed stuurbaar en 
daarom heeft beleid altijd onvoorziene effecten. Initiatieven omtrent sociale stijging 
kunnen zo voor verlamming van de burgers zorgen. Sommigen worden geremd omdat zij 
hun welvaart moeten delen, anderen worden zo verzorgd dat zij de prikkel verliezen om 
zelf initiatief te nemen. Een voorbeeld hiervan is een werkeloze wiens uitkering genoeg is 
om van rond te komen, zodat hij of zij geen nut ziet een nieuwe baan te zoeken. 
Op termijn kan dergelijk beleid dan leiden tot sociale achteruitgang. Daarbij is het effect 
van achterstandsbeleid vaak dat deze achterstand door de burgers wordt bevestigd, 
bekrachtigd en daarmee versterkt. De werkeloze van het voorbeeld hierboven kan zo 
accepteren dat hij/zij werkloos is en daar geen negatief oordeel over hebben.  
De RMO contstateert daarnaast bij sommige initiatieven voor sociale vooruitgang een 
waterbedeffect. Sociale stijging op de ene plek betekent dan niet dat de problemen zijn 
opgelost, ze hebben zich dan enkel verplaatst.  
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Daarnaast is het doel van beleid gericht op sociale stijging dat mensen “zelf hun kansen 
herkennen, deze benutten en de opbrengsten vervolgens zo borgen dat ze duurzaam 
blijken” (RMO, 2010: 91). Deze opdracht vraagt om individueel initiatief van de burgers, 
een actie die moeilijk te sturen is door middel van beleid. De overheid en het 
maatschappelijk middenveld kunnen drempels verlagen en barrières wegnemen, maar 
sociale stijging is in deze visie gebaseerd op persoonlijk initiatief. Men heeft hier te 
maken met een paradox: hulp van de overheid en maatschappelijke organisaties moet 
leiden tot eigen initiatief van de burger. 
 
Ten derde ziet de RMO dat er vaak een kloof is tussen het beleid en de maatschappelijke 
realiteit. Termen als ‘verheffing’ en ‘sociale stijging’ zijn complex. Sociale stijging kan 
gezien worden als een ‘wicked problem’. Dit is een kwestie waarbij de kern niet alleen 
maatschappelijk zeer complex is, maar waarbij ook geen overeenstemming is over de 
achtergelegen waarden. Enerzijds is het zo niet duidelijk wat sociale stijging precies is, 
waar het door ontstaat en hoe het te beïnvloeden is. Anderzijds heeft men te maken met 
een waardeoordeel: niet iedereen denkt hetzelfde over wie verantwoordelijk is voor 
sociale stijging, hoe men om moet gaan met statusverschillen of welke mate van stijging 
wenselijk is. Beleid wat op een wicked probleem gebaseerd wordt, heeft dus altijd een 
subjectief beeld van het probleem en behelst daarmee een aantal vooronderstellingen 
over de maatschappij.  
 
Uit het bovenstaande blijkt dat het niet vanzelfsprekend is om effect te genereren uit 
projecten die sociale stijging moeten bevorderen. Sommige visies beschreven in de 
voorgaande paragrafen stellen dat woningcorporaties bij uitstek de instituten zijn die 
bovengenoemde problemen omtrent beleid kunnen omzeilen. Betram en Helderman 
(2008) menen zo dat corporaties goed weten wat er achter de voordeur speelt en zo 
precies de juiste hulp aan bewoners kunnen bieden. Door monitoring van dichtbij kunnen 
de sociale interventies op dergelijke wijze uitgevoerd worden dat de onbedoelde effecten 
worden teruggedrongen. Ook Brouwer (2011) ziet dat juist woningcorporaties in staat zijn 
stevige verbanden aan te gaan met lokale instellingen, waarmee daadkrachtig en 
effectief beleid kan worden opgesteld en toegepast. In 2010 en 2012 is onderzoek 
gedaan naar het potentieel van de corporatie als het gaat om sociale interventies. In 
2010 heeft Platform Corpovenista, een samenwerkingsverband van een aantal 
woningcorporaties gericht op kennisuitwisseling, de opdracht gegeven voor een 
onderzoek naar sociale stijging, de positie van corporaties hierin en de effecten van 
interventies op dit gebied (Groendendijk et al, 2010). In 2012 heeft Erwijn Harsevoort, 
masterstudent Stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht, een scriptie geschreven over 
woningcorporaties en sociale stijging, waarin vooral de effecten op deelnemers en wijken 
centraal stonden (Harsevoort, 2012). Beide onderzoeken worden hieronder toegelicht. 
 
In het onderzoek van Corpovenista (Groendendijk et al, 2012), ‘Sociale stijging: tussen 
droom en daad’ genaamd, komt naar voren dat sociale stijgingsprojecten kunnen worden 
onderverdeeld in drie typen. Ten eerste zijn er interventies vanuit een gebiedsgerichte 
benadering. Het gaat hier om grootschalige projecten waarin alle huishoudens van een 
gebied deelnemen en huis-aan-huis contact wordt gezocht met de bewoners.  
Ten tweede is er de doelgroepenbenadering. Mensen met hetzelfde ‘probleem’ worden 
dan als groep benaderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om werkelozen uit een 
achterstandswijk of Marokkaanse jongens met een schoolachterstand. Professionals 
worden ingezet om de kans op sociale stijging te vergroten van de groep.  
Ten derde kent men een individuele, persoonsgerichte benadering. Hier worden mensen 
benaderd los van de wijk waarin zij wonen.  
 
Groenendijk en collega’s zien dat verschillende benaderingen verschillende effecten 
sorteren. Projecten met een gebiedsgerichte benadering kunnen bijdragen aan vitaliteit in 
de directe omgeving. Daarnaast kan het samenwerking tussen professionals en 
bewoners en tussen bewoners onderling verbeteren. Projecten met een 
doelgroepenbenadering kunnen de wijk in positieve zin veranderen: deelnemers kunnen 
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de wijk als plezieriger ervaren na participatie in een project. Projecten met een 
individuele benadering kunnen een preventieve en curatieve werking hebben op sociale 
problematiek in de wijk. Bovendien kan het leiden tot verbetering van samenwerking 
tussen bewoners en professionals. 
 
Uit het onderzoek van Groenendijk en collega’s blijkt dat erop wijkniveau weinig effecten 
waar te nemen zijn van de initiatieven. De toegevoegde waarde van projecten kan voor 
individuele deelnemers echter wel erg groot zijn. Wanneer sociale stijging niet gelijk waar 
te nemen is op het gebied van onderwijs of arbeid, dan zijn er vaak effecten op de 
sociale mobiliteit in brede zin. Het deelnemen aan projecten zelf zorgt dat kandidaten 
ervaren dat ze een kans krijgen. De positieve aandacht die gepaard gaat met deelname 
zorgt voor meer zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden bij de 
participanten. Het succes van projecten wordt echter getemperd doordat corporaties 
vaak weinig invloed hebben op de selectie van deelnemers. Mensen die een ‘lange weg 
te gaan hebben’ als het gaat om sociale stijging, zijn vaak niet makkelijk te bereiken. Dit 
heeft als effect dat de beoogde doelgroep niet door de corporatie wordt bereikt, en dat 
alleen ‘de bovenkant van de onderkant’ een kans krijgt om deel te nemen aan 
initiatieven.  
 
In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan. Corporaties worden 
geadviseerd bij elk project van tevoren realistische en toetsbare doelen te formuleren. 
Daarnaast moet meer samenwerking met andere sociale partijen worden gezocht. 
 
Erwijn Harsevoort (2012) heeft onderzoek naar woningcorporaties en sociale stijging 
gedaan aan de hand van een aantal projecten van Portaal. Hij ziet dat zelfredzaamheid 
en zelfvertrouwen belangrijke aspecten zijn die sociale stijging kunnen bevorderen. 
Daarnaast ziet hij een belangrijke link tussen sociale stijging en buurteffecten. Vooral 
wijkeconomie kan interessant zijn voor sociale stijging: wanneer op wijkniveau de 
economische potentie van buurt en bewoners benut wordt, kan de leefbaarheid binnen 
de wijk vergroot worden. Harsevoort stelt dat binnen projecten van de corporatie een 
focus op functiemenging in de wijk de vooruitgang van bewoners niet hoeft te vergroten. 
Dit staat tegenover de wetenschappelijke opvatting dat functiemening op wijkniveau leidt 
tot meer kansen voor bewoners. 
 
Harsevoort ziet in de projecten die hij onderzocht vooral een investering van Portaal in 
vastegoed. Daarnaast ziet hij dat Portaal bij de meeste projecten samenwerkt met 
andere organisaties. Hierin neemt Portaal over het algemeen de rol aan van initiator: het 
stimuleert de partners om deel te nemen aan projecten voor sociale stijging.  
Harsevoort concludeert dat projecten van Portaal omtrent sociale stijging vaak 
samenhangen met beoogde verbeteringen van leefbaarheid in de wijk. Deze ruimtelijke 
invulling van sociale stijgingsprojecten ziet hij niet als combinatie die veel effect oplevert, 
aangezien de nadruk dan vaak komt te liggen op wijkverbetering in plaats van sociale 
stijging. Toch zijn projecten van Portaal in staat om op individueel niveau sociale stijging 
te genereren, zeker als deelnemers al een stijgingsambitie hebben. Ook Harsevoort doet, 
net als het onderzoek van Corpovenista, de aanbeveling dat woningcorporaties meer 
aandacht moeten besteden aan het opstellen van toetsbare doelen, al voor de aanvang 
van stijgingsprojecten. 
 

3.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk is weergegeven welke rollen de woningcorporatie in de samenleving 
heeft. Dit is gedaan aan de hand van verschillende visies van personen en organisaties 
binnen en buiten de corporatiewereld. Deze visies verschillen onderling met elkaar. 
Wanneer zo de Nota wonen, de AedesCode, de matrix van SEV en het rapport van de 
stuurgroep Meijerink met elkaar worden vergeleken, komen er een aantal zaken naar 
voren. Ten eerste is het duidelijk dat alle organisaties inzien dat de eerste taak van de 
corporaties volkshuisvesting is. VROM schetst daarbij een relatief eng werkveld van de 
corporatie. Naast volkshuisvesting wordt er door VROM waarde gehecht aan sociale 



 
29 The Sky is the limit 

cohesie, het bevorderen van huiseigenaarschap en de kwaliteit van de leefomgeving. In 
tegenstelling tot Aedes en SEV wordt er vrijwel niet ingegaan op de rol die de corporatie 
kan spelen in het vooruitkomen van de buurtbewoners en hun sociale stijging.  
 
De stuurgroep Meijerink ziet dat de corporatie een rol kan spelen bij het bevorderen van 
sociale stijging. De stuurgroep benadrukt echter dat een invulling van deze rol niet ten 
koste moet gaan van de primaire doelstelling van volkshuisvesting. Het stimuleren van 
sociale stijging door de woningcorporatie is in hun visie dus optioneel en gebonden aan 
enkele voorwaarden. 
 
De meeste instellingen hebben oog voor de contacten die de corporatie met partners op 
het maatschappelijk middenveld heeft. Aedes en de Stuurgroep Meijerink stellen dat de 
woningcorporatie altijd moet samenwerken met andere organisaties wanneer zij zich 
bezig houdt met sociale stijging. VROM ziet dat de woningcorporatie de samenhang 
tussen deze verscheidene partners kan vergroten.  
Aedes benadrukt als enige dat de corporatie de bewoners kan activeren. Bewoners 
moeten door de woningcorporatie gestimuleerd worden hun eigen talenten in te zetten 
om zo vooruit te komen. 
 
Als men de bovengenoemde visies met elkaar vergelijkt kan men een verdeling maken 
tussen twee uiterste (ideaaltypische) invullingen van de rol van de woningcorporatie. 
Enerzijds is er de corporatie die zicht enkel richt op volkshuisvesting. De nadruk ligt 
hierbij op de stenen: de degelijkheid van woningen staat hier centraal. Aan de andere 
zijde van het spectrum ligt rol van sociale hulpverlener. Hierbij is het primaire doel van de 
corporatie het welzijn en vooruitkomen van de bewoners. 
 
In dit hoofdstuk zijn de doelstellingen van Portaal beschreven. Hiermee kan de 
positionering van Portaal in de SEV-matrix worden bepaald. De corporatie heeft veel weg 
van een wijkregisseur omdat Portaal wil kijken naar specifieke de problemen in de wijk en 
daarop inspeelt. In overeenstemming met het rapport van de stuurgroep Meijerink ziet 
Portaal dat haar voornaamste taak de volkshuisvesting is.  Over de overige taken van de 
corporatie heeft Portaal een net andere visie dan de stuurgroep. Zo stelt de stuurgroep 
dat ‘investeren in de woonomgeving’ en ‘investering in sociale en economische 
ontwikkeling van de bewoners’ taken zijn die respectievelijk kunnen en mogelijk zijn. 
Portaal ziet deze taken echter voortvloeien uit de primaire opgave van volkshuisvesting. 
Om hierin op een goede manier te voorzien dient men volgens Portaal ook te investeren 
in de woonbuurt en de bewoners. 
 
Sociale stijging blijkt een lastig fenomeen te zijn om met beleid te beïnvloeden. Dit is 
besproken in paragraaf 3.4. Het is echter duidelijk dat woningcorporaties zich bepaalde 
eigenschappen toeschrijven, waarmee zij denken succesvol te kunnen bij het toepassen 
van interventies van sociale stijging. De afgelopen tijd is er onderzoek is verricht naar de 
effecten van de interventies van woningcorporaties met sociale stijging. Hieruit komt 
onder andere naar voren dat het voor corporaties belangrijk is om met andere partners 
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Daarnaast moet meer ingezet worden op het 
opstellen van toetsbare doelen en een daarbij horende effectmeting per project. In deze 
onderzoeken is niet uitgebreid ingegaan op de link tussen de verschillende rollen van de 
corporatie en de effecten van de stijgingsprojecten. In de volgende hoofdstukken zal, 
onder andere, worden getracht duidelijkheid te geven over deze link. 
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4. METHODOLOGIE 
 
 

4.1 Onderzoeksvraag 
In het voorgaande is de term ‘sociale stijging’ besproken. Daarnaast is ingegaan op de 
rol die woningcorporaties kunnen spelen om de sociale stijging van burgers te vergroten. 
Het moge duidelijk zijn dat sociale stijging een breed fenomeen is, dat lastig te 
beïnvloeden valt. Daarbij zijn er vele inzichten met betrekking tot de rol van de 
woningcorporatie in een dergelijk proces. Deze scriptie heeft tot doel inzicht te bieden in 
de rol van woningcorporaties bij hun inmenging in projecten omtrent sociale stijging. Dit 
doel geleid tot de volgende onderzoeksvragen: 
 
 
Onderzoeksvragen 
 
In hoeverre leiden sociale stijgingsprojecten van woningcorporaties tot een vergrote kans 
op sociale stijging? In hoeverre hangt de rol van woningcorporaties samen met dit 
succes? 
 
 
Om deze vragen te beantwoorden is gekozen voor kwalitatieve onderzoeksmethoden. 
Omdat sociale stijging een veelzijdig concept is, dat meerdere definities kent, is het voor 
dit onderzoek van belang met een persoonlijke aanpak te werk te gaan en open te staan 
voor meningsverschillen. Aangezien verschillende visies en strategieën centraal staan, is  
een dynamische en open benadering van respondenten gewenst. Kwalitatief onderzoek 
leent zich goed voor het ontrafelen van sociale processen en het uitgebreid schetsen van 
een kleinschalig, lokaal milieu (Bryman, 2008). 
 

4.2 Projecten en respondenten 
Voor het onderzoek zijn enkele projecten, waarbij een woningcorporatie betrokken is en 
die sociale stijging van deelnemers als doel hebben, onder de loep genomen. Interviews 
en observaties zijn gebruikt om een helder beeld te krijgen van de processen binnen de 
projecten. Hierbij is geprobeerd altijd ‘twee kanten van een verhaal’ naar boven te 
brengen. Dit betekent dat niet alleen deelnemers, maar ook medewerkers van 
corporaties en andere betrokken organisaties het woord hebben gekregen. Observaties 
gaven enerzijds meer kleur aan de gesprekken en boden anderzijdsde mogelijkheid om   
-indien nodig- informatie vanuit interviews te verifiëren. Niet bij alle projecten zijn zowel 
deelnemers geïnterviewd als observaties gemaakt. Dit, omdat sommige projecten meer 
dienden om inzicht te geven op de rol van de corporatie, terwijl andere projecten 
geschikter waren om weer te geven wat de effecten van de projecten zijn. De namen van 
alle respondenten zijn gefingeerd. 
 
Sleutelpersonen zijn geselecteerd op basis van hun kennis van en verantwoordelijkheid 
binnen de projecten. Tot sleutelpersonen worden de medewerkers van de corporatie en 
de medewerkers van de samenwerkingspartners gerekend. Deelnemende respondenten 
zijn geselecteerd op basis van hun betrokkenheid bij de initiatieven. De gedachte 
hierachter is dat actieve deelnemers vaak veel kunnen vertellen over het reilen en zeilen 
van een project. De respondenten zijn aangewezen door leidinggevenden binnen de 
projecten. Dit heeft als nadeel dat men de objectieve insteek van een steekproef mist en 
dat kan betekenen dat men alleen respondenten te spreken krijgt die een verhaal 
vertellen wat overeenkomt met de visie van de leidinggevende. Voordeel is echter dat de 
leidinggevende in staat is respondenten aan te wijzen die veel kunnen vertellen over het 
project. Om nadelige effecten te beperken is in sommige gevallen expliciet gevraagd 
naar een respondent die een tegenovergestelde mening kon verwoorden. Bovendien 
ging een interview gepaard met een observatie van het project en heeft de onderzoeker 
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langere tijd (één of meerdere dagdelen) met de respondent doorgebracht. Op die manier 
kon informatie uit de gesprekken geverifieerd en aangevuld worden met beelden. 
Doordat de gesprekken vaak plaatsvonden tijdens het uitvoeren van de activiteiten van 
het project, waren de gesprekken informeel en was het ijs snel gebroken. 
Een aantal deelnemers zijn in groepsverband geïnterviewd. Dit leidde ertoe dat de 
respondenten elkaar ideeën gaven en er in korte tijd veel informatie naar voren kwam. 
Daarnaast kon informatie vergaard worden over de interactie tussen de groepsleden. 
Sommige gesprekken vonden ook één op één plaats. Dit maakte dat de respondenten de 
vrijheid hadden sociaal gevoelige zaken te bespreken. Daarnaast boden deze 
gesprekken meer persoonlijke inzichten en lieten de respondenten zich in deze 
gesprekken niet beïnvloeden door overige groepsleden. 
 
Sociale stijging stond centraal in de interviews. Enerzijds ging het daarbij om effecten van 
het project: kwamen deelnemers daadwerkelijk vooruit? En welke competenties zijn er 
verworven? Anderzijds werd de rol van de corporatie besproken: Was de corporatie 
zichtbaar? Wat was het doel van de corporatie? Wat levert het de corporatie op? Hoe 
verliep de samenwerking tussen de betrokkenen?  
  
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van en onder begeleiding van de 
woningcorporatie Portaal. Deze organisatie staat daarom centraal in dit onderzoek. Maar 
om een breed beeld te schetsen van de visies en mogelijkheden die woningcorporaties 
hebben met betrekking tot sociale stijging, zijn niet alleen projecten van Portaal 
geselecteerd, maar ook projecten van een andere corporatie. Met deze uitbreiding van 
het onderzoeksveld kan men wat zeggen over de verschillen tussen corporaties in 
aanpak van sociale stijging. Enkele projecten zijn onderzocht van De Goede Woning, een 
corporatie die zijn bezit heeft in Apeldoorn. De Goede Woning is een corporatie die het 
als haar kerntaak ziet om, naast volkshuisvesting, te zorgen voor leefbaarheid in wijken. 
In hun visie “staan mensen centraal. Zelfregie is ons uitgangpunt” (De Goede Woning, 
2012). Dit betekent dat er binnen de corporatie aandacht is voor empowerment  en 
vooruitgang van bewoners. De Goede Woning heeft dan ook meerdere projecten lopen, 
die de sociale stijging van deelnemers moet vergroten. Dit maakt dat De Goede Woning 
goed binnen dit onderzoek past. 
 
