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‘De problematiek van  
probleemwijken is niet met 

alleen stenen op te lossen’

Ruud van den Boom 
(woningstichting Woonkwartier):
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De overheid neemt overhaaste en weinig doordachte 
beslissingen, zegt corporatiebestuurder Ruud van den 
Boom. ‘Alleen toewijzen aan de laagste inkomens leidt 
tot eenzijdig samengestelde wijken die mogelijk in een 
neerwaartse spiraal terechtkomen.’
TEKST: PETER BOORSMA, BEELD: ERIK VAN DER BURGT

 R
uud van den Boom maakt zich zorgen. 
Niet over de recente fusie van woningstich-
ting Brabantse Waard met twee andere 
woningcorporaties in het West-Brabantse 
plattelandsgebied tot Woonkwartier, maar 

over de nieuwe Woningwet. Die wet bepaalt dat corpora-
ties sociale huurwoningen alleen nog mogen toewijzen 
aan huishoudens met een inkomen lager dan 33.000 
euro. “Dat gaat tot problemen leiden”, waarschuwt hij. 
Traditioneel konden corporaties een brede groep huisves-
ten waardoor er divers samengestelde wijken ontston-
den waar bewoners zich aan elkaar konden optrekken. 
“Het is goed voor een wijk als er ook buren zijn die 
iedere ochtend naar hun werk gaan. Maar nu we alleen 
nog de echte onderkant mogen huisvesten, ontstaan er 
eenzijdig samengestelde wijken waar het risico bestaat 
op een neerwaartse spiraal. Wat je dan krijgt, is burger-
zelfbestuur, in de zin van bedreiging en misdaad. Hier 
misschien niet, maar wel in kwetsbare wijken in de grote 
steden.” 
Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. De corpo-
ratiesector is een soort mammoettanker; doordat de door-
stroom erg laag is, duurt het tijden voordat een andere 
manier van toewijzing leidt tot een andere samenstelling 
van de wijken. “Misschien komen we er pas in 2030 ach-
ter dat we in 2015 de verkeerde afslag hebben genomen.”

SOCIALE WIJKTEAMS
Woonkwartier kent twee duidelijk onderscheiden afdelin-
gen. De ene afdeling zorgt dat processen goed lopen en 
wordt aangestuurd op rendement. Net als in de banken-
sector verloopt het contact met de bewoners veelal 
digitaal. Dat scheelt fte’s die kunnen worden ingezet voor 
de afdeling Kernen en Wijken. “Daar werken de mensen 
die zijn geaard in de samenleving en moeten proeven 
wat er speelt in de kern of de wijk. Door goede vragen te 
stellen kunnen zij oppikken wie er bijvoorbeeld dreigt 
te vereenzamen. Deze afdeling wordt aangestuurd op 
indirect rendement, vanuit ‘verbinding’.” >

De corporatie participeert in de sociale wijkteams en 
heeft goed overleg met de gemeenten. Knelpunten wor-
den besproken en aangepakt. “Soms gaan wij naar een 
woning toe om iets met de techniek te doen, soms kan 
sociaal werk iets doen. Over de echt zware gevallen over-
leggen we ook met de ggz en de politie, vanuit de insteek: 
de bewoner heeft rechten, maar de buren ook.”

VERWARDE HUURDERS
De Rijksoverheid doordenkt haar besluiten niet goed, 
stelt Van den Boom. Neem het besluit om mensen met 
psychische problematiek in de wijken te laten wonen 
zonder daarbij ruimte te geven om te investeren in 
leefbaarheid en zo te zorgen voor een ‘zachte landing’. 
Driekwart van zijn collega’s ziet dat de overlast door 
verwarde huurders toeneemt, bleek uit de laatste Cor-
poratiemonitor van brancheorganisatie Aedes. “Onze 
corporatie heeft korte lijntjes met de ambulante hulp en 
dat gaat ontzettend goed. Maar het lukt nooit om alles te 
voorkomen. Zo’n bewoner heeft een ander dag- en nacht-
ritme, vergeet misschien zijn medicijnen in te nemen of 
slaat toch weer aan het drinken. Dat valt die mensen niet 
kwalijk te nemen, maar de omwonenden hebben er wel 
last van.”
Tegelijkertijd worden gemeenten beknot in de moge-
lijkheden om deze problemen aan te pakken; er moet 
immers ook bezuinigd worden. Corporaties mogen van 
de nieuwe Woningwet veel minder doen aan leefbaar-
heidstaken. Sommige handreikingen of activiteiten 
mogen helemaal niet meer, zoals het uitlenen van barbe-
cues, tenten en tuinstelletjes aan buurtverenigingen in 
Moerdijk. “En in een ander dorp mogen wij niet langer 
bijdragen aan een kindervakantieweek in het dorpshuis. 
Terwijl juist zoiets tot sociale cohesie leidt. Het probleem 
is dat het rendement hiervan niet meetbaar is en verder 
in de tijd ligt.” 
In het beroep op zelfredzaamheid en eigen verantwoor-
delijkheid wil de overheid veel te snel gaan, zegt Van den 
Boom. “Een pervers aspect van de verzorgingsstaat is dat 
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‘ De overheid heeft mensen 
jarenlang het idee gegeven dat 
ze vooral rechten hebben; zoʼn 
mindset verander je niet ineensʼ

