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Achterstandswijken 
weer terug in Nederland?

“Geluk is een goede buur, die naast ons komt wonen” 
(Pieter Aertsen, Nederlands kunstschilder 1508-1575)

In opdracht van Aedes, vereniging van wooncoöperaties, werd recent de leefbaarheid in wijken 
onderzocht. Nu blijkt, dat de problemen in de kwetsbare wijken weer verder toenemen. 

De instroom van mensen met een laag inkomen, een licht verstandelijke beperking of met psychiatrische 
problemen en bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt neemt fors toe in wijken. 
De concentratie van mensen, die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben, is daardoor nóg groter 
dan verwacht. Huurders daarentegen met een hoger inkomen verlaten de wijken en dat staat de 
voordelen van “bridging” in de weg. Bridging wil zeggen het kunnen realiseren van overbruggende 
contacten met juist andere groepen. Het is vaak essentieel om sociaal te stijgen. Ook het gepast moeten 
toewijzen (de overheid wil dat een huis gehuurd wordt dat past bij het inkomen) staat een betere 
“mix” in wijken in de weg. Steeds meer mensen met uiteenlopende sociale problemen wonen samen 
in dezelfde wijk. Dit vraagt om een integrale aanpak. ‘Losse ingrepen hebben geen effect meer. De fase 
van pleisters plakken is voorbij’, meldt Aedes.

Maar er is ook een belemmering; corporaties zijn niet 
toegerust op de veranderende doelgroep. Bij de nieuwe 
werkelijkheid van een toenemende instroom van kwetsbare 
groepen in corporatie-bezit doemt de vraag op; zijn 
corporaties kwalitatief en kwantitatief toegerust op een 
situatie waarin meer en meer aandacht (empathie) moet 
uitgaan naar de huurders?

Integrale sociale buurtaanpak
Steden worden prettiger leefbaar als kwetsbare mensen ook 
in sociaal sterkere wijken kunnen wonen. Corporaties willen 
samen met gemeenten meer sturen op spreiding en te veel 
geconcentreerde plaatsingen voorkomen. 
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“GAAT DE GEWENSTE SAMENWERKING

LUKKEN? ZIJN DE KETENPARTNERS

OOK KLAAR HIERVOOR?”

Daarnaast dienen ook kwetsbare huurders de zorg en begeleiding te krijgen die ze nodig hebben. 
Dan kunnen corporaties, zo stellen zij, doen waar ze goed in zijn. Goede woningen bouwen met aandacht 
voor de wijken en met oog voor de huurder. Lokaal maatwerk staat bij corporaties hoog op de agenda, 
maar zij kunnen dat niet alleen. Dat verdient extra aandacht van alle partijen.

Maar… is dit echt een nieuwe constatering? 
Nee… In het rapport “Vertrouwen in de buurt” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR), uitgekomen in 2005, werd al geconstateerd, ik citeer: 

Wat doen wooncorporaties aan het vormgeven van een integraal beleid? Insiders in achterstandsbuurten 
wijzen op grote verschillen: sommige corporaties doen veel, maar het merendeel is lethargisch of is uit 
op winstmaximalisatie. Een aantal van onze gesprekspartners is van mening dat veel corporaties hun 
oorspronkelijke doelstellingen zijn vergeten: “Werken zij nog voor de onderkant van de samenleving?” 
De menselijke maat is zoek. Door het proces van schaalvergroting in deze sector lijken corporaties 
te groot en te sterk voor hun omgeving en krijgen ze te weinig tegenspel, noch van bewoners, noch 
van de overheid. Enkele ontpoppen zich als economisch gedreven vastgoedbedrijven en “veredelde 
projectontwikkelaars”, die zich van de sociale aspecten (te) weinig aantrekken. 
Zij hebben stadsdeelbesturen en -raden en hun ambtenaren “in hun zak” door hun veel grotere en 
deskundigere apparaat en weigeren soms om mee te werken als ze hun zin niet krijgen. Dat is volgens 
onze zegslieden een reden tot zorg, omdat een overmatig accent op marktwerking een uitoefening van 
sociale taken uitsluit.” (einde citaat)

In de achtergrondstudie bij dit WRR-advies wordt de 
notie ‘sociale herovering’ gehanteerd en die wordt 
snel door het beroepenveld overgenomen. Met sociale 
herovering wordt aangegeven dat er een externe 
impuls nodig is om de sociale kwaliteit terug op een 
basisniveau te krijgen, zodat de eigen kracht van de wijk 
opnieuw kansen krijgt en aangesproken kan worden. Een 
strategie van ‘sociale herovering’ – dat wil zeggen: een 
massieve inzet van alle betrokkenen om de leefbaarheid 
te verbeteren. De spelers op het speelveld zijn daarom 
niet meer alleen de brede welzijnsorganisaties, maar 
ook de gemeente, politie, woningcorporaties en 
onderwijsorganisaties.

