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Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam 

 

Veel gehoord en gelezen is dat “inzet op leefbaarheid” geen verantwoordelijkheid en 

kerntaak meer is van woningcorporaties. “Handen af van de wijk”  en “laat het vooral 

aan bewoners over” zijn uitspraken die regelmatig aan de orde zijn. Het is inderdaad 

een moment van verandering. Om die verandering goed te duiden geven de 

Amsterdamse woningcorporaties graag aan wat zij wel zien als kerntaak en welke rol 

en samenwerking zij zien in de wijk.  

In dit memo geven zes Amsterdamse corporaties (de Alliantie, de Key, Eigen Haard, 

Rochdale, Stadgenoot en Ymere) aan wat hun bijdrage in de komende jaren is op het 

gebied van leefbaarheid, aan enerzijds de centrale stad en het gemeentebestuur van 

Amsterdam, en anderzijds aan degenen die wonen of werken in de buurten van 

Amsterdam. Wij gaan in op hoe wij als corporaties willen samenwerken aan leefbare 

wijken en welke keuzes wij daarin samen met onze collega-buurteigenaren willen 

maken. 

 

Samen verantwoordelijk voor leefbaarheid 

De woning en de woonomgeving bepalen de kwaliteit van wonen. Daarom geven wij 

als corporaties hoge prioriteit aan het investeren in leefbare wijken. In veel buurten 

waarderen bewoners de leefbaarheid positief, zonder dat extra inzet wordt gevraagd. In 

die buurten willen wij gewoon een goede ‘huisbaas’ zijn.  

 

Er zijn ook buurten waar wel een actieve inzet op leefbaarheid nodig is om de 

woonomgeving voor verhuur en verkoop van woningen op het gewenste niveau te 

brengen. Dat vraagt om een gezamenlijke inspanning van bewoners, gemeente, 

corporaties en zorg- en welzijnspartijen in het beheer. Samen met deze partners zorgen 

wij er voor dat de directe woonomgeving schoon en opgeruimd, heel, veilig en 

toegankelijk is. En dat bewoners prettig wonen zonder overlast van elkaar te 

ondervinden. Als bewoners en corporaties samen goed zorgen voor de algemene 

ruimten en de zichtbare (privé) buitenruimten in complexen, zijn de wooncomplexen 

‘leefbaar’ en is het er prettig wonen. Daarnaast activeren en ondersteunen wij het 

eigenaarschap van bewoners en ondernemers die aan de slag willen met het goed 

houden of verbeteren van de leefbaarheid van de eigen woonomgeving. Als wij in 

buurten investeren, doen we dit voor de buurt; onze investeringen moeten dan ook een 

zichtbaar resultaat hebben voor de buurt en haar bewoners – en ook voor degenen die er 

werken. 
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Daarnaast zijn er buurten waar de kwaliteit van de woningen matig tot slecht is en waar 

veel meer nodig is om de aantrekkelijkheid van de buurt te vergroten. Naast 

beheermaatregelen, sociale maatregelen en investeringen in leefbaarheid werken wij in 

deze buurten aan de kwaliteit van woningen door renovatie en waar nodig door sloop 

en vervangende nieuwbouw. Daarnaast werken wij aan gedifferentieerde buurten door 

woningen te verkopen of de woningen te verhuren in de vrije sector. Het gaat hierbij 

om een integrale aanpak; in samenwerking met bewoners, gemeente en 

maatschappelijke instanties en afgestemd op wat in de betreffende buurt nodig is. Wij 

zetten in op een ruime voldoende voor alle Amsterdamse buurten1 en realiseren ons dat 

sommige buurten daarbij extra ondersteuning op leefbaarheid nodig hebben. 

 

Succesvolle investeringen in leefbare buurten 

En met succes! Onze investeringen, gezamenlijk met die van de gemeente, van 

bewoners en ondernemers in de Amsterdamse buurten werpen zijn vruchten af. In de 

afgelopen jaren is een stijging te zien in het cijfer dat bewoners geven aan de 

leefbaarheid in hun eigen buurt (zie de tabel in de bijlage voor de cijfers per stadsdeel). 

Het rapportcijfer voor Amsterdam als geheel is fors gestegen: van een 6,9 in 2001 naar 

een 7,4 in 2013! Dit is mede het resultaat van de investeringen van de 

woningcorporaties in de buurten waar zij bezit hebben.  

 

De stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost scoren in verhouding het minst op 

leefbaarheid, dit zijn dan ook de prioriteitswijken van de corporaties voor de komende 

tijd.    