De projecten die geselecteerd zijn voor dit onderzoek hebben met elkaar gemeen dat ze 
tot doel hebben sociale stijging te bevorderen. De projecten zijn zó geselecteerd, dat ze 
de bredere definitie van sociale stijging kunnen dekken. Binnen de initiatieven gaat het 
dus niet alleen om opleiding en inkomen, maar spelen bijvoorbeeld ook empowerment en 
het vergroten en inzetten van het sociaal kapitaal een rol.  
Daarnaast is geprobeerd een breed scala aan samenwerkingspartners van de corporatie 
de benaderen. Zo zijn, binnen de verschillende projecten de gemeente, het Leger des 
Heils, opbouwwerkers, een reintegratiebedrijf en/of andere corporaties betrokken. 
Hiermee is getracht naar voren te brengen welke type maatschappelijke partner 
interessant is voor de corporatie. In één geval is geen enkele andere organisatie 
betrokken. Hiermee is gepoogd te kijken hoe de corporatie zonder partners kan 
handelen. 
Ten slotte is bij de selectie gelet dat de rol van de corporatie steeds anders is. Zo neemt 
de corporatie binnen de projecten afwisselend de rol aan van bijvoobeeld actieve partner, 
maatschappelijk verhuurder, geldschieter of initiator. 
Hieronder zullen de onderzochte projecten kort besproken worden: 
 

4.2.1 Wijkonderhoudsploegen 
Drie woningcorporaties, waaronder Portaal, werken hier samen met een re-
integratiebureau dat werkleertrajecten aanbiedt. Portaal levert klussen aan op 
achterpaden die medewerkers van 2Swictch uitvoeren. De standplaats is Arnhem. Doel 
is enerzijds de wijken schoon, heel en veilig te houden. Anderzijds word getracht 
langdurig werkelozen vooruit te helpen. 
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4.2.2 Actiecentrum Hatert Werkt 
De Nijmeegse wijk Hatert  is in 2008 aangewezen als ‘krachtwijk’. Dit heeft geleid tot een 
wijkactieplan met investeringen van verscheidene woningcorporaties (waaronder Portaal) 
en de Gemeente Nijmegen. Eén van de resultaten hiervan is het Actiecentrum Hatert 
Werkt waar bewoners van de wijk terecht kunnen om (betaald) werk te vinden. Doel is 
arbeidsparticipatie en armoedebestrijding van de inwoners van Hatert. 
 

4.2.3 Het Atrium 
Het Atrium is een wijkcentrum in de Apeldoornse wijk Zevenhuizen. Het gebouw is in 
handen van De Goede Woning. Zij verhuurt het aan het Leger des Heils, die het pand op 
haar beurt onderverhuurt aan verscheidene welzijnsorganisaties. Het Leger des Heils 
heeft zelf een ‘steunpunt’ in het gebouw: een plek waar buurtbewoners vrijblijvend 
contacten kunnen leggen met buren of hulp kunnen krijgen voor hun problemen. Samen 
met de andere aanwezige instellingen organiseert het Leger des Heils een 
activiteitenprogramma. Doel van het programma is het activeren van bewoners, het 
vergroten van zelfregie en het stimuleren van ontmoeting en uitwisseling binnen de wijk.  
 

4.2.4 De Buurtkamer 
De buurtkamer is een semi-openbare ruimte binnen de wijk Zuid in Apeldoorn. De Goede 
Woning is eigenaar van de ruimte en verhuurt deze tegen een laag tarief aan de 
welzijnsorganisatie Wisselwerk. Wisselwerk organiseert er verscheidene activiteiten voor 
de bewoners in de buurt. Doel is dat bewoners kunnen ‘halen en brengen’ in de 
buurtkamer: door hun kwaliteiten uit te wisselen moeten bewoners en de wijk 
vooruitkomen. 
 

4.2.4 De 13e 
De 13

e
 is een oude ketelruimte op de bovenste verdieping van een seniorenflat in 

Apeldoorn. De Goede Woning heeft de ruimte opgeknapt en vervolgens de sleutel aan 
de bewoners overhandigd. Zij zijn vrij om de kamer te gebruiken voor gezamenlijke 
activiteiten. Doel is om de bewoners te activeren, onderlinge hulp te vergroten en 
eenzaamheid tegen te gaan. 
 
In het onderstaande schema, afbeelding 7, is een overzicht te zien van de projecten en 
de interviews. In de meest linker kolom zijn de rollen van de respondenten binnen de 
projecten weergegeven. In de overige kolommen is zo, per project, te zien wie 
geïnterviewd is. Het cijfer tussen haakjes geeft weer hoe veel mensen met deze rol er 
geïnterviewd zijn. Als er niets tussen haakjes staat is er één persoon gesproken. In de 
kolommen is ook te zien of er bij het project een observatie is geweest of niet. 
 



 

Interview /   Project           

observatie   Wijkonderhoudsploegen Hatert Werkt Het Atrium De Buurtkamer De 13e 

Verantwoordelijke corporatie   Ja (4) Ja Ja Ja Ja 

Verantwoordelijke partnerorganisatie   Ja Ja (2) Ja Ja n.v.t. 

Deelnemers   Ja (3) Nee Nee Ja (5) Ja 

              

Observatie   Ja Ja Nee Ja Nee 
Afbeelding 7: Overzicht interviews en observaties  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



    

5. RESULTATEN 
 
 
In dit hoofdstuk worden alle onderzochte projecten besproken. In deze evaluatie wordt 
aandacht besteed aan enerzijds de rol van de corporatie bij het project en anderzijds de 
mate van sociale stijging die is gegenereerd. Per project wordt een algemene 
omschrijving gegeven, waarin ook het aantal deelnemers wordt genoemd. Vervolgens 
wordt ingegaan op de rol van de corporatie binnen het project. Hierbij wordt ook gekeken 
naar de kosten en baten voor de corporatie. Ook wordt besproken hoe de samenwerking 
tussen verschillende organisaties verloopt en wat de effecten voor de deelnemers van de 
projecten zijn. 
 

5.1 De Buurtkamer 
De Buurtkamer is een oud ketelhuis in de wijk Zuid in Apeldoorn (afbeelding 7). Het 
staatsliedenkwartier, de omgeving waarin het project zich bevindt, wordt gekenmerkt 
door een hoog percentage allochtonen (Gemeente Apeldoorn, 2009). Het inkomen in de 
buurt is, in vergelijking met de overige inwoners van Apeldoorn, laag. Daarnaast heeft het 
Staatsliedenkwartier een van de hoogste aantallen werklozen van Apeldoorn. Deze 
gegevens speelden mee bij de oprichting van de buurtkamer: het moest een plek worden 
waar bewoners kunnen ‘halen en brengen’, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en van 
elkaar kunnen leren. Bewoners worden uitgedaagd om op eigen initiatief hun talenten in 
te zetten voor de buurt en de Buurtkamer specifiek. Op die manier zou sociale stijging 
onder bewoners gegenereerd kunnen worden, wat ook de buurt ten goede komt. 
 
De ruimte, die vroeger werd gebruikt voor het verwarmen van de buurt middels een grote 
ketel, is nu omgebouwd tot ontmoetingsplek voor de bewoners. Wisselwerk, een 
welzijnsorganisatie in Apeldoorn, neemt de organisatie van de Buurtkamer voor haar 
rekening. Sabe Alkela, de medewerker van Wisselwerk die verantwoordelijk is voor de 
Buurtkamer, vertelt dat de ruimte is ontstaan doordat deze in eerste instantie gebruikt 
werd om een fietscursus voor allochtone vrouwen uit de buurt te organiseren: 
 
“We konden onze fietsen kwijt daar. Maar ik kwam daar iedere keer om bewoners te 
ontmoeten en ik zag iedere keer ontmoeting. Echt opvallend, mensen gingen daar 
schuilen als het regent en ze namen zelf koffie van huis mee en dan gingen ze in die 
vieze ruimte zitten.  En op een geven moment vroegen ze aan mij ‘goh, jij komt overal 
binnen, als je ergens stoelen en tafels ziet, die willen wij wel hier hebben’. Een week later 
zeiden ze tegen me ‘heb je geen verf, dan gaan we het hier verven’. En toen rinkelde er 
bij mij wat, ik dacht, als dit omgebouwd kan worden, geverfd en een paar stoelen en weet 
ik veel, dan kunnen we hier een ontmoetingsruimte hebben!” 
 
De ruimte was in het beheer van De Goede Woning. Sabe Alkela heeft contact gehad 
met de woningcorporatie en gevraagd om een bijdrage te leveren aan de renovatie van 
de ruimte. Daarnaast hebben Wisselwerk en De Goede Woning subsidie gekregen bij de 
Gemeente Apeldoorn. De Goede Woning heeft besloten de resterende kosten van de 
renovatie en inrichting op zich te nemen. Daarnaast vraagt de corporatie geen huur voor 
de Buurtkamer aan Wisselwerk.  
 
Begin 2010 is de Buurtkamer feestelijk geopend. Sindsdien zijn er de volgende 
activiteiten:  
 

- Taalondersteuning voor volwassenen (wekelijks) 
- Inloop koffieochtend voor buurtbewoners ( tweemaal per week) 
- Fietscursus (tweemaal per week) 
- Kinderactiviteiten (wekelijks) 
- Mannengroep uit de buurt (wekelijks) 
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- Meidengroep (wekelijks) 
- Kookworkshop voor en door bewoners (eens per twee maanden) 
- Vrouwengroep (eens per zes weken) 

 
De activiteiten worden zo veel mogelijk verzorgd door bewoners uit de buurt. Zo wordt de 
taalondersteuning gegeven door een gepensioneerde leraar Nederlands. Activiteiten als 
de meidengroep worden begeleid door twee stagiaires van Wisselwerk en een externe 
vrijwilliger. De activiteiten worden over het algemeen goed bezocht door de bewoners. 
De kookworkshop is bijvoorbeeld erg populair. Omdat er veel verschillende culturen in de 
wijk te vinden zijn is bedacht om steeds een etnische groep te vragen gerechten te koken 
uit hun cultuur. Veel vrouwen komen hierop af, zo veel dat de coördinator van 
Wisselwerk moet waarschuwen dat er niet te veel gekookt moet worden, omdat er dan te 
veel overblijft. Sabe Alkela vertelt over deze activiteit: 
 
“Tijdens het eten, (…) dan praten mensen het beste. Dus elke cultuur mocht toen een 
keer voor de anderen gaan koken. We hebben Marokkaans gehad, Somalisch, Turks, 
Frans, Joegoslavisch. En de wethouder was ook langsgekomen, en er was zó veel eten. 
Het was echt een succes en toen heeft hij ze allemaal een dagje mee uit genomen met 
het gezin, naar de dierentuin. Dat was echt heel bijzonder, want het is zo duur, dat 
kunnen die gezinnen normaal echt niet betalen, een dagje uit.”  
 
Opvallend is wel dat bijna alle bezoekers allochtoon zijn. Er is weinig contact tussen 
allochtone en autochtone bewoners in de Buurtkamer. Tijdens een observatie bij de 
meidengroep bleek bijvoorbeeld dat alle deelneemsters een Turkse achtergrond hadden 
en ook regelmatig Turks met elkaar spraken in de Buurtkamer. 
 
Per activiteit in de buurtkamer zijn er tussen de 5 en 15 deelnemers. 
 

5.1.1 Rol woningcorporatie 
De Goede Woning heeft de grootste rol gehad bij de oprichting van de Buurtkamer. Zij 
hebben voor een groot deel de verbouwing en inrichting betaald. Daarnaast hebben ze 
samen met Wisselwerk een projectbeschrijving gemaakt en subsidie aangevraagd bij de 
Gemeente Apeldoorn. Na de opening heeft De Goede Woning toegezegd de kosten voor 
schoonmaak, energie en telefonie op zich te nemen. 
 
De goede woning neemt geen aandeel in het activiteitenprogramma van de Buurtkamer. 
De persoon die vanuit de woningcorporatie het meeste bezig is met de Buurtkamer is 
Jos, de buurtmedewerker van het Staatsliedenkwartier. Jos en Sabe Alkela werken veel 
samen. Zo schakelt Sabe Alkela Jos bijvoorbeeld in wanneer zij overlast opmerkt in de 
buurt. Ook is hij contactpersoon wanneer Wisselwerk iets nodig heeft van De Goede 
Woning. 
 
De Goede Woning kan bij dit project worden gezien als een initiator. Samen met 
Wisselwerk heeft de corporatie ervoor gezorgd dat het initiatief vorm kreeg en uitgevoerd 
kon worden. Hiervoor is naast geld ook kennis ingezet, bijvoorbeeld bij het gezamenlijk 
maken van de projectbeschrijving of het aanvragen van de subsidie. De Goede woning 
heeft ingezet op de rol als initiator, met de verwachting dat de Buurtkamer na verloop van 
tijd zonder hulp van andere organisaties, en op eigen kracht van de bewoners, zou 
kunnen functioneren. Dit is echter anders gelopen dan gepland, de Buurtkamer heeft om 
te functioneren nog steeds de hulp van Wisselwerk nodig. Dit kan in de toekomst 
problematisch worden, aangezien Wisselwerk heeft aangegeven vanaf 2013 geen tijd en 
geld meer te investeren in de buurtkamer. In 2013 moet De Goede Woning waarschijnlijk 
zelf meer investeren in het project en/of een nieuwe sociale partner vinden die de rol van 
Wisselwerk overneemt, wil het de Buurtkamer in huidige vorm laten blijven bestaan. 
  
De motivatie voor De Goede Woning om deel te nemen aan dit initiatief is hun 
kadernotitie ‘Zuid Vooruit 2008-2015’. Hierin staat beschreven dat de kwaliteit van 
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Apeldoorn-Zuid verbeterd kan worden door De Goede Woning. Specifiek in het 
Staatsliedenkwartier wil de corporatie inzetten op het vergroten van zelfregie van 
bewoners, wijkgerichte inkomensondersteuning en ontmoeting tussen verschillende 
culturen. Wijkgerichte inkomensondersteuning zou gestimuleerd worden door 
samenwerking met LETS, een organisatie die zich inzet voor een vitale wijkeconomie. Zij 
doen dit bijvoorbeeld door ruilhandel van diensten en goederen tussen bewoners op te 
zetten. Aan de hand van deze doelstellingen kan men de positie van de corporatie in de 
SEV-matrix bepalen (paragraaf 3.2.2): zij kan gezien worden als een wijkregisseur die 
contacten op huis- en straatniveau wil bevorderen en sociale cohesie in de wijk wil 
genereren. Wanneer men kijkt naar de werkelijke activiteiten binnen de buurtkamer wordt 
echter duidelijk dat De Goede Woning deze rol niet aanneemt. Zo heeft er sinds de 
oprichting van de buurtkamer geen wijkgerichte inkomensondersteuning plaats 
gevonden. Op basis van de huidige resultaten kan De Goede Woning dus eerder gezien 
worden als een voorzieningencorporatie, die inzet op maatschappelijk vastgoed. De 
activiteiten van De Goede Woning passen in de gebiedsgerichte benadering, zoals 
beschreven door het onderzoek van Corpovenista (paragraaf 3.4) 
 
Op basis van de kadernotitie Zuid Vooruit 2008-2015 is door de Goede Woning een 
projectbeschrijving gemaakt voor de Buurtkamer. Hierin moesten meetbare doelen en 
beoogde trajecten voor de Buurtkamer opgesteld worden. Dit startdocument is echter 
nooit helemaal afgekomen. De Goede Woning heeft tot nu toe geen een evaluatie van 
het project gemaakt en is ook niet van plan dit in de nabije toekomst te doen. 
 

Kosten 
De Goede Woning heeft eenmalig € 22.000 in de Buurtkamer geïnvesteerd. Jaarlijks 
neemt de corporatie de kosten voor schoonmaak, energie en telefonie op haar rekening, 
wat neerkomt op een bedrag van € 600 per jaar. 
 

Baten 
De insteek van De Goede Woning was om met de Buurtkamer de buurt leefbaarder en 
de bewoners weerbaarder te maken. Een woningcorporatie heeft baat bij een dergelijke 
buurt, aangezien deze de waarde van de huizen omhoog kan brengen.  
Het is echter moeilijk om te zeggen of de komst van de buurtkamer iets heeft veranderd 
in de wijk. Volgens de deelnemers en de begeleiders van Wisselwerk is er minder 
overlast van hangjongeren in de buurt, aangezien de buurtkamer een aantrekkelijk 
alternatief biedt. Dit kan de leefbaarheid in de wijk verbeteren. 
De Goede Woning loopt misschien een stuk verbetering in de wijk mis door geen 
wijkgerichte inkomensondersteuning te hebben georganiseerd in de Buurtkamer.  
Een initiatief van de Buurtkamer kan ervoor zorgen dat De Goede Woning beter bekend 
wordt bij haar bewoners. Door aantrekkelijke ruimten te creëren en activiteiten te 
organiseren kan De Goede Woning zorgen voor een positief imago. Voor de 
instandhouding van de Buurtkamer is De Goede Woning onmisbaar, maar bij de 
deelnemers is de corporatie echter niet erg zichtbaar. Dilek, een deelnemer van de 
meidengroep antwoord zo op de vraag of De Goede Woning af en toe zichtbaar is tijdens 
activiteiten: 
 
“Nee, die komen hier nooit, nee hoor. Behalve Jos, om te klagen dat we te veel geluid 
maken!” 
 

5.1.2 Samenwerking met andere organisaties 
De Goede Woning werkt bij dit project samen met Wisselwerk. Beide partijen zijn erg te 
spreken over de samenwerking. Sabe Alkela noemt daarbij wel dat ze het idee heeft dat 
De Goede Woning niet altijd genoeg mankracht heeft: 
 
“Als ik hulp nodig heb dan krijg ik die gewoon. Maar ze zijn ook eerlijk, dan zeggen ze, ‘ja 
we hebben nu gewoon even niemand.” 
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Samen met Wisselwerk en Jos wordt er informatie uitgewisseld over de bewoners en de 
zaken die moeten worden aangepakt. Op die manier kan De Goede Woning een 
signaalfunctie vervullen. Door de korte lijn met de opbouwwerkers van Wisselwerk kan er 
in de wijk snel en doeltreffend gehandeld worden wanneer nodig. Voor Wisselwerk is het 
van belang dat zij lokaal aanwezig zijn en de mogelijkheid om gebruik te maken van de 
Buurtkamer is voor hun dan ook erg gunstig. De Goede Woning bemoeit zich nauwelijks 
met de invulling van de activiteiten in de Buurtkamer. Dit wordt vrijwel helemaal 
overgelaten aan Wisselwerk en de bewoners. 
 
Bij oprichting van de Buurtkamer was er ingezet op een samenwerking met LETS, om 
wijkgerichte inkomensondersteuning te genereren voor bewoners. Deze samenwerking is 
er echter nooit gekomen. Volgens Arlette Dekker, teamleider mens&buurt van De Goede 
Woning, waren de bedrijfsculturen van de corporatie en LETS te verschillend om samen 
te werken in de Buurtkamer. Hierna is geen vervangende partner gezocht om in te 
kunnen zetten op de wijkgerichte inkomensondersteuning. 
 

5.1.3 Vooruitgang deelnemers 
De activiteiten van het Buurthuis zijn niet gericht op het verhogen van het inkomen of de 
opleiding van de deelnemers. Van sociale stijging in enge zin kan men dus niet spreken 
binnen dit project. Wel raken de activiteiten andere zaken die te maken hebben met 
sociale stijging. 
 
De deelnemers van de activiteiten hebben tijdens de observatie niet het idee dat ze veel 
competenties leren in de buurtkamer. Als ik Dilek, een deelnemer van de meidengroep, 
vraag of zij iets geleerd heeft bij de buurtkamer antwoordt ze: 
 
“Nee, het is geen school. Het is alleen gezellig” 
 
Uit de observatie van de meidengroep kan echter iets anders geconcludeerd worden. De 
activiteiten die de begeleiders van de meidengroep bepalen zijn erg gericht op het ‘zelf 
doen’ van de meiden. De meiden gaan erg enthousiast mee in de activiteiten en nemen 
zelf initiatief. Zo hebben de meiden met elkaar een feest georganiseerd voor de buurt. 
Hierbij hebben ze zelf de kaartverkoop, het eten en de muziek geregeld. Tijdens dit 
proces bleek een van de deelnemers een talent te hebben als DJ. In samenwerking met 
Wisselwerk kon de deelnemer toen meedoen aan een DJ-cursus. Sabe Alkela vertelt hier 
later over: 
 
“Je haalt dus met zo’n plek echt kwaliteiten naar boven bij mensen.” 
 
Deelnemers worden gestimuleerd hun talenten in te zetten voor de buurt. De meiden 
helpen als vrijwilliger zo regelmatig mee aan andere projecten van Wisselwerk. Hierbij 
worden ze gestimuleerd zelf initiatief te nemen. Het lijkt erop dat dergelijke acties hun 
zelfverzekerdheid vergroten. Door het eigen initiatief leren de deelnemers daarnaast hun 
eigen kwaliteiten kennen en inzetten. 
 
Enkele ouderen worden ook gestimuleerd om de verantwoordelijkheid te nemen: 
 
Sabe Alkela: “Er zijn bijvoorbeeld oudere bewoners, 65+-ers, die geef ik dan de sleutel 
om het gebouw ‘s ochtends te openen. Ze voelen zich ook echt verantwoordelijk dan. Af 
en toe dan komen ze daar gewoon zitten, dat is dan ook hun eigen plek, in plaats van 
thuis en dan nemen ze ook bijvoorbeeld de buurvrouw mee. Maakt niet uit wat ze doen, 
gewoon kletsen, maar ze gaan er heen en ze voelen zich verantwoordelijk voor de plek. 
Dat is echt een ontwikkeling. En dat zie ik ook echt bij de meidengroep, dat zijn de 
toekomstige krachtige vrijwilligers.” 
 
Toch zijn er ook een aantal bewoners die weinig vooruitkomen door het initiatief, over de 
mannenavond zegt Sabe Alkela zo het volgende: 
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”Dan komen de mannen om te rummikuppen. En ze willen gewoon alleen rummikuppen.” 
 
De vraag is of buurtbewoners hun sociale netwerk vergoten en hun sociaal kapitaal 
uitbreiden bij de activiteiten van de Buurtkamer. Het blijkt immers dat niet iedereen in de 
buurt zich bezig houdt met het project. Zo nemen voornamelijk Turkse mensen deel aan 
de verschillende activiteiten. Sabe Alkela vertelt over het benaderen van autochtonen: 
 
“Ik heb een paar Nederlanders gesproken, maar die zijn heel direct, die zeggen gewoon 
‘Ja, dag, ik da niet voor die rotallochtonen werken, dan moeten ze zelf maar hun handjes 
uit de mouwen steken’. En soms mochten hun kinderen daar ook niet spelen.” 
 
