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C A H I E R

Mitros is een toonaangevende en ambitieuze woningcorporatie. 

Als maatschappelijke organisatie richt zij zich op de vraagstuk-

ken van mensen in wijken en buurten in de stedelijke regio 

Utrecht. Met ruim 31.000 woningen, garages en bedrijfspanden 

is zij de grootste speler op het veld van de volkshuisvesting in 

Utrecht en Nieuwegein. 

Mitros biedt als voorloper in de volkshuisvesting een podium 

voor  discussie. Op het Mitros Podium belicht Mitros circa twee 

keer per jaar belangrijke, actuele thema’s uit de wereld van het 

wonen. De Mitros Cahiers zijn hiervan de schriftelijke begelei-

ders en vormen de opmaat voor verdere discussie.





Voorwoord 

De aanwezigheid van voorzieningen creëert waarde voor de mensen die er gebruik van maken. Het 
gaat daarbij om (laagdrempelige) voorzieningen in buurten, om voorzieningen die een wijkkarakter 
hebben of zelfs die wijk overstijgen, en voorzieningen die een stedelijke functie hebben (en soms 
zelfs een regionale). 

Maatschappelijke voorzieningen als buurthuizen, gezondheidscentra, (brede) scholen, sportgele-
genheden en welzijnsvoorzieningen bieden mensen een plek om te ontmoeten en te netwerken, 
om in beweging te komen en om te wennen aan het nemen van eigen verantwoordelijkheden. De 
voorzieningen geven daarnaast de buurt, wijk of stad kleur en identiteit en zijn dan plekken om 
trots op te zijn. Een goede voorziening kan ook de katalysator zijn van vernieuwing en waardeont-
wikkeling. Dat vraagt dus om een samenhangende infrastructuur van voorzieningen op de diverse 
schaalniveaus.

Mitros heeft het realiseren van maatschappelijke voorzieningen een centrale plek gegeven in haar 
ondernemingsbeleid. Mitros investeert op ruime schaal in het creëren van maatschappelijk vast-
goed en in het werkend krijgen van de ketens wonen-leren-werken en wonen-welzijn-zorg met sport 
en cultuur als annex-gebieden. Binnen de corporatie heeft deze activiteit een eigenstandige plek 
gekregen, zowel naar organisatievorm als naar bedrijfseconomische criteria.

Van belang is te kijken welke voorzieningen waar nodig en waar het meest effectief zijn, wie leidend 
is in de initiatie en regie van de voorzieningen en wat de rolverdeling en verhouding is tussen de 
verschillende partners en belanghebbenden. Vragen die centraal stonden op het Mitros Podium van 
18 juni 2009.

In dit Cahier schetst Marc van Leent het brede veld van maatschappelijke voorzieningen (1). Aan 
de hand van voorbeelden uit de Mitros-praktijk (2) geeft Monique Waarts aan hoe het werkgebied 
binnen Mitros gestalte krijgt (3). Daarmee worden Mitros’ ambities en vraagstukken helder.
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Locatie, locatie, locatie. Wie kent deze makelaarswijsheid niet? Elk verkoop-
folder van een nieuwbouwproject begint met een aubade aan de woonomge-
ving met scholen om de hoek, park aan overzijde, uitgaansleven op loopaf-
stand. Voorzieningen zijn blijkbaar van grote waarde voor het wonen. Maar 
is dat ook zo? En als dat zo is, heeft een woningcorporatie als Mitros op dit 
gebied dan een rol te vervullen? Dit essay gaat op deze twee vragen in. Eerst 
op de betekenis van voorzieningen voor het wonen; daarna op de betekenis 
van woningcorporaties voor deze voorzieningen.

1  Voorzieningen van waarde  
    

Marc van Leent
De Wijkplaats, Amersfoort

Wonen als bril
De kracht van het woonperspectief is dat het voor-
zieningen in een natuurlijke samenhang brengt. 
Illustratie 1 geeft dit aan. Voorzieningen zijn van waar-
de voor het wonen, niet alleen met diensten maar ook 
met betaalde en onbetaalde arbeid, met ruimte voor 
activiteiten, met levendigheid, enzovoorts. Andersom 
is het ‘wonen’ ook van waarde voor de voorzieningen, 
de bewoners zijn niet alleen klanten, maar kunnen ook 
de rol vervullen van vrijwilliger en van goede buur.

Hoe logisch dit woonperspectief ook mag klinken, het 
is geen uitgangspunt in de huidige planningspraktijk. 
Een voorbeeld. Bijna elke gemeente maakt een meer-
jarenprogramma onderwijshuisvesting. Het begrip 
onderwijshuisvesting verraadt niet alleen de sectorale 
aanpak ervan; het begrip getuigt ook van een funda-

menteel ander perspectief, namelijk dat van de school-
organisatie. Huisvesting is immers een begrip dat 
past bij de hoofdgebruiker, niet bij de bezoeker ervan. 
En daar wringt naar mijn overtuiging de schoen. We 
kijken naar een winkelcentrum alsof het op de eerste 
plaats de huisvesting van winkeliers betreft. Een win-
kelcentrum is echter op de eerste plaats een publieke 
voorziening, een goed bereikbare plek waar de men-
sen graag komen. 

