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Bijeenkomst sociaal concept 1828  
14 januari 2020, gemeentehuis Bloemendaal 
 

Aanwezigen: 

Omwonenden: De heer Mense en mevrouw Carla 

Jongeren: Matthijs, Douwe, Lara, Maarten, Mijke, Maartje 

Wibaut: Ernest van der Meijde, Dylan Rietveld, Wytske Hupkens 

Adviseurs: Joeri van Ommeren, Mark van der Heide, Wisse Stenchlak, Irene 

Campfens, Mark Doorn, Misja Andriol 

Gemeente Bloemendaal: Frederique van Weering, Naomi 

De Wijde Blik: Theo Dohle, Jolijn Goertz 

 
Introductie 
 
Theo licht de reden van deze bijeenkomst toe. De gemeente heeft het 

participatieverslag ontvangen en is van mening dat er veel ideeën zijn 

genoemd die hebben geleid tot een beter plan dan er eerst lag. De wethouder 

vindt dat dit goed is gedaan, maar mist nog één ding: de uitwerking van het 

sociale concept. Het participatietraject ging veel over het gebouw, de 

indeling en vorm. Maar hoe functioneert het? Hoe zorgen we dat jongeren 

met elkaar wonen en niet naast elkaar? En, hoe zorg je dat nieuwe bewoners 

goede buren zijn met tuinders en omwonenden? 

 

“Deze bijeenkomst vanavond is bedoeld om onze eerste ideeën te toetsen en 

jullie wensen en ideeën op te halen. Zodat we het 1828-concept nog 

kloppender kunnen maken.” 

 

“We hebben de klankbordgroep met tuinders en omwonenden ook 

uitgenodigd, zij zijn vanavond niet aanwezig. De bijdrage van vanavond aan 

het concept zal hier ook landen. Ze konden zich vinden in het huisvesten van 

statushouders, o.a. naar aanleiding van bezoeken aan vergelijkbare 

concepten, zoals Riekerhaven. Ook de communitygedachte hebben ze 

omarmd.” 

 

Ernest van der Meijde licht toe waarom Wibaut het 1828-concept heeft 

ontwikkeld: “Wibaut is een projectontwikkelaar, ik ben sinds een jaar of 12 

actief als ondernemer. Ik heb de afgelopen 8 jaar gewerkt aan 

woningbouwprojecten in het luxere segment, in Groot-Amsterdam en Zuid-

Kennemerland. Een jaar of twee geleden merkten we dat het met dergelijke 

projecten best goed ging, de markt was goed, en dat deed mij denken aan de 

crisisperiode in 2008. Toen hebben we het best zwaar gehad. Als het nu zo 

goed gaat, maakte me dat ook alert: wat gaan we doen als het minder gaat. 

Ik heb met verdiept in de markt en gesprekken gevoerd. Bij een aantal 

projecten hadden we al gemerkt dat we veel inschrijvingen kregen voor 

kleinere, meer betaalbare woonruimte. De vraag is groot. We hebben toen in 

groffe lijnen het 1828-concept ontwikkeld: relatief kleine, betaalbare 

wooneenheden gecombineerd met gedeelde faciliteiten. Op onze manier: 

goede, mooie gebouwen maken waarin mensen zich prettig voelen. Het heeft 
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een kleine 2 jaar geduurd om met de inbreng van allerlei specialisten en 

jongeren tot een concept te komen. Ondertussen zagen we dat de urgentie 

veel groter is dan we ooit hadden kunnen denken. Als je in deze omgeving 

nu zoekt, vind je nul woningen onder de 900 euro. Het is bijna niet te 

bevatten dat het er nu niet is, toen ik zelf 20 was, was dat wel anders. Een 

1828-gebouw vergt een enorme investering. Daar moeten we ook onze 

investeerders bereid toe vinden. We hebben mede daarom een peiling 

gedaan voor het gebouw op deze locatie en via een poll op social media 

jongeren benaderd. De teller staat nu tussen de 3.000 en 3.500 

inschrijvingen. Dat betekent dat een reguliere jongere of alleen thuis kan 

wonen of ver weg moet gaan wonen, ik vind dat schrijnend. We willen 

binnen een aantal jaren 10 1828-gebouwen realiseren binnen de Randstad. 