Als men kijkt naar hoe de meidengroep tot stand is gekomen, dan blijkt dat de meiden 
elkaar al kenden voordat ze deelnemen aan de groep. Via-via worden zij benaderd om 
de bijeenkomsten bij te wonen. De bovenstaande processen zouden kunnen betekenen 
dat de deelnemers hun al bestaande contacten uitdiepen, maar weinig nieuwe netwerken 
aanboren via de activiteiten van de buurtkamer. Volgens Burt en Granovetter, wiens 
ideeën zijn besproken in paragraaf 2.3.1, leidt een dergelijke uitdieping niet tot het type 
sociaal kapitaal dat helpt bij sociale stijging. 
 
Het lijkt erop dat de activiteiten binnen de buurtkamer en het werk van Wisselwerk in het 
bijzonder, negatieve sociale processen kunnen voorkomen. De opbouwwerkers houden 
de deelnemers in de gaten en helpen waar nodig. Zo komt tijdens de observatie van de 
meidengroep ter sprake dat sommige jongens uit de buurt opdringerig seksueel gedrag 
vertonen. De begeleiders stellen dan ook voor om een avond van de meidengroep te 
wijden aan seksuele voorlichting. Achteraf zeggen zij hierover: 
 
Yassa: “Nou ja, nu zie ik daar nog niet zo veel kwaad in, ik weet ook niet in hoeverre het 
overdreven is. Maar als het vaker terug zou komen, dan doen we er wel iets mee.” 
Femke: “Wat dat betreft hebben we wel een signaleringsfunctie. Zoals laatst, toen mocht 
Yildiz niet meer komen van haar ouders. Omdat er ook te vaak jongens in de buurt waren 
geloof ik, of omdat sommige meiden gingen roken. Toen was Sabe langsgegaan bij de 
ouders, om te praten. En toen legde ze uit dat de jongens hier echt niet binnen kwamen 
en dat wij echt wel opletten. En dan heeft Sabe weer contact gehad met de ouders, die 
hebben dan weer vertrouwen in ons en wij weten wat er speelt bij hun. En toen mocht 
Yildiz weer komen.” 
 
Het idee van de Buurtkamer was, ten tijde van de oprichting, om de bewoners een zetje 
in de rug te geven met de organisatie van verschillende activiteiten. Belangrijk idee hierbij 
was dat de bewoners binnen enkele maanden de organisatie van de Buurtkamer op zich 
zouden nemen. De uitwisseling tussen bewoners en de betrokkenheid bij de projecten 
zou ervoor moeten zorgen dat de bewoners na verloop van tijd genoeg kennis over de 
organisatie en genoeg steun in hun netwerk hadden om het heft in eigen handen te 
nemen. De inmenging van Wisselwerk zou steeds kleiner worden en idealiter zou zij zich 
op een gegeven moment terugtrekken uit de Buurtkamer. Duidelijk is dat dit doel niet 
gehaald is in de afgelopen twee jaar en hoogstwaarschijnlijk ook de komende periode 
niet gehaald zal worden. Sabe Alkela zegt hierover: 
 
“We zijn nu twee jaar verder, ik ben nu bezig met een zelfstandige werkgroep te vormen, 
maar ik ben er nu achter dat dat niet lukt. Dat heb ik gewoon geaccepteerd en door 
gekoppeld naar De Goede Woning ook. Maar wat wel lukt, dat zijn de activiteiten 
spontaan. Of de fietscursus, met een gouden coördinator bijvoorbeeld, dat gaat heel 
goed. Zij zeg dan ‘ik wil alleen de fietscursus doen, ik wil me niet met de rest van de 
buurtkamer bemoeien. Ik wil het wel doen, maar alleen éénmalige activiteiten’. Ze willen 
niet de verantwoordelijkheid nemen. Dat begrijp ik ook wel. Er is niet echt een stevige 
buurtbewoner die zegt ‘oké, ik wil een bestuur vormen met een paar’.  Ze zijn angstig, 
maar ik weet niet zo goed waarvoor. Ik heb nu contact met een vrouw van de 
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buurtcommissie, die is overdag aan het werk, logisch, maar die zegt ook ‘ik zit in de 
wooncommissie, ik kan de buurtkamer er niet naast doen’.” 
 
Concluderend kunnen een aantal belangrijke aspecten van de Buurtkamer genoemd 
worden. Opvallend is bijvoorbeeld, hoe een aantal buurtbewoners zich graag, en met 
succes, bezig houdt met de activiteiten. Voor sommigen geldt daarbij ook dat zij hun 
eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Een dergelijk proces draagt bij aan de sociale 
stijging van de deelnemers. Toch lijkt het erop dat de netwerken die het Buurthuis bereikt 
niet breed genoeg zijn om in grote mate sociaal kapitaal te genereren. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit het feit dat de bewoners niet het heft in eigen handen nemen als het gaat 
om de organisatie van de activiteiten. Duidelijk is dat inmenging van een organisatie als 
Wisselwerk in de wijk wel negatieve sociale processen tegen kan gaan. 
 
De rol van De Goede Woning is bij de Buurtkamer niet actief. De corporatie investeert 
wanneer nodig, maar heeft tot nu toe voor de eigen organisatie weinig direct rendement 
verkregen. Opvallend is, dat De Goede Woning bij de aanvang van het project een 
actievere rol in gedachten had, door in de Buurtkamer inkomensondersteuning aan 
bewoners te bieden. Wellicht zou een dergelijke activiteit het rendement uit het project en 
de zichtbaarheid in de buurt kunnen verbeteren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 7, koken 
in de buurtkamer 
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5.2 De 13e 
De 13

e
 is een verbouwd ketelhuis op de 13

e
 etage van een seniorenflat in Apeldoorn, 

Drosera genaamd (afbeelding 8). Het is ontstaan nadat medewerkers van De Goede 
Woning opmerkten dat de bewoners van Drosera regelmatig met elkaar koffie dronken in 
de hal van het gebouw. De Goede Woning heeft daarop voorgesteld de oude ketelruimte, 
op de bovenste etage van de flat, op te knappen en in te richten als ontmoetingsruimte. 
De bewoners gingen hier graag mee akkoord, want sommige flatbewoners zagen het 
koffiedrinken in de hal als hinderlijk: de doorgang werd erdoor geblokkeerd.  
Dit project is meegenomen in dit onderzoek, omdat het wat kan zeggen over sociale 
stijging van de senioren in Drosera. In hoofdstuk 2 is duidelijk gemaakt dat sociale 
stijging niet alleen afhangt van opleiding of inkomen, maar ook bijvoorbeeld met sociaal 
kapitaal. Daarom kunnen ook senioren, die niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt, 
sociaal stijgen. 
 
Om de ruimte in gebruik te nemen waren er een aantal aanpassingen nodig. De 
bewoners hebben een offerte aangevraagd en een aantal veranderingen voorgesteld aan 
de woningcorporatie. De Goede Woning heeft daarop een ‘draagkrachtmeting’ 
uitgevoerd: onder de bewoners van Drosera is gevraagd wie instemde met een 
verhoging van de energierekening door de ingebruikname van de 13

e
. Eén van de 48 

huishoudens stemde tegen. Deze score was voldoende voor De Goede Woning om het 
plan door te zetten. De Goede Woning heeft vervolgen de kosten voor de de verbouwing 
voor haar rekening genomen. Er is een traplift gemaakt, een raam in de wand geplaatst 
en er zijn vergunningen aangevraagd. Daarnaast is de ruimte van binnen bekleed met 
een vloerbedekking, keuken e.d. De bewoners hebben zelf voor de inrichting gezorgd: ze 
hebben oude stoelen en tafels van De Goede Woning gekregen en vervolgens onder 
bewoners de nodige spullen verzameld. Sommige bewoners hebben spullen gedoneerd, 
andere bewoners hebben geld ingezameld om de ruimte bruikbaar te maken. 
 
De Goede Woning heeft samen met de bewoners een contract opgesteld waarin de 
regels en de verantwoordelijkheden omtrent de 13

e
 vast zijn gesteld. Het contract noemt 

onder andere dat de bewoners van Drosera verantwoordelijk zijn voor het schoonmaak 
en onderhoud van de binnenkant van de kamer. De Goede Woning betaalt het 
onderhoud aan de buitenkant en aan de traplift. De kamer mag niet worden doorverhuurd 
aan derden en het is niet toegestaan de kamer voor privéactiviteiten te gebruiken. 
 
De bewonerscommissie van Drosera is verantwoordelijk voor het plannen van de 
activiteiten in de 13

e
. Vanuit de bewonerscommissie is C. Lommers, een gepensioneerde 

man van in de tachtig, de persoon die zich het meeste bezig houdt met de ruimte: 
 
“Voor die traplift komt een keer in de zoveel tijd een monteur langs. En dan ga ik mee, 
om te kijken. Ik heb daar dan ook voor getekend, dat doe ik gewoon, dat vinden ze prima 
bij De Goede Woning. En die man zegt: ‘eigenlijk moet je iedere week die lift een keer 
naar boven en naar beneden doen’. Tja en dan doe ik dat. Er zit wel een beetje tijd in. Ik 
ben toch wel een half uur per week met de 13

e
 bezig. Met die vorst, dan ga ik toch wel 

even naar boven, want die waterleiding hier beneden is ook al eens bevroren, en ik voel 
me toch een beetje verantwoordelijk. En dan doe ik de kachel aan. Ik overleg dat ook niet 
hoor, ik zorg daar gewoon voor.” 
 
Ook is C. Lommers de penningmeester. De bezoekers van het koffie-uurtje betalen allen 
€ 0,50. C. Lommers houdt de inkomsten en uitgaven bij. Naast C. Lommers zijn er nog 4 
koffiedames actief. Zij verzorgen om beurten de koffie. 
 
Momenteel vinden in de 13

e
 de vergaderingen van de bewonerscommissie en het 

maandelijkse koffie-uurtje plaats. Rond nieuwjaar is er daarnaast altijd een 
nieuwjaarsborrel. Bij het koffie-uurtje en de borrel zijn alle bewoners van Drosera 
welkom.  
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Naast deze bijeenkomsten was de intentie van De Goede Woning en de 
bewonerscommissie om meer activiteiten in de 13

e
 te organiseren. Het ging dan 

bijvoorbeeld om een kaartclub, lezingen of een hobbyclub. Er zijn vervolgens twee 
lezingen georganiseerd, maar de opkomst daarvoor was zo laag, dat er momenteel geen 
extra activiteiten op de planning staan. C. Lommers:  
 
“Die lezingen, dat is twee keer gebeurd. Maar om mensen ergens bij te krijgen, dat is 
altijd moeilijk. En om te helpen ook al. Dat hoor je niet alleen hier, dat hoor je overal. 
Iedereen wil best wat doen, maar niet te veel.” 
 
Een knelpunt van het project is dus dat er niet heel veel animo is. Volgens C. Lommers 
zijn er een stuk of 10 mensen die elke keer aanwezig zijn. Buiten deze groep is de 
opkomst vaak laag. Dit zou kunnen komen door de leeftijd van de bewoners: sommigen 
zijn relatief jong en nog niet met pensioen. Zij hebben wellicht minder behoefte aan 
dergelijke activiteiten. Sommige bewoners zijn juist erg oud, waardoor het een grote 
onderneming wordt om naar de 13

e
 te gaan. C. Lommers ziet wel dat de bijeenkomsten 

voor enkele bewoners echt belangrijk zijn, omdat zij de eenzaamheid van de ouderen 
tegengaan.  
  
Een stuk of 10 bewoners maken actief gebruik van de 13e. In totaal kunnen ongeveer 70 
bewoners gebruik maken van de ruimte. 
 

5.2.1 Rol woningcorporatie 
De Goede Woning heeft de bewoners van Drosera zo veel mogelijk vrijgelaten in het 
project. Zij zagen dat er behoefte was aan ontmoeting tussen de bewoners, en hebben 
het initiatief genomen tot de verbouwing van de 13

e
. Ze hebben de bewoners daarbij zelf 

een trekkersrol gegeven door ze een plan op de laten stellen en een offerte voor de 
verbouwing aan te laten vragen. De Goede Woning is in het begin geldschieter geweest, 
maar heeft nadat de ruimte klaar voor gebruik was, zich niet meer bemoeid met de 13

e
. 

Arlette Dekker, teamleider mens&buurt van de Goede Woning zegt hierover: 
 
“We hebben de sleutel overhandigd en vervolgens de bewoners hun gang laten gaan.”  
 
De Goede Woning heeft het volgende doel voor het project opgesteld: het verbeteren en 
behouden van contacten tussen de bewoners van het complex Drosera. De Goede 
Woning heeft bewust geen regie over de 13

e
 in handen genomen om het contact tussen 

bewoners te stimuleren. Daarnaast is een van de kerntaken die De Goede Woning zich 
heeft gesteld het stimuleren van participatie en zelfregie van bewoners. Het feit dat de 
bewoners van Drosera zelf verantwoordelijk zijn voor de invulling en uitvoering van een 
programma van de 13

e
 staat in dienst van dit tweede doel. De Goede Woning heeft tot nu 

toe geen evaluatie van het project gemaakt en is ook niet van plan dit in de nabije 
toekomst te doen. De activiteiten van De Goede Woning passen in de gebiedsgerichte 
benadering, zoals beschreven door het onderzoek van Corpovenista (paragraaf 3.4) 
 
Dit alles in acht nemend kan gezegd worden dat de rol van de Goede Woning relatief 
klein is. De taken zijn tweedelig: enerzijds sponsoring, anderzijds stimulator voor het 
institutionaliseren van de initiatieven van de bewoners. De Goede Woning zet zich in om 
de ideeën van bewoners voor de wijk te realiseren. Deze taken komen overeen met de 
Aedescode, zoals besproken in paragraaf 3.2.2: ‘We verbinden ons met bewoners en 
dagen ze uit om hun talenten in te zetten’. Toch is het lastig om de rol van De Goede 
Woning te bepalen volgens de mogelijke posities van Aedes, het zit ergens tussen 
stimulator en toekijker in. 
De 13

e
 kan gezien worden als maatschappelijk vastgoed. De Goede Woning kan, aan de 

hand van dit project, in de matrix van de SEV gepositioneerd worden als 
voorzieningencorporatie (paragraaf 3.2.2). Het doel van het project is echter ook het 
stimuleren van participatie en zelfregie. Daarmee lijkt De Goede Woning een stap verder 
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te gaan dan alleen een investering in maatschappelijk vastgoed. Zij komt daardoor 
dichter in de buurt van de emancipatiecorporatie. 
 

Kosten 
De Goede Woning heeft éénmalig € 10.000 in de Buurtkamer geïnvesteerd.  
 

Baten 
Uiteraard is het voor een woningcorporatie van belang dat zij een goede band met haar 
huurders heeft. Investeren in projecten als de 13

e
 kunnen deze band dan ook verbeteren. 

Het is duidelijk dat de bewoners van Drosera het waarderen dat De Goede Woning 
moeite en tijd in hun gebouw en welzijn heeft gestoken. C. Lommers is erg te spreken 
over de daadkracht en de welwillendheid van De Goede Woning. Het is echter wel 
duidelijk dat de relatie tussen de bewoners en De Goede Woning niet altijd even goed is 
geweest. De relatie is inmiddels verbeterd, maar daar heeft de 13

e
 geen rol bij gespeeld. 

 
C. Lommers: “De relatie is nu een stuk beter geworden. Die is heel goed.” 
J. Breemer: “Heeft de 13e nog een rol gespeeld bij die verstandhouding?” 
C. Lommers: “Nee, nee, niet echt. De 13e staat daar los van. De Goede Woning bemoeit 
zich daar niet mee.” 
  
Voor een woningcorporatie is het belangrijk dat het bezit dat zij hebben haar waarde 
behoudt of meer waard wordt. Een project als de 13

e
 kan ervoor zorgen dat het 

flatgebouw aantrekkelijker wordt en dus in waarde stijgt. In het Drosera gebouw heeft de 
13

e
 waarschijnlijk niet genoeg uitstraling om een dergelijke waardestijging te genereren. 

De kamer wordt niet vaak gebruikt en slechts door een kleine groep bewoners. 
Daarnaast lijkt de 13

e
 niet bij iedereen positieve gevoelensop te wekken:  

 
C. Lommers: “van de 48 woningen was er één persoon tegen [de bouw van de 13

e
]. Die 

vond toch dat het meer op een bejaardentehuis ging lijken.” 
 

5.2.2 Samenwerking met andere organisaties 
Bij het ontstaan van de 13

e
 is geen samenwerking gezocht met andere organisaties. De 

bewoners en De Goede Woning geven beiden aan geen directe aanleiding te zien om 
een partner te zoeken voor de 13

e
. 

 

5.2.3 Vooruitgang deelnemers 
Duidelijk moge zijn dat de 13

e
 geen invloed heeft op de sociale stijging van de bewoners 

in enge zin. Aangezien het overgrote deel van de gebruikers met pensioen is, is er weinig 
te zeggen over hun stijging qua opleiding en inkomen. Er zijn echter wel andere aspecten 
die spelen bij de 13

e
 en een rol hebben bij sociale stijging. Zo heeft de 13

e
 invloed op de 

vrije tijdsbesteding van de bewoners (paragraaf 2.2.3). Volgens de VROM-raad is dit een 
‘ladder’ die kan leiden tot sociale stijging. Bij Drosera zorgt de 13

e
 ervoor dat een aantal 

ouderen de mogelijkheid krijgen anderen te ontmoeten in hun vrije tijd. Dit lijkt ervoor te 
zorgen dat eenzaamheid van de ouderen wordt tegengegaan: 
 
C. Lommers: “Van de 48 kamers, daar wonen er 25 alleen. Om die ook een keer uit huis 
te krijgen, dat is heel belangrijk.” 
J. Breemer: “Dus een beetje tegen de eenzaamheid?” 
C. Lommers: “Ja, ja. Sommigen kijken er echt naar uit.”  
 
Ook voor C. Lommers zelf is het duidelijk dat hij het erg leuk vindt zich bezig te houden 
met de 13

e
. Het maakt dat hij weet wat er speelt in het gebouw en dat hij de mensen leert 

kennen met wie hij in het gebouw woont. Daarnaast zijn er een aantal andere 
betrokkenen die graag bijdragen aan de 13. Zo zijn er vier koffiedames die met plezier de 
koffie verzorgen tijdens het koffieuurtje. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor de 
betalingen: alle bezoekers moeten elke activiteit € 0,50 bijdragen aan de kas. Uit de trots 
die gepaard gaat met het verhaal dat de deelnemers vertellen over de 13

e
, blijkt dat de 
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activiteiten het zelfvertrouwen van de bewoners enigszins vergroot. Het is echter niet zo 
dat de komst van de 13

e
 gepaard ging met grote veranderingen in het leven van de 

bewoners. Wel moet gezegd worden, dat het feit dat de bewoners met elkaar optrekken 
ervoor zorgt dat zij hun sociaal kapitaal vergroten en inzetten. Zo vertelt Lommers, die 
vroeger ‘klusjesman’ was, sinds de 13

e
 regelmatig door bewoners gevraagd wordt om de 

buren te helpen: 
 
“We doen gewoon graag wat voor een ander. Helemaal nu de 13e er is, weet je toch wat 
je aan je buren hebt. Laatst was ik ook mee naar de eerste hulp met een van de 
bewoners. Dat doen we gewoon. Ik deed ook wel  eens klusjes vroeger, maar de 
gezondheid gaat ook niet beter worden en de leeftijd gaat meespelen. Dus ik wil nog wel 
advies geven, daar komen wel eens mensen voor, dat vinden we gewoon leuk.” 
 
Ondanks dat de hulp vaak om kleine dingen gaat, duidt het er toch op dat de bewoners 
hun sociale netwerk nu meer inzetten om hun problemen op te lossen. Men kan dus 
spreken van empowerment, het fenomeen waarbij mensen in staat zijn hun sociale 
contacten te benutten voor hun vooruitgang. 
 
Als men kijkt naar de doelstelling van De Goede Woning, dan lijkt de 13

e
 er inderdaad 

voor te zorgen dat er meer contact is tussen bewoners van Drosera. Bewoners weten 
elkaar sinds de ruimte beter te vinden en een aantal mensen werken met veel plezier in 
en aan de ruimte. Het is echter belangrijk om te zeggen dat slechts ongeveer 20% van 
de inwoners regelmatig aanwezig is in de 13

e
. Dit maakt, dat de positieve effecten van 

het zelf organiseren van activiteiten slechts ervaren worden door de kleine groep 
bewoners die er actief naar op zoek gaan. Van deze groep voelt zich daarbij maar een 
klein deel verantwoordelijk voor de ruimte. Het lijkt erop dat de vrijblijvendheid die De 
Goede Woning door haar afzijdige houding creëert twee effecten heeft. Enerzijds worden 
de bewoners gedwongen zelf initiatieven te nemen voor de invulling van de 13

e
. Hierbij 

hebben ze zeker de ruimte om hun vrije tijd plezieriger te ervaren en wellicht hun leven 
minder eenzaam te maken. De activiteiten maken ook dat de organisatoren zich 
zelfverzekerder voelen over hun capaciteiten. De nabijheid van de ruimte zorgt er voor 
dat alle bewoners gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Anderzijds zorgt de 
vrijblijvendheid er wellicht voor dat een groot deel van de bewoners geen gebruik maakt 
van de ruimte. Dit maakt de effectiviteit van de 13

e
 gering. Maar gezien het plezier van de 

mensen die wél naar de 13
e
 gaan, zou het nuttig kunnen zijn wanneer de Goede Woning 

samen met de bewoners van Drosera kijkt in hoeverre het animo voor de ruimte vergroot 
kan worden in de flat en in de buurt. 