deze het individualisme heeft versterkt. Ik kom uit een 
klein dorp. Vroeger rende mijn moeder naar de overbu-
ren om daar de was van de lijn te halen als het dreigde te 
gaan regenen. Solidariteit en zelfredzaamheid zaten nog 
in de genen. Maar de overheid is gaan ontzorgen en heeft 
mensen de afgelopen decennia het idee gegeven dat ze 
vooral rechten hebben. Gezondheid is een recht, geluk, 
lang leven en mooi wonen is een recht. Dat hebben we er 
jarenlang ingeramd en nu ineens moeten mensen alles 
zelf oplossen. Zo’n mindset verander je niet van vandaag 
op morgen.”

ILLUSIE
Minister Blok van Wonen wil huishoudens met inko-
mens boven de 33.000 euro met extra huursverhogingen 
prikkelen om te verhuizen, zodat hun woning vrijkomt 
voor lagere inkomens. Een illusie, zegt Van den Boom. 
“Liberalen stellen dat de sociale huursector te groot is 
omdat Nederland geen 2,4 miljoen arme mensen telt. 
Dat klopt. Maar huursverhogingen stimuleren mensen 
die wat meer verdienen niet om te verhuizen. Waar 
moeten ze naartoe? Misschien hebben ze geen vaste 
baan of zijn ze op leeftijd. Dan krijgen ze nooit een 
hypotheek. De vrije huursector is voor iemand met een 
inkomen net boven de 33.000 euro veel te duur. Die 
neemt de huursverhoging dus noodgedwongen voor lief. 
Heel schrijnend.” Op het platteland en in krimpgebieden 

tonen commerciële partijen bovendien weinig animo om 
in woningbouw te investeren. 
Zittende huurders vertrekken niet als de huren om-
hoog gaan. Waar Van den Boom wel heil in ziet, is het 
inkomensafhankelijk maken van de huren. “Waarom zou 
iemand met een inkomen van 50.000 euro niet in een 
corporatiewoning mogen wonen als hij naar rato betaalt? 
Die instroom maakt wijken juist gemêleerder.”

TE STRAK
Van den Boom kan wel begrijpen dat de nieuwe Woning-
wet de vrijheden van de corporaties inperkt. Commer-
ciële avonturen hebben immers tot genoeg incidenten en 
een parlementaire enquête geleid. Tegenwoordig mogen 
corporaties alleen onder zeer strikte voorwaarden com-
merciële activiteiten ontplooien zoals het bouwen van 
koop- of vrijesectorwoningen. Aan ‘leefbaarheidstaken’ 
mag maar 125 euro per woning worden uitgegeven. “De 
teugels zijn aangehaald, maar misschien op bepaalde 
domeinen wel te strak. De problematiek van probleem-
wijken is niet met alleen stenen op te lossen. Je moet 
beginnen bij de mensen. Vaak is het opzetten van een 
opleidingscentrum effectiever dan woningrenovatie.” 
In dit kader wil Van den Boom nog een lans breken voor 
Martien Kromwijk die als directeur van de Rotterdamse 
woningstichting Woonbron zwaar is verguisd omdat hij 
miljoenen euro’s corporatiegeld uitgaf aan het opknap-
pen van de SS Rotterdam. “Qua uitwerking hartstikke 
fout. Die boot zat vol asbest, het bouwproces werd slecht 
beheerst en de begroting is met honderden miljoenen 
overschreden. Maar als je kijkt naar de achterliggende 
gedachte… het was geweldig in zijn ambitie en ideologie. 
Kromwijk wilde een icoon neerleggen in een wijk met 
enorme maatschappelijke problemen. Een boot die wordt 
gebruikt als opleidingscentrum, als boegbeeld van die 
wijk, als verbindend element en als hefboom voor de 
transitie. In de basis was dat een goed plan.” *

Corporatiebestuurder 
Ruud van den Boom
Ruud van den Boom, opgeleid als ingenieur en bedrijfskundige, 
is sinds 3 maart directeur-bestuurder bij Woonkwartier. Deze 
woningcorporatie is ontstaan uit de fusie tussen Brabantse 
Waard, waar Van den Boom sinds 2007 aan het roer stond, 
Bernardus Wonen en Woningstichting Dinteloord. Woonkwartier 
heeft negenduizend woningen in achttien kernen op het West-
Brabantse platteland. “Een corporatie met een relatief mooi 
bezit: weinig hoogbouw, weinig probleemwijken. Wat niet wil 
zeggen dat er helemaal geen problemen zijn.”  
Van den Boom is ook bestuurslid van brancheorganisatie Aedes, 
voorzitter van het O&O-fonds van de corporatiesector, lid van 
de programmaraad van kenniscentrum Platform 31 en van de 
interdisciplinaire Tasforce Overlast.