 

                                                 
1 Corporaties meten tweejaarlijks, in samenwerking met gemeenten, de mening van de bewoners in het 

onderzoek  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast doen corporaties eigen onderzoek onder 

hun huurders. 
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Wat zijn voor de corporaties de kerntaken van leefbaarheid? 

In een tijd van schaarse middelen is het zaak scherp te hebben wat de belangrijkste 

plekken zijn waarin we als woningcorporaties effectief kunnen investeren in 

leefbaarheid. Ofwel, wat zijn voor ons essentiële kerntaken? We kunnen de 

investeringen in leefbaarheid indelen in drie categorieën: basisbeheer met schoon, heel 

en veilig, het vergroten van eigenaarschap van bewoners en het ondersteunen van 

kwetsbare bewoners. 

 

1. Basisbeheer met ‘schoon, heel en veilig’ 

Onder ‘schoon, heel en veilig’ verstaan wij de primaire beheertaken op leefbaarheid 

van woningcorporaties, enkele voorbeelden daarvan zijn: 

 

a. het verwijderen van graffiti,  

b. het opruimen van ernstig vervuilde portieken en andere gezamenlijke ruimten 

en de kosten waar mogelijk verhalen op de vervuilers,  

c. het actief aanpakken van evidente veroorzakers van woonoverlast (en hen zo 

nodig herhuisvesten),  

d. het melden en herstellen van schades door vandalisme en inbraken aan 

woningen en woongebouw. 

e. Het inzetten van wijkbeheerders en huismeesters in de gebieden waar bewoners 

baat hebben bij direct contact met de woningcorporatie.   

 

2. Het vergroten van eigenaarschap van bewoners 

Wij gaan voor het vergroten van het eigenaarschap, zeggenschap en invloed van 

bewoners (en ondernemers); zowel van onze huurders van woningen en 

bedrijfsruimten, als van mede-eigenaren in de Verenigingen van Eigenaren. Het doel 

van eigenaarschap is om mensen verantwoordelijk te laten zijn voor de kwaliteit van 

hun eigen woonomgeving, zodat zij zelf actie ondernemen in plaats van te wachten 

totdat professionals dat doen. Dat kan alleen als wij bewoners ook meer grip geven op 

die eigen woon- en leefomgeving, dit doen wij door taken los te laten. Door meer grip 

voelen mensen zich verantwoordelijker en meer betrokken bij hun eigen 

woonomgeving. Enkele voorbeelden van het vergroten van eigenaarschap zijn: 

  

a. Het faciliteren van ontmoeting in buurtkamers of gezamenlijke ruimtes in 

maatschappelijk vastgoed,  

b. Het ondersteunen van buurtbemiddeling bij (woon)overlast,  

c. Het faciliteren en ondersteunen van actieve bewonersgroepen die bijvoorbeeld 

zelf een binnentuin onderhouden of de gemeenschappelijke ruimten schoon, 

heel en veilig houden,  
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d. Het ondersteunen van sociaal ondernemers die activiteiten bieden waar de 

leefbaarheid van de buurt direct baat bij heeft. 

 

3. Het ondersteunen van kwetsbare huurders 

Samen met onze partners ondersteunen wij niet zelfredzame huurders opdat zij hun 

buren niet tot (over)last zijn, geen huurachterstanden oplopen en zich goed houden aan 

het huurcontract, enkele voorbeelden zijn: 

  

a. Huurders actief deel laten nemen aan vrijwilligerswerk in de buurt en voor de 

eigen buurt, bijvoorbeeld via een buurtwerkkamer of buurtbeheerbedrijven. 

b. Huurders, in samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen, actief toe te 

leiden naar en mede te ondersteunen met adequate woonbegeleiding waarbij de 

gemeente de woonbegeleiding betaalt en laat uitvoeren. Corporaties hebben 

hierin vooral een signalerende taak.  

c. Huurders te activeren op het gebied van schuldenproblematiek, werktoeleiding 

en participatie in het algemeen. Hierin werken de corporaties samen met 

instellingen die actief zijn op het gebied van werken, onderwijs en welzijn. 

Corporaties hebben hierin vooral een signalerende taak.   

d. Het mogelijk toetsen van kandidaat huurders op zelfredzaamheid en het risico 

op woonoverlast. Doel van toetsing is het spreiden van het overlastrisico door 

risicogevallen niet in (potentiële) kwetsbare wijken te plaatsen.  

 

 

Waarom investeren wij in leefbaarheid? 