Gaat de gewenste samenwerking lukken? Zijn de 
ketenpartners ook klaar hiervoor?
Cruciaal hierbij is een goede samenwerking tussen 
gemeenten (o.a. wijkteams, schuldhulpverlening) 
corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. 
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Aedes roept deze partijen op om samen te werken aan een integrale sociale buurtaanpak. Echter 
bijvoorbeeld de wijkzorg voor patiënten met complexe psychiatrische problemen komt ernstig in de knel 
door een gebrek aan deskundig personeel. Dat blijkt uit een onderzoek uit 2018 van gezondheidsinstituut 
Nivel, onder wijkverpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en begeleiders.

Hét (wijk-)team bestaat niet, en dat wordt nu weer eens te meer duidelijk, schreef Movisie, kennis-
instituut voor sociale vraagstukken, in 2017. In iedere gemeente heten de teams anders, zijn ze anders 
georganiseerd en verschillen de taken. En toch zijn er patronen te ontdekken in de keuzes en afwegingen 
die gemeenteambtenaren deelden. Naast de hier beschreven ervaringen, valt op dat alle geïnterviewden 
spreken over ‘doorontwikkelen’: geen van hen twijfelt of de gemeente door moet gaan met de (wijk)
teams. We zijn op de goede weg, zo is de teneur. Hoe inwoners en medewerkers hierover denken, 
maakte geen onderdeel uit van dit onderzoek. Ook zijn er geen wetenschappers en critici gehoord.

Wat kunnen Woningcorporaties nu al doen? 
Ik denk aan, als je het goed organiseert, de financiering ervan ook waarborgt, veel meer regelmatige 
individuele aandacht voor de huurders, die immers hun klanten zijn. Zoek met hen, die hiervoor open 
kunnen staan de actieve dialoog op en beluister wat de wezenlijke behoeften en problemen zijn van de 
bewoners. Daar gaat dan ook een preventieve werking van uit.

Problematiek van verwarde personen en andere zorgvragers in de breedste zin van het woord:  
wie zijn het?
De mensen met meervoudige problemen, die in een reguliere huurwoning wonen is een aparte en 
wellicht de moeilijkste groep m.b.t. het tot stand brengen van contact. Momenteel weet de corporatie 
niet eens, dat deze mensen eigenlijk zorg of andere ondersteuning nodig hebben. Soms is er al zorg 
en ondersteuning, in andere gevallen gaat om zorgmijders. Pas na een incident of melding van de 
omwonenden wordt de corporatie op de hoogte gesteld. Een corporatie kan op een aantal manieren 
te werk gaan, en dat is een beleidskeuze, om actiever en preventief problemen en zorgbehoefte te 
signaleren, hulp bieden en zaken op te lossen. En dat geldt in principe voor alle huurders in een wijk. 

Woongenot bewaken
Reactief reageren op mensen die zorg nodig hebben danwel overlast veroorzaken. Wanneer die signalen 
er zijn, dan wordt een huurder bijvoorbeeld aangesproken op het woongedrag. Een minimaal effect.

Signalen ontvangen en doorgeven
Hierdoor doet de corporatie iets meer dan het minimale. Op dit niveau geeft men signalen die ontvangen 
worden, door aan de organisatie voor wie het relevant is. Dat kan bijvoorbeeld een zorginstelling zijn, een 
welzijnsinstelling of schuldhulpverlening. Of in sommige gevallen de politie.
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Zelf actief op zoek naar signalen
Wat veel corporaties zich afvragen is of zij (nog intensiever) moeten doorschakelen naar dit actie-niveau. 
Niet passief signaleren, maar actief op zoek naar signalen. Er wordt contact gemaakt en preventieve 
werking blijkt mogelijk. Dit betekent wel dat medewerkers (extra) getraind worden of dat ook dat 
mensen voor deze taak worden aangenomen. Signalen zijn, een onverzorgde tuin, aanblik woning en 
directe leefruimte, signalen van eenzaamheid etc.

Signaleren en oplossen
Corporaties gaan dan veel meer de grens op zoeken van wat corporaties kunnen en mogen.
Over alle disciplines heen kijken of je het vraagstuk op kunt lossen. En inventariseren wat dat betekent 
voor eigen medewerkers en de ketenpartners. Proactief zijn en tegelijkertijd samenwerken, het realiseren 
van banen in samenwerking met overheid en mkb, bewoners d.m.v adequate aandacht helpen grip te 
krijgen op het leven, lijkt mij de weg tot het terugdringen van armoede en andere problematiek in de 
achterstandswijken. 
 

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Jacobs
Maatschappelijk Adviseur
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