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in Thomasklooster
De afgelopen maanden zijn er zes zelf
standige appartementen in het Thomas
klooster gerealiseerd. Het zijn zeker geen 
doorsneewoningen en dat geldt ook voor 
de bewoners: het Thomasklooster wordt 
een centraal wonen project. 

N.E.C.: ‘Wij staan
Voor de wijk’   Pagina 2

Op 1 juli zal N.E.C. samen met Talis, 
ROC Nijmegen, busmaatschappij Novio, 
Dar, PWC en de gemeente de stichting 
‘Wij staan voor de wijk’ oprichten. N.E.C. 
vindt het belangrijk om zo maatschap
pelijke verantwoordelijkheid te nemen, 
vertelt N.E.C.directeur Jacco Swart. 

14.000 huishoudens wonen in een woning van Talis. Talis, thuis in Nijmegen en Wijchen.

 > ACTUEEL 

Wijkeconomie  Pagina 1

onder de aandacht
Ondernemers en wijkeconomie zijn 
onderbelichte thema’s bij de aanpak van 
wijken. Toch liggen er volop kansen en 
kan ondernemerschap een wijk aantoon
baar verbeteren. Woningcorporaties 
 kunnen hierbij een aanjaagfunctie 
vervullen. 

Slijpsteen voor Pagina 8

professionaliteit 
Corporaties kunnen door hun positie  
als sociale verhuurder een cruciale ver
bindingsrol vervullen in lokale net
werken. Echter, die samenwerking 
 verloopt niet altijd even soepel. Bestuurs
kundige Taco Brandsen analyseert wat 
er beter kan. 

Ondernemers en wijkeconomie zijn onderbelichte thema’s 

bij de aanpak van wijken. Toch liggen er volop kansen.  

Ondernemerschap in de wijk verbetert de sociaal economische 

positie, zorgt voor meer betrokkenheid en levendigheid en minder 

werkloosheid. Corporaties spelen hier een belangrijke rol in. 

Tussen de arbeidershuizen in de Arnhemse wijk Klarendal ligt een 
straat op stand. Hier kun je prima windowshoppen en je vergapen  
aan bijzondere kleding en tassen in de etalages. De kleine, luxe mode
winkeltjes werden eind mei feestelijk geopend. Net als het grote café 
en monsteratelier in het markante gebouw op de hoek van de Klaren
dalseweg. Een heus modekwartier, midden in een oude volkswijk.  
Klarendal is een van de vier Vogelaarwijken in Arnhem.  

Inform
atie voor relaties van Talis
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De bedrijvigheid 
terug in de buurt

 > VERKENNINGEN 

Bedrijvigheid brengt levendigheid in Klarendal
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Tot voor kort zat de wijk in een behoorlijk 
negatieve spiraal. Veel lage inkomens, 
drugsoverlast, veel problemen achter de 
voordeur. In de wijk wonen ongeveer 
7000 mensen. Een derde komt oor
spronkelijk uit de volkswijk, een derde  
is van Turkse afkomst en de rest van  
de bewoners bestaat voor een groot deel 
uit kunstenaars en studenten.

100% mode

‘Een aantal jaren geleden lieten de bewo
ners weten dat zij graag de bedrijvigheid 
in hun wijk terug wilden zien’, vertelt 
Berry Kessels, manager Wonen bij woning
corporatie Volkshuisvesting Arnhem, dat 
80 procent van de woningen in Klarendal 
bezit. ‘Vroeger zaten hier veel kleine win
keliers, zoals een bakker, slager of bloe
menzaakje, maar die zijn in de loop van 
de jaren allemaal verdwenen. Wij wilden 
ook dat er een positieve impuls in de wijk 
kwam en hebben met een externe advi
seur bekeken of het mogelijk was om de 
bedrijvigheid te stimuleren.’
Het idee ontstond om een link te leggen 
met mode. ‘Tal van bekende ontwerpers 
hebben hun roots in Arnhem. De stad 
staat daarom bekend, de Arnhemse mode
opleiding hoort tot de beste van Europa.’ 
Volkshuisvesting besloot een flink aantal 
(leegstaande) winkelpandjes aan de 
Klarendalseweg en Sonsbeeksingel op te 
kopen en te renoveren. Op de hoek van 
de Klarendalseweg heeft Volkshuisvesting 
gekozen voor de bouw van een markant 
gebouw, het voormalige postdistributie
centrum dat verplaatst is uit het stations
gebied. Hier zitten nu een café en een 
monsteratelier. De modeontwerpers en 
kunstenaars huren tegen een lage huur
prijs winkelruimte die ze kunnen com
bineren met atelier en woning. De totale 
investering in het project ‘100% mode’ 
bedraagt ongeveer 25 miljoen euro.