We moeten dus anders leren kijken. Niet alleen naar 
wat er moet komen, maar ook naar wat er al is. In 
beslag genomen door beleidsprioriteiten als Brede 
School en Woonzorgzone, zien we vaak de plek-
ken waar het echt gebeurt over het hoofd. De Atlas 
Westelijke Tuinsteden1 toont een fascinerende rijkdom 
aan voorzieningen voor de vele bevolkinggroepen die 

1  Ivan Nio e.a. Atlas 

Westelijke Tuinsteden 

Amsterdam, de 

geplande en de geleef

de stad.
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Amsterdam-West nu telt. In geen enkele gemeentelij-
ke nota gepland, maar langzaam ontstaan in plinten, 
garages en andere plekken. Ontmoeting, ontplooiing 
en ontspanning gaan er hand in hand. En dat alle-
maal zonder procesmanagers, zonder stuurgroepen 
en meestal zonder een cent subsidie.

Waarde van voorzieningen
Als woningeigenaar is het voor corporaties buitenge-

woon interessant om te weten of voorzieningen, al 
dan niet gepland, daadwerkelijk van invloed zijn op 
de woningwaarde. Volgens het Ruimtelijk Planbureau 
is dat zo. In haar onderzoek De Prijs van de plek2 komt 
zij tot de conclusie dat de woningprijs per vierkante 
meter voor meer dan de helft wordt bepaald door de 
woonomgeving. Als functioneel onderdeel van die 
woonomgeving spelen de voorzieningen, commer-
cieel en niet-commercieel, een wezenlijke rol. Het 

1  Voorzieningen van waarde  
    

Illustratie 1

‘Wonen’ zorgt voor: 

klanten, cliënten, vrijwilligers, oogje in het zeil, enzovoorts

‘Voorzieningen’ zorgen voor:

diensten, activiteiten, ruimte, stageplekken, levendigheid enz.

Dynamische
Stad

Wonen Voorzieningen

2  Petra Visser en Frank 

van Dam. De prijs 

van de plek, woonom

geving en woningprijs. 

(2006)
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Ruimtelijk Planbureau raamt deze invloed op bijna 
15% van de totale woningwaarde.
Meer recent is in opdracht van Mitros een onderzoek 
uitgevoerd naar het effect van een in 2005 gerea-
liseerde Brede School In Kanaleneiland3. Onder-
zoeks bureau ABF Research concludeert drie jaar na 
op levering een netto effect van 1,3%. Dat lijkt niet 
veel, maar voor het bezit van Mitros in deze wijk bete-
kent dit een waardestijging van twee miljoen euro. 
Vaak wordt deze waardestijging gezien als een legiti-
matie voor het afdekken van investeringstekorten. Ik 
heb daar grote twijfels bij. 

Welke voorzieningen
Voorzieningen zijn van waarde, maar dat is geen 
vanzelfsprekendheid. Uit het onderzoek van het 
Ruimtelijk Planbureau blijkt bijvoorbeeld dat 
de invloed van groen en water ‘tegenvalt’. Een 
Amsterdamse kaart met huizenprijzen per vierkante 
meter bevestigt dit beeld. In Amsterdamse wijken 
met volop groen en parkeermogelijkheden voor de 
deur blijken de vierkante meterprijzen een factor drie 
lager te liggen dan in de binnenstad van Amsterdam 
waar nauwelijks groen is en doorgaans geen parkeer-
plek te vinden is. De binnenstad van Amsterdam en 
de wijken die daar dicht omheen liggen, ontlenen hun 
populariteit aan de verscheidenheid van voorzienin-
gen: voorzieningen die hip, gek, mooi, handig, enzo-
voorts, zijn. 

De waarde van voorzieningen wordt niet alleen 

bepaald door de activiteiten die daar plaats vin-
den, maar ook door de verschijningsvorm. Het 
Walenweeshuis aan de Vijzelgracht te Amsterdam 
kreeg in de 17e eeuw de hoofdopzet en gevelcomposi-
tie van een groots stadspaleis. Architect was Adriaan 
Dortsman die deze maatschappelijke voorziening 
ontwierp in strak classicistische stijl. Uit een resolutie 
(1669) van de Vroedschap4 blijkt waarom. De vroed-
schap kon daarmee een hogere grondprijs bedingen 
voor de nog uit te geven kavels rondom dit pand. 
Niks sober en doelmatig!

Verschil maken 
Vroeger deden we steeds hetzelfde maar het resultaat 
was telkens anders; nu doen we het steeds anders 
maar het resultaat blijkt telkens gelijk. Deze verzuch-
ting, toegeschreven aan de architect Aldo van Eyck, 
weerspiegelt de behoefte aan betekenisvolle verschil-
len, aan eigenheid. Juist met voorzieningen kun je die 
eigenheid realiseren; veel gemakkelijker dan bijvoor-
beeld met woningen. Zutphen vanwege zijn scholen 
op antroposofische grondslag en Barneveld vanwege 
zijn protestantse kerken, zijn plaatsen met meer dan 
gemiddelde bekendheid. Specifieke voorzieningen 
trekken een bepaald slag mensen aan, en die men-
sen vragen weer om specifieke voorzieningen. Dit 
proces van aantrekken en afstoten – niet iedereen 
wil immers in Barneveld wonen – heeft door de eeu-
wen heen geleid tot buurten, wijken en steden met 
een eigen identiteit. Zo werd Utrecht Domstad en 
Alkmaar Kaasstad. De naoorlogse planningspraktijk 

3  Investeringseffect ont

wikkeling MFAschool 

“Hart van Noord” 

op woningprijzen in 

KanaleneilandNoord 

in Utrecht. (2008)

4  Jaap Evert Abrahamse 

en Rogier Noyon. Het 

oude en het nieuwe 

bouwen. (2007)
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heeft aan dit natuurlijke proces van diversificatie een 
einde gemaakt. Ik verbaas me over de gelijkvormig-
heid van Vinexwijken en waarom moet tegenwoordig 
in elke wijk een brede school komen. Waar komt die 
gelijkheidsneurose toch vandaan?

