De illusie van service-wonen
als community
Hoe jongerenwoningen in Amsterdam waarde onttrekken aan de stad

Essay 1 Publiek Management
Naam: Rens Peters
Geadresseerde: Het gaat om een publicatie in een krant of opinieblad, bijvoorbeeld Het Parool of De Groene
Amsterdammer, om deze kwestie te agenderen. Vaak belanden dit soort artikelen ook op de bureaus van
beleidsmakers.

‘Ons’ domein
Op een regenachtige junidag in 2019 sta ik in een bouwput aan de Dalsteindreef in Diemen. Veiligheidshelm op,
fluoriserend hesje aan en gehesen in witte regenlaarzen. Vandaag ben ik een van de gelukkigen die een
rondleiding krijgt door het gloednieuwe woningcomplex van OurDomain (‘21st century urban living’). Op de
locatie die ik bezichtig zullen eind van het jaar de eerste bewoners intrekken. Daarna volgen nog twee
wooncomplexen in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West.
Ik deel een tweekamerappartement in Watergraafsmeer met een jong koppel, maar op mijn 31ste verlang ik naar
een eigen woning. Wie weet vind ik bij OurDomain wat ik zoek. Weliswaar bevindt de locatie zich niet in het
bruisende centrum van Amsterdam, mij wordt een woonomgeving beloofd die net zoveel te bieden heeft. En dat
allemaal onder één dak. Kijken dus. Het pand is nog in aanbouw, maar wie kans wil maken op een studio of
appartement kan er niet vroeg genoeg bij zijn.

“OurDomain verhuurt niet zomaar woningen, het verkoopt een
lifestyle”
Verwachtingsvol loop ik met een groepje twintigers, sommige vergezeld van een ouder, over de bouwplaats. Een
medewerker van OurDomain wijst ons de weg door een doolhof van herriemakende machines en
bouwmaterialen. Op het eerste gezicht lijkt de begane grond op een hotellobby in aanbouw. Een grote
servicebalie is al geïnstalleerd en op de plekken waar nu nog druk gestuukt en getimmerd wordt verschijnen
straks gemeenschappelijke ruimtes. Ik kijk door mijn oogharen om een voorstelling te maken van wat hier gaat
komen: werplekken, bioscoop, sportschool, club, restaurant… OurDomain verhuurt niet zomaar woningen, het
verkoopt een lifestyle.
We stappen de lift in naar een van de modelwoningen. Gekleed als bouwvakkers staan we in stijlvol ingerichte,
maar best krappe studio. De woonruimte van 30 vierkante meter is gestoffeerd en gemeubileerd te huur: kwestie
van koffer uitpakken en klaar is kees. En dat mag wat kosten. De studio waarvoor ik kom kijken – de
goedkoopste – heeft een kale huur van 740 euro. Daar komt nog een flink bedrag bovenop voor allerlei services.
De totale huurprijs komt uit op 1060 euro per maand.

“Is dít nou waarvoor ik naar Amsterdam gekomen ben?”
Het is een huurprijs waarvan je niet meer schrikt binnen de ring van Amsterdam, maar we hebben het hier over
een locatie op een behoorlijke afstand van het centrum. Terwijl ik door het raam over station Diemen-Zuid
uitkijk krap ik me toch even achter de oren. Leuk hoor, een kant-en-klaar huis en een pingpongtafel beneden in
de lobby, maar is dít nou waarvoor ik naar Amsterdam gekomen ben? Dit mag dan volgens OurDomain de
ultieme plek zijn voor urban living, de grote stad lijkt hier toch wel erg ver weg.
Na een half uur zit de rondleiding erop. Tijd om ons in te schrijven voor een van de populaire woningen. Want
het gaat hard is ons verteld. Maar de aangeboden koffie kan de nare bijsmaak die ik heb gekregen niet
wegspoelen. Het vooruitzicht van een peperdure studio, opgesloten tussen bouwkavels, doet mij verlangen naar
mijn kamer in Watergraafsmeer. Ik bedank vriendelijk voor de inschrijving en keer onverrichter zake terug naar
Amsterdam.
De prijs van service-wonen
Ondanks mijn scepsis blijkt OurDomain onverminderd populair. Nu, anderhalf jaar na de bezichtiging, is het
wooncomplex aan de Dalsteindreef volledig bewoont en is er een tweede locatie geopend in Zuidoost.
Soortgelijke woonconcepten breiden ook flink uit in Amsterdam. Change= (‘Networked living, living as a

service’) heeft tot nu toe twee locaties in Amsterdam en The Fizz (‘A space brimming with possibilities’) staat op
het punt al haar vijfde locatie te openen.