‘Ik heb liever een Zeeman dan  
een dure winkel’

Inmiddels zijn veel van de modewinkel
tjes in Klarendal geopend. Het is de vraag 
of dit project de gewenste verbeteringen 

vervolg voorpagina

 > COLUMN

N.E.C. staat vooral bekend als succes
volle voetbalclub. Dat is mooi, want dat 
is tenslotte onze core business. Maar het 
draait om meer dan wedstrijden winnen 
bij N.E.C. Als sportclub in Nijmegen willen 
we graag onze maatschappelijke betrok
kenheid laten zien.  
Op 1 juli zal N.E.C. samen met Talis, 
ROC Nijmegen, busmaatschappij Novio, 
DAR, Price Waterhouse Coopers en de 
gemeente Nijmegen de stichting ‘Wij 
staan voor de wijk’ oprichten. Het is  
de bedoeling dat er via deze stichting 
leuke, sportieve projecten in Nijmegen 
en omgeving van de grond gaan komen. 
Deze projecten worden aangedragen  
en uitgevoerd door de verschillende 
deel nemers in de stichting. Ook derden 
 kunnen ideeën aandragen. 
Samen kunnen we onze bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. 
Het is nog redelijk nieuw voor sportclubs 
om zich op deze manier te profileren. 
Maar wij vinden het essentieel om dat te 
doen. Topsport helpt de breedte sport en 
andersom en daarnaast draagt lekker 
sporten bij aan een gezonder leven.
N.E.C. is bijvoorbeeld al betrokken bij 
het Cruijff Court/N.E.C.veld in Hatert 
waar we een aantal keren per jaar een 
activiteit organiseren. We proberen sport 
onder jongeren te stimuleren. Het is goed 
voor hun gezondheid, maar daarnaast is 
het ook goed voor de sociale samenhang 
in de wijk.
Een andere manier waarop N.E.C. zich 
inzet voor sportende kinderen en jongeren 
in Nijmegen en omgeving is via de voet
balschool. Hoewel slechts een klein deel 
het niveau van topvoetballer haalt, leren 
de jongeren bij de voetbalschool om 
ergens voor te gaan. En het mooie is: 
deze jongens komen uit het voetbalgekke 
Nijmegen of uit een gemeente eromheen 
en dragen dat gevoel weer over op de 
jongeren in hun eigen wijk. In de wijken 
willen wij goed gevestigd zijn. Dat kan 
door deel te nemen aan sportdagen, pro
jecten op de basis of middelbare school 
te organiseren of door met selectiespelers 

de wijk in te gaan. Uiteindelijk leveren 
al deze inspanningen N.E.C. natuurlijk 
zelf ook wat op: we raken dieper gewor
teld in de Nijmeegse samenleving. We 
willen iedereen laten zien en laten erva
ren dat we méér zijn dan alleen een 
voetbalclub! Zo kan iedereen in de regio 
op zijn of haar beurt staan voor N.E.C.

Jacco Swart is algemeen directeur van 
N.E.C.

 ‘Wij staan 
 voor de wijk’

Door Jacco Swart 
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in de wijk gaat opleveren: is dit nu de 
bedrijvigheid waar de bewoners om 
vroegen? 
‘Ik heb liever een Zeeman dan een dure 
winkel waar ik nog geen tasje kan betalen’, 
klaagt een van de buurtbewoonsters 
 tijdens de officiële opening van het project. 
Kessels snapt die opmerking wel, maar er 
is volgens hem geen andere optie. ‘Je 
kunt niet om de harde economische wer
kelijkheid heen. Een groenteboer of Zee
man haalt niet genoeg omzet. En dus 
krijg je dat type ondernemers maar moei
lijk terug in de wijk. De bijzondere win
keltjes die nu in Klarendal zitten, zorgen 
in elk geval voor een gezonde levendig
heid op straat. Het is goed dat er een 
 stedelijke uitstraling is ontstaan en daar 
profiteren alle bewoners van. We zijn 
ervan overtuigd dat het voor elke buurt 
een goed teken is wanneer er ondernemer
schap is.’