Hoewel ik wel eens moe wordt van de sociaal gewens-
te retoriek rond ontmoeting, moet geconstateerd 
worden dat voorzieningen goed zijn voor de sociale 
cohesie. Recent onderzoek5 wijst uit dat voorzienin-
gen van invloed zijn op de hoeveelheid sociale con-
tacten die mensen in de wijk hebben. Mensen zien 
elkaar eerst bij de bakker om elkaar daarna – al is het 
vaag – te herkennen op het schoolplein. Dat vraagt 
overigens een vorm van kleinschaligheid die bij het 
steeds breder worden van scholen en andere voorzie-
ningen verloren dreigt te gaan.

Geen exacte wetenschap
Ik schrijf dit essay vanuit de overtuiging dat het slim-
mer, leuker én rendabeler kan. Toch slagen partijen 
er maar heel moeizaam in om van deze voorzienin-
gen iets bijzonders te maken. Meer dan eens lopen 
projecten vast in oeverloos overleg en vruchteloze 
samenwerking. Ook in Utrecht komt dat voor. Is er 
iets wat partijen fout doen? Realisatie van maatschap-
pelijke voorzieningen vraagt geen exacte wetenschap, 
zou je denken.

Dit brengt mij bij de tweede vraag van dit essay. Ik 
heb geconstateerd dat voorzieningen van waarde zijn 
voor het wonen; sociaal, cultureel en economisch. 
Maar hoe zit het nu met woningcorporaties; zijn zíj 
van waarde voor deze voorzieningen?
Een corporatie met de schaal van Mitros heeft groot 
belang bij goed functionerende stedelijke voorzienin-

5  Erik van Bergeijk. 

‘Wijkvoorzieningen 

doen er toe’.

 In: Tijdschrift voor de 

volkshuisvesting. 

 (april 2009)
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gen. Maar dat zegt nog niets over de rol van Mitros. 
Mitros heeft uit oogpunt van betalingscontinuïteit 
belang bij een solide relatie met haar (trouwe) huur-
ders. Wordt ze daarom relatiebemiddelaar? Mitros 
heeft belang bij goede bereikbaarheid van haar 
woningbezit. Koopt ze daarom een busmaatschappij 
op? Ik denk van niet. Het belang kan groot zijn, maar 
de bemoeienis wordt primair door andere zaken gele-
gitimeerd. Heb je als organisatie de kwaliteiten in 
huis om het verschil te maken? Dat is de kern van 
ondernemerschap: heb je toegevoegde waarde?

Meerwaarde van woningcorporaties
Goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, 
welzijn, cultuur vragen op de eerste plaats compe-
tenties die corporaties niet hebben. De kracht van 
corporaties ligt niet in lesgeven, opbouwwerk en the-
ater maken, maar ligt in de sfeer van het vastgoed. 
Zou dat ook gelden voor maatschappelijk vastgoed? 
Vooralsnog niet, is mijn indruk. Een brede wijkvoor-
ziening van pakweg 10.000 m2 groot is echt iets 
anders dan een rijtje eengezinswoningen. Zo’n pro-
ject kan gemakkelijk fout gaan als je er geen ervaring 
mee hebt. Veel corporaties zouden de maatschappij 
een grote dienst bewijzen door van dit soort voor-
zieningen af te blijven en hun overtollige middelen 
netjes via de vennootschapsbelasting af te dragen. 
Toch ben ik ervan overtuigd dat corporaties, niet alle 
corporaties maar een select gezelschap, in maat-
schappelijk vastgoed een grote rol kunnen spelen. 
Want zoveel andere professionele spelers op dit 

terrein zijn er niet. Maatschappelijk vastgoed wordt 
doorgaans ontwikkeld en beheerd door gemeenten 
en maatschappelijke instellingen zelf. Voor beide par-
tijen geldt dat vastgoed niet hun primaire proces is. 
Impliciet gevolg: je zet nooit je beste mensen daar-
voor in, en de beste mensen uit de markt krijg je er 
niet warm voor. De Gemeente Rotterdam heeft de 
lokaal actieve vastgoedpartijen bezworen niet onder 
haar duiven te schieten, maar of dat gaat werken? 
Aan de andere kant van het spectrum, in de markt-
sector, zie je nauwelijks spelers van betekenis. Welke 
projectontwikkelaars en beleggers maken nu echt 
werk van maatschappelijk vastgoed? Ze zijn er geluk-
kig wel, maar het zijn er weinig. 