“Change= kreeg de zege van de stadsdeelbesturen en het
project blies hoog van de toren over haar maatschappelijke
betrokkenheid”
De populariteit van deze co-living spaces – noem het geen flats – is volgens henzelf te danken aan de vele
voorzieningen in de panden. Klaarblijkelijk heeft de millennial ontzettend behoefte aan wonen, werken, sporten
en uitgaan op één en dezelfde locatie. En dat is nog maar het begin. Bewoners kunnen ook gebruik maken van
een keur aan services, van pakketbezorging tot een wasserette. En als klap op de vuurpijl creëert men ook nog
eens een community voor de bewoners. Wat wil een mens nog meer?
Op de eerste plaats een schappelijke huurprijs zou je zeggen. En daar gaat het veelal mis. Verplicht af te nemen
services drijven de – voor Amsterdamse begrippen - redelijke kale huurprijs enorm op. De voorbeelden zijn
legio. Zo was Change= oorspronkelijk een project dat het beste voor had met jongeren in Nieuw-West en
Zuidoost: betaalbare service-woningen, óók voor lageropgeleiden. Change= kreeg de zege van de
stadsdeelbesturen en het project blies hoog van de toren over haar maatschappelijke betrokkenheid.

“Inmiddels hebben 250 bewoners Change= gedagvaard”
Dat schijn bedriegt bleek al snel na de opening van het eerste pand in Nieuw-West. Huurders betaalden voor
services die er helemaal niet waren en werden geconfronteerd met een heleboel onvoorziene kosten. Vervolgens
maakte Change= het nog bonter door een paar maanden na de opening al een huurverhoging aan te kondigen.
Huurders pikten het niet en richten een bewonerscommissie op. Na lang getouwtrek trok de verhuurder de
huurverhoging in. In het Parool beloofde Change=-directeur Ralph Mamadeus beterschap. Maar tevergeefs. Ook
in het tweede pand in Zuidoost is de huurprijs vele malen hoger dan verwacht en betalen huurders voor niet
beschikbare diensten, zoals een kapper in het pand en een app. De problemen in Nieuw-West lijken ook nog niet
opgelost en inmiddels hebben 250 bewoners van die locatie Change= gedagvaard.
De misstanden bij Change= staan niet op zichzelf. Ook andere service-woonconcepten kwamen in opspraak. Zo
was het hippe NorthOrleans (‘Home sweet designer home’) in Amsterdam-Noord oorspronkelijk bedoeld voor
studenten. De huurprijs nu: 1250 euro per maand. Dat is exclusief 300 euro aan servicekosten voor onder andere
een bandenplakservice en schoonmaakdienst. Gelukkig is de Zuid-Afrikaans barbecue in de gezamenlijke tuin
wel gratis voor gebruik. Zou Rhapsody (‘Sophisticated met een knus humeur’) in de Kolenkitbuurt in NieuwWest het dan beter doen? Dit nieuwbouwproject was immers bedoeld voor middenhuur met huurprijzen tussen
720 en 1000 euro. Wat blijkt, appartementen staan nu tot wel 1230 euro te huur. De reden is hetzelfde als bij de
andere verhuurders: boven op de kale huur komen tal van verplichte servicekosten. Frank Aalders van CBRE,
eigenaar van Rhapsody, gaf in het Parool als een van de verklaringen hiervoor dat men deel uitmaakt van een
‘community’. Dat hadden we al eens eerder gehoord…
Door de hoge huurprijzen rijst de vraag of de bedoelingen van de verhuurders wel zo nobel zijn als ze doen
lijken. Is dit niet gewoon een slim verdienmodel, inspelend op het nijpend tekort aan woningen in Amsterdam?
Hoe meer services je aanbiedt, hoe meer geld je ervoor kan vragen. Gooi daar een hip sausje van community
building overheen en als verhuurder ben je spekkoper. Zij weten namelijk dondersgoed dat het voor jongeren in
Amsterdam vrijwel onmogelijk is om een zelfstandige woning te vinden. Daar maken verhuurders dus handig
gebruik van. Het lijkt erop dat jongeren niet zozeer de vele faciliteiten willen, maar het uit noodzaak voor lief
nemen. Hoe anders moeten ze aan een woning komen?