Draagvlak

Nathan Rozema is directeur van advies 
en onderzoeksbureau LabyrinthExtenzio. 
Hij houdt zich beroepsmatig veel bezig 
met wonen, werken en winkelen. Rozema 
heeft zo zijn bedenkingen bij het effect dat 
‘100% mode’ in Klarendal teweeg zal 

brengen. ‘Als je van de krachtwijken in 
Nederland echt werk wilt maken, mag je 
de kleine ondernemers uit de wijk zelf 
niet missen. Dat zijn de mensen die zich 
betrokken voelen bij de wijk en hun kans 
willen grijpen. Daarnaast moet je aan
sluiten bij de wensen van de bewoners.  
Er kan een mismatch ontstaan tussen de 

bewoners en ondernemers. Bij dit project 
is het maar de vraag of het draagvlak 
onder de bewoners groot genoeg is.’
Kessels is het niet met die kritiek eens. 
‘Er wonen veel kunstenaars en studenten 
in de wijk die hier enorm bij zijn gebaat. 
De betrokkenheid is groot. Bovendien 
komen enkele van de modeondernemers 
uit de wijk en bij het café leren enkele 
jongeren uit de wijk het horecavak.’

Wijkactieplannen

Rozema is pleitbezorger van het stimule
ren van de wijkeconomie in kwetsbare 
wijken. Hij ontdekte jaren geleden al de 
kracht van ondernemers in de wijk, in de 
Utrechtse wijk Kanaleneiland. Hij was 
dan ook zeer verbaasd toen bleek dat in 
veel wijkactieplannen de aandacht voor 
economie en ondernemerschap ontbrak. 
Er is geen duidelijke visie op wijkecono
mie. ‘Ondernemerschap in de wijk is juist 
zo belangrijk, omdat ondernemers de 
werkgelegenheid en de economische 
groei van de wijk stimuleren. Ten tweede 
hebben zij direct belang bij een goede 
wijk. Ze zorgen voor sociale controle op 
straatniveau. Ten derde werkt onderne
men emanciperend. Jongeren willen iets 
beginnen in een wijk. En niet de zesde 
shoarmazaak, maar ook op allerlei 
andere gebieden. Geef ze die kans’, aldus 
Rozema.

De hele wijk loopt uit tijdens de officiële opening van ‘100% mode’ in Klarendal

De entree van de Arnhemse Vogelaarwijk Klarendal
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Koester ook de ondernemers die nu al in 
de wijk zitten en zich inzetten voor de 
leefbaarheid. Zoals bijvoorbeeld Hans 
Geveling, Albert Heijnfranchisenemer in 
Bemmel. Volgens hem kunnen onderne
mers in een wijk slagen als er voldoende 
economisch draagvlak is. ‘Kleine zelf
standige ondernemers zullen vanzelf 
aansluiting zoeken bij een wijk door de 
stoep te vegen, prullenbakken te legen en 
overlast tegen te gaan door bijvoorbeeld 
banen aan te bieden’, vertelde hij tijdens 
het Talisdebat in LUX ‘Prachtwijken: It’s 
the economy, stupid!’  

Aanjaagfunctie

Je kunt je afvragen of een woningcorpo
ratie de aangewezen partij is om miljoenen 
in een wijk te investeren om een paar win
kels te kunnen openen. Hoewel in een aan
tal aandachtswijken al goede initiatieven 
van de grond zijn gekomen, ziet de RWI 
weinig in kortlopende en kleinschalige 
projecten. Liever ziet de RWI een gebun
delde en integrale aanpak in een wijk, 
waar bij één partij de regie voert. Vaak zal 