Er liggen volop kansen voor ondernemende woning-
corporaties. Corporaties met de schaal van Mitros 
kunnen de synergie tussen voorzieningen en wonen 
als geen ander bevorderen. Je kunt maatschappelijke 
dienstverleners niet alleen een goede plek bieden, 
maar je kan er de klanten, vrijwilligers en buren als 
het ware bij leveren. Positioneel voordeel, heet dat in 
schaaktermen.

Langdurige inspanning
Het verwerven van de attitude, kennis en vaardig-
heden die nodig zijn voor het maatschappelijk vast-
goed gaat niet vanzelf. Dat vraagt langdurige inspan-
ning en gerichte organisatieontwikkeling. Maak een 
team dat geheel toegewijd is aan deze nieuwe opga-
ve. De markt van voorzieningen is immers compleet 
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anders dan die van woningen: geen markt van B2C 
maar van B2B. 
Op de eerste plaats is het nodig om de wereld van 
je klanten te leren kennen. Waar droomt een direc-
teur van de basisschool van, hoe verandert de zorg 
onder invloed van ICT, wat beweegt een commerciële 
fitnessexploitant om zich in een woonwijk te vesti-
gen? Lees hun vakbladen en neem deel aan hun net-
werken.
Op de tweede plaats gaat het om meer dan vastgoed. 
Een mooie multifunctionele accommodatie is wegge-

gooid geld als de beschikbare ruimtes slecht gebruikt 
worden. Dat vraagt een combinatie van ondernemer-
schap en gastvrijheid – ik spreek graag van Hospitality 
Management – die we in dit domein nog nauwelijks 
kennen. Mitros hoeft die dienstverlening niet zelf te 
leveren. Als het maar gebeurt. 

Recombinatie als succesfactor
Naar mijn overtuiging is in het sociale domein 
recombinatie dé trend. Recombinatie6 staat voor het 
combineren van voorzieningen en activiteiten die 

Illustratie 2

Dynamische
Stad

Rol
corporaties

Woningen en 
diensten 

B2C

Maatschappelijk 
vastgoed en diensten 

B2B

VoorzieningenWonen

6  Door Jurgen van 

der Heijden tref-

fend beschreven in 

Recombinatie van 

overheid en samen

leving, denken over 

innovatieve beleids

vorming. (2005)
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elkaar versterken. Kinderopvang en school vormen 
daar een bekend voorbeeld van, maar denk ook aan de 
combinatie van supermarkt en schuldhulpverlening, 
van fysiotherapie en (commerciële) fitness, van bibli-
otheek en huisartsenwachtkamer, van gemeentebalie 
en VVV, van tussenschoolse opvang en gezonde maal-
tijdverstrekking, enzovoorts. 
Recombinatie trekt zich niks aan van bestaande 
scheidslijnen in beleid en financiering. Daar zit de 
kracht van deze trend maar ook een gevaar. Overheden 
en door overheden gefinancierde instituties komen 
zichzelf daar tegen. Recombinatie dwingt partijen 
om buiten bestaande beleidskaders te denken en te 
handelen. Gemeenten ervaren recombinatie vooral 
als complex; iets dat alleen met een ‘integrale bena-
dering’ beheerst kan worden. Maar is dat zo? Hebben 
we juist geen strategieën nodig die complexiteit als 
vriend zien in plaats van vijand? Strategieën die min-
der zijn gebaseerd op planning en control en meer op 

passie en ondernemerschap? Kunnen corporaties als 
Mitros daar het verschil maken? 

Kleinhandelsgebouw
Geschoold als architect ben ik opgevoed met het 
credo ‘vorm volgt functie’. Dat is een grote denkfout 
gebleken. De functie is immers aan continue verande-
ring onderhevig. Als je die functie letterlijk en figuurlijk 
in beton giet, maak je geen gebouw voor de toekomst. 
Dan ben je blij als je zo’n gebouw na dertig of veertig 
jaar mag slopen. Zoals in de zorg waar gebouwen na 
gemiddeld 33 jaar worden gesloopt.
Door veranderende regelgeving werden corporaties 
eind jaren tachtig verantwoordelijk voor de hele keten 
van investering en exploitatie. Budgetfocus en sub-
sidiegedrag moesten plaats maken voor een inves-
teringspraktijk gebaseerd op waardecreatie. Met die 
praktijkervaring kunnen corporaties als Mitros het 
sociale domein nu een geweldige dienst bewijzen. 
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7  Branche in beeld 

2008. Over verslagjaar 

2007: “Bij elke nieuw 

gebouwde huurwo

ning is circa 28% van 

de investering verlies

gevend”.

Op de eerste plaats betekent dat effectief breken met 
de cultuur van sober en doelmatig die daar nog steeds 
hardnekkig rondwaart. Een notie van waardecreatie 
vraagt geheel nieuwe concepten voor buurt- en wijk-
voorzieningen. Persoonlijk ben ik gefascineerd door 
het Groothandelsgebouw te Rotterdam dat na 50 jaar 
nog steeds de meest uiteenlopende functies accom-
modeert en waarvan de huidige waarde de oorspron-
kelijke investeringskosten inmiddels 15 maal overtreft. 
Waarom geen vergelijkbare concepten voor voorzie-
ningen in buurten en wijken: markant, met een pret-
tige overmaat en goed bereikbaar. Wellicht een maatje 
kleiner!

