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Voorwoord
Deze publicatie biedt een nieuwe kijk op wonen voor mensen
met een lichte verstandelijke beperking( LVB) en richt zich op
beleidsmedewerkers van gemeenten, woningbouwcorporaties
en projectontwikkelaars. Er worden drie nieuwe huisvestings
ideeën gepresenteerd die het sociale isolement van mensen
met LVB doorbreken en hun deelname aan de samenleving
bevorderen . De ideeën zijn ontwikkeld in Amsterdam maar zijn
toepasbaar in vrijwel alle grote steden in Nederland.
Opdrachtgever voor deze Olifantenkooi is KansPlus, een
vereniging van ouders van verstandelijk gehandicapten.
Als gevolg van de nieuwe wetgeving (Wmo) kunnen mensen met
een lichte verstandelijke beperking voor hun huisvesting niet
langer een beroep doen op de gehandicaptenzorg. Voor hun
huisvesting moeten zij nu het reguliere traject volgen, maar
vanwege hun cognitieve en financiële beperkingen hebben deze
jongeren weinig of geen kans om dat traject succesvol te
voltooien. Zij weten zich in de regel met moeite staande te
houden en zonder steun en zorg kan dat leiden tot problematisch
gedrag. De opvang thuis is te zwaar voor de ouders maar een
duidelijk alternatief is door de maatschappelijke verandering en
regelgeving nu niet meer aanwezig.
KansPlus heeft al jaren luid en duidelijk bij de politiek en
gemeente laten horen dat het ideaal van langer thuis wonen in de
Wmo voor onze achterban helemaal niet zo ideaal is. Zij vond
daar onvoldoende gehoor, alle aandacht was gericht op de
transitie van de zorg en de invoering van de Wmo. Omdat
protesteren en informeren blijkbaar niet tot resultaten leiden,
besloten we zelf met initiatieven te komen en nieuwe ideeën.
In Architectuur Lokaal vonden we de partner die ons heel goed
heeft geholpen. We hebben Architectuur Lokaal leren kennen als
een organisatie die affiniteit heeft met maatschappelijke
vraagstukken. Ze probeert, zonder dat belangentegenstellingen
het proces vertragen en verstikken in regelgeving, nieuwe
ideeën neer te zetten, door een multidisciplinaire aanpak.
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De Olifantenkooi van Architectuur Lokaal brengt verschillende
partijen bijeen, die allemaal vanuit een specifieke ervaring en
deskundigheid hun visie geven op de problematiek. Het is de
gezamenlijke kennis van projectontwikkelaars, bestuurders van
corporaties, juristen, zorgverleners en ouders en LVB-jongeren,
die de input vormt voor jonge enthousiaste professionals om aan
de slag te gaan. Het resultaat zijn drie prachtige scenario’s, ieder
met een eigen invalshoek en daarmee ook toepasbaarheid. In
Amsterdam kijken we inmiddels naar mogelijkheden om deze
scenario’s te realiseren.
Omdat alle gemeenten vergelijkbare problemen hebben met
mensen met een lichte verstandelijke beperking willen we deze
publicatie ook in andere gemeenten onder de aandacht brengen.
Voor woningbouwcorporaties is er een ontwerp dat kleinschalig
toegepast kan worden en dat direct mee genomen kan worden
bij renovatieplannen. In dit ontwerp is rekening gehouden met de
draagkracht van de wijk, de mogelijkheden van wijkzorg en de
zorg en nabijheid van familieleden. Dit ontwerp sluit goed aan bij
de gedachten achter de participatie samenleving. Betaalbaar en
haalbaar, zorg en wonen.
KansPlus is blij met de ervaren steun van Architectuur Lokaal en
de enthousiaste medewerking van alle deskundigen,
architecten, zorgverleners, ervaringsdeskundigen en ouders en
wil hun allen bedanken voor hun inzet.

Carien Rombach,
bestuurslid KansPlus Amsterdam
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Inleiding
Wonen in een kelderbox?
(Betere)Woonmogelijkheden voor jongeren
met een licht verstandelijke beperking

Presentatie LVB-festival

De opgave
In de zomer van 2015 benaderde oudervereniging KansPlus
Amsterdam De Olifantenkooi van Architectuur Lokaal met een
uitdagende vraag over woonmogelijkheden voor mensen met
een licht verstandelijke beperking.
Mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben een
veilige woning en woonomgeving nodig waar ze zelfstandig
kunnen wonen. Door nieuwe wetgeving kunnen zij sinds 2015
niet meer als vanzelfsprekend in een instelling wonen en komen
zij op dezelfde wachtlijst als elke woningzoekende; de wachttijd
in Amsterdam is 10 jaar. In Amsterdam bestaat deze groep uit
ongeveer 3000 mensen. Met name voor de jongeren onder hen
nemen de problemen toe. Gedragsproblemen, toenemende
schulden, misbruik en onveiligheid zijn enkele daarvan. Voor
circa 50 mensen is de problematiek acuut - zij wonen in
kelderboxen in Amsterdam-Nieuw West of zwerven over straat.
Tegelijkertijd is er veel leegstand in de stad. Is er een slimme
combinatie te bedenken die ook betaalbaar is? Of is er niets mis
met die kelderboxen zolang ze beter worden toegerust voor het
nieuwe gebruik? Zijn er andere oplossingen denkbaar waar tot
op heden niet aan is gedacht?
Via een openbare oproep werden jonge professionals uit de
architectuur, projectontwikkeling, de zorg en de gemeente
Amsterdam uitgedaagd zich aan te melden. Zes jonge
architecten, een projectontwikkelaar, twee mensen uit de zorg en
één beleidsadviseur van de gemeente Amsterdam namen de
uitdaging aan.

7

Onder begeleiding van mentoren zijn drie teams van jonge
professionals aan het werk gegaan. Tijdens de eerste
bijeenkomst konden zij kennis maken met vele betrokkenen:
ouders van mensen met een verstandelijke beperking,
professionals niet alleen vanuit de zorg maar ook vanuit de
woningcorporatie en de projectontwikkeling en de gemeente
Amsterdam. Natuurlijk werden ook jongvolwassenen met een
licht verstandelijke beperking zelf uitvoerig gevraagd naar hun
woonwensen.
Het resulteerde in een levendig project en drie vernieuwende
concepten die we graag hier aan u presenteren. Omdat de
aanloop en het proces net zo inspirerend waren als de resultaten,
worden de concepten vooraf gegaan door interviews met
betrokkenen. Hierin vertellen zij over hun ervaringen met en
delen zij hun kijk op het vraagstuk.
Een licht verstandelijke beperking
Iemand heeft een licht verstandelijke beperking als hij
beperkingen heeft op de volgende twee gebieden:
• cognitieve ontwikkeling; een lager dan gemiddeld IQ
(tussen de 50 en 85)
• adaptieve vaardigheden, ook wel sociaal aanpassingsvermogen
genoemd. Hieronder vallen conceptuele vaardigheden zoals 		
kunnen lezen, schrijven en rekenen, sociale vaardigheden 		
zoals communicatie en het oplossen van sociale problemen en
praktische vaardigheden zoals persoonlijke verzorging en 		
gebruik maken van openbaar vervoer.
Bij iemand met een licht verstandelijke beperking is de mentale
leeftijd lager dan de kalenderleeftijd; een 21 jarige kan een
mentale leeftijd van 11 jaar hebben. Er worden dan ook
problemen ervaren in het sociaal functioneren en relaties.
Problemen in de informatieverwerking, aandacht, inhibitie en
planning, probleemoplossend vermogen en generaliseren van
kennis, liggen hieraan ten grondslag.1
1.Bron: www.lvbinamsterdam.nl
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Veranderingen in wetgeving
Sinds 1 januari 2015 is de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking verdeeld over twee wetten; de Wet
Langdurige Zorg (Wlz) en de Wet Maatschappelijke Opvang
(Wmo). Indien iemand als gevolg van zijn beperking 24 uur per
dag toezicht en zorg behoeft, kan hij wonen in een instelling
vanuit de Wlz. Is dit toezicht echter niet noodzakelijk, dan kan er
geen aanspraak gemaakt worden op deze woonmogelijkheid en
moet er zelf voor huisvesting gezorgd worden. Voor begeleiding
aan huis kan er een beroep worden gedaan op de Wmo. Dit laatste
geldt vaak voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
Als gevolg van deze wetwijzigingen zijn jongeren met een licht
verstandelijke beperking genoodzaakt langer thuis te blijven
wonen. Dit is voor de jongvolwassene, die er aan toe is om zelf
standig te gaan wonen, en voor zijn ouders en andere mantel
zorgers een steeds groter wordend probleem. Bovendien zijn er
ook jongeren die niet op een thuis kunnen terugvallen, soms
tijdelijk bij vrienden verblijven maar ook veelal op straat leven.
Aan de jonge professionals de vraag om woonmogelijkheden te
bedenken voor zelfstandige woonruimte, in een buurt waarin zij
zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren met de juiste onder
steuning. Waar ze welkom zijn, de sociale cohesie goed is en er
activiteiten zijn waaraan zij zelfstandig kunnen deelnemen. Maar ook
waar de voorzieningen en openbaar vervoer goed geregeld zijn.
Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn makkelijker
beïnvloedbaar en dit maakt hen kwetsbaar. Veiligheid dient dus
ook in acht genomen te worden. Een oplossing voor deze groep
(jonge) mensen ligt zelden exclusief in een woonoplossing. Het is
van belang relaties te leggen met scholing, werk,
vrijetijdsbesteding en gezondheid.
Mentoren
Omdat de oplossingen liggen in innovatief gebruik van vastgoed,
zorgformules en woonruimte zijn er mentoren gezocht in velden
die daarmee samen hangen. De mentoren zijn vernieuwers in
hun werkveld die vanuit hun schat aan ervaring de ontwerpers
ondersteunden en inspireerden.
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Bij deze Olifantenkooi waren de volgende mentoren betrokken:
Roel Steenbeek, vm. voorzitter raad van bestuur Ymere
Zjaak Maas, senior beleidsadviseur AMSTA Karaad
Elies Koot, projectmanager ketensamenwerking renovatie;
Dura Vermeer - woningcorporatie Ymere
Adriaan Mout, architect en partner bij LEVS Architecten

Onder de naam De Olifantenkooi, organiseert Architectuur Lokaal sinds 2009
intensieve ontmoetingen tussen opdrachtgevers en jonge ontwerpers met het
doel hen met elkaar in gesprek te brengen over actuele opgaven. De werkwijze
kent vele varianten, maar bestaat altijd uit een reeks bijeenkomsten en/of
intensieve workshops waarin wordt gewerkt aan creatieve oplossingen. Voor
optimale feedback en grotere kansen op een vervolg worden zoveel mogelijk
potentiële opdrachtgevers, mediapartners en andere deskundigen betrokken.
De deelnemers aan De Olifantenkooi zijn elke editie andere.
De eerste doelstelling is om in nauwe samenwerking tussen verschillende
disciplines nieuwe inzichten en nieuwe contacten op te doen. De tweede het
zoeken naar realiseerbare oplossingen, generiek of specifiek, op korte of lange
termijn.
De projecten worden gerealiseerd met bijdragen van de probleemeigenaren
en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
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Team 2: Martine Blanke (l) en Joanne Zwart

De teams werden tevens bijgestaan door Stijn Dijksterhuis,
adviseur institutionele beleggers en woningcorporaties bij Finance
Ideas en Robert Boeren, senior adviseur vastgoed DTZ Zadelhoff.
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Carien Rombach
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carien.rombach@gmail.com

			
			
			

Rein Baneke
voorzitter algemeen bestuur KansPlus
rein.baneke@xs4all.nl
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Roel Steenbeek
voormalig voorzitter raad van bestuur
van Ymere
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Elies Koot
projectmanager ketensamenwerking
renovatie; Dura Vermeer - woningcorporatie 		
Ymere

		

			
			
			
			

Adriaan Mout
architect en partner bij LEVS Architecten

			
			
			
			

Stijn Dijksterhuis
adviseur institutionele beleggers en 			
woningcorporaties bij Finance Ideas

			

Overige geïnterviewden

			
			
			

Johan de Vries
beleidsadviseur Zorg, gemeente Amsterdam

			
			
			

Robert Boeren
senior vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff
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Deelnemers Team 1

			
			
			
			
			

Maartje Franse
Zij ontwerpt
www.zijontwerpt.com
mmfranse@gmail.com
06 24 70 27 07

			
			
			
			

Jaleesa Bodeutsch
Amsta
www.amsta.nl
j.bodeutsch@amsta.nl

			
			
			
			
			

Rik Lambers
Moke Architecten
www.mokearchitecten.nl
riklambers@me.com
06 23 65 61 57

			

Deelnemers Team 2

			
			
			
			
			

Martine Blanke
Beleidsadviseur Zorg, gemeente Amsterdam
www.amsterdam.nl
martineblanke@hotmail.com
06 30 72 83 64

			
			
			
			
			

Joanne Zwart
&art interieurarchitectuur
www.n-art.nl
info@n-art.nl
06 52 63 61 91

			
			
			
			
			

Arnold van Ouwerkerk
Van Ouwerkerk Architecten
www.voa.nu
arnold@voa.nu
06 51 56 58 15
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Deelnemers Team 3

			
			
			
			
			

Ugur Sütcü
Atelier US
www.atelierus.nl
info@atelierus.nl
06 29 05 32 47

			
			
			
			
			

Sijme van Jaarsveld
Bigfriendlygiants
www.bigfriendlygiants.nl
question@bigfriendlygiants.nl
06 24 50 84 81

			
			
			
			
			

Lennart Rog
Philadelphia
www.philadelphia.nl
l.rog@philadelphia.nl
06 55 49 10 12

Organisatie
Indira van ’t Klooster, senior projectleider Architectuur Lokaal
Margot de Jager, projectmedewerker Architectuur Lokaal
Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal
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5 Interviews
Om de problematiek zo breed mogelijk in kaart te kunnen brengen
geven we graag het woord aan de mentoren en adviseurs, die
vanuit hun betrokkenheid en ervaring de drie teams onder
steunden en inspireerden. Jenny Dirks, Kwartiermaker Jeugd (L)VB
Expertisenetwerk Amsterdam, interviewde hen.