En dat is dan helaas nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Nu doen 

we dus 2 dingen: we maken mooie projecten in het luxe segment én 

focussen ons op 1828. Waarbij het belangrijk is dat we betaalbare woningen 

realiseren en een gezond project hebben. Met gezond bedoel ik een degelijke 

businesscase met een gering, maar wel voldoende rendement , want we 

moeten het betaalbaar houden. Ik werk met veel plezier aan beide type 

projecten, maar in 1828 zit ik echt met hart en ziel.” 

 

 
Statushouders 
 
Theo stelt Maarten, Mark en Misja voor. Ze zijn alle drie betrokken bij een 

project waar jongeren en statushouders zijn gecombineerd. 

 

Maarten woont in Riekerhaven (nieuw-west), dit is het eerste project in 

Amsterdam waar ook statushouders zijn gehuisvest (50/50), totaal ca. 550 

jongeren. 

Mark is inwonend huismeester in Dennenheuvel. De gemeente heeft het 

pand ter beschikking gesteld voor de opvang van statushouders (mix van 

100 statushouders en 10-15 Nederlanders). 

Misja is betrokken bij de ontwikkeling van het voormalige SoZa-gebouw in 

Den Haag door 2 commerciële ontwikkelaars. Hier worden 5 jaar 

statushouders gehuisvest (50/50). Er zijn 175 woningen. “We merken nu na 

2 jaar, door veel aandacht te geven, dat er echt iets ontstaan is. De 

statushouders zijn veel verder in de maatschappij dan andere 

statushouders.” 

 

Theo: wat zou je meegeven als het gaat om het huisvesten van 

statushouders en jongeren? 

 

Misja: “Kijk naar het proces aan de voorkant. Kijk van tevoren wie iets voor 

elkaar kan betekenen. Wat voor persoonlijkheid past er in het gebouw? 

Maak gebruik van de praktijkervaring die er al is. Bijv. zet niet 8 

statushouders met oorlogstrauma’s bij elkaar.” 

 

Mark: “Belangrijk is: samenwerking met vluchtelingenwerk, gemeente en 

een huismeester en vooral het in dialoog blijven met elkaar. Als je uitgaat 

van dezelfde basisbehoefte kun je altijd met elkaar in dialoog blijven. Dan 
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kom je tot creatieve oplossingen. Je moet onze cultuur niet opleggen, maar 

ook niet wegcijferen. Problemen benoemen en oplossen.” 

 

Maarten: “Bewoners selecteren op motivatie is lastig en heeft het nut? Een 

jongere zal best zeggen iets te doen om een kamer te krijgen. Belangrijk is 

om ontmoetingen te faciliteren. Daar is de buurt ook belangrijk in. In 

Riekerhaven is weinig binding met de buurt.”  

 

Theo: Wat doe je als inwonend huismeester?  

Mark: “Mensen uit een bepaalde cultuur hebben veel moeite met 

(overheids)instanties. Dat zijn wij niet, wij zijn buren. Je moet niet 

vermanen, geen sanctie opleggen, maar in gesprek gaan. Ik was onderdeel 

van het project, van de community, we doen het met elkaar samen.” 

 

Theo: Maakt het uit, uit welk land of cultuur iemand komt? 

Mark: “Als je uitgaat van de universele basisbehoeftes, zijn de verschillen 

alleen maar leuk. Die kun je met elkaar oplossen. Bijvoorbeeld door muziek 

of eten, dat verbroedert.” 

 

Maarten: “Syriërs zijn echt wel anders dan Eritreeërs. Syriërs zijn opener en 

leren de taal iets sneller, staan iets meer open voor contact. Ze staan meer in 

contact met de westerse wereld. Je moet die culturen zoveel mogelijk 

mengen, niet scheiden.” 

 

Mark: “Dé Syriër bestaat niet, dé Nederlander ook niet. Dé Bloemendaler 

wel ;-)” 

 

 
Filmpjes jongeren 
 
Er worden twee filmpjes getoond om een indruk te geven van 

woningzoekende jongeren: 

• Zowy, 25 jaar: https://youtu.be/eQTJ791ORpU  

• Tom, 20 jaar: https://youtu.be/2UnhfECFbw0  

Theo licht toe dat vanavond alles wordt vastgelegd. Ook in een videoverslag 

en vraagt of iemand niet in beeld wil.  