Slimmer, leuker en rendabeler 
De Sinterklaasuitstraling in de corporatiesector is 
en blijft hoog. Aedes kan het maar niet laten om te 
benadrukken hoe verliesgevend investeringen van 
corporaties zijn7. Daarmee koop je populariteit en 

positie maar uiteindelijk niet de visie, slagkracht en 
vaardigheden die echt nodig zijn om voorzieningen 
beter te laten functioneren. Juist nu gemeenten af pro-
beren te komen van het subsidiëren van instellingen 
via het vastgoed, gaan corporaties er mee beginnen. 
Dat moet je niet willen. Kies voor een zakelijke aanpak 
waarbij een goede mix van maatschappelijk en eco-
nomisch rendement centraal staat. Die zakelijkheid 
roept ook het beste bij je partners op. In de wereld 
van voorzieningen en vastgoed kan het veel slimmer, 
leuker én rendabeler; daar blijf ik bij.
 

OVER DE AutEuR

Marc van Leent is gangmaker van de Wijkplaats, een net-

werk van eigenzinnige professionals dat zich inzet voor 

innovatie in het stedelijke domein. Maatschappelijk vast-

goed is één van zijn speerpunten; hij was initiator van de 

Kopgroep Maatschappelijke Voorzieningen en Vastgoed.
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A  De Zusters

In de utrechtse wijk Kanaleneiland is begin 2009 een 

unieke maatschappelijke voorziening verrezen. De 

Zusters was ooit een kantoorgebouw en biedt nu tijde-

lijk onderdak aan zorgorganisaties die het eigen onder-

komen gaan renoveren of slopen. Ook de buurt kan 

gebruikmaken van bepaalde faciliteiten in De Zusters. 

Problemen opgepakt
Enige tijd geleden constateerde Mitros twee proble-
men in de volkshuisvestingswereld. Aan de ene kant 
kent Nederland een grote hoeveelheid verouderde, 
leegstaande kantoorpanden. Ongebruikte ruimte in 
een tijd waarin zóveel ruimtegebrek is. Onder andere 
aan – en dat is het tweede geconstateerde probleem 
– tijdelijke zorgplekken. Doordat de overheid steeds 
strengere eisen stelt aan hun huisvesting, moeten 

zorgorganisaties grondig renoveren of slopen. Tijdens 
zo’n renovatie of sloop hebben bewoners, cliënten of 
patiënten tijdelijk ander onderdak nodig. En dat is dus 
zeer schaars.

2    Maatschappelijke voorzieningen in  de praktijk

Projectbeschrijvingen

Mitros heeft op het gebied van maatschappelijke voorzieningen al diverse projecten gerealiseerd 
en er staan er nog heel veel op stapel. uit de voorbeelden in dit Cahier is duidelijk op te maken 
hoe divers de projecten zijn. Een omvangrijke interimzorgvoorziening die op 27 mei feestelijk is 
geopend door burgemeester Wolfsen van utrecht (De Zusters). Een multifunctionele accommo-
datie op de grens van de wijken Ondiep en Zuilen (thorbeckepark). Een winkel voor het initiatief 
voor sollicitatiebegeleiding en -aankleding ‘Dress for Success’ en de leerwerkwinkel Doe Mee.

EEN REACtIE

Monique Waarts, manager Maatschappelijk 
Vastgoed, Mitros  – ‘De renovatie van het kantoor-
pand was een ingrijpende en kostbare klus. Omdat 
er door iedereen waanzinnig hard is gewerkt, konden 
we dit binnen een jaar realiseren. Het maatschap-
pelijke doel dat we hiermee behalen, rechtvaardigt 
alle inspanningen dubbel en dwars. Niet alleen 
vanwege de tijdelijke zorgplaatsen. Maar ook omdat 
het een mooie aanvulling is in de wijk.’
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2    Maatschappelijke voorzieningen in  de praktijk

In én voor Utrecht heeft Mitros deze twee knelpunten 
bij de kop gepakt. Het voormalige kantoor van artsen-
organisatie KNMG aan de Lomanlaan stond al even 
leeg. Mitros heeft het aangekocht en omgebouwd tot 
een interim-zorgvoorziening. Zorgorganisaties vinden 
hier nu 114 zorgappartementen en faciliteiten als een 
restaurant, winkeltje, internetcafé, bibliotheek, kapper 
en pedicure. Voor de wijk is De Zusters een waardevolle 
toevoeging door de multifunctionele ruimtes. Hiervan 
kunnen omwonenden gebruikmaken voor bijvoorbeeld 
een vergadering, buurtactiviteit of cursus. Er is 200 m2 
te huur voor instanties die passen binnen het concept 
van De Zusters. 