Bewoners en modeontwerpers ontmoeten elkaar

Ook de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) 
constateerde eind 2007 in een advies aan 
minister Vogelaar (Wonen, Wijken en 
Integratie) dat er onvoldoende aandacht 
is voor bedrijvigheid en levendigheid in 
de veertig krachtwijken. De RWI is het 
overlegorgaan van werkgevers, werk
nemers en gemeenten en doet voorstellen 
aan de overheid. In de veertig Vogelaar
wijken zijn veel werklozen (twee keer zo 
veel als gemiddeld), maar de bereidheid 
om te gaan werken is ook een stuk hoger 
dan gemiddeld. 
Aandacht voor ondernemerschap zou het 
percentage werklozen kunnen terugdrin
gen. Een aantal spelers is volgens de RWI 
cruciaal bij het aanpakken van arbeids
marktknelpunten in de wijk: gemeenten, 
woningcorporaties, ondernemers, onder
wijs, begeleiders en last but not least de 
bewoners zelf. Los van het intrinsieke 
belang heeft arbeidsdeelname van bewo
ners volgens de RWI ook een positief 
effect op de leefbaarheid en sociale cohe
sie in de wijk.
Het hoeft niet altijd om nieuwe bedrijvig
heid te gaan, al is dat vaak wel het geval. 

dat de gemeente zijn, maar de RWI kan 
zich ook voorstellen dat een woningcor
poratie of onderwijsinstelling dit oppakt.
Kessels van Volkshuisvesting Arnhem 
heeft er geen moeite mee om deze aan
jaagfunctie als woningcorporatie te ver
vullen. ‘Wie doet het anders? En wij zijn 
er zelf natuurlijk ook bij gebaat. De wijk 
verbetert, de bewoners hebben het meer 
naar hun zin en uiteindelijk werkt dat 
ook door in de waarde van ons vastgoed.’
Benno Gruijters, manager Wonen bij Talis, 
beaamt dat het speelveld van de corpo
ratie steeds breder wordt. ‘En dat willen 
we ook, we willen bijdragen aan betere 
wijken. Toch is het soms lastig om je 
grenzen te bepalen. We zijn geen 
welzijns organisatie en we zijn ook geen 
gemeente, dus sommige taken moet je 
aan je voorbij laten gaan. We gaan bij
voorbeeld geen startende ondernemers 
krediet verstrekken of helpen met hun 
ondernemingsplan.’

‘Veel corporaties weten niet hoe ze de 
wijkeconomie kunnen stimuleren’
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Juist corporaties kunnen volgens Rozema 
een belangrijke rol spelen om de wijkeco
nomie op gang te krijgen. ‘Alleen weten 
veel corporaties nog niet hoe ze dit aan 
moeten pakken. Wij adviseren vaak eerst 
eens te beginnen met het beschikbaar 
stellen van goedkope bedrijfsruimte tij
dens de opstartfase. Voor starters is een 
dure huur in combinatie met een langdu
rig contract een groot probleem.’
Behalve het beschikbaar stellen van goed
kope bedrijfsruimte kan een corporatie 
meer doen, denkt Rozema. ‘Juist in de 
krachtwijken moeten een corporatie en 
gemeente vaak externe mensen inhuren 
voor de uitvoering van projecten. 
Bijvoorbeeld voor de schoonmaak van de 
portieken, het onderhoud van de open
bare ruimte of het organiseren van wijk
avonden. In plaats van het inhuren van 
externe bureaus kun je hiervoor ook 
mensen uit de wijk inschakelen. Er is 
over het algemeen een hoge werkloos
heid in deze wijken en er wordt fors geïn
vesteerd om deze mensen weer aan het 
werk te helpen. Dat kun je dus ook heel 
dicht bij huis realiseren. De bewoners 
worden voor hun werk betaald en ze voe
len zich hierdoor extra betrokken bij wat 
er in hun eigen wijk gebeurt.’

Personeel uit de wijk

Benno Gruijters, manager Wonen van 
Talis, wil de komende jaren veel meer 
aandacht besteden aan economie in de 
wijk. ‘Wij zijn het eens met de kritiek die 
is geuit op het ontbreken van onderne
merschap in de wijkactieplannen en we 
willen daar wat aan doen. Je kunt de 
wijkeconomie niet in je eentje aanzwen
gelen, maar we kunnen wel faciliteren. 
Een bedrijfsverzamelgebouw staat boven 
aan het lijstje, dat gaan we zeker realise
ren. We bekijken op dit moment in welke 
wijk zo’n gebouw het beste tot zijn recht 
komt en de meeste ondernemers kan hel
pen. Binnen een paar maanden nemen 
we hierover een besluit.’
Maar Talis denkt ook aan andere manie
ren om de wijkeconomie te stimuleren. 
‘In Hatert gaan we de komende jaren veel 
woningen bouwen. Daarbij kunnen we 
als eis aan de aannemer stellen dat hij 
personeel uit de wijk aanneemt. De bouw
terreinen moeten bewaakt worden, ook 
daarvoor kun je wijkbewoners gaan 
inhuren.’
Hoewel het stimuleren van de wijkecono
mie geen speerpunt van beleid is voor 
Talis, zal het de komende tijd wel een 