 
  

https://youtu.be/eQTJ791ORpU
https://youtu.be/2UnhfECFbw0
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Stellingen  

 

Aan de hand van de Mentimeter krijgen de aanwezigen stellingen en vragen 

voorgelegd om de wensen en voorkeuren te peilen. Zij vullen via de mobiele 

telefoon hun antwoord in. De resultaten verschijnen op het scherm. 

 

 

Reacties:  

• Er moet wel iemand zijn die de leiding moet hebben, je kan het 

niet helemaal in handen van de bewoners houden. Welk 

gedeelte wel en wel gedeelte niet? 

• Je hebt een soort ‘tussenmens’ nodig. Een aanspreekpunt voor 

als er is iets is, een lek bijvoorbeeld.  
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• Een omwonende vindt dat er iemand aanwezig moet zijn die 

verantwoordelijk is.  

Theo: Wat vreest u dat er gebeurt? 

“Kijk maar naar het Gebouw van Inholland en het gebouw aan 

de overkant, daar zit van alles in en het is één grote bende, dus 

het is wel goed als er iemand aanwezig is. Er ligt afval, het is er 

vies, dat wil je gewoon niet zien.” 
• Douwe oppert een beheerteam binnen de bewoners te 

organiseren. Een team van wisselende mensen en iemand die 1 

keer per week langskomt. Eén aanspreekpunt. Dus 

verschillende niveaus in het beheer.  

Theo: Zou jij je daarvoor opgeven?  

“Dat weet ik niet. Er moet wel 1x per maand een vergadering 

zijn. En hulp om het in goede banen te leiden.” 

• Theo vraagt aan Mark Doorn wat hij heeft gestemd. “Eens, want 

ik ben zelf ook bewoner. In geheel zelfbeheer geloof ik ook niet. 

Zelfbeheer zorgt wel voor verantwoordelijkheidsgevoel. In 

Dennenheuvel zijn wij het eerste aanspreekpunt, maar we 

hebben ook mensen aangesteld. Dus, zelfbeheer, onder leiding 

van …” 

• Een omwonende geeft aan dat het eraan ligt wat er onder 

zelfbeheer wordt verstaan. Is de wasmachine stuk? Dan is dat 

iets voor beheer. “We zouden dit iets meer uit moeten kauwen.” 

• Joeri geeft aan: hoe autonomer, hoe succesvoller. “Kijk maar 

naar elke koopwoning.” 

 

Theo vat samen: de wasmachine valt op, net als de gezamenlijke ruimte, 

sport en fitness.  

 

Reacties op gezamenlijke (woon)ruimte: 

• Theo: Als het gaat om een ruimte voor studie/ werk, wat stel je 

je daarbij voor?  
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Een jongere geeft aan genoeg te hebben aan een bureau, wifi en 

koffie/ thee. Of je nou student bent, of werkt. 

• Het is fijn om naast je eigen huis een andere ruimte te hebben. 

Theo: zou je liever daar zitten of op je eigen kamer?  

“Als er op mijn eigen kamer ruimte is voor een bureau, dan op 

mijn eigen kamer. Maar ik kan me voorstellen dat je niet op je 

bank met een laptop gaat zitten.” 

• “Het creëert een band als je samen kan studeren, of samen kan 

zitten.” 

• Theo: Zou de ruimte alleen voor 1828-bewoners zijn?  

Een jongere antwoordt dat je het niet volledig moet openstellen, 

wel voor studiegenoten, maar niet voor iedereen uit wijde 

omgeving.  

• Theo: Zou je als omwonende nieuwsgierig zijn?  

Een omwonende geeft aan dat dat niet het geval is, maar dat je 

de ontmoeting op een andere manier moet creëren. In de 

Bijlmer is bijvoorbeeld een ander soort dynamiek, daar is een 

maakatelier (bv tassen, kleed), dan ga je wel die kant op. 

• Een van de jongere suggereert een hobbyruimte, waar je iets 

kan maken, bijvoorbeeld met een 3D-printer. 