Handen ineengeslagen
Voor deze maatschappelijke voorziening heeft Mitros de 
handen ineengeslagen met verschillende partijen. Met 
LATEI projectontwikkeling die de aankoop van het voor-
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malige KNMG-pand mede mogelijk heeft gemaakt. 
Met de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht, 
die voor financiële ondersteuning hebben gezorgd. 
En natuurlijk met de gebruikers van De Zusters: zorg-
organisaties en de buurt. Om hun wensen te horen 
en om hieraan tegemoet te komen. Mitros zelf heeft 
de investering en de herontwikkeling van het pand op 
zich genomen.
De komende jaren biedt De Zusters eerst een tijdelijk 
thuis aan ruim 100 bewoners van SHBU-zorgcentra, 
locatie Transwijk. Zij verruilen in 2011 het gebouw 
weer voor hun eigen compleet gerenoveerde woon-
zorgcentrum. Meteen daarna neemt zorgaanbieder 
Aveant zijn intrek in de interim-zorgvoorziening voor 
7½ jaar. In die periode gaat de organisatie verschil-
lende van haar zorgcentra op de schop nemen. Wat 
er eind 2018 met het pand gebeurt, staat nog open. 
Het zou vanaf dan dienst kunnen doen als studen-
tencomplex. Maar wellicht is sloop/nieuwbouw tegen 
die tijd een betere optie.

DE FEItEN

Vloeroppervlak  11.000 m2

Investering Mitros  € 18 miljoen 
 (peildatum januari 2009) 
Start  april 2008 (start bouw)

EEN REACtIE

Wim Nicolaas, algemeen directeur, SHBu – ‘Voor 
ons is De Zusters een bijzonder project, omdat het 
naast onze oude locatie ligt. Bewoners en medewer-
kers blijven in de wijk en kunnen de voortgang van 
de nieuwbouw op de voet volgen. Daarnaast hechten 
wij er belang aan dat we hier op een verantwoorde 
manier zorg kunnen leveren.’
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B thOrBecKepArK

een levenslustige wijk, geschikt voor alle leeftijden en 

leefstijlen. Zo ziet – volgens het project ‘Levenslustig 

Ondiep’ – de toekomst eruit voor de utrechtse wijk 

Ondiep. Onderdeel van dit project is de multifunctione-

le accommodatie in het centraal gelegen thorbeckepark. 

hier kunnen buurtbewoners elkaar straks ontmoeten 

en deelnemen aan allerlei activiteiten.

Meer dan sport alleen
Ooit herbergde het Thorbeckepark twee voetbal-
verenigingen op vijf sportvelden. Dit sportpark was 
dringend aan vernieuwing toe. De gemeente Utrecht 
heeft uiteindelijk besloten drie velden op te knappen 
en twee velden te verkopen. Met het idee om, naast 
goede sportgelegenheid, te zorgen voor woonruimte 
en voorzieningen. De eerste stappen hiervoor zijn 
inmiddels gezet: de Johan Cruyff Foundation heeft 
het Wesley Sneijder Veld aangelegd, er is een nieuw 
clubhuis verrezen en de kunstvelden zijn aangelegd. 

Straks worden er ook 88 koopappartementen 
gebouwd en verwezenlijkt Mitros de multifunctionele 
accommodatie.

In deze accommodatie zullen verschillende maatschap-
pelijke partijen bij elkaar komen. Welzijnsorganisatie 
Portes organiseert er bijvoorbeeld voetbalinstuiven en 
soosavonden voor jongeren, conditietrainingen voor 
volwassenen en een bingoclub voor senioren. Sporten 
kan in een grote sportzaal (ruim 600 m2) en fitness-
ruimte van de gemeente. En Ludens zorgt er voor 
kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. In de 
overige ruimtes kan de buurt zelf activiteiten op poten 
zetten of wat eten en drinken. Mitros is de eigenaar 
van het gebouw en neemt wellicht ook het beheer op 
zich.

Blijven luisteren
Portes verruilt al haar afzonderlijke locaties in Ondiep 
voor één onderkomen in het Thorbeckepark. Hierdoor 
kan de organisatie een breed pakket activiteiten aan-
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bieden. Mitros heeft het voormalige buurthuis 
van Portes aan het Boerhaaveplein aangekocht. 
Medio 2008 – na een grondige renovatie – opende 
Gezondheidscentrum Ondiep zijn deuren op deze 
plek.

Naar verwachting start de bouw van de multifunctio-
nele accommodatie in het voorjaar van 2010. In 2011 
is het gebouw klaar. In deze periode blijven Mitros, 
gemeente, Portes en Ludens hun oor te luisteren 
leggen. Bij elkaar om ook gezamenlijke activiteiten 
te ontplooien en hiermee het aanbod heel divers te 
maken. Maar ook in de wijk. Zodat de uiteindelijke 
invulling van de accommodatie zoveel mogelijk aan-
sluit bij de wensen van de bewoners.

ENKELE REACtIES

Izaak Campbell, sportcoördinator, Portes – ‘Ik vind 
het een echte plus dat er zoiets in de wijk komt. Er zijn 
weinig goede plekken in Ondiep en omgeving, waar 
grotere activiteiten voor jongeren en volwassenen zijn. 
Omdat in het nieuwe gebouw zoveel te doen is, kunnen 
jong en oud elkaar op een leuke, creatieve en sportieve 
manier ontmoeten.’

Arthur Schrijver, bedrijfsleider afdeling Sport, 
gemeente utrecht – ‘Onze sportzaal wordt veel groter 
dan de gemiddelde gymzaal in Ondiep. De sportjonge-
renwerkers kunnen er dus met meer kinderen terecht. 
Ook komen er nieuwe toestellen en sportmaterialen. 
Hierdoor worden de schoolgymlessen nog leuker.’ 