Waarde onttrekken uit de stad
Niet alleen door het creatief omspringen met de huurprijzen zijn de service-wooncomplexen een winstmachine.
Het vastgoed zelf is ook bijzonder lucratief. Change= werd al meerdere malen doorverkocht aan buitenlandse
beleggers. In 2018 werden het uit 500 jongerenwoningen bestaande complex in Nieuw-West voor 84 miljoen
euro verkocht aan een buitenlandse investeerder. Dit was niet voor het eerst. In 2015 was de bouw nog niet
begonnen of een Amerikaans pensioenfonds kocht het pand al over voor 45 miljoen euro. De tweede locatie van
Change=, in Zuidoost, werd ook in 2018 verkocht. Volgens het Parool voor een bedrag van 90 miljoen euro.

“De bakken met geld die deze investeringsgroepen verdienen
komen niet Amsterdam ten goede”
De eigenaren van andere service-woonconcepten in Amsterdam stemmen ook weinig hoopvol. In de meeste
gevallen gaat het om grote investeringsgroepen. Achter OurDomain zit bijvoorbeeld de Amerikaanse
vastgoedinvesteerder Greystar; marktleider in eigen land en in Europa gestaag aan een opmars bezig op de
vastgoedmarkt. De eigenaar van Rhapsody is CBRE Global Investors, een internationaal opererende investeerder
die vastgoed beheerd ter waarde van het duizelingwekkende bedrag van 114.5 miljard dollar.
Ook de stad zelf is hiervan de dupe. De bakken met geld die deze – veelal internationale – investeringsgroepen
verdienen komen niet Amsterdam ten goede, maar worden weggesluisd naar elders. Dit proces, van waarde
weghalen uit de stad, heet extractie. De eigenaren van de service-wooncomplexen worden lachend rijk, maar
geven niks terug aan de samenleving in Amsterdam.
Community zonder value
Voegen deze woonconcepten überhaupt maatschappelijke waarde toe aan de stad? Afgaande op de ronkende
teksten op de websites van de verhuurders lijkt dat inderdaad het geval. Vrijwel al deze service-woonconcepten
hebben grote woorden over het creëren van communities. De wooncomplexen bevatten namelijk veel
gezamenlijk ruimtes waarin bewoners sporten, werken en recreëren. Zet mensen bij elkaar op één plek en er
ontstaat een gemeenschap, zo is de gedachte.
Of dat de enige voorwaarde is om een community te bouwen valt te betwisten. De Raad voor het Openbaar
Bestuur (2017) waarschuwt in het rapport ‘Democratie is meer dan politiek alleen’ dat overheden en
maatschappelijke organisaties ervoor moeten waken ‘zich initiatieven van burgers geheel en al toe te eigenen, te
koloniseren. Dat haalt de spirit uit het initiatief van burgers.’ Dat geldt ook voor woonprojecten die beweren dat
zij een community creëren. Het is iets wat uit de bewoners zelf moet komen, niet geforceerd vanuit de
verhuurder.

“Een thuis ontstaat alleen als men zijn eigen omgeving zelf
kan vormgeven”
Een ander prangende vraag is of de huurders ook maatschappelijke waarde toevoegen aan de buurt waarin zij
wonen. Gezien het feit dat de woonconcepten er juist op gericht zijn om zoveel mogelijk binnen de muren van
het pand te verblijven, zal dat gering zijn. Je kan het de bewoners eigenlijk niet kwalijk nemen. Want
voorwaarden die écht belangrijk zijn om een gemeenschap te bouwen scheppen de verhuurders niet. Servicewoonconcepten hebben namelijk het karakter van een hotel. Je arriveert met je koffer in een gemeubileerde
woning en vertrekt weer na enige tijd. Een tijdelijk verblijf wordt in sommige gevallen zelfs geëist. Zoals bij
OurDomain, waar het huurcontract na vijf jaar afloopt.