• Ernest vraagt of er behoefte is aan een flexibele ruimte, 

multifunctioneel?  

Maarten zegt dat je niet alles kan combineren, maar je 

bijvoorbeeld wel een aantal sociale functies. 

• Joeri oppert als activiteit: gezamenlijk voetbal kijken. 

Reacties op fitness/ sport: 

• Een omwonende geeft aan dat er aan de Randweg bij de 

schietvereniging ook een fitnessruimte zit. “Er zit een hartstikke 

leuke sportschool, waarom zou je dan nog een fitness school 

openen?” 

• Een jongere zegt dat een fitness binnen in je gebouw wel fijn is, 

ook omdat je dan met eigen mensen sport. 

Reacties op communitywonen: 

• Mark Doorn: “Zorg dat je samen je pand schoon, heel en veilig 

houdt, dat helpt bij gezamenlijkheid. Als je elkaar kent, spreek 

je elkaar makkelijk aan.” 
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Reacties: 

• Dylan: “Medebewoners kunnen statushouders laten 

kennismaken met de Nederlandse cultuur, taal, ed. en 

buurtbewoners kunnen ze laten kennismaken met de laag 

daarbuiten, de nieuwe omgeving, ze helpen om onderdeel te 

worden van een grotere samenleving, bijvoorbeeld met tuinders 

of sportvereniging.” 

• Misja: “Het gaat wel om begrip, zeker in de 1e fase. Er zijn vaak 

veel mogelijkheden in de buurt. In het gebouw heb je je eigen 

peers, ze zitten in dezelfde groeifase.” 

• Theo: Welke rol zie je voor de medebewoners? 

Jongere: “Ze zijn het eerste aanspreekpunt, helpen met kleine 

dingen, kunnen iets voor de gemeente regelen, want dat kan 

ingewikkeld zijn als je de taal niet spreekt.” 

• Theo: Wat kunnen buren extra toevoegen?  

Jongere: “Extra contact, een stap in de goede richting van 

integratie. Dagelijks contact. Vriendelijkheid krijgen vanuit je 

omgeving.” 

• Een omwonende geeft aan dat het gebouw zelf een 

gemeenschap op zich is en dat de buurt kan helpen de weg naar 

buiten te vinden. “Niets is leuker dan samen groenten 

verbouwen, dat dat kan is bijzonder aan deze plek. Maar het is 

groter dan alleen buurtbewoners, denk aan het Kennemer 

Lyceum, Sterren College. Daar kunnen de statushouders 

makkelijk hun weg vinden.” 

• Een andere omwonende geeft aan dat je als buur belangrijk 

bent op sociaal gebied, als dat nodig is. De vraag van Theo wat u 

zou willen of kunnen doen, vindt ze lastig. “Meer als er vraag 

is.” 
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• Mark Doorn vult aan dat zij vanuit de buurt hulp kregen, als dat 

nodig was. “Eén appje toen het koud werd of toen er een 

babyboom was, en de buurt zorgde voor kleding. In het begin 

was de buurt niet blij met de komst van statushouders, maar 

later waren ze juist heel betrokken. Ook als taalmaatje of fietsles 

geven. 

 

 

Reacties: 

• Theo vat samen: respect wordt vaak genoemd, iets voor elkaar 

doen  

• Theo: Goed omgaan met de openbare ruimte; zijn daar ook 

regels voor nodig? 

Maarten geeft aan dat er niet een apart boek met regels nodig is, 
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die regels zijn er sowieso.  

Theo: is er een platform nodig? 

Mark geeft aan dat als een community nieuw is, je van onderop 

waardes moet ontwikkelen en die moet bestendigen. Als je er als 

nieuweling bijkomt, dan is het wel handig om de ‘mores’ te 

leren kennen. Bv door een video. Wie zijn we, wat verwachten 

we van jou / jullie van ons? 

Mark Doorn zegt dat zijn ervaring is dat als je in gesprek gaat, 

iedereen het eens is over de reels, en dat het helaas toch soms 

misgaat. “Je ontkomt niet aan een aantal basisregels. Een 

houvast waar je op kan terugvallen. Dit blijkt in de praktijk 

nodig.” 