 
Afbeelding 8. 
De 13

e
.  
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5.3 Het Atrium 
Het Atrium is een buurtcentrum in de wijk Sprenkelaar in Apeldoorn. Het centrum is 
ontstaan nadat De Goede Woning een oud ketelhuis heeft verbouwd en verhuurd aan 
welzijnsorganisaties. Het centrum is voor buurtbewoners. Doel is dat buurtbewoners 
vrijblijvend binnen kunnen wandelen en zo nodig hulp kunnen vragen aan één van de 
welzijnsorganisaties die er zitten. Deze organisaties hebben in 2009 gezamenlijk de kern 
van het Atrium samengevat in een samenwerkingsconvenant:  
 
“Het Atrium is een ontmoetingsplaats voor participatie, zelforganisatie en ondersteuning 
op buurtniveau. Hier is oog voor de diversiteit aan doelgroepen in Sprenkelaar, 
bezoekers kunnen komen halen of brengen. Het Atrium presenteert zich als 
buurtcentrum.” (Samenwerkingsconvenant, 2009:1) 
 
De volgende organisaties zijn gehuisvest in het Atrium: 
 

- Het Leger des Heils 
- Wisselwerk 
- International Christian Fellowship 
- Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe (MDV) 
- Diverse bewonersgroepen (activiteitencommissie, bewonerscommisssie etc.) 

 
 
Het Leger des Heils is hoofdhuurder van het pand, zij huurt het van De Goede Woning en 
verhuurt het vervolgens aan de overige welzijnsorganisaties. In het pand kunnen 
bewoners altijd binnenlopen om iets te drinken, de krant te lezen of een praatje te maken 
met een medewerker of buurtgenoot. Daarnaast organiseren de verschillende 
instellingen allerlei activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld een eetcafé en naailes van het Leger 
des Heils, een vrouwenavond van het ICF, een jongerenavond van Wisselwerk en een 
inloopspreekuur met sociaal raadslieden van MDV. Bij het inloopspreekuur kunnen 
bewoners bijvoorbeeld terecht met hun schuldproblemen, juridische zaken of vragen over 
uitkeringen.  
 
De verschillende organisaties hebben hun eigen doel binnen het Atrium. Sommige 
activiteiten worden samen georganiseerd, zoals een buurtmiddag. De meeste activiteiten 
vallen echter onder de hoede van één van de organisaties. 
Vanuit de buurt is er een buurtorgaan actief in het Atrium. Hierin zitten verschillende 
commissies van bewoners die actief zijn in hun buurt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 
activiteitencommissie of een bewonerscommissie. Deze commissies functioneren onder 
de coördinerende rol van Wisselwerk. 
 
Het Leger des Heils heeft een steunpunt binnen het Atrium. Dit houdt in dan bewoners 
hier om hulp kunnen vragen aan de medewerkers van het Leger des Heils. Alle 
bewoners zijn welkom en de hulp wordt aangeboden op een vrijblijvende manier. De 
bezoekers worden niet geregistreerd. De medewerkers helpen bezoekers ter plekke en 
sturen ze, indien nodig, door naar andere afdelingen van het Leger des Heils. Hiermee 
heeft het Atrium een signaleringsfunctie. 
 
In 2011 bleek dat er een probleem zou kunnen ontstaan met de financiering van het 
Atrium. Dit, omdat het Leger des Heils niet genoeg budget had om haar steunpunt in het 
Atrium in stand te houden in 2012. Een alternatief zou zijn dat het steunpunt van functie 
zou veranderen en een ‘Bij Bosshardt’ zou worden, een steunpunt met een duidelijkere 
christelijke achtergrond. Dit zou ook betekenen dat op de gevel een duidelijk logo van het 
Leger des Heils zou komen en een referentie naar Majoor Bosshardt. Voor de overige 
welzijnsorganisaties in het Atrium was een dergelijke transformatie geen optie, omdat 
deze nadruk op de christelijke identiteit wellicht ten koste zou gaan van de openheid van 
het buurtcentrum. Toch zagen alle organisaties het belang van het het behoud van het 
Atrium, en hebben een andere oplossing gezocht, waarbij er extra financiering van 
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buitenaf is gevonden. Marianne Rondal, unitmanager welzijn van het Leger des Heils 
zegt hierover: 
 
“er is [door de overige organisaties] wel aangegeven van ‘we willen wel graag dat jullie [in 
het Atrium] blijven zitten’ en van daar uit hebben we dan ook een brief gestuurd naar de 
Gemeente waarin we om financiering vroegen om het een jaar door te zetten. Maar toen 
was wel de vraag van ‘waarom willen wij daar zelf nog blijven?’ En toen dachten we van 
we zijn toch wel echt een stabiele factor in de wijk, waar de bewoners op terug kunnen 
vallen.” 
 
De organisaties in het Atrium houden niet nauwkeurig bij hoeveel bewoners het Atrium 
zoeken. Het Leger des Heils meent dat er dagelijks ongeveer 20 personen aanwezig zijn 
bij hun activiteiten. Wisselwerk geeft aan per dag 30 à 50 deelnemers te hebben.  
 

5.3.1 Rol woningcorporatie 
De Goede Woning is in eerste instantie verhuurder van het maatschappelijk vastgoed. 
Daarnaast ziet zij een rol voor haarzelf weggelegd als ‘mediator’ binnen het buurthuis. 
Niet altijd liepen de verhoudingen tussen de verschillende partners goed. Zo is er nogal 
eens onenigheid geweest over de bezetting van het Atrium, tussen de bewonersgroepen 
en het Leger des Heils. De rolverdeling en de verantwoordelijkheid voor de verschillende 
ruimtes was tussen de partijen niet helemaal duidelijk, wat leidde tot misverstanden. Naar 
aanleiding hiervan heeft De Goede Woning de andere partijen uitgenodigd om een 
samenwerkingsconvenant op te stellen. Dit is er medio 2009 gekomen.  
 
De Goede Woning bemoeit zich niet met het programma van de welzijnsorganisaties. 
Wel is zij, wanneer nodig, behartiger van de belangen van de bewoners. Arlette Dekker 
van De Goede Woning zegt hierover: 
 
“Wij willen ervoor zorgen dat de buurtbewoners zich welkom voelen in het Atrium” 
 
Ook het Leger des Heils ziet dat De Goede Woning vooral inzet op leefbaarheid in de 
wijk en hulp voor bewoners. Marianne Rondal zegt hierover: 
 
“Tegelijkertijd vind ik het wel heel goed om gezamenlijk ook te kijken met De Goede 
Woning en Wisselwerk van ‘hoe kunnen we hier meer betekenis creëren voor de wijk’. 
[het Leger des Heils wil] meedenken, en we schuiven aan, (…) maar daarin zijn we dan 
echt wel een participant. En Wisselwerk heeft daarin wel echt een voortrekkersrol en De 
Goede Woning is daarin ook meer een ‘meedenker’ van ‘wat vinden wij daarin van 
belang voor de wijk’. Dus bijvoorbeeld zo’n burendag, dan heeft De Goede Woning wel 
echt zoiets van ‘nou dat vinden wij echt belangrijk, dat dat gewoon blijft bestaan, zodat je 
daarin een constant iets creëert” 
 
De Goede Woning maakt van de ruimte van het Atrium gebruik om er twee 
buurtbeheerders te plaatsen. Op die manier heeft De Goede Woning dicht bij haar 
bewoners een aanspreekpunt. De Goede Woning denkt er momenteel over na haar 
aanwezigheid in het Atrium te vergroten door er regelmatig een woonconsulent te 
plaatsen en/of medewerkers van ‘achter de voordeur projecten’. 
 
De rol van De Goede Woning is niet duidelijk in te delen in de SEV-matrix. Zij raakt de 
voorzieningencorporatie, doordat zij investeert in maatschappelijk vastgoed. Maar door 
mediator te zijn tussen verschillende organisaties op wijkniveau, neemt zij een rol aan die 
moeilijk uit te drukken is in de matrix van de SEV. Wel is het duidelijk dat De Goede 
Woning met deze instelling overeenkomt met de ideeën van Bertram en Helderman en 
Van der Graaf (paragraaf 3.2.1), die stellen dat de woningcorporatie hun eigen netwerk in 
kan zetten voor bewoners. Door de contacten met sociale partners uit te werken op 
wijkniveau kan een plek als het Atrium bereikbaar en behulpzaam zijn voor de 
buurtbewoners. Hierbij is het echter wel van belang dat De Goede Woning daadwerkelijk 
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woonconsulenten en/of medewerkers van achter de voordeur projecten in het Atrium laat 
komen, om zo kruisbestuiving en informatie van achter de voordeur bereikbaar te maken 
voor de andere partners.  
 
De activiteiten van De Goede Woning passen in de gebiedsgerichte benadering, zoals 
beschreven door het onderzoek van Corpovenista (paragraaf 3.4). Wanneer er 
medewerkers van achter de voordeur projecten actief worden in het Atrium kan er ook 
gesproken worden van een individuele, persoonsgerichte benadering. De Goede Woning 
heeft tot nu toe geen een evaluatie van het project gemaakt en is ook niet van plan dit in 
de nabije toekomst te doen. 
 

Kosten 
De Goede Woning ontvangt maandelijks €1.000 voor de verhuur van het Atrium. De 
Goede Woning maakt daarmee winst op het Atrium, aangezien de relatieve 
hypotheekkosten (De Goede Woning is eigenaar van het hele flatgebouw waarin het 
Atrium zich bevind) en onderhoudskosten lager uitvallen. Incidenteel investeert zij in 
buurtprojecten die vanuit het Atrium worden georganiseerd. 
 

Baten 
De Goede Woning behaalt op verschillende manieren rendement in het Atrium. Ten 
eerste ontvangt zij huur voor het gebruik van het pand. Ten tweede is zij meer zichtbaar 
in de wijk, doordat er twee wijkbeheerders in het Atrium zitten. De baten van het Atrium 
zouden wellicht groter kunnen zijn als De Goede Woning haar idee doorzet om een 
woonconsulent en achter de voordeur projecten in het Atrium te plaatsen. Door de 
verscheidenheid aan sociale partners in het Atrium is de verzamelde informatie van de 
bewoners hier groot. De Goede Woning zou haar voordeel kunnen doen door een 
samenwerking aan te gaan met de Sociaal Raadslieden. Op die manier kunnen mensen 
met een huurachterstand gelokaliseerd en, indien nodig, geholpen worden door de 
raadslieden. Dit alles op nabijheid van de huurder in een (semi-)vrijblijvende omgeving 
als het Atrium. 
 

5.3.2 Samenwerking met andere organisaties 
De samenwerking tussen de verschillende partners in het Atrium is niet altijd vlekkeloos 
verlopen. Zoals eerder benoemd zijn de bewonersgroepen het niet altijd eens geweest 
met het gebruik van de ruimte van het Leger des Heils. Daarnaast is de mate van 
‘christelijke stempel’ die het Atrium krijgt ter sprake gekomen. Ook is het Leger des Heils 
het niet altijd eens geweest met De Goede Woning en Wisselwerk over de hoeveelheid 
professionele hulp die er aanwezig is in het centrum. Wisselwerk en De Goede Woning 
proberen aan te sturen op zelforganisatie van de bewoners, terwijl het Leger des Heils 
ziet dat er professionele hulp onontbeerlijk is in het Atrium: 
 
Marianne Rondal: “De Goede Woning heeft ook onderzoek gedaan in de buurt waaruit 
wel blijkt dat er op dat moment nog weinig echt (…) stevige figuren om het Atrium heen 
waren (…). Er zijn wel een aantal mensen maar er zijn maar een paar mensen die ook 
echt wat kunnen betekenen voor de wijk. Dus een stukje professionele inzet is wel 
nodig.” 
 
De Goede Woning heeft naar aanleiding van deze verschillende visies alle partijen bij 
elkaar geroepen om een samenwerkingsconvenant op te zetten. Hierin staan alle rollen 
van de verschillende partijen beschreven. Alle activiteiten van de bewoners vallen onder 
Wisselwerk. Zij is tussenpersoon tussen het Leger des Heils en bewoners die 
bijvoorbeeld een activiteit willen organiseren in het Atrium of een ruimte willen huren.  
Daarnaast staat er: 
 
“Zelfregie wordt gestimuleerd onder coördinatie van Wisselwerk. Het Leger des Heils 
beantwoord aan de behoefte van de groep bewoners die meer hulp nodig 
heeft”.(Samenwerkingsconvenant, 2009:1) 
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Uit het bovenstaande blijkt de verschillen in opvatting van de organisaties. Waar 
Wisselwerk en De Goede Woning voornamelijk inzetten op de eigen kracht van 
bewoners, benadrukt Het Leger des Heils het belang van professionele hulp. In het 
convenant is er daarom voor gekozen om iedere organisatie zijn eigen opvatting tot 
uitvoering te brengen. Om deze afspraken kracht bij te zetten is er een beheersgroep in 
het leven geroepen. Deze groep bestaat uit medewerkers van het Leger des Heils, 
Wisselwerk, de Goede Woning en enkele actieve bewoners. Tijdens bijeenkomsten van 
de beheersgroep wordt het reilen en zeilen van het Atrium besproken. Aangezien de 
financiering van het Atrium voor komende jaren afhankelijk is van de inbreng van de 
Gemeente Apeldoorn of andere externe organisaties, is een bijkomend doel van de 
beheersgroep, ondanks de terughoudendheid hierin van Het Leger des Heils, het 
overhevelen van verantwoordelijkheden naar buurtbewoners. Op die manier hoeven de 
organisaties op lange termijn minder in het Atrium te investeren. Daarnaast voldoet dit 
aan de wens van De Goede Woning en Wisselwerk om de zelfregie van bewoners te 
vergroten. Het is volgens het Leger des Heils echter een illusie dat de professionals in de 
toekomst geen plek meer hebben in het Atrium. Marianne Rondal zegt hierover: 
 
“We hebben wel afgesproken van ‘wil je die beheersgroep echt een bepaalde stevigheid 
geven, dan moeten de professionals zich er wel echt bij aansluiten’. (…) Als ik dan kijk 
naar het onderzoek wat De Goede Woning op dat moment heeft gedaan, dan leek er niet 
zo heel veel aan te boren te zijn. Je weet natuurlijk niet of er in een paar jaar tijd veel is 
veranderd, maar dat is wel echt een vraagteken. Want ook financieel is er wel een punt. 
Op dit moment wordt er toch wel flink in geïnvesteerd vanuit ons als Leger en Wisselwerk 
om activiteiten in stand te kunnen houden. Dus ja, is dat op te hoesten door de wijk? En 
zij hoeven natuurlijk niet één op één de huur te betalen en ze kunnen wel kroketten gaan 
verkopen of zo, maar het is natuurlijk de vraag of je het daarmee in de lucht kan houden.” 
 

5.3.3 Vooruitgang deelnemers 
Door de verscheidenheid aan instellingen en activiteiten in het Atrium, worden de 
deelnemers op verschillende manieren vooruit geholpen. Sommige activiteiten zijn erop 
gericht het zelfvertrouwen en het sociale netwerk van deelnemers te vergroten, zoals een 
vrouwenavond, bingo of eetcafé. Andere activiteiten zijn meer gericht op het verhogen 
van het inkomen en de zelfredzaamheid van de deelnemers, zoals het spreekuur van de 
sociaal raadslieden of de naailes. Marianne Rondal ziet dat de activiteiten in het Atrium 
zeker effect hebben op de bezoekers: 
 
“Als je het hebt over het materiele vraagstuk waar mensen mee komen, dan heeft het 
zeker effect. Maar als je hebt over wat moeilijkere dingen, isolement waar mensen in 
zitten, dan is het effect echt lastiger tastbaar te maken. Maar mensen komen niet voor 
niets met behoorlijke regelmaat, soms ook dagelijks, naar het Atrium. (..) het is ook wel 
zo dat je mensen een stukje ontwikkeling door ziet maken, door wel een 
verantwoordelijkheid te hebben in gastvrouw zijn of de kledingkast beheren of 
ondersteuning te bieden bij de naailes. Dus op die manier kunnen ze ook weer een 
stapje richting het vervolg zetten”. 
 
Het Atrium wordt door medewerkers van het Leger des Heils gebruikt als onderdeel van 
een hulpverleningstraject: wanneer bewoners in de buurt in contact zijn gekomen met 
medewerkers van het Leger des Heils omdat zij sociale problemen hebben, dan kan het 
zijn dat  een bezoek aan het Atrium een onderdeel is van hun begeleidingstraject. Op die 
manier kunnen cliënten op laagdrempelige wijze weer ‘onder de mensen komen’. 
 
Een belangrijke insteek van het Leger des Heils en het MDV in het Atrium is dat de hulp 
die geboden wordt anoniem is. Dit betekent dat er van de bezoekers en deelnemers niets 
geregistreerd wordt. Op die manier voelen mensen zich vrij binnen het centrum en is de 
toegang laagdrempelig. Dit heeft wel tot gevolg dat het moeilijk is voor medewerkers om 
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effecten te meten of wellicht om vervolgstappen te ondernemen bij bezoekers die meer 
sociale hulp nodig hebben.  
 
Het is duidelijk dat, ondanks de vele organisaties en activiteiten binnen het Atrium, niet 
de hele buurt bereikt wordt. Verscheidene sociale groepen binnen de wijk worden niet 
gezien binnen het buurthuis. De hoop van de organisaties is dat dit verbetert, 
bijvoorbeeld doordat bewoners actiever worden binnen het Atrium en het sociale netwerk 
zich uitbreidt. Het is nu echter zo, dat de resultaten van het Atrium nog niet voldoende 
zijn om de bewoners zelf meer verantwoordelijkheden te laten hebben binnen het 
centrum. Zoals eerder besproken is dit nu (nog) geen reële optie en wordt deze wens ook 
niet gedeeld door alle deelnemende organisaties. De beheerdersgroep die nu in het 
leven is geroepen kan in de toekomst uitwijzen of er op dit vlak meer gewonnen kan 
worden. 
 
De verscheidenheid aan organisaties in het Atrium is de kracht van het centrum. De 
laagdrempeligheid en de veelheid aan beschikbare activiteiten zorgt dat veel mensen het 
centrum weten te vinden en te gebruiken. Het centrum zou echter sterker en 
slagvaardiger kunnen zijn, wanneer er meer ‘kruisbestuiving’ ontstaat tussen de 
verschillende partijen. Zo zou het nuttig kunnen zijn dat, wanneer De Goede Woning in 
de toekomst eigen medewerkers binnen het centrum plaatst, deze samen werken met de 
sociaal raadslieden. Op die manier zouden bijvoorbeeld de huishoudens die problemen 
hebben met het betalen van de huur actief en binnen de buurt geholpen kunnen worden, 
zoals het geval is bij Hatert Werkt (paragraaf 5.5). Een andere optie is dat de 
organisaties die regelmatig achter de voordeur komen, zoals De Goede Woning, hun 
informatie met het Leger des Heils als het gaat om eenzaamheid van bewoners in de 
wijk. Dergelijke ideeën zouden het centrum slagvaardiger kunnen maken, maar om dit te 
bereiken zou het beleid omtrent anonimiteit van bezoekers en deelnemers versoepeld 
moeten worden. Een vraag is of dit effect zou hebben op de laagdrempeligheid van het 
Atrium. 
 

5.4 Wijkonderhoudsploegen 
De wijkonderhoudsploegen (WOP) zijn ontstaan toen de woningcorporatie 
Volkshuisvesting in Nijmegen een groep langdurige werkelozen in wilde zetten bij de 
renovatie van een buurt. Het idee bleek vruchtbaar, maar de regie van een dergelijk 
project bleek te complex voor de medewerkers van de woningcorporatie. Besloten is toen 
het project voort te zetten in andere wijken in samenwerking met de overige corporaties 
in Nijmegen en onder leiding van een gespecialiseerd bedrijf: 2Switch. 2Switch helpt 
langdurig werkelozen aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Zij zijn werkzaam in 
verschillende sectoren en kunnen hun werknemers diverse werkgelegenheid aanbieden. 
Zo hebben zij onder andere een aantal eigen kringloopwinkels, een aantal 
opleidingscentra en wijkonderhoudsploegen. De WOP zijn in verschillende wijken van 
Portaal actief en helpen hier met tuinen en achterpaden (afbeelding 9). Zij doen 
bijvoorbeeld zaken als schoonmaken, onkruidvrij houden, bestraten, snoeien, schuttingen 
plaatsten of coniferen snoeien. Elke wijk heeft zijn eigen WOP. De drie 
woningcorporaties geven opdrachten aan de WOP en betalen voor de gewerkte uren aan 
2Switch, die daarmee de WOP’pers kan uitbetalen. 
 