De tijdelijkheid en het gebrek aan bezit is aantrekkelijk voor expats, maar voor de binding met de stad is het
desastreus. Om een gemeenschap te creëren hebben mensen niet alleen een dak boven hun hoofd nodig, ze
moeten ook een thuis hebben. En een thuis ontstaat alleen als men zijn eigen omgeving zelf kan vormgeven. In
het artikel ‘In je verbeelding kun je bést wonen’ (Groene Amsterdammer) stelt Floor Milikowski dat het
vormgeven van je eigen omgeving automatisch zorgt voor een gevoel van binding en eigenaarschap ten opzichte
van de buurt. Daarnaast leidt het sneller tot gemeenschapszin. Een woonomgeving die geïsoleerd is van de rest
van de buurt en waar alles is voorgekauwd staat haaks op deze principes.
Een hardleerse gemeente
Bezwaren genoeg voor de gemeente Amsterdam om zich fel te verzetten tegen deze overtreffende trap van
huisjesmelken. Desondanks loopt de gemeente keer op keer achter de feiten aan. Bij het bedrog over de
huurprijzen van Change=, NorthOrleans en Rhapsody – zo blijkt uit diverse artikelen van het Parool – was het
de gemeente Amsterdam die de verhuurders telkens vrij spel gaf. Stadsdeelbestuurders en wethouders reageren
met verontwaardiging, excuses en beterschap. Vervolgens is het een kwestie van tijd tot de volgende misstand
zich voordoet.

“Doordat de gemeente niet kritisch kijkt naar hoe haar
organiseergewoonten uitpakken in de praktijk, worden deze
gewoonten geconserveerd”
Toen de stadsdeelhouders bij Change= toestemming gaven voor het bouwproject deden ze dit vanwege de
maatschappelijke doelen van de projectontwikkelaar. Men verleende echter de vergunning zonder voorwaarden,
niet in de gaten hebbende met wat voor een speler men te maken had, waardoor de projectontwikkelaar z’n gang
kon gaan en de maatschappelijke toegevoegde waarde uiteindelijk volledig ontbrak. Ondanks de goede intenties
van de gemeente bleek in de praktijk het heel anders uit te pakken.
Doordat de gemeente niet kritisch kijkt naar hoe haar organiseergewoonten uitpakken in de praktijk, worden
deze gewoonten geconserveerd – ongeacht of ze nu werken of niet. Het is een vicieuze cirkel: oude succeservaringen
(of op z’n minst de perceptie daarvan) raken gegeneraliseerd en gecontinueerd (Vermaak, 2015). Zelfs wanneer
de huidige situatie, in dit geval nieuwe woonconcepten, niet te vergelijken is met de oude.
Bovendien moeten er alarmbellen afgaan als een verhuurder servicepakketten aanbiedt en een marketingstrategie
hanteert die verdacht veel lijkt op die van Uber en Airbnb. Amsterdam worstelt al jaren met de regulering van
deze dienstenplatformen, dus men zou beter moeten weten. Zou de gemeente meer domeinoverstijgend werken,
dan kunnen dit soort vraagstukken veel beter aangepakt worden. In plaats daarvan is de gemeente hardleers en
opereert op basis van wat men kent. Ondanks dat we hier te maken hebben met een nieuw fenomeen op de
huizenmarkt.

“Waarom vraagt de gemeente niet de stadbewoners zelf waar
ze behoefte aan hebben?”
Er is dan ook een neiging om te zien wat men wil zien. En wat men wil zien neigt naar rationele streefbeelden
van organiseren. Het gevolg hiervan is dat men keer op keer dezelfde fout maakt. Er is een losse koppeling
tussen wat men denkt wat men doet (‘espoused theory’) en men werkelijk doet (‘theory in use’) (Vermaak, 2015).
De gemeente zou wat minder op organisatiegewoonten moeten vertrouwen maar ervaring meer als uitgangspunt
nemen. Had men bijvoorbeeld geleerd van de misstanden rondom Change= in 2017, dan was de kans ook groter
geweest dat men niet met lege handen was komen te staan bij bijvoorbeeld Rhapsody, twee jaar later.