belangrijk thema zijn. In eerste instantie 
wordt daarbij de focus gericht op de wijk 
Hatert, bijvoorbeeld in de vorm van 
bedrijfsruimte of het aanbieden van 
stage en werkplekken. Maar op de lan
gere termijn kan dit ook in andere wijken 
worden ingezet. Talis blijft zich in eerste 
instantie wel richten op de meer kwets
bare wijken. ‘Het is niet de bedoeling dat 
we goedkope ruimte gaan verhuren aan 
mensen met een vette portemonnee.’ 
Volgens Rozema is het investeren in eco
nomie zo mogelijk nog belangrijker dan 
het investeren in diverse leefbaarheids
projecten. ‘Door te investeren in de eco
nomie verbeter je de positie van de bewo
ners. Daarnaast is het rendement veel 
duidelijker te bepalen. Wat levert het op 
wanneer een corporatie geld steekt in 
een voetbalveldje? De opbrengst van een 
bedrijfsverzamelgebouw is veel beter in 
kaart te brengen.’
Voor Talis ligt dat iets genuanceerder. 
Gruijters: ‘Het gaat ons niet zozeer om 
wat een bedrijfsverzamelgebouw oplevert 
aan geld, maar wel wat het bijdraagt aan 
de economie, de levendigheid en de leef
baarheid in de buurt. Een voetbalveldje 
levert daar ook een bijdrage aan, dus 
beide zaken zijn voor ons belangrijk.’
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In de gezamenlijke huiskamer van het 
centraal wonen project De Kastanjehof 
zitten de toekomstige bewoners van het 
Thomasklooster bij elkaar voor een ver
gadering. Er wordt gesproken over de 
indeling van de appartementen en de toe
wijzing van de laatste woningen. Talis
woonconsulent Pierre Sophie en Teun 
van Stekelenburg van Stichting De Raat 
(een vereniging voor nieuwe centraal 
wonen projecten in Nijmegen en om 
geving) coördineren de vergadering en 
maken afspraken. Centraal wonen is een 
vorm van gemeenschappelijk wonen 

waarbij de bewoners er bewust voor 
 kiezen om een aantal dingen samen te 
doen, zoals het onderhoud van de tuin of 
af en toe samen eten. Wat de bewoners 
wel en niet samen willen doen, is aan de 
bewoners zelf. Dat betekent dat zij het 
hierover eens moeten worden. De toe
wijzing van de woningen gaat dan ook 
niet via Entree, maar via coöptatie. 

Bijzondere doelgroep

Talis kocht het Thomasklooster meer dan 
tien jaar geleden van de zusters 

Het kleine Thomasklooster in de Nijmeegse wijk Brakkenstein is bijna klaar voor bewoning. De afgelopen 

maanden zijn er zes zelfstandige appartementen in het monumentale pand gerealiseerd. Het zijn 

 zeker geen doorsneewoningen en dat geldt ook voor de bewoners: het Thomasklooster wordt een  

centraal wonen project. 

  Centraal wonen in  
het Thomasklooster

 > PROJECTEN

De toekomstige bewoners van het Thomasklooster nemen een kijkje tijdens de verbouwing
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Het Thomasklooster blijft aan  
de  buitenkant volledig behouden

komen aan de woonwensen van de bewo
ners. Maar als het complex eenmaal is 
opgeleverd, weet je als corporatie dat het 
in goede handen is. Er wordt over het 
algemeen veel zorg gedragen voor de 
algemene ruimten en de tuin. Je hebt er 
minder omkijken naar dan bij een gewoon 
wooncomplex. Het heeft zeker voordelen 
voor een corporatie.’
Nobbe is ook om andere redenen voor
stander van centraal wonen projecten.  
‘Er is bij deze projecten over het alge
meen sprake van een grote sociale 
samenhang. Dat is iets wat de komende 
jaren alleen nog maar belangrijker zal 
worden. Neem bijvoorbeeld de groeiende 
groep ouderen. Zij willen langer zelfstan
dig blijven wonen, maar kunnen soms wel 
wat extra hulp gebruiken. Als je dan met 
een groep mensen woont die iets voor 
elkaar over hebben, hoef je minder snel 
professionele zorgverlening in te schake
len. Bij het  centraal wonen project De 
Sprong voor senio ren werkt dit uitste
kend. Er zijn wachtlijsten van ouderen 
die hier graag zouden willen wonen.’
Een ander voordeel van centraal wonen 
projecten is volgens Nobbe de bereidheid 
van de bewoners om te vernieuwen, met 
name als het gaat over energiemaatregelen 
en duurzaamheid. ‘Wij willen stevig 
investeren in energiebesparing, bijvoor
beeld door het installeren van zonne