Johan de Vries

Brian Sas		

Robert Boeren

Elies Koot
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Soumaya El Jamiy

‘Er zijn creatieve oplossingen nodig.’
Interview met Johan de Vries,
Beleidsadviseur Zorg, gemeente Amsterdam
Als beleidsadviseur Zorg zet Johan de Vries zich in voor mensen
met een licht verstandelijke beperking. Waarom is het toch zo
belangrijk dat er specifieke aandacht voor deze groep is?
‘Mensen met beperkte cognitieve vermogens lopen eerder risico
om in de problemen te raken. Bij problemen blijkt er een enorme
samenhang in de levensdomeinen. Life events zijn van invloed op
meerdere gebieden. In tijden van crisis en strakke eisen op de werk
vloer, kan iemand met een licht verstandelijke beperking eerder
uitvallen. Dan is het risico van werkloosheid groot, dat niet wordt
voldaan aan de eisen rondom uitkering, er moet worden gekort,
waardoor schulden en huisuitzetting weer dichterbij komen.’
Volgens De Vries maakt juist deze samenhang mensen kwetsbaar.
Het betekent ook dat deze groep in de statistieken van de
gemeente Amsterdam, die gaan over zorg, schuldhulpverlening,
werkeloosheid, huisuitzettingen en detentie, in een groter
percentage voorkomt. De laatste jaren is dit percentage gestegen
naar ruim 50%. Hoogstwaarschijnlijk is dit het gevolg van het
complexer worden van de maatschappij. ‘De enorme impact van
life events, maakt deze mensen unieker in hun kwetsbaarheid.
Speciaal nu eigen kracht en eigen netwerk zo belangrijk worden
gevonden. Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn
beperkt in eigen kracht en hun netwerk is vaak kwetsbaar en
overbelast.’
Hoe manifesteert dit zich binnen huisvesting? ‘Het feit dat je je al
vroeg moet inschrijven, dat je ook ingeschreven moet blijven, dat
je jaarlijks jouw inschrijving moet betalen en dat je dan ook nog
eens tien jaar geduld moet hebben, want zo complex is Amster
dam nu eenmaal, maakt dat mensen met een licht verstandelijke
beperking vaak niet op de reguliere manier aan een woning
komen.’ Veel van de mensen met een licht verstandelijke
beperking komen uit kwetsbare gezinnen. Dit maakt dat zij vaak
eerder het ouderlijk huis verlaten. ‘Dan gaan mensen couch surfen,
of ze kloppen bij de maatschappelijke opvang aan.’
17
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In Amsterdam zijn er meerdere kwetsbare én reguliere doel
groepen. De druk op de Amsterdamse woningmarkt is groot, ook
voor de niet-kwetsbare Amsterdammers. Er is een grote behoefte
terwijl het aanbod beperkt is, zeker binnen de sociale huur.
‘Maar,’ zo vraagt De Vries zich hardop af, ‘zijn volledige sociale
huurwoningen wel altijd het antwoord op de vraag van deze
doelgroep? Het kan zijn dat zij ook met andere woonruimte
geholpen zijn. Omdat het kleinschaliger, meer beschermd of
betaalbaarder kan zijn. En omdat kleinere vormen van wonen
overzichtelijker zijn in het managen ervan.’
Zo moet er ook voor deze groep gedacht worden aan andere
vormen van sociale huur. Woningbouwcorporaties en gemeente
kunnen hier samen naar op zoek. Ook valt er te denken aan een
samenwerking met de zorgaanbieders. De Vries zegt hierover:
‘Onderhuur bij zorgaanbieders is bijvoorbeeld een goede
oplossing. Het vastgoed is eigendom van de corporatie of
ontwikkelaar, de aanbieder wordt hoofdhuurder en de
Amsterdammer met een licht verstandelijke beperking huurt bij
de aanbieder een woning inclusief ondersteuning. Indien na
enkele tijd begeleiding blijkt dat het risico op problemen is
afgenomen, kan de huurder de woning zelf op naam krijgen. Maar
er zijn ook andere vormen van beheer denkbaar. Er zijn creatieve
oplossingen nodig.’
Is deze bijzondere groep mensen wel in staat om zelfstandig te
wonen? ‘Vanuit de constatering dat mensen met een lager IQ
eerder in de problemen komen en dat deze zich snel opstapelen,
is jezelf verwaarlozen, je terugtrekken en zorg mijden misschien
wel een logisch risico. Het is alleen niet wat je wilt. Wat ik merk is
dat er snel wordt gewezen naar de paar keer dat het fout gaat en
dat dat wordt geproblematiseerd. Dan wordt er gezegd dat deze
mensen niet zelfstandig kunnen wonen. Ik sta voor een andere
benadering. Ze kunnen wel zelfstandig wonen mits aan een aantal
voorwaarden is voldaan. Aan die voorwaarden kun je voldoen. En
soms zijn er gebeurtenissen waardoor het even minder gaat. Het
is ook verwachtingsmanagement. Je moet erkennen dat het kan
gebeuren, maar met goede afspraken kan je tijdig ingrijpen en
escalatie voorkomen.
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Volgens De Vries is het enorm belangrijk dat het vangnet rondom
deze doelgroep goed georganiseerd is. Dit vraagt om afstemming
zowel op wijk-, stadsdeel- en stedelijke niveau.
In Amsterdam is hard gewerkt aan het Programma Huisvesting
Kwetsbare groepen 2016 – 2018. Hierin zijn de kwetsbare
doelgroepen van de stad in kaart gebracht, niet alleen in aantallen
maar ook in woonwensen. Het programma is onlangs door de
gemeenteraad vastgesteld en wordt nu uitgevoerd, samen met
partners (aanbieders, corporaties, huurdersverenigingen en
belangenorganisaties). Samenhang tussen gemeentelijke
diensten en stedelijke partijen is hierbij van wezenlijk belang.
Is Amsterdam, wat betreft de aandacht voor kwetsbare groepen in
de stad, vooruitstrevend? ‘Veel mensen zeggen van wel. Voordeel
van groot zijn, is dat er veel kennis in de stad is. Hierdoor kan je
de behoefte goed problematiseren. Nadeel van groot zijn, is dat
het moeilijker is alle grote spelers met elkaar te verbinden. Men
moet met elkaar de urgentie voelen voordat er iets gebeurt.’ De
Vries is van mening dat Amsterdam vooroploopt wat betreft het
problematiseren van de zaken rondom deze doelgroepen. ‘We
hebben het scherp in beeld.’ Hij voelt zich verantwoordelijk voor
het onder de aandacht houden van deze vraag naar huisvesting.
De Olifantenkooi past hier perfect in.
De Vries was actief betrokken als inspirator en adviseur bij De
Olifantenkooi. ‘Het was wel geweldig, met mooie uitkomsten.
Prachtige voorbeelden van hoe je anders kan kijken; alle drie
scenario’s van De Olifantenkooi zijn uniek. Ik word daar wel blij
van. Sociale Toolbox biedt mogelijkheden voor verouderd
zorgvastgoed. LVB Boogiewoogie is door zijn samenhang en
communitygevoel inspirerend. En het op basis van gelijke
interesse in contact brengen van bewoners, maakt het extra
aantrekkelijk. Het past bij de uitgangspunten van een stadsdorp,
maar nu in één pand.’
Ook in het scenario Gewoon wonen in een sociale context ziet De
Vries de kwetsbaarheid van de doelgroep terug. ‘Wat bij studenten
huisvesting nog wel lukt, het aan de rafelranden van de stad
goedkoop huisvesten, is voor mensen met een licht verstandelijke
20