Artist impression 

thorbeckepark
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ENKELE REACtIES

Ellen van Heugten, leidinggevende Buitenschoolse 
Opvang, Ludens – ‘Dagelijks komen er zo’n vijftig 
kinderen naar onze Buitenschoolse Opvang. Voor hen 
organiseren we nu al samen met Portes een kinder-
kookclub. Als we straks in één gebouw zitten, zijn er 
nog meer mogelijkheden tot samenwerking. En we 
kunnen gebruikmaken van de sportzaal.’ 

Sandra Suijkerbuijk, portefeuillebeheerder Ondiep, 
Mitros – ‘Samen met de bewoners en de gemeente 
proberen we ervoor te zorgen dat het steeds prettiger 
wordt om in Ondiep te wonen. Natuurlijk werken we 
hieraan door woningen te renoveren, te slopen of nieuw 
te bouwen. Maar er zijn ook veel nieuwe voorzieningen 
nodig. Ik ben dus blij met het Thorbeckepark.’

Martijn Leusink, programmamanager Maatschap-
pelijk vastgoed, Mitros – ‘Met dit gebouw leveren we 
kansen aan Ondiep en Zuilen. Kansen om in een aan-
trekkelijke omgeving aan sport en beweging te doen. 
Maar vooral ook om samen met anderen activiteiten 
te ondernemen. Activiteiten die worden aangeboden 
door de deelnemende clubs én die uit de wijkbewoners 
zelf voortkomen.’ 

DE FEItEN

Vloeroppervlak  4.500 m2 bruto en 4.000 m2 
verhuurbaar

Investering Mitros   € 10 miljoen
Start project  2002 (aanvraag IPSV-subsidie)

Bouw sportvoorziening 

thorbeckepark
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gedachte: ‘het vinden en het hebben van werk is 
een zeer effectief middel om armoede te bestrij-
den en sociale uitsluiting tegen te gaan’. In 2001 
is het concept overgewaaid naar Nederland. Eerst 
liet het zich zien in Rotterdam. Inmiddels zijn er in 
negen steden filialen te vinden, die allemaal wor-
den gerund door vrijwilligers. Particulieren, andere 
kledingzaken en warenhuizen, die het principe 
een warm hart toedragen, doneren kleding aan de 
Dress for Success-winkels.

Het idee voor de Utrechtse vestiging komt uit de 

c  Dress fOr success

eind 2008 is in een leegstaand winkelpand in de utrechtse 

wijk Zuilen een kledingzaak verschenen. Geen gewone 

zaak, maar een vestiging van Dress for success. Dit con-

cept helpt mensen met een uitkering of minimuminkomen 

gratis aan kleding als ze een sollicitatiegesprek hebben. 

Mitros heeft het pand aan de J.M. de Muinck Keizerlaan 

beschikbaar gesteld.

Gerund door vrijwilligers
Dress for Success is in Amerika ontstaan vanuit de 
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DE REACtIES

Agnes Wesseling, initiatiefnemer Dress for Success 
utrecht, vanuit Stichting Gids – ‘Representatieve 
kleding verhoogt het zelfvertrouwen van mensen, 
waardoor ze meer kansen hebben in het sollicita-
tieproces. Dress for Success helpt werkzoekenden 
hierbij op weg en bevordert op deze manier de 
armoedebestrijding. Het winkelpand in Utrecht 
heeft nog een extra toegevoegde waarde, omdat het 
in een krachtwijk ligt.’ 

Een sollicitant – ‘De kleren die ik van Dress for 
Success heb meegekregen, komen bijzonder goed 
van pas. Nu hebben de leerlingen een decent gekle-
de onderwijsassistent voor zich!’

Een andere sollicitant – ‘Opvallend in de winkel is 
de grote keuze qua broeken, overhemden et cetera. 
Zo zijn er genoeg variaties mogelijk. Wat daarnaast 
opvalt, is de ontspannen sfeer. Hierdoor voelde ik 
me gelijk op mijn gemak.’

Jan Rossen, manager Marktstaf, Mitros – ‘Ik vind 
Dress for Success een heel sympathiek initiatief. 
Met relatief kleine dingen krijgen mensen die het 
nodig hebben, een zetje in de rug. Het leuke van dit 
concept is dat je het heel snel ergens kunt neerzet-
ten. Huisvesting is soms lastig, maar dat is nu net 
iets waarbij wij als eigenaar van vastgoed kunnen 
helpen. Mitros en Dress for Success zijn uitsteken-
de partners en vullen elkaar precies aan.’

DE FEItEN

Vloeroppervlak  60 m2 

Investering Mitros   pand gratis beschikbaar gesteld 
aan Dress for Success 

Start project  september 2008 
 (opening winkel)

koker van re-integratieorganisatie Stichting Gids. 
Een enthousiast team van vrijwilligers heeft de kle-
dingwinkel opgeknapt en ingericht. Sollicitanten die 
geen geld hebben voor een passende outfit, kun-
nen hier kostenloos terecht voor (bijna) nieuwe kle-
ding, schoenen en accessoires. Ook voor adviezen 
over kleuren en visagie of gewoon voor een praatje 
maakt het winkelpersoneel tijd. Het Zuilense pand 
wordt gratis ter beschikking gesteld door Mitros. 
De gemeente Utrecht financiert het project groten-
deels.
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D  DOe Mee-wInKeL

werkzoekenden uit utrecht hebben sinds begin 2009 

een extra kans om weer actief te worden op de arbeids-

markt. Vanuit de Doe Mee-winkel in de wijk hoograven 

klaren zij klussen voor verschillende utrechtse bedrij-

ven, instellingen en verenigingen. Daarnaast krijgen ze 

scholing en de mogelijkheid om te sporten.