Franciscanessen. Nadat de oorspronkelijke 
bewoonsters waren vertrokken, is het 
zusterhuis eerst een tijd gebruikt als crisis
opvang voor woningzoekenden en daarna 
heeft het speciaal onderwijs hier tijdelijk 
onderdak gevonden, na een brand in de 
eigen school. Er is lang nagedacht over 
een nieuwe bestemming voor het kloos
ter. Een jaar of drie geleden werd het 
gebouw tot gemeentelijk monument ver
klaard. ‘Dat betekende dat we het klooster 
in elk geval aan de buitenkant in stand 
moesten houden’, vertelt Sophie.
Talis wilde graag een bijzondere doel
groep in het bijzondere gebouw huisvesten. 
Sophie: ‘Het pand dwingt als het ware 
gemeenschappelijk gebruik af. Daarnaast 
is er behoefte aan centraal wonen pro
jecten in Nijmegen. Samen met Stichting 
De Raat hebben we de wensen in kaart 
gebracht.’
De appartementen hebben een of twee 
slaapkamers en een woonoppervlakte van 
65 tot 110 vierkante meter. Ook binnen 
blijven er verschillende monumentale 
onderdelen behouden. Verder is er een 
gezamenlijke ruimte en zijn de bewoners 
samen verantwoordelijk voor de tuin. 

‘Centraal wonen biedt voordelen  
voor de corporatie’

Het Thomasklooster is het vierde centraal 
wonen project van Talis. Andere projec
ten zijn de Opaalstraat, de Kastanjehof en 
De Sprong voor senioren. ‘Als er vanuit 
onze klanten vraag naar zulke projecten 
komt, willen we daaraan tegemoet
komen’, vertelt Carel Nobbe, manager 
Vast goed bij Talis. De bouw van een cen
traal wonen project is niet duurder dan 
een regulier bouwproject, maar het vraagt 
wel om meer afstemming met de toe
komstige bewoners. ‘Het traject duurt 
langer omdat je uitgebreide gesprekken 
voert over de indeling van het gebouw, je 
probeert zoveel mogelijk tegemoet te 

panelen. Maar dat betekent in eerste 
instantie ook vaak een investering voor 
de bewoners. Bij centraal wonen projecten 
is daar meer animo voor dan bij reguliere 
projecten.’ 

Vadertje Talis

Ondanks deze positieve aspecten aan cen
traal wonen projecten, is Talis niet van 
plan om het aantal projecten opeens flink 
uit te breiden. ‘Het blijft een vrij specifieke 
woonvorm die niet voor iedereen geschikt 
is. Het moet ook echt een wens zijn vanuit 
de bewoners zelf. Het werkt niet goed als 
je zelf bedenkt dat bepaalde mensen wel 
bij elkaar willen wonen: vadertje Talis 
weet wat goed voor u is. Dat hebben we 
ervaren met De Globe, waar we een woon
groep hebben opgezet voor allochtone 
ouderen. Het bleek moeizaam om hier 
bewoners voor te vinden die bereid waren 
elkaar te helpen, juist omdat het niet van
uit henzelf kwam.’
Toch blijft Talis openstaan voor nieuwe 
initiatieven. ‘We zijn absoluut bereid om 
mee te denken over de mogelijkheden als 
groepen zich bij ons melden. Wel stellen 
we als voorwaarde dat het gebouw flexi
bel inzetbaar is. Mocht het centraal wonen 
project niet succesvol zijn, dan kunnen 
we de woningen altijd nog op de gewone 
manier gaan aanbieden.’
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Corporaties zoeken steeds vaker 

naar coalities met lokale partners. 

Deze samenwerking moet kansen 

bieden om problemen in de wijken 

aan te pakken en nieuwe dienst 

verleningsconcepten aan te bieden.  