beperking minder geschikt. Zij hebben meer moeite met
mobiliteit en zelfstandigheid. Zij hebben de nabijheid van winkels
en openbaar vervoer harder nodig.’ Daarom kan De Vries het
waarderen, dat deze eisen aan locatie en omgeving ook in de
scenario’s terugkomen.
Hoe nu verder? ‘Eerst moet de stad erkennen dat we een probleem
hebben en dat er iets moet gebeuren. Het wachten was op het
Programma Huisvesting Kwetsbare groepen 2016 - 2018. Dat is stap
één. En dan pas komt stap twee: hoe willen we het oplossen?
Mensen die over de grond en de stenen gaan, moeten de druk
voelen om iets te doen. Dan kan het heel inspirerend zijn om naar
de presentatie van de drie Olifantenkooi-scenario’s te kijken. Dat
maakt dat je op een vrijere manier kan gaan nadenken.’
De Vries zou het zonde vinden wanneer de scenario’s van De
Olifantenkooi geen vervolg zouden krijgen. Hij hoopt dat alle
betrokkenen op basis van de uitkomsten worden geprikkeld mee
te denken over hoe de prangende vraag naar huisvesting van
deze kwetsbare groep te lijf te gaan.
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‘Het moet geen kippenhok worden.’
Interview met Brian Sas,
op zoek naar een woning met begeleiding op afstand
Brian Sas is een jongen van 27 jaar, die vol trots zijn ruime
appartement aan de rand van het centrum laat zien. Hij heeft het
recentelijk nog helemaal geschilderd in mooi lichtblauw en grijs.
‘Het zag er vroeger wel deprimerend uit.’
Toen zijn vader overleed kon zijn moeder de zorg voor hem
alleen niet aan. Sinds die tijd, Brian was toen vijftien jaar, woont hij
bij een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke
beperking. ‘Ik wilde het niet, maar ja, als vijftienjarige heb je
weinig in te brengen.’ Op de locatie waar Brian nu woont, kun je
wonen in een woongroep of zelfstandig. ‘Op een gegeven
moment was ik het ook gewoon zat om alles te delen, de keuken,
de douche en het toilet. Ik wilde het niet meer.’ Gelukkig kon
Brian intern doorverhuizen naar een eigen appartement. ‘Ik ben
ook wel bezig om hier weg te gaan. Om een woning te krijgen
met een eigen voordeur. Begeleiding op afstand, dat zou ik echt
willen.’
Wanneer Brian aan anderen moet uitleggen waarom hij soms
dingen minder snel begrijpt, zegt hij dat het door zijn lichte vorm
van autisme komt. ‘Ik heb moeite met financiën, daarom heb ik
ook een bewindvoerder. Dat vind ik wel fijn zo. Wanneer ik het
zelf zou moeten doen, wordt ik gillend gek. En sociaal is soms
een beetje moeilijk. Maar voor de rest red ik me wel hoor.’
Verstandelijke beperkt vindt Brian zichzelf niet. Wel viel zijn
basis- en zijn middelbare school binnen het speciaal onderwijs.
Maar Brian is iemand die al doende leert en graag met zijn
handen bezig is. ‘Ik zat liever in die tuin te wroeten dan dat ik in
zo’n benauwd klaslokaal zat.’ Hij heeft zeven jaar in tuinprojecten
gewerkt als arbeidsmatige dagbesteding. Nu werkt hij met veel
plezier in de fietsenwerkplaats van een kringloopbedrijf.
Brian heeft het idee dat hij geluk heeft gehad. In verband met
beleidswijzigingen was het maar de vraag of hij een nieuwe
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indicatie zou krijgen voor ondersteuning vanuit de Wet langdurige
zorg (Wlz). Uiteindelijk heeft hij die wel gekregen. Hij vindt het
belangrijk dat er ook woningen komen voor de mensen die dergelijke ondersteuning niet krijgen. Dat was de motivatie voor hem
om aanwezig te zijn bij de eerste bijeenkomst van De Olifantenkooi.
Het is voor Brian moeilijk om zich een goed beeld te vormen bij
een zelfstandige woning. Door zijn jarenlange verblijf in zorg
instellingen denkt hij bij wonen automatisch aan het wonen binnen
een organisatie. ‘Ik heb me wel ingeschreven bij verschillende
kleinere organisaties. Maar op een gegeven moment hebben ze
me toch niet aangenomen. Het was elke keer weer een teleur
stelling voor mij.’
Brian heeft zich ooit gemeld bij WoningNet, al weet hij niet zeker
of hij hier nog staat ingeschreven. ‘Maar helemaal zonder
begeleiding gaat het ook niet. Ik vind het wel belangrijk dat ik bij
sommige mensen mijn ei kwijt kan. Maar het liefst niet in één pand.
Ik wil dat begeleiders twee of drie keer per week langs komen.’
Brian vertelt dat het hem in het verleden minder goed ging. Hij
voelde zich soms depressief door alles wat hem in het verleden
overkomen is. De vroege dood van zijn vader, gedoe op school,
het in een instelling wonen. Maar waaraan hij hard heeft gewerkt.
‘Ik heb geleerd hoe ik hier mee om moet gaan. Ik laat het niet
meer toe. Om te weten wat ik in een nieuw huis alleen zou moeten
doen, moest ik hier eerst een paar keer op mijn bek gaan.’ Hij
heeft het idee dat hij nu toe is aan een volgende stap.
Zou hij buiten Amsterdam willen wonen? ‘Nee, voor geen goud.
Liever in Amsterdam-Oost. Omdat ik er geboren ben, ik de
mensen er ken en ik het een fijne plek vind. Mijn moeder woont
er nog. Maar weet je wat het is, je prettig voelen moet je niet van
een ander af laten hangen. Vrienden helpen. Maar je moet toch
zelf de slingers ophangen.’
Brian heeft uitgebreid met de teams van De Olifantenkooi
gesproken over zijn woonwensen. Eén ding heeft hij steeds
benadrukt: ‘Het is wel belangrijk dat er een aparte slaapkamer
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komt en dat het geen kippenhok wordt. Een huiskamer,
slaapkamer en keuken ineen, dat is echt mijn angst.’
Hij heeft de scenario’s niet in een presentatie gezien. Wat vindt
Brian van het wonen met meerdere mensen in een gebouw?
Kwetsbare en minder kwetsbare mensen door elkaar? ‘Mensen
moeten geen last van elkaar hebben. Ze moeten allemaal een
eigen plek hebben waar ze zich rustig voelen.’ En de matchmaker
uit het scenario van LVB Boogie Woogie? ‘Dat is echt nieuw! Ik zou
dat wel gebruiken. Maar dat moet ieder voor zichzelf weten. Het
moet geen verplichting zijn het te moeten gebruiken.’
De aanwezigheid van een gezamenlijke ruimte? ‘Perfect. Af en
toe voel ik me ook wel alleen en dan vind ik het wel leuk om
mensen te zien. En dat kan dan in zo’n ruimte. Dat heb ik ook
voorgesteld; een ontmoetingsruimte. Ik ben er wel trots op dat ze
dat hebben meegenomen.’
Het wonen boven op een garagebox? ‘Ik vind het wel een apart
idee. Het zou meer voor me uitgebeeld moeten worden. En wat
ik al zei, het moet geen kippenhok worden. Mensen moeten de
ruimte hebben zich prettig te voelen. Sommige garages zijn heel
klein. En Buitenveldert vind ik wel een beetje een dooie buurt, zo’n
uithoek. Daar is niet zo veel te beleven. Geen leuke cafeetjes en zo.’
En wat vindt hij van een woning bovenop een andere woning uit
het scenario Sociale Toolbox? ‘Nou dat kan nog gezellig worden.
Als die jongere dan muziek gaat draaien, gaan die ouderen klagen.’
Goed isoleren vindt Brian dan heel belangrijk. Zou hij in zo’n
appartement bovenop een huis willen wonen? ‘Ja!’
Brian vond het leuk om mee te werken aan De Olifantenkooi. Hij
wil graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.
En of de ideeën ook uitgevoerd gaan worden. ‘Misschien vind ik
het zo geweldig dat ik er zelf wil wonen!’
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‘Iedereen heeft beperkingen, niemand is perfect.’
Interview met Soumaya El Jamiy,
op zoek naar een eigen appartement
Soumaya woont al enkele jaren in een groepswoning van een
grote zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke
beperking. Alhoewel de verdieping waar zij woont erg rustig is,
kijkt ze uit naar een eigen woning. Met haar 23 jaar is zij toe aan
een volgende stap, vindt ze. ‘Ik woon hier al te lang. Ik merk dat
ik er uitgegroeid ben. Voor sommige zaken, zoals papieren en
dingen die ik niet begrijp, is het wel makkelijk dat ik naar de
groepsleiding kan. Maar de was, mijn kamer doen, koken en
zelfstandig reizen, dat kan ik allemaal zelf. Door mijn werk ben ik
hier ook nauwelijks.’
Soumaya heeft praktijkonderwijs gevolgd en daarna een
kappersopleiding. Wat voor werk doet ze? ‘Ik vul vakken in een
supermarkt en op zaterdag werk ik in een kapperszaak. Dit doe
ik al jaren. Ik mag wassen, kleuren en permanenten, maar niet
knippen. Ze vinden mijn niveau niet voldoende om te mogen
knippen. Ik zit eigenlijk vast dus ik ga er mee stoppen.’
De kappersopleiding die Soumaya volgde betrof een MBO
opleiding niveau één. Over het volgen van niveau twee heeft ze
getwijfeld. Dit werd door haar omgeving en werk gestimuleerd
en ze is er wel mee begonnen. ‘Dat is een beetje mis gegaan.
Halverwege het tweede jaar ging het mij al niet goed. In het
laatste jaar overleed mijn oma, toen ben ik ingestort en ben ik er
mee gestopt.’ Zou ze het kappersvak wel weer willen oppakken?
‘Nee, ik zou meer in de zorg willen werken. Ik ga nu
vrijwilligerswerk doen bij ouderen en mijn UVW coach gaat werk
zoeken in de thuiszorg. Dan ga ik poetsen en een kopje thee
drinken, babbelen en boodschappen doen.’
Toen Soumaya 16 jaar oud was, is zij van huis weggegaan, het
liep niet meer tussen haar en haar moeder. Soumaya stond al
onder voogdij en via een crisisopname kwam zij te wonen in een
jeugdzorginstelling. Toen zij meerderjarig werd, is zij verhuisd
naar een woning voor jong volwassenen binnen de zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking.
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Met de term ‘licht verstandelijke beperking’ heeft Soumaya niets.
‘Ik ben gewoon normaal als ieder ander mens maar sommige
dingen begrijp ik niet, of heb ik moeite mee. Als mensen het
anders uitleggen dan begrijp ik het wel. Ik loop er niet mee te
koop. Ik weet waar ik moeite mee heb. En iedereen heeft wel
issues waar hij tegen aanloopt. Iedereen heeft beperkingen,
niemand is perfect. Het is niet zo dat ik hulp nodig heb bij alles
wat ik doe in het dagelijks leven.’
Soumaya vindt de classificatie verstandelijk beperkt ook
demotiverend. ‘Waarom zou ik er elke dag aan moeten denken
dat ik beperkt ben en twijfelen of ik iets wel kan? Terwijl ik zo iets
heb van ik ben ik!’
Haar droomwoning, hoe ziet die er uit? ‘Een appartementje met
maximaal drie kamers, mijn eigen spullen, bank, televisie en een
douche. Dat wanneer je het huis binnenkomt, je je thuis voelt.’
In wat voor gebouw zit dit appartement? ‘In een flat, boven, met
een centrale ingang. Ik heb het niet zo op de begane grond, of
een voordeur direct aan de straat. Boven wonen voelt veiliger.’
Maakt het nog uit in welke wijk het staat? ‘Rustig, met goed
openbaar vervoer, dat lekker loopt, winkels in de buurt en een
markt. Niet te druk maar ook niet te rustig. En een park om te
wandelen is ook fijn.’
Soumaya is niet iemand die behoefte heeft aan veel vertier. ‘Geef
mij maar een dikke pyjama en ik kijk wel een filmpje op de bank.’
Met mooi weer op een terrasje zitten, vindt ze wel fijn, alleen of
met vriendinnen. Soumaya heeft wel vriendinnen maar niet veel.
Ze komen bij elkaar op bezoek maar echt uitgaan trekt haar niet.
‘Nou ja, dat heb ik wel een beetje gezien. Uitgaan en gekke
dingen doen, ik heb het allemaal al mee gemaakt.’
Wanneer ze na haar verhuizing behoefte heeft aan nieuwe
contacten, waar gaat ze die opdoen? ‘Op mijn werk, tijdens het
boodschappen doen, in de wijk, met de buren kletsen. Maar ik
vermaak mij wel wanneer ik alleen ben.’ Zou ze ook gaan kijken
bij een centrum in haar nieuwe buurt, een huis van de wijk? ‘Daar
zou ik wel heengaan, ik ben wel iemand die even gaat kijken wat
er allemaal is, ik ben nieuwsgierig.’
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Aan de overkant van de weg van haar huidige woning zit ook een
buurtcentrum. Soumaya weet dit, maar ze is er nog nooit
geweest. ’Daar ga ik niet heen, ik heb het niet zo met
buurthuizen, het komt zo zielig over alsof je geen vrienden hebt.
Ik heb wel een vlotte babbel, ik kom makkelijk met mensen in
contact maar een buurthuis, dan voel ik me zo verplicht om er
heen te gaan.’
Hoe gaat het met haar administratie en financiën? ‘Ik heb nu een
mentor die mijn financiën beheert. Ik ben wel bezig om van dit
bewind af te komen. Ik heb nog nooit schulden gehad, nog nooit
iets doms gedaan en ik heb nu de leeftijd dat je het zelfstandig
wilt doen. Bewind is fijn, maar ik ga het nooit zelf leren als iemand
anders het voor mij doet. Zo kan ik niet ontdekken wat ik wel en
niet zelf kan.’
Eigenlijk weet Soumaya niet goed hoe ze snel aan haar eigen
appartement gaat komen. Ze staat op de wachtlijst voor meer
zelfstandige woningen bij andere zorgaanbieders. Hiernaast
staat ze sinds 2011 ingeschreven als woningzoekende bij
WoningNet. Soms reageert ze op een woningaanbieding, maar
ze zegt het lastig te vinden. Lastig omdat het lang duurt en omdat
ze het gevoel heeft dat er groepen mensen zijn die voorgaan.
Wat vindt zij van het plan van de gemeente om ook mensen met
een lichte beperking zoals zij voorrang te geven? ‘Ik betwijfel of
dat waar is. Ik heb er nog niets van gemerkt.’ Zou zij voorrang
willen krijgen? ‘Ik zou dat wel willen. Wanneer ik hier nog langer
moet wonen, ga ik misschien terug naar mijn moeder. Dat is niet
persé beter maar ik heb er wel meer privacy en hoef minder te
delen. Het is gewoon frustrerend. Ik ben nu 23 jaar en wil verder.
Ik snap dat het niet zo snel gaat maar uiteindelijk wil ik ook een
gezinnetje stichten. En niet hier eindeloos zitten en mij aan regels
moeten houden.’
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‘Het is een verworvenheid van Amsterdam
dat we met z’n allen door elkaar wonen.’
Interview met Robert Boeren,
Associate Director Agency, DTZ Zadelhoff
DTZ Zadelhoff is de grootste adviseur in Nederland op het
gebied van commercieel vastgoed. Het adviseert en realiseert
geïntegreerde vastgoedoplossingen voor eigenaren, gebruikers,
beleggers en financiers. Naast de duidelijke commerciële
insteek is het bedrijf ook maatschappelijk betrokken. Met haar
ruime ervaring en expertise adviseert DTZ Zadelhoff ook bij
sociale vraagstukken met betrekking tot vastgoed, of staat
maatschappelijke organisaties bij.
Eric Scheijgrond, vastgoedprofessional bij DTZ Zadelhoff op het
gebied van Vastgoed en Huisvesting binnen de zorg, nam collega
Robert Boeren mee naar de eerste bijeenkomst van De
Olifantenkooi, omdat ‘het gaat over een toekomstige verandering
in de markt waar ik graag bij betrokken wil zijn. Persoonlijk wens
ik bij te dragen aan de ontwikkeling van de leefbare stad. Door
mijn contacten met zorgaanbieders weet ik wat er speelt en wil ik
kijken of ik er vanuit de markt invloed op kan uitoefenen. Ik weet
wat de behoefte is en hoe moeilijk deze is in te vullen.’, aldus
Boeren.
Tijdens de startbijeenkomst werd de problematiek rondom de
huisvesting van mensen met een licht verstandelijke beperking
nader verkend. Hier ventileerde Boeren zijn uitgesproken mening
over de rol van de gemeente bij het vinden van oplossingen voor
dit vraagstuk. De gemeente zou meer kansen kunnen grijpen
door met investeerders te onderhandelen, die geïnteresseerd
zijn in de aanschaf van grond of vastgoed. ‘De gemeente kan
meer in de commerciële rol kruipen en verlangen dat ook sociale
woningbouw plaatsvindt. Dan maar wat minder grondopbrengst
en minder geïnteresseerde partijen. Er blijven heus nog partijen
over, want als het financieel haalbaar is, zijn er ontwikkelaars.’
Het lijkt Boeren verstandig gemeentelijk vastgoed, met daarin het
verplichte percentage sociale woningbouw, niet alleen aan de
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woningcorporaties aan te bieden, maar ook aan andere
beleggers. ‘Wanneer beleggers de keuze hebben om in een
object sociale huurwoningen of vrije sector woningen te
realiseren, dan zullen ze voor het hoogste rendement kiezen:
vrije sector woningen. Daar heb ik alle respect voor. Maar als
de belegger die keuze niet heeft, en koopt met de verplichting
het gebouw als sociale woningbouw aan te houden, dan weet
hij waar hij aan toe is en kan het alsnog renderend zijn.’
Ook de vraag naar het soort sociale huurwoningen verandert
volgens Boeren. ‘Er is meer behoefte aan kleinere zelfstandige
woningen. Huurders zullen er aan wennen dat ze niet meer
eeuwig ergens wonen. Ik kan mij voorstellen dat ook de huis
vesting voor starters een grote vlucht neemt, zoals we dit nu bij
studentenhuisvesting zien. En ouderen zijn met een kleinere
woning op een leuke plek wellicht ook heel tevreden. Kortom,
er moet een ander woningaanbod komen dan er nu is. Ik heb de
indruk dat er behoefte is aan plekken waar mensen een aantal
jaar wonen en niet meer voor altijd.’
Persoonlijk is Boeren enthousiast over woningbouwprojecten
waarin plaats is voor verschillende groepen mensen. ‘Ik vind het
een verworvenheid van Amsterdam dat we met z’n allen door
elkaar wonen. Dat op de duurste plekken ook sociale huur zit en
dat hier ook kwetsbare mensen kunnen wonen. Wanneer je de
concentratie niet te hoog maakt, dan gaat dat goed. Natuurlijk
moet je op de lay-out van het gebouw en de omgeving letten.
Maar wanneer je dit zorgvuldig doet, denk ik dat dit inbreien in
de stad goed werkt.’ Om deze inbreimogelijkheden te vergroten
is het wel wenselijk dat de gemeente soepeler omgaat met het
wijzigen van bestemmingsplannen.
‘Verder moet je die woningen ook slim ontwerpen, want wanneer
je niet veel ruimte hebt, moet je je sociale activiteiten elders in het
gebouw kunnen doen’, aldus Boeren. Hij is dan ook erg enthousiast
over het scenario LVB Boogie Woogie van De Olifantenkooi. ‘In dit
scenario is goed nagedacht over de commerciële haalbaarheid
door de mix van verschillende groepen bewoners met geregu
leerde en ongereguleerde huren en commerciële en maatschap
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pelijke ruimten. Het ontwerp van het grid is echt knap, omdat je
in hetzelfde karkas kan variëren met woon- en werktypologieën.
Je kunt zeggen dat we nu behoefte hebben aan tien procent
ouderenwoningen, maar misschien is dat over twintig jaar veertig
procent. De lay-out is zo gemaakt dat je met het verplaatsen van
wanden ook aan die vraag binnen hetzelfde gebouw kan
voldoen. Dat is precies waar we naar toe moeten. Dan is sloop
minder noodzakelijk. Binnenin moet het zo zijn bedacht dat je tot
in de lengte van jaren kunt variëren met invullingen. Dit is de
andere mindset die er moet komen.’
Hiernaast sluit LVB Boogie Woogie ook aan bij het samenwonen.
‘Het aardige is dat ook de sociale interactie in dit scenario is
meegenomen. Dat is toch ook een belangrijk aspect. Het gaat niet
alleen om stenen en rendement, maar ook om het functioneren in
de maatschappij, het met elkaar leven. Het is zeker een scenario
waarvan ik hoop dat het gerealiseerd wordt. Ik gun het de
architecten, die zo hard hieraan hebben gewerkt, dat zij het ook
mogen uitvoeren. Bovendien, en zo zitten we er denk ik allemaal
in, is het altijd goed voor de maatschappij wanneer er in de stad
een dergelijk project gerealiseerd wordt.’
Afsluitend zegt Boeren: ‘Ik vind het leuk om een deel van mijn tijd
aan dit soort innovatie te besteden. Het levert niet direct iets op,
maar is wel goed voor iedereen. Gelukkig laat mijn werkgever dit
toe. Erik Scheijgrond en ik brengen graag onze expertise samen,
hij de zorgkennis, ik de kennis van de specifieke Amsterdamse
vastgoedmarkt. Soms rolt er ook nog een transactie uit en hebben
wij onze inzet weer terugverdiend. Maar dat is niet noodzakelijk.
Dit zijn zaken waar ik graag de gemeente in adviseer. En verder
moeten we het overlaten aan de markt, aan ontwikkelaars en
beleggers. Die pakken het vanzelf op.’
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‘Een betaalbaar dak boven het hoofd,
dat is de belangrijkste stap.’
Interview met Elies Koot,
Projectmanager Dura Vermeer
Elies Koot werkt als projectmanager bij Dura Vermeer, in een
lange termijn samenwerking met woningcorporatie Ymere voor
renovatieprojecten. Dura Vermeer is al decennia actief in de
bouw, de infrastructuur, engineering en dienstverlening en ziet
maatschappelijke verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend.
Jaren geleden was Koot zelf deelnemer aan een Olifantenkooi,
‘Maar nu was ik mentor, om vanuit mijn expertise binnen renovatie
en transformatie de teams bij creatieve woonoplossingen te kunnen
begeleiden. Ik stond versteld van het complexe speelveld, met
enorm veel verschillende stakeholders en partijen. De resultaten
verrasten mij: creatieve, concrete scenario’s en allen met een
andere invalshoek.’
‘Ik hecht belang aan een strategie over hoe je vraag en aanbod
bij elkaar brengt. Het matchen van vraag en aanbod op basis van
dromen en talenten in plaats van het hebben van een beperking
kwam letterlijk terug in de matchmaker van LVB Boogie Woogie.’
Is dit scenario ook uitvoerbaar? ‘De sociale en dienstverlenings
visie erachter spreekt mij aan. Ik denk dat er wel één partij
verantwoordelijk moet zijn voor het daadwerkelijk realiseren van
dit plan. Een partij die zich houdt aan de kaders van de visie. Qua
uitvoering en marketing zal het veel inzet vragen. In de praktijk
blijkt vaak dat het tijdens zo’n proces verleidelijk is om van de visie
af te wijken omdat er quick wins zijn.’
En wat vindt ze van de andere twee scenario’s?
‘De Sociale Toolbox geeft helder het woonwensen- en eisen
pakket van de doelgroep weer. In dit plan is nagedacht over de
stedelijke context en de kansen die ontstaan bij verdichting van
de stad. Een hele realistische oplossing waar samenwerking met
een woningcorporatie noodzakelijk is. ’Koot is van mening dat
geschikte woonruimte voor een kwetsbare doelgroep niet direct
te maken heeft met de locatie, het gebouw en de woning.
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‘Een betaalbaar dak boven je hoofd, dat is de belangrijkste stap.
Dan kan je het geschikt maken voor een bepaalde doelgroep,
met alles wat je erom organiseert aan voorzieningen en sociale
cohesie. Dit laatste is een andere verantwoordelijkheid dan het
organiseren van huisvesting. Die ligt voor deze doelgroep bij de
woningcorporatie en de verantwoordelijkheid voor de rest ligt bij
zorgaanbieders en de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning.’
In het derde scenario Gewoon wonen in een sociale context vindt
Koot met name de voorgestelde organisatiestructuur interessant.
‘Dat het gebouwbeheer in een coöperatie komt en de investering
met privaat geld wordt geregeld om de doelgroep te kunnen
huisvesten. Hiervoor moet je op zoek naar partijen met geld die
dezelfde maatschappelijke missie en visie delen.’
Koot vertelt dat hier reeds voorbeelden van zijn in Amsterdam,
zoals het Kleiklooster waarbij zij betrokken was. ‘Het gaat daar
om een woongroep, die is ontstaan vanuit een individuele missie.
Waar gezinnen in zeven woningen naast elkaar leven, met collec
tieve ruimtes om elkaar te ontmoeten, gastenkamers en een
bierbrouwerij. Deels aangekocht door één partij, in dit geval een
kerk, die deels weer verhuurt aan de bewoners. Een fantastisch
initiatief met een woonoplossing die voldoet aan de wensen van
de doelgroep en een ongekende hoge woonkwaliteit kent.’
Ligt de toekomt in meer van dit soort concepten? ‘Als investeerder
krijg je er op de korte termijn minder geld voor. Je maakt niet
primair de keuze om geld te verdienen, maar je kiest voor een
duurzamere, lange termijn, omdat je achter de missie staat. Als
investeerder of ontwikkelaar kun je dit soort projecten doen als
aanvullende maatschappelijke activiteit, naast je core business. Ik
geloof wel dat het in de toekomst steeds belangrijker wordt om als
bedrijf maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. De maatschappij
verwacht steeds meer van bedrijven dat zij bijdragen aan een
duurzamere planeet.’
Recent is er vastgoed vrijgekomen, doordat zorgaanbieders de
huur opzeggen. Soms omdat ze de huur niet meer op kunnen
brengen, soms omdat zij het vastgoed als te verouderd en niet
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meer passend ervaren. Hoe kijkt Koot naar de renovatie van oud
zorgvastgoed? Is het niet te verouderd om er nog iets mee te
kunnen? ‘Daar zit de kern van het probleem. Iedereen wil voor
een dubbeltje op de eerste rang kunnen zitten en zo veel mogelijk
geld verdienen aan zijn vastgoed- en grondtransacties. Vaak gaat
het om gebouwen die nog goed te renoveren zijn om er geschikte
woongebouwen van te maken. Om betaalbare woningen te
realiseren voor een kwetsbare doelgroep is een juiste financiëleen sociale waardering van het vastgoed nodig. Er zijn echt wel
kansen, maar je hebt goede partijen nodig en de juiste prijs.’
Het scenario Sociale Toolbox spreekt Koot het meest aan.
‘We gaan samen met Ymere starten met de renovatie van een
gebied in Amsterdam Noord. Het zou mooi zijn om te bekijken
hoe we voor dit scenario draagvlak kunnen krijgen, zodat het
kansrijk wordt om uit te voeren. We gaan verdichten binnen een
wijk in de stad, die nu een relatieve lage dichtheid kent. Wanneer
er een woning leegkomt, zet je er extra ruimte bovenop voor een
kwetsbare doelgroep. De raakvlakken die dit scenario heeft met
het werk waar ik nu mee bezig ben, vind ik erg leuk.’
Hoe kijkt Koot aan tegen het Programma Huisvesting Kwetsbare
Groepen 2016 - 2018 en de rol van de corporaties hierbinnen?
‘De druk op de sociale woningmarkt is enorm. De vraag is groter
dan het aanbod. Hierdoor ontstaan soms oneerlijke situaties,
waarbij iemand uit de ene doelgroep voorrang krijgt op iemand
uit een andere doelgroep, terwijl een goede woning voor beide
net zo belangrijk is. Dit zal de komende jaren een maatschappelijk
vraagstuk blijven, waar de aandacht naar uit moet blijven gaan.’
Naast een rol voor de gemeente ziet Koot ook een rol voor de
landelijke overheid.
‘Bij de corporaties speelt nog steeds het probleem van de
zogenaamde scheefwoners. Dat zijn mensen die meer dan de
inkomensnorm verdienen, maar wel in een sociale huurwoning
wonen. De politiek in Den Haag speelt een belangrijke rol bij het
aanpassen van wet- en regelgeving om de doorstroom van deze
groep te stimuleren, zodat er meer woningen vrijkomen voor de
groep waarvoor de sociale huurwoningen bedoeld zijn.
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Dit wil niet zeggen dat Koot zich niet aangesproken voelt om mee
te denken over de uitvoering van het Programma Huisvesting
Kwetsbare Groepen 2016 - 2018. ‘Wij zitten vanuit de bouw al in
een intensief samenwerkingsverband met een corporatie. Wij
hebben - indirect - met dezelfde zaken te maken als die waar de
corporaties mee te maken hebben in relatie tot de gemeente.
Dus ook ik voel mij verantwoordelijk voor een oplossing, die past
bij de woonwensen vanuit de maatschappij. Maar wel binnen de
beleidskaders en structuren die de corporaties onderling en met
de gemeente afspreken. Binnen deze kaders moeten we met
elkaar creatief zijn om vraag en aanbod optimaal bij elkaar te
brengen.’
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3 TEAMS
Zes jonge architecten, een projectontwikkelaar, twee mensen uit
de zorg en één beleidsadviseur van de gemeente Amsterdam
namen de uitdaging aan op zoek te gaan naar nieuwe woonmoge
lijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.
Onder begeleiding van mentoren zijn drie teams van jonge
professionals aan het werk gegaan.

