
EEN GELOOFWAARDIGE 
ROL SPELEN IN SOCIALE 

DUURZAAMHEID
FRANS SOETERBROEK, DE RUIMTEMAKER 

ROTTERDAM 7 OKTOBER 2021



DE CONTEXT
3 TEGENSTRIJDIGE TRENDS

• Heroveren publieke zaak op 
marktwerking

• Marktpartijen die garant willen staan 
voor het goede leven

• De wooncrisis die discussie over sociale 
duurzaamheid zal veranderen en op 
scherp zal zetten



POLITIEKE INZET OP NIEUWE SPELREGELS OM 
PUBLIEKE ZAAK TE  VERSTERKEN



ONTWIKKELAARS ALS NIEUWE  ‘VADERTJE STAAT’  
U ZULT BEWEGEN, ONTMOETEN EN DELEN



DE  WOONCRISIS TILT VRAAGSTUK SOCIALE 
DUURZAAMHEID NAAR HEEL ANDER NIVEAU 

• Tweedeling en uitsluiting

• ‘Midden’-huur te duur voor middengroepen

• Ontwikkelrechten wooncoöperaties

• Grondprijzen

• Zelfbewoningsplicht

• Huurprijzen aan banden

• Omstreden sloop- en mengingsbeleid



SOCIALE DUURZAAMHEID = SOCIALE INTERVENTIE 
+ ORGANISEREN JARENLANGE DOORWERKING

• De voedseltuin met jarenlange begeleiding

• De buurthuiskamer met gedeelde 
zeggenschap complexbewoners en buurt

• De werkplaats met een stimuleringsfonds

• Huurprijskorting koppelen aan werk voor 
de gemeenschap

• Inschakelen buurteconomie voor bouw, 
onderhoud en beheer 



BOUWSTENEN SOCIALE DUURZAAMHEID

• Bewoners voelen zich eigenaar van wat 
er voor en met hen wordt geregeld

• Ingebed in gemeenschapsontwikkeling

• Aanpak maken met actieve inbreng 
‘sociale sector’ en wijkorganisaties

• Het lokt iets uit dat beklijft

• Gaat ook echt over lange termijn: 
kwaliteit, beheer, transformatie.    



3 STRATEGIEËN VOOR SOCIALE DUURZAAMHEID

1. Dat regelen we zelf door iets bijzonders 
aan onze projecten toe te voegen (en 
daarover participatie organiseren) 

2. Daar halen we maatschappelijke 
initiatieven als partner bij, die hebben dat 
beter in de vingers en andere legitimiteit

3. Daarover sluiten we een overeenkomst 
met de buurt/stad want het is hun 
leefomgeving (‘skin in the game’)



VERBINDEN MET LOKALE INITIATIEFNEMERS DIE 
SOCIALE DUURZAAMHEID KUNNEN ORGANISEREN



DE BUURTBATENOVEREENKOMST



BASISHOUDING

“We hebben een goed idee maar we hebben u 
(de buurt, de bewoners, de sociale sector, de 
wijkeconomie, de overheid) nodig om er echt iets 
goeds van te maken” 



LIEVER BESCHEIDENHEID EN DIENSTBAARHEID 
DAN EEN TE GROTE BROEK AANTREKKEN

1. Geen grote beloften maken en rollen claimen 
die je niet waar kan maken

2. Kleine ingrepen koppelen aan langjarige steun  

3. Denk na over beheer, communitybuilding en 
stimuleren buurteconomie

4. Verbind je met initiatiefnemers die sociale 
duurzaamheid in hun genen hebben

5. Sluit een overeenkomst met de buurt waarin 
deze zelf bepaalt wat er sociaal gewenst is 
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