• Een omwonende ziet een kans in het van tevoren bij elkaar 

brengen van de toekomstige bewoners: een gemeenschap 

bouwen voordat ze er wonen. Hij geeft als voorbeeld het 

Kennemerpark. “Er was al een vereniging toen we er nog niet 

woonden. Het zit in de voorbereiding, en elkaar leren kennen.”  

• Ten aanzien van de openbare ruimte geeft hij aan dat het 

verleidelijk kan zijn om een feestje te geven omdat het een 

doodlopende weg is. “Als één iemand een feestje met veel 

geluid, heb je meteen ruzie met de tuinders en omwonenden.” 

• Wat lastig is, is dat het COA de verdeling maakt: als je er niet 
per se vrijwillig woont is werken aan een community lastig. Je 
moet in het begin afspraken maken, evalueren en 
doorontwikkelen. 

 
Reacties: 

• Theo vat samen: Behulpzaam en Sociaal worden veel genoemd 

als ideale eigenschappen van een 1828-bewoner. Opvallend is 

dat ‘rustig’ helemaal onderaan staat. “Dai is ‘logisch rustig’,” 

geeft een jongere aan. 
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Reacties:  

• Theo vat samen dat het niet uitmaakt of een 1828-bewoner 

werkt of studeert. Een van de jongere geeft aan dat de meeste 

studenten ook werken. Het gaat erom dat mensen iets te doen, 

iets om handen hebben. 

• Maarten vraagt zich af of mensen die werken en studeren, 

misschien minder tijd hebben voor dit project.  

• Misja: Heeft het een meerwaarde als 1828 faciliteert in het 

vinden van een (bij)baan? 

De jongeren geven aan dat scholen en universiteiten dat ook wel 

doen en dat ze dat zelf wel kunnen zoeken. Dat als er iets is dat 

iedereen bindt, dat dat dan vanuit inwoners zelf meer komt en 

niet gefaciliteerd hoeft te worden, behalve een ruimte. 
• Maarten geeft als voorbeeld dat Riekerhaven met cursussen 

mensen helpt bij het opstellen van een cv, voeren 

sollicitatiegesprek. Dat wordt wel gewaardeerd. Een soort 1828 

essentials: hoe overleef je … 
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Reacties: 

• Theo geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat 40% van de jongeren 

in de leeftijd van 19-34 aangeeft zich langdurig of regelmatig 

eenzaam te voelen. “We denken bij eenzaamheid vaak aan 

kwetsbare doelgroepen, ouderen, maar ook onder jongeren is 

dit een toenemend vraagstuk.” Irene licht toe dat er een verschil 

is tussen sociale eenzaamheid (geen of amper sociale contacten) 

en emotionele eenzaamheid (gevoel ontheemd, geen 

verbinding). Dit wordt elke 4 jaar onderzocht door de GGD. In 

2020 volgen nieuwe cijfers. “Die zullen hoger liggen.” 
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Reacties: 

• De uitslag laat zien dat de aanwezigen van mening zijn dat een 

1828 community kan bijdragen aan het verminderen 

eenzaamheid. Irene geeft aan dat eenzaamheid niet één oorzaak 

heeft, en dus ook niet één oplossing. “Jongeren hebben niet per 

se behoefte aan gezelligheid, maar vooral aan delen: delen van 

beleving, verhalen en ervaring. Met andere leeftijdsgenoten.” 

• Een van de deelnemers vraagt of social media ook een opstap 

kan zijn naar online platforms? Een van de jongeren geeft aan 

dat een forum kan helpen, maar dat Instagram juist contra 

werkt, omdat je alleen het perfecte beeld ziet. “Door op te 

groeien met social media wordt je brein voor de gek gehouden 

dat het echt is. Eenzaamheid zal alleen maar toenemen.” 

Een jongere merkt op dat 1828 geen Instagrammable 

woonconcept moet worden. 

• Een jongere noemt haar autistische broer als voorbeeld. “Eerst 

was hij altijd alleen, had met niemand contact. Toen ging hij 

begeleid wonen. Dat heeft niet alleen contact gezorgd voor 

contact met woongenoten, maar ook met de buurt. 1828 is 

laagdrempelig, ook voor zulke mensen, met autisme.” 