Team 1
Sociale Toolbox
Jaleesa Bodeutsch
Rik Lambers
Maartje Franse

Team 2
Gewoon wonen in een sociale context
Martine Blanke
Joanne Zwart
Arnold van Ouwerkerk

Team 3
LVB Boogie Woogie
Sijme van Jaarsveld,
Ugur Sütcü
Lennart Rog
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Team 1

Sociale Toolbox
Jaleesa Bodeutsch, Rik Lambers en Maartje Franse

Huisvesting voor kwetsbare jongeren
In de huidige markt worden nieuwbouwprojecten met woningen
voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) bijna
niet gerealiseerd. De grote rendementen liggen bij woningen in het
hogere segment. Als nieuwbouw niet mogelijk is, hoe kan het dan
wel? Liggen er kansen in de bestaande voorraad?
Hoe kan het?
Amsterdam is natuurlijk niet de enige stad die tegen dit probleem
aanloopt. De oplossing moet handvatten bieden voor een aanpak
die in verschillende steden en wijken toepasbaar is. Vandaar dat
we kozen voor het woord Toolbox: een verzameling van generieke
oplossingen toepasbaar op diverse locaties.
Dit onderzoek is het startpunt van de Toolbox. Door meer praktijk
voorbeelden te genereren, kan hij steeds verder worden uitgebreid.
Sociaal programma van eisen
Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking moet een
ideale locatie aan bepaalde sociale en maatschappelijke
voorwaarden voldoen. Hiervoor hebben wij een sociaal
programma van eisen opgesteld:
• er moeten weinig slechte invloeden in de nabije omgeving zijn,
• dichtbij openbaar vervoer,
• mogelijkheid tot passend werk in de buurt,
• geen concentratie van mensen met LVB maar een mix met 		
andere bewoners,
• ondersteuning in zelfredzaamheid,
• in de nabijheid van een zorginstantie die regelmatig met de 		
jongere contact heeft,
• mogelijkheden voor het opbouwen van een sociaal netwerk,
• een eigen voordeur (aan de straat),
• mogelijkheid tot wooncarrière waarbij de jongere kan groeien 		
in zelfstandigheid.
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Het sociale programma van eisen geeft handvatten, die ervoor
zorgen dat de nieuwe bewoner niet alleen huisvesting heeft, maar
ook via bestaande organisaties kan aanhaken bij de benodigde
zorg, sociaal netwerk, werk, onderwijs, gezondheid, financiën,
veiligheid, etc.
De belangrijkste conclusie die we uit het sociale programma van
eisen kunnen trekken is, dat de locatie en de context van het
grootste belang is voor de huisvesting van mensen met LVB. We
willen twee voorbeelden hieronder verder uitwerken. Het eerste
voorbeeld gaat over Tuindorp Oostzaan; het tweede voorbeeld
gaat over Buitenveldert.
Tuindorp Oostzaan
Tuindorp Oostzaan is een voormalige arbeiderswijk van de NDSM
in Amsterdam en heeft een kleinschalige structuur. De bebouwing
bestaat veelal uit woningen met maximaal één verdieping, meestal
gelegen onder het schuine dak. De huidige woningen verkeren in
slechte staat en voldoen niet meer aan de huidige eisen. Door
slechte isolatie is er veel geluidsoverlast. Pluspunt van deze buurt
is de sterke sociale cohesie tussen de bewoners en daardoor de
sociale controle. De wijk is bereikbaar via een busverbinding met
het Centraal Station. Rondom de wijk is er werkgelegenheid bij
ondernemers in het voormalig havengebied.
Nadeel is de eerder genoemde populariteit van de wijk: veel
Amsterdammers , vooral gezinnen uit de kapitaalkrachtige midden
klasse, zouden graag in deze buurt een huis willen betrekken.
Als nieuwbouw voor onze doelgroep niet realistisch is, en we willen
wel dat deze jongeren hier kunnen wonen, wat kunnen we dan
doen? Door uit te gaan van de bestaande woningvoorraad en van
woningen waar woningcorporaties binnenkort grootschalige
onderhoudsplannen voor gaan maken, wordt het mogelijk een
ingreep te doen waarbij de woningen geschikt worden gemaakt
voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Op deze
manier wordt het huisvesten van hen onderdeel van een groter plan,
dat ook andere voordelen met zich mee brengt, zoals de verbetering
van het energielabel, de WOZ waarde en de huuropbrengst.
In ons plan worden ingrepen als ‘splitsen’, ‘herverdelen’, ‘aanbouwen’
of ‘opbouwen’ op een relatief eenvoudige manier toegepast, waardoor ook met een klein budget een grote ingreep gemaakt kan worden.
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Oostzaan, bestaande situatie (boven); Oostzaan, opbouw (onder)

Juist door middel van kleine en/of slimme ingrepen kunnen
woningen, die niet meer aan de huidige normen voldoen, worden
verbeterd en met een kleine aanpassing in de indeling geschikt
worden gemaakt.
Uitwerking Sociale Toolbox
De woningen in Tuindorp Oostzaan vallen onder het beschermd
dorpsgezicht. Hierdoor worden grote aanpassingen aan de
woningen onmogelijk.
Ons voorstel: in deze situatie gaan we uit van een gemeenschap in
de wijk waarbij een lid uit die gemeenschap een licht verstandelijke
beperking heeft en zelfstandig wil gaan wonen. In die zelfde
gemeenschap zijn er ook mensen, bijvoorbeeld een koppel van
65+ met uitwonende kinderen, die juist meer behoefte hebben aan
een gelijkvloerse woning vanwege de toenemende leeftijd. Omdat
de jongere en het oudere koppel al onderdeel van de hechte
gemeenschap zijn en hun sociale netwerk in de wijk hebben
opgebouwd, zou het voor hun ideaal zijn als hun huidige woning
kan worden aangepast aan de nieuwe woonwensen.
Hiervoor is een voorstel gemaakt waarbij op de begane grond
ruimte wordt gemaakt voor een levensloop bestendige woning door
de begane grond te transformeren en te voorzien van een slaap
kamer en een badkamer. De verdieping kan dan geschikt worden
gemaakt voor de jongere met een licht verstandelijke beperking en
worden omgebouwd tot een klein zelfstandig appartement.
De bestaande plattegrond van dit soort woningen leent zich perfect
voor een portiekontsluiting waardoor er bouwkundig weinig ingrepen
in de bestaande structuur van de woning hoeven worden gedaan.
In plaats van de woningen ook officieel te splitsen in twee woningen
(extra kosten), biedt de overheid de mogelijkheid om de woning
als twee onzelfstandige woningeenheden te benoemen, zodat deze
ook voor huursubsidie in aanmerking komen.
Buurten met relatief weinig verhuizingen en een stabiele bevolkings
samenstelling geven rust voor de mensen met LVB en daarnaast
een voorspelbare omgeving met winkels, buren, familie en
vrienden. Deze manier van opsplitsen is zo interessant om dat het
alle partijen wat oplevert. De jongere hoeft niet uit de buurt te
verhuizen en krijgt zelfstandigheid; het oudere echtpaar krijgt een
45
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Oostzaan, hoek doorsnede (boven); Oostzaan, opsplitsen nieuwe situatie (onder)

woning waar het de rest van zijn leven kan blijven wonen. De woning
levert voor de woningbouwcoöperatie substantieel meer huurop
brengst op, waardoor de totale huurprijs van de woning als geheel
behouden blijft of zelfs hoger kan worden.1 Bij hoekwoningen is
dit scenario ook mogelijk op een andere manier. Hier kan de eerste
verdieping worden gesplitst zodat er twee jongerenwoningen te
realiseren zijn. De woningen worden dan toegankelijk vanaf een
eigen entree aan de zijkant van de woning.
Buitenveldert
Buitenveldert is een uitbreidingswijk uit 1958. Het stedenbouwkundig
plan is ruim opgezet en er is veel groen tussen de bouwblokken.
Hierdoor is er ruimte voor uitbreiding van de woningvoorraad, die
nu veelal bestaat uit relatief kleine woningen. In de buurt zijn
zorginstellingen zoals het VU medisch centrum en wijkcentra. Er is
een goed netwerk van openbaar vervoer. Buitenveldert heeft een
winkelcentrum en kan hiermee zorgen voor werkgelegenheid.
Uitwerking Sociale Toolbox
In dit voorstel wordt een portiekflat als totaal aangepakt. Door het
splitsen van een aantal woningen komen twee woningen vrij voor
jongeren met een licht verstandelijke beperking. Elke woning kan
met 16 m2 worden vergroot door de aanbouw van twee m2 aan
een zijde van het gebouw. De woningen worden hierdoor vergroot
van 55m2 naar 71 m2. Dat betekent aldus twee appartementen
voor mensen met een licht verstandelijke beperking van ongeveer
36 m2. Deze verbetering van de woning is ook gelijk een
verbetering van het bouwblok als geheel. Dit voorbeeld is een
bewezen strategie, die o.a. eerder is toegepast door architecten
bureau Lacaton & Vassal op een appartementencomplex in Parijs.
Een andere strategie heeft betrekking op de vele achterkanten van
Buitenveldert. Deze kenmerken zich door een rij garages tegenover
de achterzijde van een rij winkelpanden. Het geheel oogt verlaten
door de afwezigheid van woningen en winkels. De voorgestelde
ingreep zou de potentie van deze ruimte beter kunnen benutten
door boven de garages een woonfunctie te plaatsen. Hier zou een
woning voor een koppel van twee mensen met een licht verstan
delijke beperking kunnen worden gerealiseerd, waarbij gebruik
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Buitenveldert, bestaande situatie (boven); Buitenveldert, nieuwe situatie (onder)
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Buitenveldert, opbouw op garagebox, nieuwe situatie (boven)
Buitenveldert, interieur opbouw garagebox, nieuwe situatie (onder)

wordt gemaakt van de bestaande nutsvoorzieningen. Dit voorstel
laat, los van alle regelgeving, zien dat ruimte gemaakt kan worden
op plekken waar ogenschijnlijk niet gebouwd kan worden.
De Toolbox toegepast. Hoe werkt de zorg?
Bovenstaande geeft een indruk hoe de Toolbox ruimte kan maken
voor mensen met een licht verstandelijke beperking, door slim om
te gaan met de bestaande voorraad en regelgeving.
Door niet alleen in de bestaande woningvoorraad ruimte te maken,
maar aan te sluiten bij de bestaande zorgstructuur en de daar
geboden hulp, wordt het mogelijk voor corporaties om
onafhankelijk van zorginstanties de Toolbox toe te passen. Het
voorstel scheidt wonen en zorg, speelt in op ontwikkelingen van
intramuraal naar extramuraal wonen en sluit aan bij het Volledig
Pakket Thuis (VPT).2

1. De huurprijs wordt door grofweg een derde deel bepaald door
fysieke eigenschappen (zoals oppervlakte), een derde door de
WOZ-waarde en een derde het energielabel. Door de fysieke
eigenschappen te halveren, en door van een energielabel G door
renoveren naar twee keer een A label, gaat de huuropbrengst van
één keer circa 700 euro naar twee keer circa 450 euro, met in beide
gevallen recht op huurtoeslag. Een stijging van de opbrengst van
meer dan dertig procent voor de woningcorporatie. De huurprijs
past, na aftrek van huursubsidie , binnen het kostenuitgaven patroon
van de gemiddelde jongere met een licht verstandelijke beperking.
2. Bij het Volledig Pakket Thuis worden de zorg en de diensten
die bij het cliëntprofiel horen, thuis geleverd. Het Volledig Pakket
Thuis geldt als intramurale zorg.
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Team 2

Gewoon wonen in een sociale context
Martine Blanke, Joanne Zwart, Arnold van Ouwerkerk