De eigenaren van service-wooncomplexen weten hun concepten goed te verkopen, maar als het om het leefbaar
houden van de stad gaat is de blik van de gemeente op de verkeerde partij gericht. Wat op de eerste plaats moet
staan is het welzijn van de Amsterdammers, niet het grote geld. Waarom vraagt de gemeente dan niet de
stadbewoners zelf waar ze behoefte aan hebben? Zal iemand de bewoners van Change= ooit gevraagd hebben
waarom ze eigenlijk deze peperdure jongerenwoningen huren? Grote kans dat men een ander antwoord krijgt
dan de projectontwikkelaars de gemeente doen geloven.
John Benington, die de Raad voor het Openbaar Bestuur (2012) in het adviesrapport ‘Loslaten in vertrouwen’
aanhaalt, stelt in zijn boek ‘Public Value. Theory and practice’ uit 2011 dat de overheid de samenleving centraal
moet zetten. Benington betoogt dat het neo-liberale perspectief van rational/public choice theorieën te veel de
nadruk heeft gelegd op een overheid die waarde creëert door voor zoveel mogelijk mensen (klanten) op een
effectieve en efficiënte wijze diensten te leveren. Hij stelt dat de publieke waarde eenzijdig werd gedefinieerd als
‘what the public values’, anders gezegd: wat mensen willen en belangrijk vinden. Terwijl volgens hem de overheid
ook oog moet hebben voor ‘what adds value to the public sphere’, ofwel: wat creëert waarde voor de publieke sfeer
(Raad voor het Openbaar Bestuur, 2012).
Vanuit de visie van Benington zou de gemeente Amsterdam aan communities kunnen bouwen waar de servicewooncomplexen niet toe in staat zijn. Dat er volgens de Raad voor het Openbaar Bestuur sprake is van een
‘vitale samenleving’ komt daarbij goed uit. Een vitale samenleving is ‘een samenleving waarin mensen zich
zonder concrete tegenprestatie willen inzetten voor hun medemensen, buurt, vereniging, gemeente, de natuur of
ander ideaal’ (Raad voor het Openbaar Bestuur, 2012). Maak daar dan als stad dankbaar gebruik van, in plaats
van mensen op te sluiten in alles-onder-één-dak-woontorens.
Het artikel ‘Wie beslist over de stad?’ van het platform De99vanamsterdam (de 99) – nota bene gefinancierd
door de gemeente Amsterdam – is een betoog dat wonen een basisbehoefte en basisrecht voor iedereen is. Net
zoals Benington, vindt de 99 dat niet de markt telt, maar bewoners en gebruikers het ‘hart’ van beleid vormen:
‘Bij elke beslissing over openbare ruimte en huisvesting staan de belangen van (aanstaande) bewoners centraal.’
Het is daarbij van belang dat mensen de gelegenheid krijgen om woon- en publieke ruimte naar hun hand te
zetten. Pas dan voelen ze zich betrokken. Geen gemeubileerde studio’s dus.

“Ook VoorUit spreekt van community building, maar geeft dit
invulling op een manier die past bij het public value-idee van
Benington”
Vooruit!
Dat bewoners daadwerkelijkheid gemeenschapszin hebben en in staat zijn hun omgeving vorm te geven bewijst
VoorUit. Dit Amsterdamse woon- en buurtwerkinitiatief stelt woonruimte voor studenten en starters
beschikbaar, in ruil voor vrijwilligerswerk in de buurt waar men woont. Van studenten vraagt VoorUit om zich
tien uur per week in te zetten voor de buurt. Maar daar krijg je ook wat voor terug, namelijk een gratis woning.
Afhankelijk van de vrijwilligersopdracht en het woningaanbod maakt men kans op een zelfstandige woning of
krijgt een huis toegewezen met een of meerdere studenten.
Voor starters gelden iets andere voorwaarden. Van hen wordt vijf uur vrijwilligerswerk verwacht en wordt er
huur gevraagd. Een zelfstandige tweekamerwoning kost 619 euro per maand. Let wel, het gaat hier niet om
gelikte nieuwbouw met een 24/7 health club op de begane grond. Het zijn sociale huurwoningen in buurten met
een rauw randje, maar jongeren in Amsterdam zullen een gat in de lucht springen voor een woning met zo’n
huurprijs.

Ook VoorUit spreekt van community building, maar geeft dit invulling op een manier die past bij het public
value-idee van Benington. Het gaat om zorg, verbinding en duurzaam contact. VoorUit noemt zichzelf een
zachte kracht met harde resultaten. Studenten en starters organiseren activiteiten voor bewoners en maken ook
zelf deel uit van de gemeenschap. Daarbij werkt VoorUit met diverse partners uit het maatschappelijke domein.
Ook de Gemeente Amsterdam.
Uit dit soort initiatieven zou de gemeente dan ook lessen moeten trekken voor de toekomst. Want wat wil
Amsterdam zijn? Een stad waar geld verdienen een doel op zich is? Of een stad waar de behoeftes van de
inwoners centraal staan? De coronacrisis zou een reality check moeten zijn voor Amsterdam. Nu alles tot
stilstand komt staat de stad voor een keuze: stelt zij ongebreidelde welvaart voorop of welzijn? Ik hoop dat
laatste.
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