Investeren in leefbaarheid doen wij om meerdere redenen. Eén van de redenen is dat 

wij huidige en toekomstige bewoners woongenot willen bieden: een veilige, schone 

woonomgeving waarin het prettig wonen, werken en leven is. Daarnaast werkt 

investeren in leefbaarheid kosten besparend: door bijv. te investeren in leefbaarheid 

wordt voorkomen dat wijken (verder) achteruitgaan en dat grotere ingrepen nodig zijn. 

Ten derde is de leefbaarheid in een wijk van invloed op de verhuurbaarheid van 

woningen en de waarde van de woning: woningen worden beter verhuurd of verkocht 

in een wijk waarvan toekomstige bewoners denken dat het prettig wonen is.  

Wij investeren als het aannemelijk is dat de leefbaarheid door de investering zal 

verbeteren (maatschappelijke kosten-baten analyse).  

 

Tenslotte hebben corporaties wettelijk een taak op het gebied van leefbaarheid, dit is nu 

nog vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (het BBSH) uit 1996. In het 

BBSH staat dat corporaties moeten bijdragen aan de leefbaarheid in de buurten en 

wijken waar de woningen van de corporatie staan. In de nieuwe Volkshuisvestingswet 

zal een vergelijkbare opdracht aan de woningcorporaties worden opgenomen, zoals 

reeds aangekondigd door de verantwoordelijke Minister in zijn ‘novelle’ in het najaar 
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van 2013. Als woningcorporaties hebben we investeren in leefbaarheid omarmd en zien 

het als onze kerntaak. 

 

Wanneer zijn de investeringen in leefbaarheid effectief? 

Belangrijk is dat we als Amsterdamse woningcorporaties bij leefbaarheid niet alleen 

investeren in activiteiten van en met bewoners op schoon, veilig en prettig maar juist 

ook op het eigenaarschap van bewoners zelf. Zo ontstaat een elkaar versterkende cirkel 

van gezamenlijke activiteiten. Onderstaande figuur illustreert dit: 

 
 

 

En als we investeren in leefbaarheid, wat is dan onze rol? 

Als verhuurder en juridisch/economisch eigenaar van de woning gaat het er om onze 

huurders te ondersteunen in hun rol van sociaal eigenaar en hen alleen waar dat nodig is 

daarin te faciliteren en te activeren als coproducent en mede buurteigenaar. Op welke 

wijze bewoners gefaciliteerd worden hangt af van de capaciteiten van de bewoner zelf, 

de ondersteuning die zij wel of niet vragen, de wijk waarin zij wonen en de 

voorzieningen die er zijn.  

Corporaties hebben door verkoop van bestaande sociale huurwoningen en door het 

bouwen van complexen met sociale huurwoningen en marktwoningen (vrije sectorhuur 

en koop) niet langer alleen te maken met huurders van sociale huurwoningen. Ook in 

de gemengde complexen blijven wij ons bezig houden met de leefbaarheid in de 

complexen en wijken, in samenspraak en samenwerking met eigenaar-bewoners en 

huurders van marktwoningen.



 
Pagina 6 / 6 

 

 

 

 

BIJLAGE 

Totaaloordeel over de buurt, per stadsdeel (bron Wonen in Amsterdam) 

         
  2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Centrum 7,7 7,9 7,9 8 8,1 8,1 8,1 

West*      7,4 7,5 

 Westerpark 6,6 6,8 7,2 7,4 7,5   

 Oud-West 7,1 7,4 7,5 7,8 7,9   

 Bos en Lommer 5,4 5,7 6,1 6,3 6,6   

 De Baarsjes 6,2 6,5 6,6 6,8 6,9   

Nieuw-West*      6,8 6,7 

 Geuzenveld-Sl'meer 6,5 6,1 6,3 6,4 6,4   

 Osdorp 6,6 6,6 6,7 6,8 6,8   

 Slotervaart 6,5 6,5 6,4 6,6 6,6   

Zuid*      7,9 8 

 Oud Zuid 7,6 7,9 7,9 7,9 7,9   

 Zuideramstel 7,6 7,8 7,8 7,8 8   

Oost*      7,4 7,5 

 Oost/Watergr.meer 7 7,1 7,1 7,3 7,3   

 Zeeburg 6,3 6,3 6,6 6,9 7,2   

Noord 7,1 7 6,8 6,9 6,9 6,8 7 

Zuidoost 6,5 6,7 6,7 6,9 6,8 6,9 7,1 

Totaal Amsterdam 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,3 7,4 

 

* Tot en met 2009 zijn in Wonen in Amsterdam de cijfers berekend op basis van de 

oude stadsdeelindeling. 

 

 

 

 