De stenen
Transformeren van bestaand zorgvastgoed
Wij zien mogelijkheden in verouderde zorggebouwen:
• De kleine appartementen met eigen voorzieningen,
aanwezigheid van een lift en de ligging - nabij winkels en 		
openbaar vervoer - maken dergelijke gebouwen zeer 		
geschikt voor onze doelgroep.
• Door een relatief eenvoudige ingreep - de looproutes 		
verleggen naar de buitenzijde van het gebouw - ontstaat in het
gebouw meer verhuurbaar oppervlak en zijn de 			
appartementen zelfstandig te ontsluiten.
• Appartementen zijn te realiseren met variabele oppervlakten, 		
zodat voorzien wordt in geschikte woonruimte voor een mix 		
van bewoners.
• De looproutes, galerijen en trappenhuizen worden zo vormge		
geven dat het ruimte geeft voor identiteit en ontmoeting 		
(bloemen, bankjes, prikbord etc.).
• De plint van het gebouw wordt geschikt gemaakt voor
commerciële verhuur, om de woonkosten voor de doelgroep 		
betaalbaar te houden.
De Coöperatie
Meebeslissen over de invulling van wonen, werken en vrije tijd.
Wonen in een coöperatie bestaande uit ouderen en (vertegen
woordigers van) LVB-ers
In Nederland zijn er veel particuliere wooninitiatieven, die bestaan
bij de gratie van de eigen kracht van particulieren: zij zijn mondig,
kennen de weg en weten zaken goed voor zichzelf te regelen.
Knelpunt bij de groep LVB-ers is de beperkte zelfredzaamheid,
die vaak ook terug te zien is bij de ouders. Deze beperkte zelf
redzaamheid maakt het moeilijk om zelfstandig een constructieve
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coöperatie op te richten. In het concept gewoon wonen in een
sociale context hebben we onderzocht op welke wijze een
coöperatie kan worden opgericht, waarbij doelgroepen worden
gemengd, zodat de belangen van de groep LVBers worden
behartigd in een breder verband en vanuit een gedeeld belang.
Wij hebben hiervoor inspiratie gezocht bij een bestaande
organisatie De Oude Vossen, een organisatie die bemiddelt bij het
oprichten van coöperaties voor 50+. Zij speelt een sleutelrol in het
zoeken naar geschikte panden voor allerlei organisaties in
Amsterdam. Ons inziens hebben ouderen en LVB-ers eenzelfde
belang, namelijk zelfstandig wonen en actief onderdeel uitmaken
van de samenleving. Op basis van daarvan kunnen beide
groepen zich verenigen in een coöperatie met als uitgangspunt:
eigen initiatief, eigen broek ophouden en onderdeel uit maken
van de maatschappij.
Hoe komt de coöperatie tot stand:
• De bewoners (of een deel ervan) van het pand vormen 		
gezamenlijk een coöperatieve vereniging, waarin de mensen 		
samen de baas zijn via de ledenvergadering en waarbij 		
mensen hun woning in gebruik nemen via de coöperatie.
• De coöperatie is voor de fiscus een BV en functioneert dus
als een bedrijf.
• De coöperatie wordt hoofdhuurder en de bewoners van
het pand huren bij de coöperatie.
• De financiering van het pand wordt gedaan door middel
van een lening bij de bank en een bijdrage van de coöperatie.
Het budget van de coöperatie kan gevuld worden vanuit 		
verschillende fondsen, die er voor beide doelgroepen zijn.
• Leden van de coöperatie betalen per maand huur aan de 		
coöperatie: de huurprijs is afhankelijk van grootte en luxe van
de woonruimte (+/- 10,- per m2 ).
• De coöperatie moet worden opgericht bij notariële akte.
Na het opstellen van deze akte volgt inschrijving bij de Kamer
van Koophandel. In de coöperatie ligt de zeggenschap 		
vervolgens bij de algemene ledenvergadering.
• Op het moment dat er mensen verhuizen beslist de algemene
ledenvergadering wie de nieuwe bewoner wordt.
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De bewoners vormen gezamelijk een

Coöperatie
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Eigen initiatief werk en zorg:
• De centrale uitgangspunten van de coöperatie zijn: eigen 		
initiatief, eigen broek ophouden en onderdeel uitmaken van de
maatschappij.
• Deze uitgangspunten vertalen zich niet alleen naar de 		
constructie van de coöperatie, maar tevens naar de wijze 		
waarop wordt omgegaan met werk en zorg.
• Dit betekent dat de woongroep zelfvoorzienend is en dat er 		
zoveel mogelijk voor elkaar wordt gedaan, waarbij iedereen 		
naar eigen kunnen kan bijdragen.
• Dit werk is betaald werk dat wordt verrekend in de huur: 		
ouders van kinderen met een LVB kunnen een nachtdienst 		
draaien, de kinderen kunnen helpen met koken, ouderen 		
kunnen mensen met een verstandelijke beperking helpen met
de financiën en zij kunnen zelf meewerken in de bedrijfjes 		
onderin het pand.
• Met die bedrijfjes kan de coöperatie inkomsten genereren.
Dit biedt de kans op werk voor hen die dat willen.
• Tevens wordt de zorg zelfgeorganiseerd.
De maatschappelijke context
Maatschappelijke inbedding van belang
Om deze gemixte woonvorm succesvol te laten zijn, helpt een
maatschappelijke inbedding. Bewoners moeten zich gezien voelen
en weten dat ze ergens terecht kunnen. Gezamenlijke voorzieningen,
zoals een wasserette, een eetcafé, een koffiepunt, activiteiten
ruimte, gereedschap-uitleenpunt en een tuin helpen om een
gemeenschappelijke woon- en leefomgeving te creëren.
Daarnaast is een vrijwilligerskoppelpunt van belang. De commer
ciële huurders in de plint krijgen een plek, op voorwaarde dat zij
een werkplek aanbieden aan een of meerdere bewoners.
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Team 3

LVB Boogie Woogie, matching dreams
Sijme van Jaarsveld, Ugur Sütcü en Lennart Rog

Piet Mondriaan, Victory Boogie Woogie (1944)

Uitgangspunt
Het project LVB Boogie Woogie is ontstaan vanuit onze kritiek op
de term licht verstandelijke beperking (LVB), waarmee een
persoon wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn beperkingen.
Het doel van dit project is het benadrukken en het benutten van
de potentie van deze mensen. In onze visie biedt een grootschalig
en flexibel gebouw mogelijkheden voor stapsgewijze ontwikkeling
van jongeren met een licht verstandelijke beperking en andere
kwetsbare groepen. In het wooncomplex, dat we voor ogen
hebben, worden jongeren met hun medebewoners gematcht op
basis van interesses en dromen. Deze matches leiden vervolgens
tot digitale en/of fysieke interacties waarbij de talenten van de
jongeren ingezet kunnen worden in het dagelijks leven.
Door het samenbrengen van deze jongeren met andere groepen,
wordt een breder en diverser contact mogelijk gemaakt. Deze
interactie met ‘anderen’ is bedoeld om de persoonlijke ontwikkeling
te stimuleren. Stapsgewijs - vanuit de veilige woning, via match,
buurman, woongemeenschap en vervolgens de gehele stad - zal
elke jongere zijn sociale leven steeds verder inkleuren.
Visie
Licht verstandelijke beperking, dat is het label waar mensen
met een laag IQ en een beperkte sociale redzaamheid mee
geïdentificeerd worden. In gesprekken met jongeren uit deze
groep kwam schaamte voor dit label naar voren. Al snel werd
duidelijk dat de neiging tot ‘hokjesdenken’, het willen inkaderen
van een groep, niet constructief werkt voor hun ontwikkeling en
neigt naar exclusie. Het is essentieel om niet te vergeten dat het
mensen zijn, zoals jij en ik, met dezelfde behoeften, dromen en
wensen. Het enige verschil is dat sommigen meer moeite
hebben om op te klimmen in het leven, omdat het maken van
sociaal contact niet vanzelfsprekend voor hen is.
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Huisvesting kan een ondersteunende rol spelen bij verbetering
en versterking van sociaal contact. Door deze groep kwetsbare
jongeren een sociaal duwtje in de rug te geven, is ontwikkeling
mogelijk. Om dit te verwezenlijken staat het matchen van hen op
basis van hun dromen centraal. Een combinatie van groot
schaligheid en diversiteit komt in de plaats van de huidige
kleinschaligheid in de zorg. Grootschaligheid om te kunnen
matchen, diversiteit omdat we alleen dan kunnen spreken van
een samenleving en kunnen leren van de ander.
Dit houdt in dat er geen woonfaciliteiten specifiek voor deze
groep kwetsbare jongeren worden ontworpen. Het doel is om
een diverse en flexibele gemeenschap te creëren, waar ook
overige (kwetsbare) groepen deel van uitmaken. Hierbij wordt
de nadruk meer gelegd op het activeren van deze jongeren dan
op de zorg die ze nodig hebben. De koppeling van de verschil
lende bewoners heeft tot doel de sociale participatie en onderlinge
hulpverlening te stimuleren. Voor de jongeren betekent dit, dat
ze meer bij de maatschappij worden betrokken.
Victory Boogie Woogie
Een ideale metafoor voor het project is het onvoltooide schilderij
Victory Boogie Woogie (1944) van Piet Mondriaan. De Victory
Boogie Woogie bevat tools om onze visie te vertalen naar de
realiteit. Het schilderij is met zijn compositie, kleur en schaal een
effectieve representatie van de rijke diversiteit en verbinding
waar het project op doelt. Het kunstwerk kan opgevat worden
vanuit een ruimtelijk en sociaal perspectief. Voor het project
vertalen wij dit als een Fysieke Boogie Woogie, een geheel
opgebouwd uit een mix van verschillende mensen, ruimtes,
vormen en kleuren en een Virtuele Boogie Woogie, een dyna
misch ingekleurd sociaal leven van een individu met verschillende
dromen en talenten.
Beide werkelijkheden worden hier afzonderlijk benoemd,
maar zijn onlosmakelijk verbonden en benadrukken de integrale
benadering van de woonomgeving, die in de huidige tijd
onontbeerlijk is.
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Gemeenschappelijke ruimten

Fysieke Boogie Woogie
Het concept is vertaald naar een wooncomplex aan de Hoogte
Kadijk aan de oostkant van de Amsterdamse binnenstad. De
vorm van het gebouw met zijn openingen en hoogtes komt
voornamelijk voort uit de context. De plint van het gebouw
bestaat aan de grachtzijde uit publieke functies, zoals een
sportschool, kunstgalerijen, een restaurant en zorgcentra. Het
gebouw is ruimtelijk geïnspireerd op de Victory Boogie Woogie.
De klassieke binnenplaatstypologie wordt gecombineerd met
een orthogonaal grid, dat een diversiteit aan woningtypologieën
mogelijk maakt. De ontsluitingsstructuur is hier op een diagonale
wijze overheen gelegd, waarbij de binnenplaats op verschillende
niveaus doorkruist wordt. De veelal schaars gebruikte binnen
plaats wordt op deze wijze veel driedimensionaler en intensiever
benut. Het gebouw bestaat uit een skelet, gebaseerd op een
basisgrid, dat op elke verdieping een flexibele invulling mogelijk
maakt. Functies, woningtypologieën en de verhoudingen
hiertussen kunnen hiermee continu meebewegen met de actuele
vraag op de (zorg)markt.
Naast de fysieke compositie van het gebouw is ook de samen
stelling van de bewoners geïnspireerd op de verscheidenheid
aan vormen en kleuren in de Boogie Woogie. Door een mix te
creëren van jongeren met een licht verstandelijke beperking,
starters, senioren, studenten, statushouders en Airbnb’ers
kunnen interessante matches ontstaan. Deze samenstelling komt
voornamelijk voort uit de vraag van de woningmarkt, de
zorgmarkt en de gewenste diversiteit in het matchingsysteem.
De woningen voor deze doelgroepen bestaan uit units variërend
van 30 m2 tot 78 m2. Deze kleine units vormen een flexibele mix
van typologieën die te koppelen en op te delen zijn.
Virtuele Boogie Woogie
Binnen het concept is de Virtuele Boogie Woogie onmisbaar.
Deze digitale omgeving stelt iedereen in staat om als gelijke met
elkaar te communiceren. De lokale applicatie is als domotica
geïntegreerd in de woningen. Op een scherm kan men, naast de
thermostaat en zonwering, ook het sociale leven reguleren.
Het is namelijk bekend dat jongeren met een licht verstandelijke
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Groene daken, City Hall, Chicago

beperking pieken en dalen kennen in de mate waarin zij sociaal
actief willen zijn. Het scherm wordt geïntegreerd in de deur,
zodat het steeds te zien is. Vanuit het perspectief van de jongeren
geeft die deur niet alleen toegang tot een “woeste” buitenwereld
maar ook toegang tot de veilige digitale omgeving waarin de
gebruiker zelf kan bepalen in hoeverre hij/zij sociaal actief wil zijn.
Matching
Om deel te kunnen nemen aan de samenleving in de virtuele laag
van het gebouw maakt iedere bewoner een profiel aan. Dit
profiel wordt gevuld met onderwerpen waar de gebruiker wel
en niet in geïnteresseerd is. Door te swipen naar links of naar
rechts kan op een intuïtieve manier aangegeven worden wat men
leuk vindt. Om effectieve matching te bevorderen, worden deze
voorkeuren iedere maand ververst.
Het proces van matching vindt plaats in drie stappen. De eerste
stap is het matchen zelf. Aan de hand van de opgegeven voor
keuren wordt met percentages bij andere gebruikers getoond in
hoeverre diegene een match is in een bepaalde categorie. Van
belang is hier dat de personen, met wie men gematcht wordt,
anoniem zijn. De dromen zijn namelijk de leidende elementen bij
het koppelen van bewoners. Tevens is het belangrijk dat de
virtuele omgeving gevrijwaard moet zijn van referenties naar de
fysieke wereld: het is nog niet van belang om te weten op welke
verdieping iemand zich bevindt.
De tweede stap is het leggen van een verbinding via digitaal
contact. Twee individuen in de virtuele realiteit kunnen ervoor
kiezen om contact met elkaar op te nemen om over een bepaald
onderwerp te praten. In de veilige digitale omgeving is dit een
sociale actie die een jongere met een licht verstandelijke
beperking relatief gemakkelijk kan ondernemen. Als de match
een succes is, kan hij of zij ervoor kiezen om door te gaan naar de
volgende stap: fysiek contact. Het gesprek kan nu in levende lijve
voortgezet worden in een woning of een gemeenschappelijke
ruimte in het gebouw. Het digitaal contact moet beschouwd worden
als een voorzetje voor dit fysieke contact.