De WOP zijn in eerste instantie niet alleen opgezet om de sociale stijging van de 
WOP’pers te stimuleren, maar ook om de wijken leefbaarder te maken. De WOP werden 
ingezet in wijken waar veel overlast werd veroorzaakt door rommel, niet onderhouden 
tuinen en sociale problematiek (Gemeente Arnhem, 2010). De Woningcorporaties wilden 
de situatie verbeteren door schone, hele en veilige buurten te creëren. Enerzijds 
gebeurde dit doordat corporaties zelf opdrachten gaven aan de WOP, anderzijds doordat 
de WOP, middels subsidie van de Gemeente, goedkoop kon worden ingezet door 
particuliere wijkbewoners. De eventuele sociale stijging van de WOP’pers werd gezien 
als positieve bijkomstigheid, maar niet als doel op zich. 
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Bij 2Switch en Portaal is opgemerkt dat deze beide doelstellingen zijn bemoeilijkt de 
afgelopen jaren, voornamelijk doordat de overheid en het bedrijfsleven aan het 
bezuinigen is. Zo kan, door wegvallen van de subsidie van de Gemeente, de WOP niet 
meer particulier voor een goedkoop tarief ingezet worden. Daarnaast is het niet zeker of 
Portaal in de toekomst nog zal blijven inzetten op een uitgebreid onderhoud van tuinen 
en achterpaden voor hun bewoners, of dat zij hun budget anders willen inzetten. Harry 
van Waalre van 2Switch zegt over de bezuinigingen: 
 
“Maar ook merken we  vanuit de sociale werkvoorziening dat er geen instroom is, want 
iedereen probeert nu echt het maximale uit de medewerkers te halen, dus ze moeten 
rechtstreeks doorgestuurd naar regulier werk. (…) Er worden stappen overgeslagen. En 
de druk op de medewerkers, op de mensen wordt opgevoerd. Van ‘jij moet nu 
solliciteren, jij moet nu werken’.” 
 
Momenteel werken er 28 man in de WOP.  
 

5.4.1 Rol woningcorporatie 
Portaal heeft binnen de WOP een duidelijke rol: opdrachtgever. In de Aedescode komt dit 
terug als ‘uitbesteden’ (paragraaf 3.2.2). De opdrachten worden opgesteld door de 
buurtbeheerders en doorgegeven aan 2Switch. Anderzijds kan het ook voorkomen dat 
2Switch iets opmerkt in de wijk en een opdracht aanvraagt bij een van de corporaties. 
 
De verschillende partijen hebben niet dezelfde mening over de zichtbaarheid van de 
corporatie onder de WOP’pers en onder de wijkbewoners. Erwin, een WOP’per, zegt 
hierover: 
 
“Ja, [Portaal komt]  wel eens langs, maar er is verder geen verbondenheid”.  
 
Heleen, een andere WOP’per, zegt hierover: 
 
“Die jongens [van Portaal] die in de buurt werken die ken ik wel, maar die zijn hier dan 
gewoon voor een andere klus. Maar ik herken hun auto’s, dus als ik iets moet hebben 
dan spreek ik ze gewoon aan hoor. En ze komen ook wel eens langs, als ze er toch zijn”. 
 
Bij Portaal denken ze daar anders over. Dennis, een buurtbeheerder, zegt: 
 
“Ik werk nog 3 jaar met hetzelfde ploegje. Ik kan op ze bouwen en zij op mij, ik regel ook 
dingen voor hun als ze iets nodig hebben. Het is een betrouwbare ploeg, ik ken die 
gasten nu allemaal echt goed en ik weet wat ik aan ze heb.” 
 
Binnen de meeste buurten weten de bewoners dat de WOP’pers verbonden zijn aan de 
woningcorporatie. Dit maakt dat de woningcorporatie meer zichtbaarheid krijgt in de buurt 
en ook dat de WOP’pers soms worden aangesproken als medewerker van een 
corporatie. Erwin, WOP’per, zegt hierover: 
 
“Kijk, mensen komen wel met je praten als je hun achterpad doet. En ze kennen ons nu 
wel en dan komen ze al hun buurtproblemen met ons bespreken. En dan willen ze ineens 
dat je alles voor hun gaat regelen. Maar ik kan ze niet helpen hoor, ik weet gewoon naar 
wie ik ze moet doorverwijzen bij de woningcorporatie. Of bij de politie, haha.” 
 
Het doel van de woningcorporatie was, ten tijde van de start van de WOP, om buurten 
schoon, heel en veilig te maken, wat de leefbaarheid van de buurt ten goede zou komen. 
Portaal blijft dit doel de komende periode houden, maar binnen de afdeling in Nijmegen 
wordt soms getwijfeld of dit een juiste inzet is. Roos Pieterse, adviseur gebiedsbeheer, 
zegt hierover: 
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“We hebben de bewoners wel genoeg gepampered. In mijn visie ligt de WOP er over 15 
jaar uit omdat de bewoners het dan weer zelf doen. Ik vind dat bewoners zelf 
verantwoordelijk zijn en dat alleen de bewoners die minder draagkracht hebben wel door 
ons kunnen worden ondersteund. Maar we moeten echt niet meer gaan pamperen. En 
dan kunnen we misschien wel dat geld wat dan vrijkomt inzetten op zo’n soort Arnhem 
kaart, dat als je iets nodig hebt en minder bedeeld bent, het gewoon zelf kan aanvragen’. 
(…)Kijk we willen deze klus doen met 2switch, maar als het er kwalitatief of financieel op 
achteruit gaat, dan moet je het niet doen. (…) We zijn geen organisatie voor sociale 
stijging. Daar moeten we niets mee doen als het ten koste gaan van de kwaliteit van wat 
we wel doen: woningen aanbieden. 
 
De visie van Roos Pieterse komt niet overeen met de opvatting van portaal zoals 
beschreven in paragraaf 3.3. Portaal wil hulp bieden op wijkniveau, om wijken vooruit te 
laten gaan en bewoners een steun in de rug te geven. Roos Pieterse meent dat Portaal 
alleen directe hulp moet bieden aan de individuele huurders die dat nodig hebben, maar 
dat algemene hulp in de wijk averechts werkt voor het activeren van bewoners. Ook stelt 
zij dat de woningcorporatie zich alleen met sociale stijging moet bezighouden als dit 
andere taken niet belemmert. Haar visie komt overeen met het idee van de stuurgroep 
Meijerink (paragraaf 3.2.1) 
 
De activiteiten van Portaal binnen dit project passen, als het gaat om het verbeteren van 
de uitstraling van de wijk in de gebiedsgerichte benadering, zoals beschreven door het 
onderzoek van Corpovenista (paragraaf 3.4). Kijkend naar de baten voor de WOP’pers, 
kunnen we de insteek van Portaal meer zien als een individuele, persoonsgerichte 
benadering. 
 

Kosten 
In 2012 is er 80.000 euro voor de WOP begroot om de achterpaden te doen. Voor 
andere opdrachten is nog 10.000 euro beschikbaar. 
 

Baten  
De insteek van Portaal binnen de WOP is de afgelopen tijd veranderd. Waar eerst vooral 
met de WOP werd gewerkt om de leefbaarheid in buurten te stimuleren, wordt de WOP 
nu voornamelijk gezien als een goedkope manier om met enthousiaste werknemers de 
klussen te klaren. De WOP’pers hebben zich bewezen als goede arbeiders en de 
organisatiestructuur van 2Switch maakt het voor Portaal makkelijk om met de WOP te 
werken. Albert Hooghers, adviseur gebiedsbeheer bij Portaal zegt hierover: 
 
“Het gaat nu altijd om ‘what’s in it for us’. We moeten een win-win situatie creëren, waarin 
we niet alleen denken aan sociale stijging en schone achterpaden, maar gewoon kijken 
wat de WOP voor ons kan betekenen”. 
 
Roos Pieterse zegt over het belang van de sociale stijging: 
 
“Menselijk gezien hoop je natuurlijk dat iedereen goed terecht komt, maar als ik dan kijk 
naar de situatie hier dan zal het me echt een rotzorg zijn, als het werk maar gedaan 
wordt. In m’n werk wil ik gewoon resultaat zien. En je houdt er rekening mee dat het 
resultaat niet zo zal zijn als bij een professioneel bedrijf is. We nemen wel voor lief dat we 
soms iets over moeten laten doen.” 
 
Buurtbeheerder Dennis zegt: 
 
“Het komt er nu gewoon op neer dat het lekker goedkoop is (…). Die jongens kunnen 
ontzettend hard werken. En dan moet je geen hooggeschoold personeel verwachten, 
maar met z’n 5en in 2 uur tijd maken ze een heel gebied schoon. Die jongens zijn ook zo 
gemotiveerd om te doen waar ze voor gekwalificeerd zijn. Als ik bel van ‘over twee uur 
heb ik 4 man nodig om te sjouwen’, dan staan er anderhalf uur later 4 man te stuiteren 
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van ‘wat kunnen we doen, wat zullen we sjouwen? Wat dat betreft is het makkelijk dat ze 
meerdere ploegen in verschillende buurten hebben, ze kunnen altijd iemand ergens heen 
sturen.” 
 
Het feit dat de WOP zichtbaar is in de buurt en voor veel buurtbewoners een duidelijke 
connectie heeft met de woningcorporatie, maakt dat het imago van Portaal kan worden 
versterkt middels WOP’pers in de wijk.  
 
De Stuurgroep Meijerink stelt dat woningcorporaties zich alleen dienen in te mengen met 
sociale en economische ontwikkeling van bewoners, wanneer zij hun bemoeienis 
hiermee adequaat kunnen verantwoorden (paragraaf 3.2.1). Corporaties nemen bij 
dergelijke activiteiten een rol aan die voor de corporatie ‘te overwegen valt’, en moeten 
hier alleen mee bezig zijn als dit niet ten koste gaat van het vervullen van de hoofdtaak 
van de corporatie. Met de WOP heeft Portaal een situatie gecreëerd waar zij enerzijds 
zelf financieel baat bij hebben, en waar anderzijds deelnemers kansen hebben vooruit te 
komen. Deze win-win situatie, waar de corporatie alleen beter van kan worden, biedt de 
benodigde verantwoording van hun inmenging in dit project. Daarnaast is opvallend, dat 
de sociale en economische vooruitgang voornamelijk plaatsvind bij de WOP’pers en niet 
zozeer bij de huurders van Portaal. 
 

5.4.2 Samenwerking met andere organisaties 
Bij de WOP werkt Portaal samen met 2Switch en de andere woningcorporaties in 
Nijmegen: Vivare en Volkshuisvesting. Alle partijen zijn positief over de samenwerking. 
Harry van Waalre van 2Switch geeft aan dat het soms niet makkelijk is om slagvaardig te 
zijn door de versnipperde organisatiestructuur van de corporaties: 
 
“[Het] verschilt ook per corporatie. Als ik bijvoorbeeld moet zijn bij Portaal (…)dan zie ik 
bijvoorbeeld in Arnhem, onder Roos werkt Dennis, Dennis wil wel mensen helpen met de 
tuinen en zo, maar is daar heel erg terughoudend in. Als ik daar dan zit onder een 
collega van Roos, Albert Hooghers, die heeft Oscar onder zich en als ik Oscar bel, dan 
zegt hij ‘doe maar’…” 
 
Portaal is tevreden over de samenwerking met 2Switch. Voor hun is het duidelijk dat zij 
een tussenpersoon nodig hebben om de WOP te laten werken. Dennis, buurtbeheerder, 
zegt op de vraag wat er zou gebeuren als 2Switch geen tussenpersoon zou zijn: 
 
“Dan was het een grote bende geweest. Dat is gewoon een feit. Of je bent veel meer 
geld kwijt of de wijk ligt er slordiger bij”.  
 
Ook zegt hij over de samenwerking: 
 
“Ik bel ’s ochtends op met een opdracht en ik krijg ‘s middags een telefoontje: ‘Dennis, 
het is gefikst hoor’. Dan ik denk oh jee, ik moet de opdracht nog aanmaken! Maar er is 
een goede vertrouwensband, en die bereidwilligheid van de jongens, daar valt of staat 
het bij” 
 
De samenwerking met de andere corporaties verloopt ook goed. In de meeste wijken 
verdelen de corporaties, aan de hand van de hoeveelheid bezit in de wijk, de WOP-uren 
voor hun rekening. Dit komt er bijvoorbeeld op neer dat de WOP van Geitenkamp op 
maandag de achterpaden van Vivare doet, op dinsdag en woensdag die van Portaal en 
op donderdag en Vrijdag die van Volkshuisvesting. De WOP’pers geven aan dat dit 
schema niet heel makkelijk is, maar dat er wel mee te werken is als je het eenmaal kent. 
 
De WOP’pers vinden sommige corporaties een prettigere werkgever dan andere. Vooral 
over Vivare zijn de werknemers negatief: die hebben onlangs door bezuinigingen het 
aantal WOP-uren teruggebracht, terwijl de taken niet kleiner zijn geworden. 
Volkshuisvesting wordt genoemd als beste werkgever want, volgens Erwin: 
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“Die regelen alles wat we willen, geen probleem” 
 
Eén keer per jaar organiseren de corporaties samen met bewoners en 2Switch een 
tuinendag. De WOP’pers gaan dan met de bewoners en medewerkers van de corporatie 
aan de slag in hun tuinen. De Gemeente Nijmegen was in de eerste jaren ook partner in 
dit project, maar de corporaties hebben de samenwerking met de Gemeente gestopt. De 
Gemeente wilde te veel en was daardoor alleen een ‘oponthoud’ in de ogen van de 
corporaties. Tijdens deze dagen blijkt elke keer dat de corporaties goed samen kunnen 
werken. Volgens de medewerkers van Portaal gaat de samenwerking tijdens de 
Tuinendag elk jaar beter. 
 

5.4.3 Vooruitgang deelnemers 
De deelnemers van de WOP boeken op veel gebieden van sociale stijging vooruitgang. 
Het is duidelijk dat de langdurig werkelozen er op vooruitgaan wanneer ze weer aan de 
slag kunnen met werk waar ze enthousiast van worden. De mensen die bij 2Switch in 
dienst komen leren veel als ze in de WOP aan de slag gaan. Ze moeten diploma’s halen 
en competenties verwerven om in de wijk aan de slag te kunnen gaan. Harry van Waalre 
van 2Switch vertelt over dit ontwikkeltraject: 
 
“Ja, mensen komen vrij schuchter binnen, die hebben al vrij lang niet gewerkt. En die 
moeten dan met een knijper en een ring, want dat is gewoon het begin, gaan ze de wijk 
in om de boel schoon te maken. Uiteindelijk krijgen ze een bosmaaier een keer, en daar 
krijgen ze dan ook een cursus in. En ze gaan bladblazen. (…) En op het moment dat 
iemand dan in zo’n wijk komt, dan heeft iedereen zoiets van ‘hee, dat is iemand van de 
WOP, ach kan je even helpen met de schutting?’. En dan bén je iemand.” 
 
Ook uit gesprekken zelf wordt duidelijk dat de WOP’pers zelf niet alleen vaardigheden 
aanleren, maar ook zelfvertrouwen krijgen en empowered worden. WOP’per Erwin 
probeert nu bijvoorbeeld van zijn salaris zijn rijbewijs te halen om onafhankelijker te 
worden. Lin, een andere WOP’per is duidelijk erg trots op zijn diploma’s en doet het werk 
met veel plezier: 
 
“We hebben veel cursussen gehad. Ik heb nu altijd mijn diploma in mijn zak zitten, voor 
de bosmaaier. Maar ik kan nu ook bomen omzagen, heb ik ook een cursus voor gehad. 
Want dat is echt moeilijk, maar ik wil het allemaal leren. Voor een grote boom heb je toch 
echt iemand nodig die dat kan, en dan vragen ze mij dus. (…) Maar ik wil nu ook leren 
hoe je met zo’n hoogwerker die bomen om kan zagen. Want grote bomen, die mag je 
niet met de ladder doen, en voor een hoogwerker moet je een cursus’. (…) Maar ik 
probeer gewoon alles te leren kennen, want ik wil al die wijken van Arnhem kennen, 
zodat ze me overal in kunnen zetten.” 
 
Lin is erg blij met het werk in de WOP, het heeft zijn leven veranderd. Eerst zat hij altijd 
alleen thuis, nu heeft hij iets te doen en meer regelmaat in zijn leven. WOP’per Erwin 
heeft, naast cursussen in het groen, ook veel geleerd over omgang met mensen. Doordat 
de WOP een aanspreekpunt is in de wijk, weet Erwin nu hoe hij mensen te woord kan 
staan en kan doorverwijzen. 
 
De medewerkers van Portaal zien ook duidelijk dat de WOP’pers veel plezier hebben in 
hun werk en trots zijn op wat ze kunnen doen. Juist doordat ze met hun maximale 
capaciteiten werken, zijn ze enthousiast en werken ze hard. Niet alle WOP’pers behalen 
echter deze successen. WOP’pers vertellen: 
 
Erwin: “Sommige jongens die willen gewoon alleen een papiertje halen. Die doen echt 
helemaal niks, die gaan gewoon staan kijken hoe jij het werk doet. Die jongens heb je 
altijd wel. Die willen gewoon makkelijk verdienen. Lin kent er wel een paar, toch?”  
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Lin: “Ja, sommige jonge jongens willen echt niet meewerken. Die willen gewoon echt 
niet. Dus dan doen ze ook niets. Maar die gaan vanzelf weer weg”. 
 
Het blijkt dat het doel van 2Switch om de WOP’pers op den duur door te laten stromen 
naar een reguliere baan niet van de grond komt. 2Switch lijkt te weinig deelnemers 
binnen te krijgen die deze doorstroom kunnen maken. Omdat het meedoen aan de WOP 
in de meeste gevallen wel een grote verbetering is voor de deelnemers, wordt vaak naar 
manieren gezocht om de deelnemers bij de WOP in dienst te houden. Zo bestaat een 
deel van de WOP’pers uit mensen die via een arbeidsbemiddelingsinstelling in de WOP 
aan de slag gaan. Dit zijn mensen die alleen onder begeleiding aan het werk kunnen, 
bijvoorbeeld omdat ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Dergelijke deelnemers blijven 
vaak jaren bij de WOP aan de slag en maken niet de stap naar een reguliere baan. Het 
lijkt er dus op dat de WOP een grens heeft tot welke ze de deelnemers kan laten stijgen. 
Medewerkers van Portaal zien dit ook, maar vinden dit niet storend. Albert Hooghers zegt 
hierover:  
 
“Het is voor ons ook voortschrijdend inzicht: we dachten eerst wel van ‘je begint daar en 
je stroomt door naar regulier werk’. Maar het inzicht is nu dat dat begin al stijging is, voor 
de meeste in ieder geval wel.” 
 
Buurtbeheerder Oscar: “Ik heb liever ook mensen die er wat langer zitten, dan dat je 
steeds alles opnieuw uit moet leggen omdat de doorstroom zo groot is. Dan moet je dus 
kijken wat je doel is, die sociale doorstroming of… Nou ja, ik vind het sociale stijging 
genoeg dat die jongens niet thuis op een krat bier zitten maar bij 2switch met volle 
overtuiging allemaal hartstikke hard werken, trots op wat ze doen… Dat heb ik liever dan 
dat er een professionele hovenier langskomt die zegt ‘ik ram het er wel uit voor 3,5 
duizend euro.” 
 

 
Afbeelding 9.  WOP’pers 
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Concluderend kan gezegd worden dat de deelnemers van 2Switch grote stappen vooruit 
kunnen maken in de WOP. Hierbij gaat het niet alleen om opleiding en inkomen (sociale 
stijging in enge zin, paragraaf 2.2), maar ook zelfvertrouwen en empowerment wordt 
gestimuleerd aangezien de deelnemers trots zijn op wat ze doen. Opvallend van dit 
project is dat het zich, in tegenstelling tot de andere besproken projecten, niet richt op het 
uitbreiden van het sociale kapitaal van de WOP’pers of bijdraagt aan bredere netwerken 
in de woonwijk. Door de stijging in enge zin aan te pakken met behulp van opleiding en 
inkomen, worden ook de ‘zachtere kanten’ van stijging aangepakt: de deelnemers 
vergroten hun zelfvertrouwen, empowerment en trots. Het effect onder deelnemers is 
binnen dit project duidelijker naar voren gekomen dan bij andere projecten; deelnemers 
hebben zelf het gevoel dat ze veel vooruit zijn gekomen door het project. De resultaten 
van de WOP lijken overeen te komen met de ideeën van Goldthorpe, dat sociale stijging 
vooral wordt waargenomen wanneer deelnemers zich er zelf voor in moeten spannen 
(paragraaf 2.4). Niet het feit dat  de deelnemers salaris krijgen maakt dat ze vinden dat 
ze vooruit zijn gekomen, maar het feit dat ze een arbeid kunnen verrichten waar ze 
plezier aan beleven en anderen wat aan hebben. Bijzonder aan dit project is dat er, 
duidelijker dan bij de andere projecten, een duidelijke win-win situatie ontstaat door de 
samenwerking met 2Switch als uitvoerder en Portaal als opdrachtgever. Deze situatie is 
vooral ontstaan doordat medewerkers van Portaal de baten van de WOP hebben gezien, 
buiten het oorspronkelijke doel om de woonbuurten schoon, heel en veilig te maken. Om 
deze resultaten te kunnen behalen is tussenkomst van een bedrijf als 2Switch zeker 
noodzakelijk: de woningcorporatie heeft niet de capaciteiten en de middelen om de WOP 
zelf te begeleiden. 
 