• Joeri vraagt de jongeren welke zorgen zij hebben? De jongeren 

geven aan dat ze zich zorgen maken over het vinden van een 

woning, een baan na de studie (want er is veel competitie), 

eenzaamheid, sociale zorgen dat veel dingen gaan wegvallen. 

“In een gebouw als 1828 kun je daar met elkaar over praten, die 

overeenkomsten hebben we.”  

• Een jongere voegt toe dat het belangrijk is dat 1828 ook voor 

studerende jongeren toegankelijk moet zijn, want als je een 

studentenwoning hebt, moet je daaruit na je afstuderen, en dan 

heb je nog geen woning. “In 1828 kun je blijven wonen als je 

afstudeert, dat scheelt zoveel zorgen.” 

 

Selectiecriteria 
 

We gaan in twee groepen uiteen: de jongeren en omwonenden bespreken 

ieder per groep aan welke criteria jongeren moeten voldoen als 1828-

bewoner. Dit wordt plenair besproken.  

 

Uitkomsten jongeren  

Er wordt niet veel gevoeld voor hospiteren op harde kenmerken. Het gaat 

meer om een subjectief gevoel: een jongere moet proactief in het leven 

staan, maar het is lastig om daarop te selecteren. 

 

Onboarding (hoe kom je binnen, hoe wordt alles uitgelegd) wordt belangrijk 

gevonden en gezien als iets dat de bewoners zelf kunnen doen. 
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Verhalen over (het merk) 1828 bepalen op een ‘natuurlijke manier’ het type 

persoon dat past. Daarbij is een balans tussen type persoonlijkheden/ 

personen belangrijk. En een range in de leeftijd van 18 tot 28 jaar. 

 

Uitkomsten omwonenden / adviseurs 

Een gezonde balans qua persoonlijkheden wordt belangrijk gevonden. 

Verschillende types qua werk/hobby/dwarsdoorsnede van de samenleving is 

ook handig voor je netwerk. 

 

Qua verhouding statushouders/Nederlanders lijkt 30/70 of 40/60 

raadzamer dan 50/50, zodat ze niet gaan ‘hokken’. Los van statushouders 

wordt opgemerkt dat mensen met hetzelfde probleem naar elkaar 

toetrekken: bonding, en bridging is de volgende stap. 

Ten aanzien van de statushouders zou het goed zijn om niet alleen te kijken 

naar net nieuwe statushouders, maar ook die al langer aanwezig zijn in 

Nederland. 

 

 

Afsluiting 
 

Theo geeft aan dat we vanavond veel input hebben gekregen, die we 

gebruiken om het 1828-concept af te maken. “Vanavond hebben we vooral 

aandacht besteed aan binnen het gebouw. Dit leggen we vast in een 

tekstueel en videoverslag. Hier zullen we een mail over sturen. Hier eindigt 

het was ons betreft niet. Als je ideeën hebt, wensen of suggesties, lever het 

aan.” 

 

“In maart/april komt het in de gemeenteraad. Ook hier zullen we een mail 

over sturen, dan kun je het bijwonen. Als dat goed gaat, vinden de stappen 

plaats naar realisatie. Ik gun het jullie om daar te wonen.” 

 

Wisse heeft nog een slotvraag: Wonen in 1828 vraagt ook iets van jullie. 

Hoe kijk je daar tegenaan? Reacties jongeren: 

• “Dat sociale aspect voegt voor mij juist extra waarde toe op 

alleen wonen.” 

• “Ik vind het leuk om mensen ook op een andere manier te leren 

kennen. Ik ben best verlegen, ik moet een drempel over.” 

• “Mij stoot het sociale juist een beetje af, want dat ben ik 

eigenlijk niet, maar ik wil er juist wel beter in worden. Een 

concept als 1828 kan daarbij helpen.” 

• “Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Een 

community betekent echt iets voor elkaar.” 

• “Woning en het sociale is een leuke combinatie. Het is zeker een 

toevoeging.” 

Theo bedankt de aanwezigen en geeft aan dat het verslag op de website 

www.participatiewr1.nl verschijnt. Toevoegingen zijn welkom. Theo roept 

op om ons te blijven bestoken met wensen, suggesties, ideeën en vragen. 

http://www.participatiewr1.nl/