65

De kracht van de Virtuele Boogie Woogie zit vooral in het
stimuleren van synergie en wederkerigheid tussen de bewoners.
Naast het matchen van dromen, biedt het systeem namelijk de
mogelijkheid tot ondersteuning van en bijdrage aan de gemeen
schap. Denk hierbij aan een jongere, die zijn hulp aanbiedt om
een senior te helpen met het halen van boodschappen. Een student
kan bijvoorbeeld reageren op de oproep van een jongere met
een licht verstandelijke beperking, die moeite heeft met het
bijhouden van zijn administratie. Of het louter voor het gezel
schap is of een meer praktisch gerelateerde behoefte, de digitale
actie zal uiteindelijk het gebruik van de gemeenschappelijke
ruimtes binnen het gebouw intensiveren.
Het gebouw bevat een grote diversiteit aan gemeenschappelijke
ruimtes, waar de bewoners bij elkaar kunnen komen voor
verschillende activiteiten. Men kan denken aan ruimtes als een
kinderboerderij op het dak tot een siertuin zwevend midden in
de binnenplaats. Deze functies bieden de jongeren de kans om
een professionele bijdrage te leveren aan de gemeenschap,
bijvoorbeeld in de vorm van zorg of onderhoud. Deze bijdrage
aan de gemeenschap zal resulteren in waardering. Ook
verdienen zij hierdoor korting op hun huurlasten. De publieke
functies in de plint van het gebouw kunnen een maatschappelijk
karakter krijgen (het faciliteren van dagbestedingsactiviteiten),
waar deze jongeren actief in betrokken kunnen worden.
Resultaat
De Boogie Woogie is bedoeld om jongeren met een licht
verstandelijke beperking sociaal te stimuleren en hun potenties
te activeren in het gebouw. De professionele bijdrage aan de
gemeenschappelijke ruimtes, de Airbnb-woningen, de publieke
functies in de plint, maar voornamelijk ook aan de woongemeen
schap, is van groot belang voor hun ontwikkeling en zelfbeeld.
Zij zijn ook de jongeren, die nodig zijn om het geheel draaiende
te houden. Het label LVB is hier alleen van belang voor de zorg,
voor de mensen die hulp aanbieden: de zorginstellingen. Het
digitale deel van het systeem geeft, zonder de privacy uit het oog
te verliezen, de mogelijkheid om de sociale activiteiten van een
jongere met een licht verstandelijke beperking te monitoren.
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Ontsluiting

Een begeleider die een bepaald aantal jongeren in het woon
complex begeleidt, kan een data-analyse uitvoeren van de
sociale activiteiten van deze jongeren, om gerichter te kunnen
sturen als dat nodig blijkt te zijn.
Een nieuw concept zoals de Boogie Woogie vraagt om een
nieuwe benadering; dit geldt voor zowel zorgpartijen als
aanbieders van woningen. Met allianties tussen verschillende
zorgverleners kan de zorg in het wooncomplex gecoördineerd
worden. Door de kwaliteiten van alle bewoners van het gebouw
actief in te zetten, kan men de dynamiek van een gemeenschap
stimuleren. Hierdoor zal de zorgvraag op den duur verminderen.
Onderwerpen als eenzaamheid, nut, integratie, vriendschap en
woonwensen kunnen idealiter samen worden opgelost. Iedereen
bezit de potentie om te doen waar hij/zij van droomt. Soms is er
alleen een duwtje in de rug voor nodig.
Met het toegenomen gebruik van sociale media is ook de fysieke
band tussen de meeste stadsbewoners beperkt tot kennissen,
vrienden en collega’s. De Boogie Woogie zou beschouwd kunnen
worden als een gebouw, dat actief meedoet in de sociale
ontwikkeling/herstel van niet alleen de jongeren met een licht
verstandelijke beperking maar ook de ‘normale’ burger.
Vervolg
Het concept is zeer goed ontvangen door zowel de gemeente als
door verschillende zorgorganisaties. Het is een grote uitdaging
voor de gemeente om adequate en kwalitatieve huisvesting voor
haar kwetsbare groepen aan te bieden. Zij erkent dat het concept
kan bijdragen aan de uitvoering van haar beleidsdoelstellingen op
het gebied van wonen en zorg. De kansen voor de stad worden
momenteel met de gemeente verkend.
Gelijktijdig kijken we samen met de zorgorganisaties Philadelphia
en Amsta naar een eventuele doorontwikkeling van onze visie en
naar de implicaties die dat zal hebben voor de zorg en het zorg
personeel. Gezamenlijk wordt onderzocht waar kansen liggen
voor implementatie en hoe de nieuwe inzichten centraal komen te
staan bij ontwikkeling van toekomstige woonfaciliteiten.
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‘Domein overschrijdend samenwerken,
dat is de toekomst!’
Interview met Roel Steenbeek,
Zelfstandig adviseur en ‘corporatieman’
Veel mensen associëren Roel Steenbeek met woningcorporatie
Ymere. Dit is niet zo vreemd omdat hij tot eind 2013 voorzitter
van de raad van bestuur van Ymere was. Ook nu nog heeft hij een
sterke band met de corporaties. Steenbeek heeft verschillende
commissariaten bij corporaties en zorgorganisaties, en is
hiernaast werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van
toezicht, bestuur en advies.
Als geen ander kent Steenbeek de dilemma’s rondom sociale
woningbouw. ‘Corporaties staan voor de opgave een hele reeks
van kwetsbare doelgroepen te huisvesten. Dat is een complex
vraagstuk. De druk op het woonruimteverdelingssysteem in
Amsterdam van de specifieke doelgroepen, die een voorrangs
positie claimen, wordt steeds groter. Dit resulteert in strategische
dilemma’s voor de stad en de corporaties. Je gunt iemand met
een licht verstandelijk beperking een zelfstandige woning, maar
zo zijn er meer doelgroepen. En de wachttijd van de minder
kwetsbare inwoners kan onwenselijk hoog oplopen omdat andere
groepen voorrang krijgen.’
Volgens Steenbeek is het een politieke vraag aan de gemeente
en corporaties of men extra wil investeren en hoe men wenst toe
te wijzen. ‘Wil je voor een specifieke doelgroep iets kunnen
betekenen dan moet je dit politiek agenderen. Er zijn leden van
de Amsterdamse gemeenteraad die dit ook trachten te doen,
mede op verzoek van belangengroepen.’ Met het programma
Huisvesting Kwetsbare Groepen 2016 - 2018 lijkt de belangrijkste
agendering plaats te hebben gevonden. Steenbeek ziet dit als een
investeringskans. ‘Wanneer er gebouwd moet worden vanuit een
maatschappelijk opvatting, wordt er meteen naar de corporaties
gekeken, maar misschien zijn er ook wel andere partijen. Nieuw
bouw voor deze kwetsbare groepen, met weinig financiële ruimte
voor woonlasten, is alleen mogelijk wanneer een investeerder
bereid is rendement te laten liggen om deze groepen te helpen.’
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Steenbeek is van mening dat de gemeente investeerders ook
actief tegemoet moet komen. ‘Wanneer de gemeente iets wil
voor deze groepen, kan dit alleen maar wanneer men bereid is
de marktprijs voor de grond los te laten. Anders blijf je met deze
groep en andere groepen zitten.’ Hij vindt dat de gemeente
projecten ook als een experiment moet beschouwen, en
bijvoorbeeld ook soepeler moet om gaan met eisen en regels
rondom nieuwbouw. ‘De Olifantenkooi heeft voorbeelden laten
zien van experimenten die door de gemeente gefaciliteerd
zouden kunnen worden.’
Hoe heeft Steenbeek De Olifantenkooi ervaren? Heeft het
antwoorden gegenereerd voor dit complexe vraagstuk?
Steenbeek heeft met veel plezier geparticipeerd. Hij roemt de
grote betrokkenheid bij de doelgroep, zowel van ouders als de
jonge professionals. ‘Bruisende jongeren die leuke dingen
verzinnen, daar word ik altijd wel warm van. En er zaten zeker
bruikbare ideeën tussen.’
Het scenario LVB Boogie Woogie vond Steenbeek aantrekkelijk,
al zag hij ook knelpunten. ‘Het is fantastisch uitgewerkt en
gepresenteerd. Het werd als een komeet neergezet, alsof het uit
de hemel kwam vallen. Er zaten elementen in die zeker de
moeite waard zijn om verder te ontwikkelen. De trotse uitstraling
van het gebouw, de schaal, de mix van bewoners. De eigen
woning als onderdeel van iets groters. En de mogelijkheid om
elkaar binnen het gebouw te ontmoeten.’ Hij is wel van mening
dat het scenario nog onvoldoende ademt met de omgeving. ‘Het
is een op zichzelf staand gebouw waarbinnen veel gebeurt, maar
waar de betrokkenheid van de omgeving minder is uitgewerkt.
Hoe gaat de omgeving reageren op zo’n complex met diverse
bewonersgroepen?’
De schaal van het ontwerp vindt Steenbeek ook kwetsbaar.
Hierdoor is het moeilijker te financieren en te realiseren. ‘Maar
wanneer ik mijn netwerk hiervoor in kan zetten, ben ik zeker
bereid dit te doen. Het is namelijk wel een scenario dat ‘oud
denken’ doorbreekt.’
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Het meest logische en traditionele plan naar Steenbeek’s mening
is het scenario Gewoon wonen in de sociale context. ‘Het is een
voorbeeld van het aanpassen van bestaande voorraad. Als je
onrendabele investeringen dekt met andere, rendabele woningen,
dan is het een reële optie. Een visie op het vraagstuk en op een
gebouw heeft deze groep knap beredeneerd in het bestaande.
Ook is er goed gekeken naar een financieel optimale transformatie
van het gebouw.’ Het naar buiten brengen van installaties vond
Steenbeek een vorm van architectonisch slim denken.
Voor het scenario Sociale Toolbox ziet Steenbeek nog de meeste
mogelijkheden voor realisatie op korte termijn. ‘Redelijk zelf
standige woningen, maar toch in de buurt van mantelzorgers of
andere vorm van ondersteuning. Vergelijkbaar met woningen
zoals deze voor ouderen gerealiseerd worden. Ik acht dit wel
kansrijk in deze tijd.’
Wel heeft hij zich afgevraagd hoe reëel het is om een wijk als
Tuindorp Oostzaan hiervoor te kiezen. ‘Je hebt te maken met
beschermd vastgoed in een min of meer sektarische wijk die
minder openstaat voor nieuwkomers. Dit kan negatief werken
maar misschien ook positief.’ Het scenario is gebaseerd op
samenhorigheid in een wijk, dichtbij buren wonen, die iemand
met een licht verstandelijke beperking vertrouwen. ‘De kracht zit
hem in het acceptatievermogen van de wijk. Maar wanneer de
kwetsbare bewoners uit dezelfde wijk komen, kan het sektarische
van een wijk het concept juist versterken. Vaak is er in dit soort
wijken sprake van een gewortelde sociale controle waar kwetsbare
groepen baat bij hebben. Het kan ook er ook voor zorgen dat
jongeren op het rechte pad blijven.’ Deze manier van denken
spreekt Steenbeek aan. Hij acht het minder toepasbaar voor
wijken met beschermd vastgoed maar wel voor andere wijken.
Hoe ziet Steenbeek de huisvestingsmogelijkheden voor
jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking? Is het
nodig dat woningcorporaties en zorgaanbieders meer gaan
samenwerken?
‘In het verleden is dit vallen en opstaan geweest. Het bleek als
corporatie, de huisbaas, moeilijk grip te krijgen op partijen die
ondersteuning en begeleiding boden. Bij overlast komen
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omwonenden toch naar de corporatie met de eis hieraan iets te
doen. Goede afspraken maken met aanbieders om de overlast
voor omwonenden beheersbaar te houden bleek lastig te
organiseren.’ Steenbeek ziet hierin wel verandering en stelt dat
men het nu meer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet.
Een positieve ontwikkeling vindt hij. ‘Dit domein overschrijdend
denken en een andere manier van samenwerken is de toekomst.
Ik zie het nu op grote schaal gebeuren. Er ontstaat een nieuw
vertrouwen vanuit de gedachte dat tegenover elkaar staan niet in
het belang van de bewoner is. Die is daar niet mee geholpen.’ In
constructies van wonen onder voorwaarde van het afnemen van
begeleiding ziet Steenbeek dan ook heil. Maar het ontbinden van
een huurovereenkomst omdat een bewoner zich onttrekt aan
begeleiding vindt hij geen goed plan.
‘Woninguitzetting resulteert alleen in vergroting van de problemen.
Deze kwetsbare mensen moeten ook wonen. Wanneer ze er een
puinhoop van maken moeten ze het wel voelen, maar je wilt ze
ook niet op straat hebben. Dat is voor de persoon zelf een drama
maar uiteindelijk ook voor de samenleving.’

74

‘Als architect moet je ook nadenken
over hoe mensen samen leven.’
Interview met Adriaan Mout,
Architect en partner bij LEVS architecten
Architectenbureau LEVS architecten valt op door het brede
werkterrein. Het bureau is betrokken bij woningbouw, zorg- en
onderwijsgebouwen en stedenbouw in binnen- en buitenland.
De projecten lopen uiteen van seriematige woningbouw en
ontwerpen voor grote stedelijke gebieden tot scholen en
communitygebouwen in Afrika. Op de website is te lezen dat men
werkt vanuit het besef dat architectuur en stedenbouw grote
impact hebben op onze omgeving, op mensen, de samenleving
als geheel en het milieu. Adriaan Mout zegt hierover: ‘We zijn in
beginsel opgeleid tot techneut, maar ons vak heeft zo’n grote
sociaal- maatschappelijke impact, dat we juist moeten nadenken
over hoe mensen samenleven, wonen en werken. Dit maakt ons
vak ingewikkeld, maar ook heel uitdagend.’
Adriaan Mout is één van de drie partners van LEVS architecten.
Op uitnodiging van Architectuur Lokaal heeft hij de teams van
jonge professionals van De Olifantenkooi als mentor bijgestaan.
Met de doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking
en de uitdagingen waar die voor staan, was Mout niet bekend;
wel met zorgcomplexen. ‘Maar het ging vanuit de doelgroep niet
zo zeer om dergelijke intramurale instellingen. Dat was ook de
uitdaging om er geen zorgproject van te maken. Het gaat hier om
een reguliere woonvraag van een kwetsbare doelgroep. Voor de
ontwerpers in de teams was de doelgroep ook nieuw, waardoor
er uiteenlopende oplossingen kwamen. Dat is heel leuk.’
Het meest realistische scenario is volgens Mout Gewoon wonen
in de sociale context. ‘Dit concept van een business model voor
leegstaand zorgvastgoed op goede locaties in de stad, is heel
interessant.’ Het scenario gaat uit van een stapeling van functies
in het gebouw. De plint en de top met aantrekkelijke woningen
voor de markt genereren geld. De middenlaag is voor de doel
groep en wordt ingevuld met flexibele units, gebaseerd op de
vraag van de bewoners. Mout ziet hiervoor wel mogelijkheden.
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‘Je moet partijen vinden die hier potentie in zien. Uit ervaring met
dergelijke concepten in de stad is gebleken dat het ingewikkeld
is, maar het is niet onmogelijk.’
In het scenario brengt men de installaties naar buiten, waardoor er
binnen meer ruimte ontstaat. Aan de buitenkant ontstaat hierdoor
een brede galerij waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Over dit concept zegt Mout: ‘Dit is een interessante oplossing,
maar je legt nu de problemen naar buiten in plaats van naar binnen.
Er is onvoldoende nagedacht over technische haalbaarheid, die
heel complex is. Maar voor het concept is het heel sterk, omdat
hierdoor een brede galerij ontstaat voor ontmoetingen en match.’
Het hergebruik van bestaand zorgvastgoed spreekt Mout aan.
‘De renovatie die wordt voorgesteld is dermate ingrijpend, dat je
moet doorrekenen of die opweegt tegen sloop en nieuwbouw.
Maar deze gebouwen staan vaak op aantrekkelijk locaties en
hebben meestal een verbinding met de wijk. Wanneer je zo’n
gebouw weghaalt, duikt de markt erop en is de locatie niet meer
beschikbaar voor sociale woningbouw. Als je dit verspreid
liggende vastgoed wel kunt gebruiken, ontstaat er binnen de stad
een natuurlijke spikkeling van huisvesting van kwetsbare groepen.
Daarnaast is er binnen het gebouw een spikkeling: je mixt de
commercie in de plint en duurdere woningen op de top met
sociale woningen in de middenlaag. Vanuit de kwetsbaarheid
van de doelgroep is de zonering binnen het gebouw ook prettig.
Men kan van private ruimtes naar beschermde ontmoetingen op
de galerij en vanuit daar verder de stad in. Naast de gewenste
mix en match zorgt deze gelaagdheid ook voor financiële levens
vatbaarheid. Dat maakt dit scenario heel intelligent.’
In het scenario Sociale Toolbox vindt Mout de analyse van het
probleem heel scherp. ‘Eigenlijk wordt hierin een nog betere
spikkeling van de doelgroep voorgesteld. Men gaat uit van de
veronderstelling dat binnen een hechte gemeenschap in een
bepaalde wijk acceptatie en bescherming van kwetsbare groepen
sterk is.’ Als locatie is gekozen voor Tuindorp Oostzaan. Mout:
‘Deze locatie is vanwege het beschermde vastgoed in essentie
niet realistisch. Ik heb de deelnemers wel uitgedaagd om
hierover door te denken. De bouwkundige uitwerking was ook
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ambitieus en best lastig.’ Het team heeft het scenario vervolgens
aangevuld met concepten voor een locatie in Buitenveldert, waar
bij bestaande flats worden uitgebouwd tot gedeelde woningen.
Dit deed Mout denken aan de zogenaamde Friends woningen 1,
die aan studenten en starters worden aangeboden. ‘Doordat je
het grootschalig aanpakt, is het bouwkundig en financieel mogelijk
en ook voor commerciële verhuur interessant.’
Een ander idee is het creëren van woningen bovenop garageboxen:
achter wordt voor. Mout vindt dit een leuk voorbeeld van out of
the box denken. ‘Conceptueel is het interessant, omdat je de
achterkant van een gebouw tot leven brengt. Een plek waar het
anders eerder onveilig kan zijn. Ik vraag mij echter af of het een
geschikte woning voor mensen met een licht verstandelijke
beperking oplevert. Je zet kwetsbare mensen op een kwetsbare
plek met minder mogelijkheden tot menging en integratie.’
Constructief acht Mout het idee haalbaar, maar planologisch ziet
hij wel problemen. ‘De bestemmingsplannen voorzien er niet in
en een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan zal
waarschijnlijk resulteren in protest van omwonenden. Het zal
lastig zijn om een wijk te vinden waar voldoende draagvlak is.’
Ook over het derde scenario LVB Boogie Woogie is Mout
enthousiast. ‘Dit is met veel fantasie gedaan. De behoeftepiramide
van Maslov 2 vermengen met het schilderij van Mondriaan is als
metafoor heel sterk. De jongens van dit team zijn ook erg
enthousiast. Ik heb met veel plezier met hen zitten sparren.’
In dit scenario zijn veel elementen met elkaar verbonden. Het
team ontwikkelde voor een specifieke locatie aan de Hoogte Kadijk
een concept voor een nieuw gebouw. Het project is stedenbouw
kundig verbonden met de omgeving in de vorm van horeca in de
plint en de mogelijkheid tot een hardlooprondje. ‘Ze hebben van
alle teams wellicht het meest als architecten nagedacht, het stukje
stad in een groter verband gezien’, aldus Mout. ‘Het is een
ambitieuze plek die je ook prima anders kan vermarkten.’
Mout vindt wel dat het team iets te veel is blijven hangen in de
metafoor, in die zin dat het ook een bouwkundig concept moest
worden. ‘Het schilderij zie je terug in de gevel. Er is nagedacht
over de verankering op de plek, maar het gebouw staat er
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uiteindelijk wel als een gesloten doos. Er is veel aandacht besteed
aan wat er binnen gebeurt, maar wellicht ontstaat er te weinig
verbinding met de maatschappij.’
In het scenario worden mogelijkheden ontworpen voor een
digitale en fysieke match tussen de verschillende inwoners
binnen het gebouw. Het grid is zo ontworpen, dat er gevarieerd
kan worden met de grootte van de units. ‘Het ontwerp is
architectonisch en bouwkundig heel pretentieus en toont een
letterlijke vertaling van gemixte connecties binnen een gebouw.
Het is een community in de stad. Als architecten hebben zij
nagedacht over structuren die flexibel zijn. Dit is een pré. Ik heb
veel waardering voor de ambities van dit team.’
Samenvattend is Mout verrast door de breedte van oplossingen
die wordt aangedragen. ‘Het gaat hier over een kwetsbare groep
die alle aandacht verdient. Een gerichtere en meer doordachte
toewijzing van woningen zou in het algemeen een eerste start
moeten zijn. De oplossingen van de teams zijn een volgende stap
bij het nadenken over dit maatschappelijke vraagstuk en verdienen
een vervolg.’