5.5 Hatert Werkt 
Hatert Werkt is een actiecentrum in de Nijmeegse wijk Hatert (afbeedling 9). Het is 
ontstaan nadat Hatert in 2008 is aangewezen als ‘Vogelaarwijk’. Dit hield in dat de 
gemeente samen met de woningcorporaties initiatieven zou ondersteunen die de 
leefbaarheid in de wijk zou vergroten. Hierdoor zijn in Hatert vele sociale projecten 
ontstaan door samenwerking tussen de Gemeente Nijmegen, verschillende 
woningcorporaties, zorginstellingen en andere partners. Eén van die plannen was het 
‘Actiecentrum Hatert Werkt’. In dit centrum werken verschillende organisaties samen die 
bewoners aan betaalde arbeid of vrijwilligerswerk kunnen helpen. Momenteel zitten in het 
centrum vertegenwoordigers van de Gemeente Nijmegen (afdeling werk en afdeling zorg 
en armoedebestreiding), UWV Werkvoorziening en Inter-Lokaal. Inter-Lokaal is een 
organisatie die is opgericht om gastarbeiders te helpen met sociale problemen.De 
organisatie zet zich nu breder in als algemene welzijnsorganisatie op wijkniveau in 
Nijmegen. 
 
Het centrum is laagdrempelig: alle bewoners van de wijk kunnen er binnenlopen met hun 
vragen over werk en inkomen. Zij worden dan gekoppeld aan een medewerker die hun 
situatie in kaart brengt en, indien nodig, met de andere organisaties een plan opstelt om 
problemen van de bewoner op te lossen. Daarnaast worden in het centrum verscheidene 
cursussen aangeboden die mensen kunnen helpen met het zoeken van werk. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om een sollicitatietraining of hulp bij het schrijven van een CV. 
Daarnaast zijn in het centrum een aantal computers beschikbaar voor het regelen van 
overheidszaken of contact met werknemers. Belangrijk is dat de medewerkers van Hatert 
Werkt ook ‘outreachend’ te werk gaan: zij zoeken in de wijk actief mensen op om samen 
met hen bestaande kwesties op te lossen.  
 
De totstandkoming van het centrum is niet zonder slag of stoot gegaan. Toen Hatert 
destijds als Vogelaarwijk werd aangewezen, waren veel mensen daar verbaasd over. Het 
werd door de corporaties en gemeente niet gezien als slechte wijk. Toch heeft de 
Gemeente Nijmegen samen met de woningcorporaties met bezit in Hatert (Portaal, Talis 
en Woongenoot) besloten de handen ineen te slaan. De partners hebben een 
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wijkactieplan opgesteld waarin plannen en doelen voor de investeringen in werden 
beschreven. Op diem manier kon het beleid omtrent Vogelaarwijken geimplementeerd 
worden in Hatert. Volgens Coos Lansing, medewerker van Woongenoot, werd later pas 
voorde corporaties bekend wat dit beleid inhield: 
 
“En dat moet je echt zo zien dat de gemeente de vraag krijg van ‘vinden jullie dat goed, 
als we Hatert aanwijzen? Als jullie dat doen, dan wordt er flink in geïnvesteerd, en als 
jullie het niet doen, dan kiezen we een andere wijk’. Nou, de gemeente heeft toen 
gezegd ‘wij willen dat wel’. (…) Maar een paar maanden later kwam de echte aap uit de 
mouw, toen bleek het de bedoeling dat de corporaties alles zelf gingen betalen. En toen 
wilden we nog bijsturen, maar dat kon niet meer.  Minister Vogelaar is hier geweest en 
die heeft gezegd ‘of je werkt mee aan dit plan, en je kan bijsturen, of we leggen een 
heffing op’.” 
 
Portaal en Talis, de overige corporaties hebben minder problemen gehad met deze 
regelingen en stonden positief tegenover de investeringen. Vanaf 2008 zijn er vele 
sociale projecten in de buurt opgezet met het geld dat hiervoor beschikbaar werd gesteld. 
Een visitatiecommissie heeft in 2011 een rapport uitgebracht over de resultaten van de 
wijkprojecten (Visitatiecommissie wijkenaanpak, 2011). Een aantal van de projecten 
wordt door deze commissie als meer succesvol gezien dan anderen. Ook de corporaties 
en Gemeente sluiten zich bij deze visie aan. Aangezien de gereguleerde investeringen 
inmiddels ten einde zijn gekomen, zijn de corporaties en de Gemeente bijeengekomen 
om over de toekomst van de projecten in Hatert te praten. De evaluatie van de 
wijkenaanpak en de inzichten van de wijkpartners zelf hebben geleid tot het plan ‘Hatert 
2.0’ waarin besloten is welke elementen van het Vogelaarbeleid door worden gezet en 
welke worden gestopt. Aangezien de visitatiecommissie en de corporaties tevreden 
waren over ‘Hatert Werkt’ is besloten om deze activiteit door te zetten de komende jaren.  
 
De Visietatiecommissie zegt over Hatert Werkt: 
 
“Het centrum functioneert in de ogen van de commissie voor wat betreft het bedienen 
van de individuele vraag of voor individuele hulpverlening, in deze vorm met energie en 
effectief. Op alle probleemgebieden van de desbetreffende persoon kan in principe 
worden ingezoomd.” (Visitatiecommissie Wijkenaanpak, 2011: 81) 
 
In 2011 zijn 203 mensen begeleid naar regulier werk via Hatert Werkt. 89 mensen 
hebben een workshop bezocht. 
 

5.5.1 Rol woningcorporatie 
De woningcorporaties die betrokken zijn bij Hatert Werkt hebben verschillende rollen. Er 
is ook een verschuiving van rollen te zien door de tijd. 
 
De corporaties zijn in eerste instantie geldschieter van het centrum. Samen met de 
overheid hebben zij de oprichting van Hatert Werkt gefinancierd. Opvallend hierbij is dat 
de woningcorporaties het salaris betalen van de manager van het actiecentrum, die 
namens de Gemeente Nijmegen in dienst is. Coos Lansing van Woongenoot zegt 
hierover: 
 
“Nou je, wat ze doen is oké. Maar wat erachter zit is echt fout. Faliekant fout. Ik vind het 
echt onzinnig dat wij mensen die op de loonlijst  staan van de gemeente overnemen qua 
salaris. Dat vind ik echt raar. Het actiecentrum moet komen, dat betaalden wij, het 
centrum is betaald door de corporaties, de inrichting is betaald door de corporaties, de 
verbouwing is betaald door de corporaties… En dat is betaald om mensen aan het werk 
te helpen. En dat is gewoon het werk dat de gemeente doet. En ik heb er best moeite 
mee dat de corporaties hier voor het karretje zijn gespannen.” 
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Ook Elske Verhoeven, hoofd planmatig onderhoud van Portaal in Nijmegen, verbaast 
zich over deze constructie, maar legt de nadruk op de toekomst van de projecten. De 
verplichtingen omtrent het beleid van de Vogelaarwijken zijn afgelopen en de rol van de 
woningcorporaties in de projecten kan veranderen met Hatert 2.0. Duidelijk is dat de 
gemeente de komende jaren niet bereid is meer te investeren in Hatert. Ook de 
corporaties zijn van plan minder in de wijk te investeren. Na de evaluatie van de 
visitatiecommissie en de evaluatie van de gemeente en corporaties, wordt slechts een 
selectie van lopende projecten ondersteund. Hatert Werkt zal hierdoor ook moeten 
afslanken. Er worden nu nieuwe manieren bedacht om deze veranderingen vorm te 
geven en om de samenwerkingsverbanden in het actiecentrum meer rendabel te maken. 
Zo zal in de toekomst meer worden ingezet op de rol van de corporatie als 
informatieverstrekker. Hierdoor worden meer ‘problemen achter de voordeur’ aangepakt. 
Marina Busker, manager van Hatert Werkt zegt hierover: 
 
“Het is een feit dat bijna alle mensen die in Hatert komen wonen werkeloos zijn. Samen 
met Portaal en Talis is nu afgesproken dat er een bezoek van ons komt bij alle nieuwe 
bewoners. Op het moment dat ze de sleutel krijgen en het huurcontract tekenen gaat er 
iemand van ons bij hen langs. Op die manier kunnen we met de nieuwe bewoners in 
contact komen, kunnen we ze de weg wijzen en kijken of alles in orde is. We kunnen ze 
dan gelijk helpen met de weg naar werk.” 
 
Portaal heeft, samen met de andere corporaties en de gemeente, relatief veel waarde 
gehecht aan beschrijving, monitoring en evaluatie van Hatert Werkt. In eerste instantie  
een wijkactieplan opgesteld waarin doelen de aanpak werd beschreven. Vervolgens zijn 
de plannen geevalueerd en is er gekeken naar veranderingen in de wijk. Deze monitoring 
is samen met de evaluatie van de visitatiecommissie gebruikt om in Hatert 2.0 doelen en 
actiepunten te formuleren voor de toekomst. Met deze acties kan gezegd worden dat de 
corporaties ook een rol hebben als ‘toezichthouder’ op de plannen. Hiermee is de 
corporatie meer dan alleen stimulator van projecten, zoals Aedes benoemt (paragraaf 
3.2.2). 
 
In eerste instantie kwam de rol van de woningcorporatie overeen met die van de 
voorzieningencorporatie als gedefinieerd door SEV. De nadruk lag op de investering in 
het actiecentrum Hatert Werkt, wat gezien kan worden als maatschappelijk vastgoed. De 
nieuwe weg die Talis en Portaal inslaan betekend ook een nieuwe rol volgens de SEV. 
De corporaties kunnen door hun inzet op arbeidsparticipatie van wijkbewoners gezien 
worden als emancipatiecorporatie. Niet alleen wordt nu geïnvesteerd in de stenen van 
Hatert Werkt, ook komt er input doordat de corporaties informatie van achter de voordeur 
verschaffen. Met deze nieuwe insteek komen de inspanningen van Portaal en Talis meer 
overeen met de ideeën van Bertram en Helderman (paragraaf 3.2.1), die zien dat juist 
corporaties in staat zijn deze waardevolle informatie te vergaren en te verstrekken.  
 
De activiteiten van De Goede Woning passen in de doelgroepbenadering zoals 
beschreven door het onderzoek van Corpovenista (paragraaf 3.4) 
 

Kosten 
Van de onderzochte projecten is Hatert Werkt het initiatief dat de woningcorporatie 
verreweg het meeste geld kost, al is het aandeel van Portaal niet precies vast te stellen. 
Hatert Werkt kost, jaarlijks € 1.080.000 (één miljoen en tachtig duizend euro). De 
gemeente neemt hiervan 3,5 ton op haar rekening. De overige corporaties betalen de 
rest, ruim 7 ton ( € 730.000). De onderverdeling van dit restant is niet per corporatie 
bekend. 
 

Baten 
De insteek van de woningcorporaties is altijd geweest om Hatert leefbaarder te maken. 
Wanneer de wijk een minder negatieve sfeer en imago zou hebben, zouden de huizen 
meer waard worden, waar de corporatie uiteraard mee gebaat is. Door echter in te zetten 
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op een achter de voordeur aanpak, kan de corporatie meer baat hebben bij het project. 
Als er actief wordt ingezet op schuldhulpverlening zal Portaal minder last hebben van 
bewoners die hun huur niet kunnen voldoen en eventuele huisuitzetting kunnen 
voorkomen.  
 
Het lijkt erop dat de uitgebreide doelstelling en evaluatie van het project ten goede komt 
aan de effectiviteit. Doordat de corporatie kan zien wat werkt en wat niet, kan Portaal 
bepalen waar zij in de toekomst op wil inzetten. Op die manier is bijvoorbeeld besloten 
om niet alleen door te gaan met het ondersteunen van Hatert Werkt, maar ook te 
investeren met informatie van achter de voordeur. Dit kan de baten voor de corporatie 
groter en de kans op verspilling kleiner maken. 
 

5.5.2 Samenwerking met andere organisaties 
Binnen Hatert werkt is er op verschillende niveaus samenwerking tussen diverse 
organisaties. Op uitvoerend niveau werkt de Gemeente Nijmegen, zoals eerder 
besproken, samen met UWV Werkvoorziening en Inter-Lokaal. Doordat deze 
organisaties bij elkaar in één ruimte zitten, kunnen de bezoekers van het centrum snel 
geholpen worden op verschillende vlakken. Aangezien werkeloosheid vaak samengaat 
met schulden of andere problematiek, is een samenwerking op dit vlak erg nuttig. Marina 
Busker, manager van Hatert Werkt zegt hierover: 
 
“Op diverse disciplines bieden wij hulp: werk, inkomen, schuldhulpverlening, 
inkomensondersteuning, armoedebestrijding:  met z’n allen werken we zo samen tegen 
werkeloosheid in Hatert. Het is gewoon effectief als hier iemand binnenkomt, dat we 
gelijk met verschillende collega’s voor iemand aan de slag gaan. De lijntjes zijn kort en 
we werken nauw samen. We hanteren een brede integrale aanpak. Doordat we makkelijk 
en snel schakelen zien we het complete plaatje van degene die langskomt.” 
 
Volgens Marina Busker is Hatert Werkt nu slagvaardiger omdat contacten tussen 
medewerkers van organisaties door de jaren heen duurzame wijze zijn opgebouwd: 
 
“Nu beginnen professionals en burgers en actieve wijkbewoners elkaar te kennen en 
begint dat netwerk letterlijk te werken. Wij krijgen nu bijvoorbeeld ook signalen van de 
wijkverpleegkundige of de huisarts. Niet allemaal moeilijk met dossiers, maar gewoon 
even bellen. Tja, en noem je dat nou betutteling? Wij gaan daarin soms gewoon een 
stapje verder.” 
 
Cijfers en evaluaties laten zien dat deze aanpak succesvol is. Op een hoger niveau 
verloop de samenwerking echter stroever. De woningcorporaties staan niet allemaal 
hetzelfde in het project en kijken met andere ogen naar de activiteiten van de gemeente. 
Woongenoot heeft zo het idee dat zij geen keuze heeft gehad over deelname aan het 
project. 
 
Coos Lansing: “In de eerste instantie is gewoon opgelegd wat me moesten doen. De 
gemeente heeft natuurlijk een groot machtsmiddel. Die moet aan het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting aangeven dat wij onze middelen op de juiste wijze hebben ingezet, 
zodat wij onze projectbijdrage krijgen. De gemeente wappert met dat briefje en zegt 
letterlijk: ‘als jullie niet doen wat wij willen, dan leveren we het briefje niet in’. Dus ze 
hebben ons ook nog in de tang. Nou de woorden van Vogelaar wil ik ook nogmaals 
herhalen: ‘of je werkt mee, of we leggen je een heffing op’. Dus we zijn er eigenlijk met 
de haren bijgesleept.” 
 
Echter, doordat er meer ruimte is voor de eigen beslissingen van de corporaties in Hatert 
2.0, had Woongenoot meer mogelijkheden om de investeringen aan te passen aan hun 
ideeën. Toch voelden zij zich verplicht om door te gaan met de investeringen in Hatert 
Werkt: 
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Coos Lansing: “Dat actiecentrum wat wij hebben aangekocht, ingericht, opgetuigd, 
eigenlijk zijn we daar wel met handen en voeten aan gebonden om dat door te zetten. 
Want het is niet zo dat je na 4 jaar zegt van ‘ Joh, weet je wat, we stoppen hier nu 
meteen acuut mee’.  Je hebt gewoon een redelijke verplichting.” 
 
Marina Busker, manager van Hatert Werkt, heeft een andere kijk hierop: 
 
“Ik vind het flauw om te zeggen ‘we zitten in een rijdende trein en we kunnen er niet uit’. 
Dan [had Woongenoot] van tevoren beter na moeten denken.  Vanuit de uitvoering denk 
ik ‘ja er is de keuze gemaakt om mee te gaan in de wijkaanpak, er is gekozen om geld te 
accepteren’. (…) De uitdaging voor de toekomst is nu (…) de samenwerking met de 
corporatie: dat wij snel signalen krijgen als een gezin de huur niet betaalt, en dan gaan 
we erop af.”  
 
De samenwerking tussen de Gemeente en de andere corporaties, Portaal en Talis, lijkt 
een stuk beter. Marina Busker zegt daarover: 
 
“De samenwerking met Portaal werkt het beste. Portaal geeft de meeste en beste 
signalen door. Maar inmiddels is wisseling van de wacht geweest: bij de corporaties 
werken meer nieuwe mensen die enthousiaster zijn. (…) vooral Talis zit in de lift.”  
 
Het feit dat Woongenoot veel minder behoefte heeft aan grote investeringen in Hatert 
heeft te maken met hun aandeel van huizen in de wijk. In vergelijking met Portaal en 
Talis heeft Woongenoot er weinig bezit. Dit maakt dat zij weinig te halen hebben in de 
wijk en dus minder positief zijn over grote investeringen. 
 
Coos Lansing: “Wij zijn een kleine corporatie. Ons woningbezit in Hatert is ook klein. 
Onze woningen in Hatert staan er, in vergelijking met Portaal, veel beter voor. Want wij 
hebben geen verloederd bezit. Want wij hoeven niet te slopen. Wij hoeven niet te 
renoveren op dit moment. Maar dat gebeurt in de delen van Portaal wel. Onze woningen 
staan er echt goed bij. Wij hebben echt geen enkel probleem in Hatert. Wij als corporatie 
hebben die niet. Andere corporaties hebben die wel.” 
 
Met het oog op de toekomst en eventuele opdroging van investeringen kijkt Marina 
Busker naar andere partners op wijkniveau: 
 
“De corporaties hebben functionarissen in de wijk. Die komen met de bril van wonen op 
bij mensen binnen en krijgen daar waardevolle informatie. Maar het werkt voor iedereen 
die bij mensen thuis komt, we kijken naar andere partijen die een rol kunnen spelen (...) 
Welke partijen hebben bijvoorbeeld nog meer last van problemen in de wijk en mensen 
met schulden? Misschien zorgverzekeraars. Of energieleveranciers…” 
 
Ook Coos Lansing van Woongenoot ziet mogelijkheden voor het centrum wanneer het 
nieuwe samenwerkingsverbanden aangaat. Zo ziet Coos Lansing het als een beperking 
dat Hatert Werkt zich alleen richt op Hatert. Volgens hem zijn er in Nijmegen Zuid genoeg 
groepen die de sociale hulp van een cenrtum als Hatert Werkt kunnen gebruiken. 
Daarnaast meent Coos Lansing dat het vruchtbaar kan zijn als het actiecentrum gaat 
samenwerken met lokale bedrijven. Deze bedrijven hebben dagelijks werknemers nodig, 
die een centrum als Hatert werkt goed moeten kunnen aanbieden. 
 
Coos Lansing: “[Hatert Werkt] zou ik graag willen koppelen aan Nijmegen Zuid, aan 
Dukenburg. En ik ben van mening dat daar echt veel meer te halen valt, op een manier 
die veel minder kost maar iets creatiever moet zijn. Ik ben nog steeds van mening dat je 
moet kijken van ‘wat zijn de sterke punten in de omgeving’. Als ik nou twee 
bedrijventerreinen hier heb, dan heb ik zoiets van ‘ga dat benutten’.” 
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Een dergelijke uitbreiding zou wellicht de tegenzin van participatie van Woongenoot 
verminderen, aangezien zij in die wijken meer bezit -en dus meer belangen- hebben.  
 

5.5.3 Vooruitgang deelnemers 
Zoals eerder vermeld werden er in 2011 203 mensen naar regulier werk begeleid. Uit een 
evaluatie vanuit Hatert Werkt zelf, blijkt dat de deelnemers erg te spreken zijn over het 
actiecentrum. Het wordt geprezen om de laagdrempeligheid en de betrokkenheid van 
medewerkers. Het is voor een objectief beeld echter belangrijk om niet alleen te kijken 
naar deelnemers, maar ook naar de rest van de wijkbewoners. Uit de stads- en 
wijkmonitor van de Gemeente Nijmegen (2011) blijkt dat het percentage lage inkomens in 
Hatert niet is veranderd tussen 2007 en 2011. In deze periode is het aantal 
uitkeringsgerechtigden in de Wet Werk en Bijstand wel met 1,5 procentpunt verminderd. 
Het is niet met zekerheid te zeggen wat de rol van Hatert Werkt is in deze problemen. 
Coos Lansing van Woongenoot ziet weinig resultaten van het initiatief: 
 
“Alleen als je de cijfers naast elkaar zet van een aantal jaar gelden, dan zie je dat Hatert 
wel omhoog gaat, maar net iets minder dan de andere wijken in Nijmegen. Dus eigenlijk 
hebben we in Hatert nog steeds achteruitgang.” 
 
Marina Busker, manager van Hatert Werkt, ziet meer positief resultaat: 
 
“Op casusniveau zien we dat het werkt. We moeten alleen meer in gaan zetten op het 
meten. We houden al veel bij, maar we moeten nu kijken wat effectief is. Hoe zorgen dat 
de baten ook echt boven de kosten prevaleren?” 
 