De bedoeling is natuurlijk dat dergelijke 

‘vitale coalities’ meer opleveren dan 

de som der delen. De vraag is hoe je 

dat realiseert. 

Vanuit hun positie als sociale verhuurder 
kunnen corporaties een verbindingsrol 
vervullen in lokale netwerken. Die rol 
nemen steeds meer corporaties op zich. 
Vooral samenwerking op het vlak van 
wonen, zorg en welzijn is een belangrijke 
ontwikkeling. In de eerste plaats legt het 
een verbinding tussen de fysieke en sociale 
aspecten in de wijk. In al het financiële 
geweld van de prachtwijken lijkt ver
geten, dat veel winst kan worden behaald 
door bestaande middelen beter op elkaar 
af te stemmen, onder andere door het 
fysieke het sociale te laten ondersteunen 
en vice versa. Verder, en dit is nog span
nender, biedt samenwerking de kans om 
de burger weer centraal te stellen in de 
dienstverlening.
Er is echter nauwelijks iets bekend over 
hoe de nieuwe samenwerkingsverbanden 
tussen corporaties en hun partners pre
cies verlopen. Wij hebben daarom onder
zoek verricht naar een aantal van derge
lijke initiatieven. 

De verbreding van activiteiten de 
af gelopen jaren heeft ertoe geleid dat 
corporaties zich steeds meer op het werk
gebied van andere organisaties begeven, 
als partner of als concurrent. Ze treden 
steeds meer naar buiten. De samenwer
king wordt vaak met enthousiasme inge
zet, maar na een paar jaar begint het 
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 partijen nopen tot plaatsbepaling en 
maken duidelijk wat corporaties hun 
partners te bieden hebben – en wat ze 
juist níet kunnen bieden. Ook dwingen zij 
de corpo raties nog eens goed naar hun 
eigen organisatie te kijken. Samen
werking is de steen waarop de professio
naliteit van corporaties wordt geslepen.  

Dit artikel is een korte weergave van het 
verhaal dat Taco Brandsen heeft gehouden 
tijdens het Talis-debat ‘Succesvolle wijk-
aanpak doe je zo’ in LUX. Taco Brandsen 
is bestuurskundige aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Het volledige  
essay ‘Samenwerking als slijpsteen voor 
professionaliteit’ kunt u vinden op 
http://www.futurawonen.nl 

Samenwerking als slijpsteen
voor professionaliteit

gemor. Onzekerheid over de einddoelen 
kan de samenwerking parten gaan spelen. 
Zeker bij corporaties, planners bij uitstek, 
kan dan een existentieel en nerveus gevoel 
van onzekerheid groeien. Waarheen, 
waartoe? 

‘Na een paar jaar samenwerken  
begint het gemor’

Opvallend is dat er vaak weinig concreet 
bewijs is voor het al dan niet slagen van 
een samenwerking. Er zijn weliswaar 
vaak prestatieindicatoren en evaluatie
momenten op projectniveau, maar de 
overkoepelende beoordeling is vooral 
intuïtief van karakter en kent geen feite
lijke basis. 
Wat zou een relatietherapeut in dit geval 
aanraden? Eerst enige introspectie: het 
falen of succes van de samenwerking 
wordt voor een belangrijk deel binnen de 
betrokken organisaties bepaald. 
Samenwerking lijkt succesvoller naar
mate er op abstract niveau doelstellingen 
worden geformuleerd, maar wanneer er 
vervolgens veel vrijheid is voor de mede
werkers voor invulling op projectniveau. 
Daarnaast valt er ook wat te verbeteren 
aan de spraakverwarring tussen organi
saties. Een gezamenlijke werkwijze 
(‘taal’) blijkt een cruciaal middel om 
samenwerking effectief vorm te geven. 
De organisaties moeten leren elkaar te 
verstaan: helder communiceren over 
doelstellingen en afspraken maken over 
resultaten. In de praktijk blijken met 
name op de werkvloer oude vooroordelen 
voort te leven. Al het werk in de wijken 
ten spijt overheerst vaak nog het beeld 
van corporaties als stenenstapelaars.

Toch is samenwerking met partners 
 cruciaal, niet alleen voor de verbetering 
van dienstverlening, maar ook voor de 
verdere ontwikkeling van de corporaties 
zelf. Intensieve coalities met andere 
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