1. Het ‘Friends-concept’ is geïnspireerd op de woonvorm in de
televisieserie Friends, waarbij je samenwoont met je vrienden.
Dit betekent dat één woning geschikt is voor twee eenpersoons
huishoudens met ieder hun eigen huurcontract. De appartementen
zijn zodanig ontworpen dat de bewoners beschikken over twee
ruime gelijkwaardige slaapkamers en gemeenschappelijke ruimten
zoals woonkamer, keuken en badkamer.
2. De behoeftepiramide van Maslow is een door Abraham Maslow
in 1943 gepubliceerde hiërarchische ordening van behoeften.
Maslow stelde dat elk levend wezen dezelfde behoeftes nastreeft.
Wanneer aan een behoefte voldaan is, schuift het individu op naar
een volgend niveau. Wanneer een trap ontbreekt of wegvalt zal
het individu opnieuw aan deze behoefte moeten voldoen voordat
hij verder kan stijgen. Het is niet mogelijk om bepaalde niveaus
over te slaan.
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‘Als ze nergens wonen, kan je ze ook niet helpen.’
Interview met Zjaak Maas,
Senior Beleidsadviseur Amsta Karaad
Amsta Karaad is één van de drie grootste zorgaanbieders voor
mensen met een verstandelijke beperking in Amsterdam. Er
wonen mensen in voorzieningen vanuit de Wet Langdurige Zorg
(WLZ) maar Amsta biedt ook ambulante ondersteuning aan
(jong)volwassenen die zelfstandig wonen. Vanuit deze expertise
was Zjaak Maas betrokken als mentor bij De Olifantenkooi. Hoe
heeft hij dit ervaren? ‘Het was een geweldig project, met ideeën
met toekomstperspectief. En het is fantastisch om met deze jonge
professionals te werken.’
In alle drie de scenario’s ziet Maas sterke punten. De LVB Boogie
Woogie onderscheidt zich door zijn grootschaligheid. ‘Bij deze
grootschaligheid had ik eerst mijn twijfels, maar het scenario heeft
mij overtuigd. Door de omvang is er veel adaptievermogen van
bewoners om mogelijk afwijkend gedrag te absorberen, dit
vergroot de inclusiemogelijkheden. De interne mogelijkheid om
te matchen op belangstelling, interesse, behoefte aan, zin in, vind
ik een verrijkend concept.’
Ook het idee van het ‘optoppen’ van woningen uit het scenario
Sociale Toolbox vindt Maas sterk. ‘Hierdoor ontstaat er een win-
winsituatie voor de huidige bewoners. Door te renoveren en alle
voorzieningen op de benedenverdieping te situeren ontstaat er
een levensloopbestendige woning. Door optoppen is er plek voor
een woning voor iemand met een licht verstandelijke beperking.
Wanneer dit niet een anonieme bewoner is, maar iemand uit het
sociale netwerk in de wijk, dan is de kans van slagen heel groot.’
Volgens Maas draagt dit bij aan de gewenste sociale inclusie.
Enthousiast is Maas over het idee om woningen bovenop
garageboxen te bouwen, uit hetzelfde scenario. ‘Het toeval wil
dat ik woon in Buitenveldert. Naarmate het idee zich ontwikkelde,
werd ik er steeds enthousiaster over. De wijk kan het aan, omdat
het een wijk is waar weinig zorgvoorzieningen zijn en waar nog
weinig kwetsbare mensen wonen.’
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Het scenario Gewoon wonen in een sociale context, waarbij oud
zorgvastgoed een facelift krijgt, vindt Maas ook interessant. ‘Het
is natuurlijk geweldig wanneer je vastgoed, dat gebouwd is met
gemeenschapsgeld, op deze manier kan renoveren. De
combinatie van winkels, sociale functies maar ook dagbesteding
in de plint en penthouses op de top, biedt mogelijkheden om het
ook financieel haalbaar te maken.’ Verrassend is ook het idee de
installaties naar buiten te halen, zodat er binnen meer ruimte
ontstaat. En door de looproutes en trappenhuizen zo vorm te
geven, dat er ruimte ontstaat voor ontmoetingen tussen bewoners.
Moeten we spreken van aparte woningen voor mensen met een
licht verstandelijke beperking? ‘Wanneer wij met partijen praten
over nieuwbouw en zij vragen mij hoe speciaal die appartementen
moeten zijn, dan antwoord ik altijd met ‘niet’. Speciaal bouwen is
niet zo zeer nodig. Er moeten wel woningen zijn, maar de wijze
waarop de ondersteuning en sociale verbinding georganiseerd
wordt, is cruciaal voor het je kunnen redden in de samenleving.
Het gaat om de combinatie.’ Maas ziet het hebben van een dak
boven het hoofd als een vorm van risicomanagement. ‘Zonder
ontstaan sneller problemen. En als ze nergens wonen, kan je hen
ook niet helpen.’
Maas is een voorstander van het gespikkeld wonen. Dit betekent
dat je kwetsbare bewoners niet clustert, maar verspreid in de
wijk tussen reguliere bewoners laat wonen. Om het voor de
zorgaanbieders mogelijk te maken om efficiënt en effectief
ondersteuning aan te bieden, moet het spreidingsgebied niet al
te groot te zijn. ‘Er ligt een opdracht voor de gemeente,
corporaties en zorgaanbieders om op wijkniveau de regie te
pakken op de huisvesting van deze groep. Doe je dit niet, dan
wonen deze mensen overal en nergens en kun je dus ook de
zorgstructuur niet organiseren. Dan komen mensen tekort.’
Volgens Maas vraagt de toekomst om initiatieven op wijkniveau.
Op dit lokale niveau moet het mogelijk zijn om partijen aan elkaar
te verbinden. Naast de zorgaanbieders ziet hij ook voor algemene
en welzijnsvoorzieningen een rol in de ondersteuning. ‘Bij gespik
keld wonen moeten in de wijk ook andere concepten zijn voor
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aanleunen of binnenlopen. Dit kan bijvoorbeeld het huis van
de wijk zijn of er kan aansluiting gezocht worden bij een Wet
langdurige zorg voorziening. Gezamenlijk vormen zij het
benodigde vangnet.’
Hoe ziet Maas de rol van de zorgaanbieders? ‘We zijn met de
woningcorporaties op zoek naar constructies voor een andere
woningtoewijzing, namelijk in combinatie met ondersteuning.
Je woont hier, en je neemt ook zorg af. Wanneer je een keer een
aanbod weigert, dan krijg je nog eenmaal de keuze voor een
andere zorgaanbieder. Maar wanneer je je niet meer openstelt
voor begeleiding, dan verlies je je woning.’ Of dit juridisch haalbaar
is, dient nader onderzocht te worden. Maar Maas zoekt naar de
bereidheid deze mogelijkheid te bekijken. ‘Ik zou willen dat
bestuurders het risico nemen en zeggen “dit gaan we gewoon
samen doen”. Nieuwe vormen vinden waarin gemeente,
zorgaanbieders en corporaties er gezamenlijk voor gaan staan.’
Maas ziet de woningcorporaties als de belangrijke partij. ‘Deze
mensen behoren tot doelgroep van de corporaties. Ze staan
ingeschreven als woningzoekenden. Ik zeg altijd: u krijgt er een
nieuwe groep klanten bij, die voorheen door de Wlz werd
opgevangen maar nu niet meer. Nu moet u ze huisvesten. Wees
nou slim en maak een deal per wijk met zorgaanbieders over hoe
je dat gaat doen. In plaats van dat je regulier woningen toewijst, is
het verstandig om er over na te denken en een koppeling te maken
tussen huur en ondersteuning. Om ellende later te voorkomen. Of
om te voorkomen dat een aanbieder zegt dat hij geen ondersteuning
meer kan leveren in een bepaalde uithoek.’
Maar hoe zit het dan met het eigen vastgoed van de zorgaanbieders?
Maas benadrukt dat de zorgaanbieders niet veel vastgoed in eigen
beheer meer hebben. In het verleden zijn er ontwikkelingen
geweest, waardoor vastgoed is afgestoten. Het bestaande vastgoed
is volgens Maas niet altijd geschikt om mensen met een licht
verstandelijke beperking te huisvesten. ‘In de panden is vaak een
gebrek aan privacy. Het uitgangspunt is altijd het wonen op de
groep geweest, met gezamenlijke huiskamers en badkamers.
Individualisering en daarmee behoefte aan privacy speelt ook bij
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andere doelgroepen in de zorg. De scenario’s uit deze Olifantenkooi
laten mij nu ook met andere ogen naar de huidige huisvesting
kijken.’
Volgens Maas is het renoveren van dergelijk zorgvastgoed naar
meer individueel wonen mogelijk, maar vraagt het om investe
ringen die zorgaanbieders zich niet kunnen veroorloven.
Hiervoor moeten allianties met investeerders worden gezocht.
‘Huisvesting voor deze doelgroep vraagt een creatieve benadering,
zoals De Olifantenkooi heeft laten zien. Mensen huisvesten op basis
van sociale verbinding en niet op basis van een hulpvraag, maken
van een gebouw een leefbare omgeving voor alle bewoners.’
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‘Wanneer je geen ambitie hebt, verandert er ook niets’
Interview met Femke Roosma,
Raadslid Groen Links, gemeente Amsterdam
Femke Roosma, vice fractievoorzitter en raadslid voor Groen
Links, heeft een duidelijke ambitie: zij wil van Amsterdam de
meest sociale stad van Nederland maken. Op de website van
Groen Links beschrijft ze haar motivatie: ‘Zorg voor kwetsbare
groepen in onze samenleving is voor mij geen zaak van barm
hartigheid, maar een kwestie van rechtvaardigheid. Knokken
voor wat kwetsbaar is, zie ik als een sociale plicht.’ Haar huidige
portefeuilles armoede, zorg en welzijn en financiën sluiten hier
goed bij aan.
Hoe raakte zij bij De Olifantenkooi betrokken? ‘Ik kende Archi
tectuur Lokaal niet, maar ben uitgenodigd door KansPlus om als
woordvoerder Zorg de teams van jonge professionals te
informeren over de politieke context. Het was leuk om op deze
manier bij de start van de scenario’s betrokken te zijn.’
Omdat zij de uitwerking van de scenario’s nog niet gezien heeft,
spreken we haar met name over het Programma Huisvesting
Kwetsbare groepen 2016 - 2018, dat onlangs door de gemeente
raad is vastgesteld. ‘Het is een programma van het College van
Burgemeester en Wethouders, opgesteld vanuit de afdeling
Wonen. Ik was niet direct betrokken als woordvoerder, maar ik
vind het zeker belangrijk dat dit programma is vastgesteld.’
In het programma beschrijft het College het voornemen om de
komende drie jaar circa drieduizend woningen per jaar voor
kwetsbare doelgroepen te realiseren. ‘Mijn zorg is dat het te
ambitieus is. Dit wordt vanuit de coalitie ook gedeeld. We willen
dit met elkaar, maar is het wel realiseerbaar? Maar wanneer je
geen ambitie hebt, verandert er ook niets.’ Roosma vindt het dan
ook dapper dat het College het programma zo heeft vormgegeven.
‘Het is een heel breed programma. Het gaat niet alleen over
mensen met een licht verstandelijke beperking maar ook over
gezinnen, dak- en thuislozen en statushouders. Het dossier Wonen
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in Amsterdam is zo ingewikkeld. Het gaat om een verdeling van
schaarste; iedereen wil in Amsterdam wonen. Als de wet van de
markt geldt, komen de kwetsbare doelgroepen er niet makkelijk
tussen. Het is terecht denk ik, dat de politiek hier aandacht voor
heeft.’
De uitvoering van het programma ligt voor een groot deel bij de
woningcorporaties. ‘Afspraken met de corporaties over te
realiseren sociale woningbouw, inclusief woningen voor kwets
bare doelgroepen, zijn er altijd gemaakt. Probleem is dat er geen
sanctie is wanneer men deze afspraken niet nakomt. De corporaties
hebben vanuit hun sociale doelstelling zeker de intentie om de
afspraken te realiseren. Maar wanneer er helemaal niet meer
gebouwd wordt, dan komen deze groepen ook niet aan bod.’
Is de sociale doelstelling van de corporaties zoek geraakt in de
markt? ‘Ja, ik vind van wel. Vanuit het kabinet staat er druk op de
corporaties. De verhuurdersheffing, Europese regels voor
inkomensgrenzen, corporaties moeten aan allerlei eisen voldoen.
In het verleden was het makkelijker voor woningcorporaties,
toen de vastgoedmarkt op zijn top was, met bijvoorbeeld
kantoren of duurdere woningen geld te generen om sociale
woningbouw te financieren.’, aldus Roosma, ‘Maar na het
instorten van de markt werd dat moeilijker. Nu de markt aantrekt
komt er weer ruimte voor investeringen. Daarnaast zijn er in het
verleden door de corporaties ook keuzen gemaakt, die in strijd
waren met hun sociale doelstelling, zoals grote investeringen en
het toekennen van hoge salarissen. Die hebben er mede voor
gezorgd, dat zij nu klem zitten.’ Roosma hoopt dat het aantrekken
van de woningmarkt mogelijkheden biedt voor de uitvoering van
het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen 2016 - 2018.
Is zij van plan om vanuit de oppositie druk te leggen op de
uitvoering? ‘Dat is wel de bedoeling. Doordat het nu duidelijk
opgeschreven is, kan je goed de vinger aan de pols houden.
Niet dat door het te agenderen de realisatie zeker is gesteld,
maar zo houdt het wel de bestuurlijke aandacht. Wanneer deze
aandacht er niet is, is er ook geen ambtelijke aandacht, geen
aanjager en ook geen uitvoering. Het is onze rol om het steeds
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maar weer te agenderen. En wanneer het niet gerealiseerd
wordt, om vragen te stellen waarom het niet gelukt is.’ Roosma
heeft de afgelopen jaren mooie voorbeelden van kleinere
projecten gezien in de stad. Maar de grootschaligheid van het
huidige programma is opvallend, ambitieus en positief. ‘Men had
ook kunnen kiezen voor de helft van het aantal woningen, maar
dat is niet gedaan. Natuurlijk ondersteunt de gemeente in de
financiering. Vanuit de stad wordt er fors geïnvesteerd. Dit maakt
dat het kan. Corporaties kunnen dan makkelijker meedoen.’
Het verschil met voorgaande jaren, aldus Roosma, is de collectieve
bewustwording dat er iets moet gebeuren. Het huidige programma
kan hiervoor een breekijzer zijn. ‘Mogelijk dat de aantallen niet
worden gehaald, maar er gebeurt in ieder geval iets.’
Naast schaarste wat betreft grond en woningen, is er voor de
kwetsbare doelgroepen ook schaarste aan goede locaties. ‘Je
kan een stuk grond vrijmaken en er een groot aantal container
woningen op plaatsen. Dan heb je het ook geregeld. Maar dat
werkt natuurlijk niet. Deze doelgroepen vragen om een rustige
omgeving met voldoende andere mensen in de buurt. Een wijk
waar men zich veilig voelt en met een klimaat waarin mensen
bereid zijn buren op te vangen.’
Het afgelopen jaar zijn, vanuit het principe housing first, Herstart
Studio’s in de stad gebouwd. Dit zijn zelfstandige woningen voor
mensen die vanuit de maatschappelijke opvang door- of
uitstromen. Uiteindelijk bleken er veel minder gebouwd te zijn
dan de bedoeling was. Niet de politieke of bestuurlijke wil was
hier debet aan, maar het gebrek aan goede locaties. ‘Men kon
gewoon niet de geschikte plekken vinden. Omwonenden zijn niet
per sé voor. Er is toch vaak angst voor overlast of daling van de
huizenprijzen.’ Geschikte locaties vinden zal ook in het huidige
programma een uitdaging zijn.
Hoe denkt Roosma over de combinatie huren en het accepteren
van ondersteuning? Is het wenselijk en ook mogelijk mensen de
huur te ontzeggen, wanneer zij zich onttrekken aan professionele
begeleiding? ‘De woningen creëren we wel voor een bepaalde
groep. Maar iemand uit zijn huis zetten kan niet zo maar.
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Bovendien is er een scheiding van wonen en zorg. Woningen
voorwaardelijk maken aan het accepteren van zorg acht ik niet
wenselijk. Ervaringen binnen de maatschappelijke opvang hebben
laten zien dat dit niet werkt.’
Roosma gelooft meer in housing first. Het vanuit een zelfstandige
situatie verder ondersteunen door het creëren van het benodigde
vangnet. In de wijk, met werk of dagbesteding, met een persoonlijk
netwerk aangevuld met professionals. ‘Dat is de juiste route. Dit is
jouw huis en vanuit hier gaan we samen verder en niet anders om.’
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‘Met elkaar kijken naar mogelijkheden,
daar verwacht ik veel van.’
Interview met Nelly Duijndam,
Raadslid SP, gemeente Amsterdam
Nelly Duijndam is al jaren actief in de Amsterdamse politiek.
Huisvesting is hierin steeds haar thema geweest. Duijndam was
bijvoorbeeld betrokken bij de poging om ouderenwoningen in
voormalig verpleeghuis De Wittenberg mogelijk te maken. Ook
heeft zij zich hard gemaakt voor bewonersparticipatie bij bouwen rennovatieprojecten. Duijndam zet zich in voor zorg en welzijn.
Ze hoopt ‘dat Amsterdammers de zorg krijgen die ze nodig hebben
via kleinschalige voorzieningen in hun eigen buurt.’ De Olifanten
kooi sloot mooi aan bij haar interesses.
Over het onlangs vastgestelde Programma Huisvesting Kwetsbare
Groepen 2016 - 2018 zegt ze: ‘Het is heel goed dat dit programma
er nu ligt, maar ik ben bang dat het totaal van 9900 woningen over
drie jaar nog steeds niet genoeg is. We hebben veel kwetsbare
groepen in Amsterdam. Ik ben van mening dat we als stad meer oog
moeten hebben voor de specifieke behoeften van de verschillende
groepen. Initiatieven vanuit de groepen moeten we stimuleren en
faciliteren, zodat ze ook verwezenlijkt kunnen worden. Want wat
mensen zelf aan ideeën aandragen sluit vaak beter aan.’
Worden raadsleden benaderd met eigen initiatieven? ‘We worden
wel benaderd, maar tot nog toe niet met een initiatief specifiek
voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ik verwacht
veel van het met elkaar kijken naar mogelijkheden, zoals in deze
Olifantenkooi is gedaan. Ik ben er van overtuigd dat daar goede
ideeën uitkomen. Dan is het heel belangrijk om te kijken hoe we
dat kunnen verwezenlijken.’
Is Duijndam voornemens om vanuit de raad druk te zetten op de
uitvoering van dit programma? ‘We zitten er wel bovenop. Juist nu,
met de veranderingen binnen de Wmo is het belangrijk om het goed
te blijven volgen en om resultaten te vragen. Het is een ambitieus
programma, maar we willen het wel werkelijk gaan uitvoeren. Ik
ben er ook wel een trots op dat we dit zo willen en gaan doen.’
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Johan de Vries, beleidsmedewerker Zorg van de gemeente
Amsterdam speelt met het idee de drie scenario’s uit De Olifanten
kooi te gebruiken om partijen te prikkelen actief mee te denken
over oplossingen, aansluitend op het gemeentelijke programma.
Vindt Duijndam dit een goed idee? ‘Ik vind wel dat je dit soort
dingen moet doen als gemeente. De concepten die de teams van
De Olifantenkooi ontwikkeld hebben, laten zien dat er goede
ideeën met mogelijkheden zijn. Ook voor de andere kwetsbare
doelgroepen zou deze aanpak ideeën kunnen opleveren.
Vervolgens kunnen we gezamenlijk bekijken welke ideeën er
uitgediept kunnen worden. Hiervoor heb je een combinatie van
de gemeentelijke afdelingen Wonen en Zorg nodig. Het gaat er
natuurlijk om dat mensen zo goed mogelijk op hun eigen manier
kunnen wonen. Je kan deze mensen niet loslaten, zij hebben hulp
nodig met het vinden van passende woonruimte voor hen.’
Hoe ziet Duijndam de rol van de woningcorporaties? ‘Het is de
vraag of de corporaties de know how hebben, weten wat nodig is.
Dat betwijfel ik. Natuurlijk moeten zij mensen huisvesten, maar
zijn zij gespecialiseerd om bepaalde groepen te huisvesten? In
die zin denk ik dat je het niet alleen aan de corporaties moet
overlaten. We hebben ze natuurlijk wel nodig. De wet zegt dat
wanneer je een licht verstandelijke beperking hebt, je net als
ieder ander op WoningNet moet gaan zoeken. Dat maakt het lastig.
Er zijn mensen die prima via WoningNet een woning vinden,
maar er is ook een grote groep die daar begeleiding bij nodig
heeft. En daar kan de woningcorporatie niet voor zorgen. Ik denk
dat we met elkaar dit soort problemen moet oplossen en niet
door middel van regels. Wanneer je een aparte toeleiding
organiseert, moet je dit voor alle groepen doen. Dat is onhaalbaar.
Voor ouderen worden wooncoaches ingezet om hen te bevragen
en te begeleiden. Iets dergelijks zou je voor deze groep ook
kunnen doen.’
Duijndam ziet eerder een rol voor de wijkzorgnetwerken. ‘Het is
ontzettend belangrijk dat in de buurt, in de wijk duidelijk is wat er
allemaal aan voorzieningen is, waar mensen aan deel kunnen
nemen. De wijkzorgnetwerken hebben hier goed zicht op. Zij
moeten ook zicht hebben op wat er nodig is. Ik merk dat dat nog