Het beeld de ontwikkelingen in Hatert kan genuanceerd worden wanneer we de in- en 
uitstroom van bewoners erbij betrekken. Hatert staat bekend als een wijk waarin relatief 
hoge werkeloosheid is. Dit hoeft echter niet negatief te zijn, wanneer de wijk fungeert als 
een sociale springplank. Medewerkers van de corporaties en van Hatert Werkt zien hierin 
een interessante toekomst voor Hatert. Coos Lansing van Woongenoot zegt zo: 
 
“Hatert [is] een heel eenzijdige wijk qua bouw, (…) de wijk is wellicht de goedkoopste van 
Nijmegen. Wat je ziet is dat mensen die het beter krijgen, die gaan weg. En de instroom 
zijn mensen met lage inkomens en een laag opleidingsniveau.(…) Ik denk echt niet dat 
het slecht is in Hatert. Als dit het afvoerputje van Nijmegen is, dan is dat echt niets om je 
voor te schamen.” 
 
Hatert zou dus kunnen dienen als een wijk waarin werkelozen instromen, vervolgens 
binnen de wijk sociaal stijgen en de wijk weer verlaten. Ook in het jaarverslag van Hatert 
Werkt wordt deze visie benoemt: 
 
“Actiecentrum Hatert Werkt kan misschien wel méér werkzoekenden op jaarbasis aan het 
werk helpen, maar als het saldo van in- en uitstromers  van NWW-ers in en uit de talrijke 
Hatertse huurwoningen negatief is, dan komen er alleen al via woningtoewijzing meer 
werkzoekenden bij. Dit mechanisme wordt inmiddels erkend en omarmt met de status 
van Hartert als lifting-up-wijk.” (Concept Jaarverslag Actiecentrum Hatert Werkt 2011, 
2012: 1-2). 
 
Een dergelijke visie komt overeen met de ideeën van de buurt als ‘springplank’, zoals 
beschreven in paragraaf 2.3.2. Een buurt wordt dan gekenmerkt door een instroom van 
kansarme mensen, die na verloop van tijd sociaal vooruitkomen en doorstromen naar 
een ‘betere leefomgeving’. 
 
Concluderend kan gezegd worden dat goede samenwerking het sterke en zwakke punt is 
van Hatert Werkt. Enerzijds leidt de samenwerking tussen verschillende organisaties tot 
slagvaardigheid en complete hulppakketten voor de bewoners. Anderzijds lijken, op meer 
beleidsmatig niveau, de corporaties en de Gemeente Nijmegen het niet altijd eens te zijn. 
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Vooral Woongenoot heeft bedenkingen bij het project, voornamelijk doordat zij relatief 
veel geld kwijt zijn aan een project in een wijk waar zij weinig bezit hebben. Oplossing 
hiervoor kan zijn dat het actiecentrum zich uitbreidt naar andere wijken van Nijmegen. 
Het is hierbij wel van belang dat de laagdrempeligheid van het centrum gewaarborgd 
blijft. 
 
Het is niet gemakkelijk om de effecten van Hatert Werkt voor de wijk en de bewoners 
meten. Een interessante visie hierbij is dat Hatert gezien kan worden als een lifting-up 
wijk, waarbinnen zorg gespecialiseerd is in het bevorderen van de sociale stijging van 
bewoners. Deze bewoners kunnen dan, wanneer het hun voor de wind gaat, de wijk 
verlaten. Om een dergelijke situatie te creëren is het belangrijk dat er meer informatie 
komt over de effecten van een centrum als Hatert Werkt. Daarbij is het belangrijk dat 
meewerkende organisaties zich flexibel opstellen en kijken welke hulp op wijkniveau het 
meest effectief is. Het feit dat effectmeting een belangrijke rol speelt binnen de projecten 
in Hatert en dat de corporaties bereid zijn meer te doen dan alleen investeren in de wijk, 
maakt dat er een hoop mogelijk is voor Hatert Werkt in de toekomst. Interessant is dat er 
regelmatig nagedacht wordt over nieuwe samenwerkingsverbanden binnen en buiten de 
wijk. 

 
Afbeelding 10. Actiecentrum Hatert Werkt. 
 

Op de volgende pagina, in afbeelding 11, is een samenvatting van bovenstaande vijf 
projecten opgenomen. Per project wordt hierin kernachtig opgenomen wat het doel is, 
wat de rol van de corporatie behelst, hoe de samenwerking tussen deelnemende 
organisaties verloopt, wat de vooruitgang van de deelnemers is en wat de 
bijzonderheden zijn. 
 



  Doel 
Rol 
Woningcorporatie Samenwerking Vooruitgang Bijzonderheden 

Buurtkamer 

Meer zelfregie 
bewoners d.m.v. 
activiteiten 

Initiator en financier Goede samenwerking 
met Wisselwerk 

Deelnemers hebben meer 
zelfvertrouwen, ontdekken 
capaciteiten en kunnen voor 
andere dingen worden 
ingezet 

Bewoners nemen 
minder 
verantwoordelijkheid 
dan gehoopt 

13e 

Contact tussen 
bewoners 
verbeteren en 
uitbreiden 

Stimulator en 
financier 

N.v.t. Sociale netwerken worden 
uitgediept en eenzaamheid 
tegengegaan 

Er is weinig animo voor 
de 13e 

Atrium 

Ondersteuning op 
buurtniveau 

Verhuurder en 
mediator 

Meningsverschillen 
omtrent inzet 
professionele werkers 

Vooruitgang op veel 
gebieden zoals sociaal 
netwerk, financiële situatie of 
zelfvertrouwen 

Niet alle 
bewonersgroepen 
maken gebruik van het 
Atrium 

WOP 

Leefbaarheid wijken 
& vooruitgang 
deelnemers 

Opdrachtgever Samenwerking 
verloopt goed en is 
noodzakelijk voor 
succes 

Deelnemers ontwikkelen 
competenties en hebben 
meer zelfvertrouwen 

Het project is financieel 
aantrekkelijk voor 
Portaal 

Hatert 
Werkt 

Wijkbewoners aan 
arbeid helpen 

Financier en 
informatieverstrekker 

Samenwerking 
verbetert, maar 
onenigheid over 
financiële zaken 

Relatief veel bewoners zijn 
aan een baan geholpen 

In de toekomst meer 
nadruk op informatie-
uitwisseling 

 
 
 
Afbeelding 11. Samenvatting resultaten



6. CONCLUSIE 
 
 
In de conclusie zal, met de informatie uit de voorgaande hoofdstukken, een antwoord 
gegeven worden op de onderzoeksvragen van deze scriptie. Zoals in de inleiding en de 
methodologie besproken, zijn deze vragen als volgt: 
 
 
Onderzoeksvragen 
 
In hoeverre leiden sociale stijgingsprojecten van woningcorporaties tot een vergrote kans 
op sociale stijging? In hoeverre hangt de rol van woningcorporaties samen met dit 
succes? 
 
 
 
Aan de hand van de onderzoeksvragen zal ik eerst de verschillende bevindingen 
bespreken en vervolgens een globale conclusie trekken met behulp v. 
 

6.1 Hoe ziet de woningcorporatie zijn rol? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in hoofdstuk 1 ingegaan op de betekenis van 
sociale stijging. Een beginpunt hierbij was de vier stijgingsroutes die de VROM-raad heeft 
gedefinieerd. Zij zien dat, in een vitale stedelijke omgeving, er legio mogelijkheden zijn 
voor personen om vooruit te komen in hun leven. Dit kan via het onderwijs, de 
arbeidsmarkt, een wooncarrière of de vrijetijdsbesteding. De eerste twee routes vatten 
sociale stijging in enge zin samen, terwijl een toevoeging van de laatste twee routes een 
beeld geven van sociale stijging in brede zin. 
 
Sociale stijgingsmogelijkheden hebben zich in de moderne maatschappij waarin wij leven 
uitgebreid. In tegenstelling tot vroegere tijden, waarin de plek in de maatschappij bepaald 
werd door de positie van de ouders, heeft men nu meer eigen invloed op de manier 
waarop men vooruit komt in het leven. In Nederland kunnen we spreken van een 
meritocratie: sociale mobiliteit hangt samen met onderwijs- en arbeidstrajecten van een 
individu. Uit onderzoek blijkt echter dat er beperkingen zijn binnen het onderwijssysteem 
en de arbeidsmarkt. Deze arena’s geven geen onbeperkte stijgingsmogelijkheden mede 
doorat de personen in deze arena altijd beïnvloed worden door processen van buitenaf. 
 
Sociale stijging behelst meer dan alleen een verandering van opleiding of inkomen. 
Sociaal kapitaal, buurteffecten en de sociale omgeving van adolescenten zijn 
interessante en belangrijke factoren die hun invloed hebben op sociale mobiliteit. Deze 
factoren komen aan de orde in de opvatting van sociale stijging in brede zin. Het denken 
over sociale stijging is beïnvloed door postmoderne opvattingen en via deze gedachtes 
ook gebonden aan empowerment: een persoon komt vooruit door op een ‘lucratieve’ 
manier gebruik te maken van sociaal kapitaal. De vaardigheden om kansen te herkennen 
en te benutten staat hierbij centraal. De verdieping van het fenomeen sociale stijging  
aan de hand van de brede opvatting en het postmoderne denken maken het plausibel 
dat de VROM-raad zaken als een wooncarrière of de vrijetijdsbesteding bij 
mogelijkheden tot sociale stijging betrekt.  
 
Wat kan een woningcorporatie nu betekenen voor sociale stijging? En wat kan sociale 
stijging betekenen voor een woningcorporatie? Visies hierop zijn besproken in hoofdstuk 
3. Uit dit hoofdstuk blijkt dat er nogal wat verschillende meningen zijn over de taken van 
een corporatie. Globaal kan men twee uiterste schetsen: de woningcorporatie die zich 
bezig houdt met enkel stenen enerzijds en de woningcorporatie die een belangrijke en 
actieve sociale partner is in de wijk. In de meeste visies komt naar voren dat wat de 
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corporatie ook doet, zij haar handelingen altijd moet legitimeren. Een voorbeeld daarvan 
blijkt uit de aanbevelingen van het rapport van Corpovenista (paragraaf 3.4), waarin 
benadrukt wordt dat corporaties bij deelname aan ieder project toetsbare doelen zouden 
moeten opstellen. 
 

SEV-matrix 
Niet iedere corporatie ziet zijn taak hetzelfde. In paragraaf 3.2.2 is de visie van de SEV 
besproken. De SEV ontwikkelde een matrix waarin corporaties kunnen worden getypeerd 
aan de hand van de taken die zij zichzelf toespreken. Deze figuur is hieronder te zien als 
herhaling van afbeelding 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 4: SEV 
Positioneringmatrix.  
Bron: SEV, 2009. 

 
 

 
In hoofdstuk 5, waarin de resultaten van dit onderzoek besproken zijn, is per project 
bepaald welke taak de corporatie in het initiatief heeft. Dit is onder andere gedaan aan de 
hand van bovenstaande SEV-matrix. Hierdoor kunnen de besproken projecten zelf ook in 
een matrix weergegeven worden. Het resultaat hiervan is te zien in afbeelding 12. In 
deze afbeelding is van elk project het begin- en eindpunt te zien, verbonden door een pijl. 
Met het beginpunt wordt de taak bedoeld, die de corporatie zich bij aanvang toeschreef. 
Met eindpunt wordt de taak bedoeld, die de corporatie uiteindelijk heeft gekregen of die 
zij voor zichzelf in de nabije toekomst ziet. 
 
Opvallend is, dat de positie van de projecten in de meeste gevallen veranderd is. Zo is bij 
De Buurtkamer te zien, dat de insteek van De Goede Woning niet alleen een investering 
in maatschappelijk vastgoed was, maar ook het bevorderen van sociale cohesie, eigen 
participatie en economische uitwisselingen op wijkniveau. Als men kijkt naar de huidige 
situatie dan blijkt dat er uiteindelijk niet is ingezet op de wijkeconomie en dat de 
onafhankelijkheid van de bewoners minder is gestimuleerd dan aanvankelijk was 
bedacht. Dit omdat er uiteindelijk geen samenwerkingsverband is aangegaan met een 
organisatie die zich inzet voor de wijkeconomie. Daarnaast bleken bewoners minder 
verantwoordelijk op zich te willen nemen dan Wisselwerk en De Goede Woning van 
tevoren hadden bedacht. Deze ontwikkelingen betekende een verschuiving richting 
‘vastgoed’ in de SEV-matrix.  
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Als men kijkt naar de 13
e
, dan was het doel van de corporatie tweedelig: enerzijds het 

stimuleren van zelfontplooiing en participatie, anderzijds een investering in 
maatschappelijk vastgoed. Als men naar de uitkomst van het project kijkt, dan blijkt dat 
deze twee zaken nog steeds de kern zijn van het project, maar dat ‘de weg erheen’ 
anders was dan verwacht. De animo voor activiteiten op de 13

e
 was minder dan 

verwacht. Onder andere hierdoor lijkt het project maar in geringe mate zelfontplooiing en 
participatie te genereren, maar daar voor in de plaats lijkt het een manier te zijn om 
contacten van ouderen onderling te bevorderen. Nog steeds een belangrijk 
maatschappelijk rendement dus, al is de uitkomst anders dan verwacht. 
Als men kijkt naar het Atrium dan valt op dat het financieel rendement in dit project 
belangrijker was dan bij de andere projecten. Dit, omdat door De Goede Woning winst 
wordt gemaakt door de verhuur van het vastgoed. Doordat de woningcorporatie echter 
met het idee speelt om op regelmatige basis eigen medewerkers via het Atrium in te 
zetten als informatie- en steunpunt in de buurt, zal een verschuiving in de Matrix 
plaatsvinden. Daarnaast blijkt ook hier de mate van eigen initiatief van bewoners niet 
genoeg te zijn om professionele hulp volledig te vervangen. Het vraagt een extra 
investering van De Goede Woning of een organisatie als Het Leger des Heils om de 
afwezigheid van participatie van bewoners op te vangen. Ook deze extra inspanning 
zorgt voor een verschuiving in de matrix. 
Portaal heeft bij Hatert Werkt in eerste instantie ingezet op een investering in 
maatschappelijk vastgoed. Doordat zij echter steeds meer als partner van de 
medewerkers van Hatert Werkt functioneren, is hun rol veranderd. Zij dienen nu als 
verschaffer van waardevolle informatie, die er voor zouden kunnen zorgen dat 
inkomensproblemen van hun huurders effectiever worden aangepakt. Dit kan idealiter 
leiden tot een hoger financieel rendement in de wijk voor Portaal. 
De transitie van de WOP lijkt het grootste. De WOP werd ingezet om de leefbaarheid in 
de buurt meer te vergroten door meer zorg te bieden aan paden en tuinen. Inmiddels 
wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de WOP omdat dit een goedkope en effectieve 
manier is om het groen in wijken te onderhouden. De sociale stijging van de WOP’pers is 
een mooie bijkomstigheid en het vergroten van de leefbaarheid is niet meer het enige 
doel van de WOP.  

 
Afbeelding 
12.  
Indeling 
projecten op 
basis SEV-
Matrix. 
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Uit de figuur blijkt dat projecten over het algemeen anders uitpakken dan in eerste 
instantie bedacht is. Dit kan betekenen dat corporaties en hun partners over het 
algemeen in staat zijn flexibel te handelen en projecten aan te passen aan de situatie in 
de praktijk. Het kan ook betekenen, dat corporaties niet in staat zijn hun doelen te 
behalen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat Portaal de inzet in Hatert Werkt heeft veranderd, om 
een beter resultaat te verkrijgen: een aanpassing aan de praktijk dus. De Goede Woning 
laat het niet behalen van de doelen zien: De Buurtkamer heeft nauwelijks invloed gehad 
op de wijkeconomie, omdat hier geen geschikte partner voor is gevonden.  
Opvallend is dat in 3 van de 5 projecten, het gebrek aan participatie heeft gezorgd voor 
een verandering van de opzet van het project. Dit kan betekenen dat corporaties 
terughoudend moeten zijn in hun verwachtingen van de participatie van bewoners. In de 
volgende paragraaf zal hier verder op worden ingegaan. 
 
Om meer duidelijkheid te krijgen over het behalen van doelen of mogelijke nuttige 
aanpassingen van de corporaties, is het belangrijk om de activiteiten en uitkomsten van 
projecten te monitoren. Op die manier kan correct in worden gespeeld op de praktijk van 
alledag. Opvallend is dat corporaties vrijwel geen moeite nemen om hun projecten te 
monitoren en te evalueren. Daarnaast zijn bij niet alle projecten duidelijke doelen opgezet 
of is er geen of slechts een gedeeltelijke projectopzet beschreven. Een uitzondering is 
Hatert Werkt, waar niet een externe commissie, maar ook het centrum zelf en daarnaast 
de deelnemende partijen onderzoek naar de effecten hebben gedaan. Dit heeft ertoe 
geleid dat de specifieke informatie die de corporatie over haar klanten te weten komt 
constructief kan worden ingezet in Hatert Werkt. Een aanbeveling is hiermee dat 
corporaties in de toekomst meer inzetten op projectbeschrijvingen van initiatieven die 
meetbare doelen bevatten. In een later stadium kan de corporatie dan het voortouw 
nemen tot monitoring en evaluatie. Hiermee kan een project, indien nodig, zo snel 
mogelijk bijgestuurd worden, kunnen middelen effectief ingezet worden en kan de 
corporatie kennis vergaren voor projecten in de toekomst. Met een dergelijke 
betrokkenheid bij de projecten zouden corporaties aan hun plicht voldoen om hun 
handelingen te verantwoorden, zoals naar voren is gekomen in hoofdstuk 3. 
 
Als men de besproken literatuur uit hoofdstuk 2 en 3 vergelijkt, dan blijken er een aantal 
waarnemingen zijn gedaan, die niet in het theoretische kader naar voren zijn gekomen. 
Zo blijkt dat de corporatie een aantal rollen binnen sociale projecten aan kunnen nemen, 
die niet eerder besproken zijn. Een voorbeeld hiervan is de rol als ‘verschaffer van 
informatie’. Uit de evaluatie van Hatert Werkt, de Buurtkamer en het Atrium, blijkt dat de 
‘achter de voordeur’-informatie die een corporatie ziet zeer waardevol kan zijn voor 
sociale projecten op buurtniveau. Medewerkers van een corporatie komen regelmatig bij 
hun huurders over de vloer en vergaren daarbij specifieke informatie, die voor andere 
instanties vaak moeilijk te achterhalen is. Daarbij hebben corporaties enig inzicht in de 
financiële situatie van de huurder, bijvoorbeeld wanneer zij met een betalingsachterstand 
te maken krijgen. Wanneer een corporatie in staat is deze informatie te delen met sociale 
partners op buurtniveau, dan kan dit leiden tot lokale hulpverlening op maat voor 
bewoners. 
Een andere onbeschreven rol is die van ‘mediator’, zoals De Goede Woning is bij het 
Atrium. Door haar werk daar als sociale partner enerzijds en verhuurder anderzijds, is de 
corporatie in staat verschillende organisaties op een vruchtbare manier met elkaar te 
laten samenwerken. 
 

6.2 Vergroting kans op sociale stijging van deelnemers? 
Om deze vraag te beantwoorden moet gekeken worden naar de effectiviteit van 
projecten. Deze effectiviteit is echter lastig te bepalen omdat sociale stijging, ondanks het 
bovenstaande vooronderzoek, moeilijk te meten is. Duidelijk is dat elk project een 
bepaalde bijdrage leverde aan de sociale stijging van de deelnemers. Deze verschillen in 
bijdrage worden hieronder toegelicht. 
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De meest in het oog springende sociale stijging is gegenereerd door de WOP en Hatert 
Werkt. Via de WOP hebben vele deelnemers een opleiding genoten en zijn begeleid naar 
betaald werk. Dit heeft in de onderzochte gevallen een duidelijke positieve impact gehad 
op het leven van de deelnemers. Ook Hatert Werkt heeft duidelijke effecten gesorteerd. 
Zo zijn 203 bewoners in 2011 begeleid naar regulier werk. Keerzijde van beide projecten 
is, dat dit geen grootschalige gevolgen gehad blijkt te hebben voor de leefbaarheid in de 
wijk. Vooral met Hatert is echter te zien, dat de buurt zou kunnen ontplooien als een 
‘springplank’, zoals beschreven in paragaaf 3.2.3: een wijk die ‘gespecialiseerd’ is op het 
bieden van een omgeving waarin mensen uit lagere sociale klassen alle kansen krijgen 
om zich te ontwikkelen. 
 
Als men kijkt naar de 13

e
, het Atrium en De Buurtkamer, kan men andere effecten van 

sociale stijging onderscheiden. In De Buurtkamer is erg duidelijk dat, ondanks niet het 
niveau van participatie is bereikt waar men op hoopte, bewoners competenties hebben 
opgedaan bij deelname de activiteiten. Zo hebben een aantal meiden in de meidengroep 
hun kwaliteiten ontdekt en ontwikkeld. Daarnaast kunnen de meiden regelmatig worden 
ingezet voor vrijwilligerswerk in de buurt en zijn ze enthousiast gemaakt voor de 
organisatie van verschillende projecten. Met deze competenties is bij velen het 
zelfvertrouwen vergroot, wat een stap in de richting van sociale stijging is. Daarnaast zijn 
waardevolle vertrouwensverbanden ontstaan tussen deelnemers en opbouwwerkers. De 
deelnemers weten nu hoe ze gebruik kunnen maken van de sociale organisaties die in 
hun wijk aanwezig zijn. Met een dergelijke kennis en vertrouwen zou sociale daling in de 
toekomst tegen gegaan kunnen worden. 
 