92

niet helemaal het geval is, dat bepaalde groepen nog niet goed in
beeld zijn.’
Vanuit de zorgaanbieders wordt hier actief aan gewerkt door de
Anders Kijken en Anders Doen teams. Hierin zijn per stadsdeel
ambulante begeleiders van mensen met een licht verstandelijke
beperking vertegenwoordigd. Er wordt veel geïnvesteerd om een
goede aansluiting met de wijkzorgnetwerken te krijgen.
Duijndam zegt hierover: ‘In de toekomst zal ondersteuning moeten
beginnen bij de wijkzorgnetwerken en in het bijzonder bij de
Wijksteunpunten Wonen. Vanuit deze steunpunten kan de onder
steuning bijzonder gemaakt worden. Niet altijd is die gespeciali
seerde begeleider nodig. Het helpt wanneer mensen mee kunnen
gaan in basis voorzieningen. Maar dan moet je er een goed oog
voor hebben en er voor open staan. Het is natuurlijk beter
wanneer je ondersteuning in de wijk kunt vinden. Dat is een veel
prettiger. Ik hoop heel erg dat we dat van de grond gaan krijgen.’
Kan Duijndam kort reageren op elk van de drie scenario’s uit De
Olifantenkooi? ‘Het scenario Sociale Toolbox, waar onder andere
woningen op garageboxen gebouwd worden, vind ik heel creatief,
onbenutte ruimtes gebruiken. Eigenlijk een heel slim idee als het
qua constructie kan.’ Verdichten van wijken door nieuwe woningen
bovenop bestaande woningen? ‘Ik denk dat het allemaal goede
ideeën zijn. De bescherming van de omgeving, van huizen erom
heen, of er onder spreken mij zeer aan.’
Renovatie van bestaand zorgvastgoed waar na fors renoveren
individueel wonen mogelijk is, zoals in het scenario Gewoon wonen
in een sociale context? ‘Renovatie is nodig en gebeurt al. Ik zou
graag zien dat er een combinatie gemaakt kan worden van
meerdere doelgroepen bijvoorbeeld met ouderen. Dat kan men
iets voor elkaar beteken, wederzijds op elkaar letten.’
En de matchmaker uit het scenario LVB Boogie Woogie? ‘Heel
goed om moderne technieken hiervoor te gebruiken. Aan de
ene kant vind ik de sociale media heel vluchtig en oppervlakkig.
Je ziet elkaar minder. Maar aan de andere kant merk ik dat het
ook meerwaarde heeft. Op deze manier contact maken is
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laagdrempeliger, het is minder indringend dan wanneer je bij
iemand aan moet kloppen. Ik zie daar wel wat in, het kan heel
goed tot contact leiden. Het eerste contact is toch altijd het lastigste
en moderne technieken maken dat makkelijker. Dat is winst.’
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LVB Festival
Op 26 november vond het eerste LVB-festival in Amsterdam
plaats, geïnitieerd door het LVB Expertisenetwerk Amsterdam.
Het Expertisenetwerk bundelt kennis, ervaring en expertise op
het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding van
mensen met een (licht) verstandelijke beperking en bijkomende
problematiek.
Tijdens het festival konden experts, hulpverleners, cliënten en
hun ondersteuners elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
Het avondprogramma was gericht op mensen met een licht
verstandelijke beperking, ouders, familie en vrienden. De teams
van De Olifantenkooi presenteerden in de middag hun plannen.
’s Avonds vroegen zij jongeren met een licht verstandelijke
beperking naar hun woonwensen, en testen zo het realiteits
gehalte van hun scenario’s.
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Plenair middagprogramma LVB-festival
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Teams van De Olifantenkooi bevragen de doelgroep over hun ideale
woonomgeving tijdens het avondprogramma
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Woonwensen genoteerd
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Wat is De Olifantenkooi?

De Olifantenkooi is een denktank van Architectuur Lokaal voor
jonge professionals in ruimtelijke opgaven. De werkwijze kent
vele varianten, maar bestaat altijd uit een reeks bijeenkomsten/
intensieve workshops waarin wordt gewerkt aan creatieve
oplossingen in actuele opgaven en processen. Om een optimale
kruisbestuiving tot stand te kunnen brengen, sturen we - door
middel van cases - nadrukkelijk op het ontwikkelen van nieuwe
(ontwerp- en financiële) concepten. Voor optimale feedback en
grotere kansen op een vervolg betrekken we zoveel mogelijk
potentiële opdrachtgevers, mediapartners en andere
deskundigen. De deelnemers aan De Olifantenkooi zijn elke
editie andere.
De eerste doelstelling is om in nauwe samenwerking tussen
verschillende disciplines nieuwe inzichten en nieuwe contacten op
te doen. Ten tweede: het zoeken naar realiseerbare oplossingen,
generiek of specifiek, op korte of lange termijn.
Eerder werkten jonge professionals binnen De Olifantenkooi onder
andere aan scenario’s voor krimpgebieden (self-commissioned),
leegstand (in opdracht van de gemeente Amsterdam) en zorg (in
opdracht van Philadelphia). Van de 12 scenario’s die binnen deze
drie ‘kooien’ zijn ontwikkeld, zijn er inmiddels zes opgenomen in
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de innovatieve Toolbox Financieringsconstructies van Agentschap
NL (nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) van het
Ministerie van EZ. In 2013 ontwikkelde De Olifantenkooi samen
met jonge kunstenaars een nieuw plan voor het winkelgebied van
Staphorst in opdracht van stichting het instituut en de gemeente
Staphorst.
Hiernaast zijn er buitenlandse uitwisselingen geweest, onder
andere met Duitsland (2012: Elefantenkäfig i.s.m. de Nederlandse
ambassade in Düsseldorf) rond het thema herbestemming van
grote fabriekscomplexen in de stad, met Spanje (2013: Jaula de
los Elefantes i.s.m. IAAC Barcelona) over zelfredzaam vastgoed
en met Turkije (2014/2015: Fil Kafesi, i.s.m. Ankara Architecture
Center en ONZ). De meest recente editie was een verkenning
naar mogelijk hergebruik van de Koepelgevangenis in Breda. De
oplossingen werden o.a. gepresenteerd bij de Provada en aan
alle medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf.
De projecten worden gerealiseerd met bijdragen van de probleem
eigenaren en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De buiten
landse expedities worden mede gesteund door de ambassades,
ministeries of bedrijven in de respectievelijke landen. Mentoren
ondersteunen de deelnemers met hun rijke ervaring.
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Colofon

Wonen in een kelderbox. (Betere)Woonmogelijkheden voor
jongeren met een licht verstandelijke beperking is een verslag van
vijf bijeenkomsten van De Olifantenkooi, het platform voor jonge
professionals in de bouw van Architectuur Lokaal. In opdracht
van KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten,
organiseerde Architectuur Lokaal vier bijeenkomsten van De
Olifantenkooi, waarin drie teams een onderzoek deden naar
alternatieve woonvormen voor jongeren met een licht
verstandelijke beperking. Zij presenteerden hun plannen tijdens
het LVB-festival in Amsterdam op 26 november 2015. Deze
publicatie is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
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