Opvallend is, dat bij de 13

e
, De Buurtkamer en het Atrium, de bewoners minder 

participeren dan van tevoren was gehoopt. Vooral in de 13
e
 blijkt dat bewoners minder 

interesse tonen dan verwacht. Nieuwe activiteiten komen niet van de grond en bestaande 
bijeenkomsten worden niet veel bezocht. Dit resultaat komt overeen met de beschrijving 
van sociaal stijgingsbeleid in paragraaf 3.4, waarbij men te maken heeft met een 
paradox. Deze paradox betreft het idee dat hulp ervoor moet zorgen dat de bewoner 
geen hulp meer nodig heeft om sociaal te stijgen. Geboden hulp kan een averechts effect 
hebben en de bewoner verlammen, door niet genoeg prikkels tot eigen initiatief te 
bieden. Dit effect komt ook naar voren bij de WOP, in paragraaf 5.4.1, wanneer Roos 
Pieterse beschrijft hoe het ‘pamperen’ van Portaal bij bewoners ervoor heeft gezorgd dat 
zij geen initiatief meer nemen om hun achterpaden schoon te houden.  
 
Bovenstaande neemt niet weg dat de actieve bewoners erg veel baat en plezier te 
hebben bij de organisatie van projecten als de 13

e
. Het lijkt al met al echter niet 

vruchtbaar voor de woningcorporatie om in te zetten op uiteindelijke organisatie van 
bewoners zelf. Dit betekent niet dat corporaties nu zelf de initiatieven draaiende moeten 
houden. Uit de resultaten blijkt dat er genoeg sociale partners zijn die gespecialiseerd 
zijn in benadering van doelgroepen. In de meeste gevallen zijn corporaties en partners 
erg te spreken over hun samenwerking. Samenwerking met anderen zorgt er niet alleen 
voor dat bepaalde doelgroepen bereikt wordt, maar ook dat er meer verschillende kennis 
en kunde kan worden ingezet van de verscheidene organisaties. Zo wordt in Hatert 
Werkt de kennis over de betalingsachterstanden van huurders gecombineerd met de 
kunde van de sociale werkers om de schulden van bewoners aan te pakken of ze met de 
juiste sociale instantie te verbinden. Ook de samenwerking tussen Portaal en 2Switch 
voor de WOP is bijvoorbeeld onmisbaar voor een succesvol resultaat. Portaal kan 
klussen aanleveren en 2Switch kan ervoor zorgen dat de klussen naar behoren worden 
uitgevoerd door mensen in een reïntegratietraject. Ook de samenwerking tussen De 
Goede Woning en Wisselwerk leid tot een nuttige taakverdeling; Wisselwerk heeft het 
directe contact met de huurders en zorgt voor het opbouwwerk. De medewerkers van De 
Goede Woning doen zelf geen opbouwwerk, maar ondersteunen het contact tussen 
Wisselwerk en de bewoners met de middelen die zij tot hun beschikking hebben. Het 
belang voor samenwerking is ook beschreven door Aedes, in de Aedescode (paragraaf 
3.2.2) en de stuurgroep Meijerink (paragraaf 3.2.1).  
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6.3 Welke rollen van de corporatie zijn meer succesvol? 
Vanuit de twee bovenstaande paragrafen zou gekeken kunnen worden naar de 
verschillende rollen die de corporatie aanneemt en de effecten per project. Zo zou iets 
gezegd kunnen worden over de meest succesvolle rollen van de corporatie binnen 
stijgingsprojecten. Omdat het moeilijk is om een rangorde te scheppen in het succes van 
de projecten, is het onmogelijk om een duidelijke succesrol aan te wijzen. Ook als men 
kijkt naar de indeling van projecten in de SEV-matrix (figuur 12), dan blijkt dat er niet één 
rol is die meer vruchtbaar is dan anderen. Wel vallen een aantal dingen op als men 
bovenstaande resultaten in acht neemt: 
 
Ten eerste is, in de verschillende rollen die de corporatie aanneemt, een onderscheid te 
maken naar financieel belang dat de corporatie bij een project heeft. Ondanks dat er 
geen verband lijkt te zijn tussen de investering in het project en de successen, is het toch 
interessant om te kijken naar het financiële rendement dat een project voort kan brengen. 
Aan het Atrium verdient De Goede Woning zo geld door huur te vragen voor de ruimte en 
Portaal maakt voornamelijk gebruik van de WOP omdat het de meest goedkope manier 
is om hun wijken te onderhouden. De andere projecten zijn in eerste instantie niet gericht 
op het maken van winst. Uit de onderzochte projecten blijkt dat een geldelijk gewin voor 
de corporatie een nieuwe impuls aan een project kan geven. Wanneer er geld mee 
gemoeid is, lijkt de corporatie meer belang te hebben bij de monitoring van een project. 
Zo kan men zeggen dat De Goede Woning de rol van mediator heeft aangenomen bij het 
Atrium, omdat zij er belang bij heeft dat de samenwerkende organisaties de huur aan hen 
kunnen betalen. Ook is te zien dat, bij Hatert Werkt, Portaal en Talis bereid zijn tot 
nauwere samenwerking, aangezien de informatie die zij aanlevert kan leiden tot een 
betere financiële positie van hun huurders. Bij de WOP is te zien, dat buurtbeheerders 
actief samenwerken met de WOP en de resultaten steeds beoordelen. Ondanks dat dit 
niet heeft geleid tot enige evaluatie op papier, weet de woningcorporatie goed de status 
van de WOP. Een aanbeveling voor de corporatie kan zijn om meer in te zetten op 
financieel gewin bij projecten, omdat dit als stok achter de deur kan dienen voor 
monitoring van de activiteiten en de ontwikkeling van meetbare doelen. 
 
Ten tweede lijkt een unieke en succesvolle rol voor de corporatie te liggen in de 
‘verschaffer van informatie’. Uit bijna alle projecten blijkt dat er behoefte is aan 
gezinsspecifieke informatie van achter de voordeur. De corporatie heeft toegang tot 
dergelijke informatie en kan meer inzetten op het delen van deze kennis met sociale 
partners. Daarbij kan het een idee zijn voor corporaties om de gedachte enigszins los te 
laten dat elke wijk kansen moet bieden voor bewoners om van de voet van de sociale 
ladder naar de hoogste trede te stijgen. Wanneer wordt ingezet op een wijk met veel 
sociale problematiek, kan het effectief zijn om juist een omgeving te creëren waarin 
mensen van de laagste sociale treden iets omhoog kunnen klimmen. Zo lijkt de inzet om 
van Hatert een lifting-up-wijk te maken, succesvol. 
 

6.4 Leiden sociale projecten tot sociale stijging?  
     Wat is de rol van woningcorporaties? 
In de vorige paragrafen van dit hoofdstuk is getracht een antwoord op bovenstaande 
twee vragen te formuleren. Al met al kan nu geconcludeerd worden, dat de sociale 
projecten waar woningcorporaties bij betrokken zijn kunnen leiden tot sociale stijging. 
Belangrijk hierbij is dat die stijging vele vormen aan kan nemen. Zo kan deelname aan 
een activiteit leiden tot een reguliere baan met inkomen, maar ook tot het krijgen van 
zelfvertrouwen of het tegengaan van sociale daling. Daarbij is belangrijk om in te zien dat 
projecten in praktijk anders uitpakken dan oorspronkelijk de bedoeling is. Om deze 
aanpassing zo effectief mogelijk te maken is het van belang dat woningcorporaties in de 
komende tijd meer gaan inzetten op het opstellen van meetbare doelen en het evalueren 
van hun interventies. Een impuls hiervoor kan gecreëerd worden door sociale projecten 
te koppelen aan financiële voordelen voor de corporatie. 
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Voor woningcorporaties lijkt een interessante rol weggelegd bij projecten die sociale 
stijging genereren. Doordat de corporatie op kan treden als ‘expert in de buurt’ en 
informatie van achter de voordeur kan verschaffen, is zijn een belangrijke partner in het 
maatschappelijk middenveld. De onderzochte organisaties die samen met de corporatie 
in een project zitten, waren over het algemeen erg te spreken over de inbreng van de 
corporatie. Hierbij is het van belang op te merken dat partnerschappen vruchtbaar 
blijken: de corporatie hoeft het niet alleen te doen.  
Niet alleen de rol van informatieverschaffer is wenselijk voor de woningcorporaties. Vele 
andere rollen kunnen succes genereren. Belangrijk hierbij voor de corporatie is om, zoals 
eerder aangekaart, flexibel te zijn in het aannemen van een rol. Deze kan veranderen in 
de tijd; wellicht kan er ruimte zijn om met een geheel nieuwe rol te experimenteren. Dit 
kan echter alleen als corporaties het tot een gewoonte zullen maken om -voordat zij in 
een project duiken- doelen op te stellen en hun positie en resultaten regelmatig 
evalueren. Het moge duidelijk zijn dat het boek met deze conclusie niet gesloten moet 
worden: het is tijd voor de corporaties om zelf de handen uit de mouwen te steken en 
meer onderzoek te doen naar de effecten van hun sociale stijgingsprojecten. 
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SAMENVATTING 
Doel 
De activiteiten van woningcorporaties worden heden ten dage met een kritische blik 
gevolgd door onze samenleving. In de media komt regelmatig naar voren hoe wanbeleid 
binnen de sector heeft gezorgd voor grote financiële en bestuurlijke problemen bij 
woningcorporaties. De vraag komt op wat de corporaties nu voor ons kunnen betekenen 
en welke taken zij op zich moeten nemen. Deze scriptie heeft tot doel een licht te 
schijnen op dit thema, met als focus de activiteiten die woningcorporaties ondernemen 
omtrent sociale stijging. Een aantal corporaties probeert actief sociale stijging onder 
huurders, maar ook onder burgers in het algemeen, te bevorderen, ondanks dat dit niet 
een primaire taak van de woningcorporatie lijkt. Deze vaststelling leidt tot de volgende 
vraagstelling: In hoeverre leiden sociale stijgingsprojecten van woningcorporaties tot een 
vergrote kans op sociale stijging? In hoeverre hangt de rol van woningcorporaties samen 
met dit succes? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van een 
literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek naar vijf stijgingsprojecten van de 
woningcorporaties Portaal en De Goede Woning. 
 

Theoretisch kader 
In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de term sociale stijging. Sociale stijging heeft 
te maken met de positie van mensen op maatschappelijke ladders. In dit onderzoek 
wordt onderscheid gemaakt tussen sociale stijging in enge zin en in brede zit. Ook wordt 
een postmoderne opvatting besproken. Sociale stijging in enge zin hangt samen met 
onderwijs en de arbeidsmarkt. De overtuiging is dat wij in Nederland leven in een 
meritocratie. Dat is een maatschappij waarin iemands prestaties in het onderwijs of in het 
werkveld de sociale positie bepalen. Door een aantal belemmeringen in het 
onderwijssysteem en de arbeidsmarkt kunnen wij niet spreken van een perfecte 
meritocratie. Zo lijkt sociale achtergrond van ouders invloed te hebben op de 
onderwijsresultaten die iemand kan behalen. 
Sociale stijging in brede zin neemt dergelijke omgevingskenmerken mee in het kijken 
naar sociale stijging. Zo is er een rol weggelegd voor sociaal kapitaal, buurteffecten en 
de sociale omgeving van jongeren. Met sociaal kapitaal worden de kansen bedoeld die 
een sociaal netwerk bieden aan een individu. Dit sociale netwerk wordt voor een deel 
bepaald door de omgeving waarin iemand leeft. Buurteffecten lijken succes in het leven 
te kunnen temperen of stimuleren. Vooral bij jongeren heeft de sociale omgeving invloed 
op succes in het uiteindelijke leven. Hun resultaten worden mede bepaald door de 
opvoedstijl van ouderen, de schoolomgeving en de omgang met leeftijdsgenoten. 
Bovenstaande visies worden aangevuld door postmoderne ideeën. Hierbij staat vooral de 
persoonlijke notie van sociale stijging centraal. Zo zou stijging voor plaatsvinden als een 
individu het idee krijgt hiervoor hard gewerkt te hebben. Empowerment, de capaciteit om 
kansen te benutten en daarmee vooruit te komen in het leven, is hierbij een belangrijke 
factor. 
 
Wat kunnen woningcorporaties betekenen voor sociale stijging? Visies hierover 
verschillen nogal. De primaire taak van de woningcorporatie is volkshuisvesting, maar 
velen menen dat de woningcorporatie meer kan. Door het contact met bewoners en de 
kennis van situaties ‘achter de voordeur’ kan een corporatie interessante rollen 
aannemen in de wijk. Zij kan bijvoorbeeld zorgen dat sociale organisaties die op 
buurtniveau actief zijn goed met elkaar samenwerken. Maar ook kan zij een 
maatschappelijke partner zijn om sociale interventies te initiëren of te ondersteunen. 
Woningcorporatie Portaal ziet dat zij, samen met anderen, bewoners een zetje in de rug 
kan geven om vooruit te komen. Hulp gaat hierbij verder dan het bieden van een huis, 
het kan ook bijvoorbeeld om ondersteuning van een wijkproject gaan. Belangrijk hierbij is 
het uitgaan van eigen initiatief van bewoners. 
Het is echter niet makkelijk resultaten te boeken op het gebied van sociale stijging. 
Sociaal stijgingsbeleid wordt gezien als ‘wicked problem’, dat complexe en moeilijk 
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meetbare gevolgen heeft voor de samenleving. Volgens sommigen is de 
woningcorporatie dé organisatie bij uitstek om deze moeilijkheden het hoofd te bieden.  
Tussen 2010 en 2012 zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van sociale 
stijgingsprojecten van woningcorporaties. Uit deze onderzoeken blijkt dat het weldegelijk 
mogelijk is om effecten te boeken met dergelijke inspanningen. Deze effecten gelden 
vooral op individueel niveau en in mindere mate op wijkniveau. Een belangrijke 
aanbeveling vanuit beide onderzoeken is dat woningcorporaties zich intensiever bezig 
zouden moeten houden met beschrijving, monitoring en toetsing van hun projecten. 
 

Methodologie en resultaten 
Door middel van kwalitatieve methodes is een onderzoek gedaan naar de vijf sociale 
stijgingsprojecten. Hieronder worden de projecten en resultaten kort toegelicht. 
 
 De Buurtkamer 
De buurtkamer is een semi-openbare ruimte binnen de wijk Zuid in Apeldoorn. De Goede 
Woning is eigenaar van de ruimte en verhuurt deze tegen een laag tarief aan de 
welzijnsorganisatie Wisselwerk. Wisselwerk organiseert er verscheidene activiteiten voor 
de bewoners in de buurt. Doel is dat bewoners kunnen ‘halen en brengen’ in de 
buurtkamer: door hun kwaliteiten uit te wisselen moeten bewoners en de wijk 
vooruitkomen. De Goede Woning is in dit project initiator en levert financiële steun. De 
samenwerking met wisselwerk is vruchtbaar. De organisaties zijn er, ondanks de 
oorspronkelijke doelstelling, niet in geslaagd samenwerking aan te gaan met een 
instelling die de wijkeconomie kan bevorderen. De deelnemers van activiteiten in de 
buurtkamer lijken vooruit te komen. Jongeren leren hun capaciteiten kennen en krijgen 
meer zelfvertrouwen door zelf activiteiten te organiseren. Daarnaast kunnen zij door hun 
aanwezigheid worden ingezet bij andere projecten van Wisselwerk. Ondanks deze 
resultaten zijn de bewoners niet in staat de organisatie van de buurtkamer in eigen hand 
te nemen, zoals van tevoren was gehoopt door De Goede Woning en Wisselwerk. 
 
De 13

e
 

De 13 is een oude ketelruimte op de bovenste verdieping van een seniorenflat in 
Apeldoorn. De Goede Woning heeft de ruimte opgeknapt en vervolgens de sleutel aan 
de bewoners overhandigd. Zij zijn vrij om de kamer te gebruiken voor gezamenlijke 
activiteiten. Doel is om de bewoners te activeren, onderlinge hulp te vergroten en 
eenzaamheid tegen te gaan. De Rol van De Goede Woning hierbij is stimulator en geeft 
financiële input. Momenteel bemoeit zij zich zo weinig mogelijk met de activiteiten.  
De animo voor de 13

e
 blijkt minder groot dan verwacht: niet veel bewoners bezoeken de 

activiteiten. Het initiatief levert echter positieve resultaten voor de bewoners die er wel 
mee bezig zijn: zij kunnen hun sociale netwerken verdiepen en zijn daarmee in staat 
elkaar op te zoeken als zij hulp nodig hebben. 
 
 Het Atrium 
Het Atrium is een wijkcentrum in de Apeldoornse wijk Zevenhuizen. Het gebouw is in 
handen van De Goede Woning. Zij verhuurt het aan het Leger des Heils, die het pand op 
haar beurt onderverhuurt aan verscheidene welzijnsorganisaties. Het Leger des Heils 
heeft zelf een ‘steunpunt’ in het gebouw: een plek waar buurtbewoners vrijblijvend 
contacten kunnen leggen met buren of hulp kunnen krijgen voor hun problemen. Samen 
met de andere aanwezige instellingen organiseert het Leger des Heils een 
activiteitenprogramma. Doel van het programma is het activeren van bewoners, het 
vergroten van zelfregie en het stimuleren van ontmoeting en uitwisseling binnen de wijk.  
De Goede Woning is verhuurder van de ruimte en mediator tussen de verschillende 
projecten. Deze laatste rol kan soms nodig zijn, aangezien niet alle organisaties het eens 
zijn met de mate van professionele hulp die in het centrum wordt aangeboden. 
Wisselwerk ziet zo graag eigen participatie van bewoners, terwijl het Leger des Heils 
belang ziet van de aanwezigheid van professionele hulp voor bewoners.  
De deelnemers lijken hun kansen op sociale stijging te vergroten door deelname aan de 
initiatieven van het Atrium. Mensen worden bijvoorbeeld geholpen met hun financiële 
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problematiek of ontwikkelen capaciteiten door de aangeboden activiteiten. Kanttekening 
hierbij is dat niet alle bevolkingsgroepen van de wijk zichtbaar zijn het Atrium. 
 
Wijkonderhoudsploegen 
Drie woningcorporaties, waaronder Portaal, werken hier samen met een re-
integratiebureau, 2Switch, dat werkleertrajecten aanbiedt. Portaal levert klussen aan op 
achterpaden die medewerkers van 2Swictch uitvoeren. De standplaats is Arnhem. Doel 
is enerzijds de wijken schoon, heel en veilig te houden. Anderzijds word getracht 
langdurig werkelozen vooruit te helpen. Portaal is in dit project opdrachtgever.  
De deelnemers van de wop lijken vooruit te komen door dit project. Zij steken veel op van 
het leer- werktraject en hebben plezier in hun baan. Door trots te zijn op hun 
inspanningen wordt hun zelfvertrouwen vergroot. Opvallend is hoe dit project ook voor 
Portaal financieel aantrekkelijk is, aangezien de WOP werkzaamheden voor een lager 
tarief uitvoert dan reguliere klusbedrijven. 
 
Actiecentrum Hatert Werkt 
De Nijmeegse wijk Hatert is in 2008 aangewezen als ‘krachtwijk’. Dit heeft geleid tot een 
wijkactieplan met investeringen van verscheidene woningcorporaties (waaronder Portaal) 
en de Gemeente Nijmegen. Eén van de resultaten hiervan is het Actiecentrum Hatert 
Werkt waar bewoners van de wijk terecht kunnen om (betaald) werk te vinden. Doel is 
arbeidsparticipatie en armoedebestrijding van de inwoners van Hatert. Portaal is binnen 
dit project voornamelijk financier geweest, maar deze rol lijkt te veranderen. Er liggen 
nieuwe kansen in de rol als informatieverstrekker. Het centrum zou immers veel hebben 
aan de informatie die Portaal achter de voordeur vergaard. De samenwerking loopt niet 
met alle instanties goed. Zo is woningcorporatie Talis, ook een speler in de wijk, het niet 
eens met de manier waarop de financiering van de initiatieven in de wijk plaatsvind. 
Het actiecentrum heeft de laatste jaren veel wijkbewoners aan een betaalde of vrijwillige 
baan kunnen helpen.  
 

Conclusie 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de insteek van alle vijf projecten na 
aanvang is veranderd. Dit betekent in sommige gevallen dat de rol die de corporatie in 
het project aanneemt ook is veranderd. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat 
buurtbewoners minder initiatief tonen dan voor aanvang van een project werd ingeschat.  
Een andere observatie is dat woningcorporaties in de meeste gevallen weinig doen om 
van tevoren doelen op te stellen voor een project of de resultaten na aanvang te 
monitoren. Om hun inspanningen te verantwoorden is het van belang dat corporaties in 
de toekomst meer inzetten op deze monitoring. Een stimulans hiervoor zou kunnen zijn 
om projecten aan te gaan waarbij de corporatie op financieel gebied iets te winnen heeft. 
Dit zou aan kunnen zetten tot betere controle op de uitvoering en het effecten van een 
initiatief. 
Het is gebleken dat corporaties bij hun interventies rollen aannemen die nog niet eerder 
besproken zijn in dit onderzoek. Het gaat dan om de rol van mediator en die van 
informatieverschaffer. Over het algemeen komt naar voren dat corporaties goed in staat 
zijn inspanningen te leveren als ‘expert in de buurt’. In samenwerking met andere 
organisaties  en door middel van betere controle op eigen activiteiten, zou zij resultaten 
kunnen boeken op het gebied van sociale stijging. 
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