twee kanten
De eerste klus die de Doe Mee-deelnemers hebben 
opgepakt, is de opknapbeurt van hun winkelpand aan 
de ’t Goylaan. Dit is de uitvalsbasis waarvandaan zij 
ook hun andere werkzaamheden verrichten. Zo onder-
houdt het Doe Mee-team buitenruimten bij scholen 

en kinderdagverblijven, verricht het kleine reparaties 
bij woonzorgcentra en doet het hand- en spandien-
sten voor woningcorporaties. Het mes snijdt aan twee 
kanten: organisaties krijgen hulp bij hun klussen en 
de Doe Mee’ers doen ervaring op.

De werkwinkel maakt deel uit van het wijkactieplan 
‘Hoograven in de Lift’. Het idee hiervoor komt voort 
uit de samenwerking tussen de gemeente Utrecht, 
UW Reïntegratie, woningcorporaties en andere Hoog-
ravense partijen. Mitros stelt de winkelruimte gratis 
beschikbaar.
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DE FEItEN

Vloeroppervlak  80 m2 
Investering Mitros   pand gratis beschikbaar gesteld 

aan Doe Mee 
Start project  februari 2009 
 (opening winkel)

DE REACtIES

Marka Spit, wethouder Sociale Zaken, gemeente 
utrecht – ‘Een Doe Mee-baan geeft mensen die soms 
lang aan de zijlijn stonden van de arbeidsmarkt, een 
kans weer actief te worden. Het vergroot hun moge-
lijkheden op een reguliere baan.’

Karin Verdooren, directeur Wonen utrecht, Mitros 
– ‘Ik ben blij dat we als woningcorporatie onderdak 
geven aan dit project. Hier hebben de deelnemers, 
de buurt én de wijk baat bij. En het past bij de rol die 
Mitros steeds meer op zich neemt in de stad. Die van 
een maatschappelijk betrokken partner.’ 
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3 Waarde van voorzieningen

Monique Waarts
Manager Mitros Maatschappelijk Vastgoed

In de wijk Wittevrouwen in utrecht bevindt zich ijssalon Roberto Gelato. Niet alleen is hier het 
lekkerste ijs van utrecht verkrijgbaar, de salon is ook uitgegroeid tot een trefpunt van buurt en 
wijk. Weer of geen weer, na het eten trekken vaders, moeders en kinderen naar de ijssalon om de 
nieuwtjes van de dag over school, werk en thuis met elkaar uit te wisselen. Roberto vervult op deze 
manier met zijn zaak een sociale functie.

Vitale wijken
Mitros wil maatschappelijke voorzieningen zelf cre-
eren of meewerken aan de realisatie ervan. Mitros 
wil, vanuit haar focus op de mens, dat mensen des-
gewenst en waar mogelijk een stapje stijgen op de 
woonladder c.q. de maatschappelijke ladder. Daarom 
richt zij zich niet meer alleen op de woningen in regio, 
stad, wijk en buurt, maar voelt zij zich ook verant-
woordelijk voor de woonomgeving. Mitros wil, kort-
weg, vitale wijken maken. 
In een vitale wijk bevinden zich niet alleen wonin-
gen van goede kwaliteit, maar kunnen bewoners en 
gebruikers er als individu én als collectief ook leven, 
werken en ontspannen. Hiervoor zijn voorzieningen, 

maatschappelijk vastgoed, nodig. Mitros zet daar vol 
op in. Daarbij profiteert zij van de toegevoegde waar-
den die een corporatie van nature heeft: Mitros is een 
partij die dagelijks en langdurig betrokken is bij de 
bewoners van een wijk. Zij is bovendien verbonden 
met de wijk door haar contacten met belangengroe-
pen, zorginstellingen, sport- en cultuurverenigingen, 
scholen en gemeente. 

Aandacht voor de keten
Maatschappelijke voorzieningen als (brede) scholen, 
sport- en welzijnsvoorzieningen bieden aan de gebrui-
kers plekken om te leren, te werken en te ontspannen. 
Bovendien geven ze kleur aan een buurt, een wijk, een 
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3 Waarde van voorzieningen stad of een regio. Ze bevorderen de vitaliteit van de 
omgeving en de emancipatie van de bewoners.

Binnen het beleid van Mitros over dergelijke voorzie-
ningen ligt de nadruk vooral op de ketens wonen-wel-
zijn-zorg en wonen-leren-werken. 

Vanuit de lijn wonen-welzijn-zorg wordt, in nauwe 
samenwerking met de relevante maatschappelijke 
partners, gestreefd naar wijken waarin woningen en 
zorgstructuur ingericht zijn om mensen zolang moge-
lijk thuis te laten blijven wonen. De inzet stopt daar 
niet. Ook realiseert en beheer Mitros adequate voor-
zieningen voor het geval thuis wonen geen optie is, 
zoals De Zusters. Deze ontwikkeling is nodig om in te 
kunnen spelen op de toenemende vergrijzing. 

Zo heeft Mitros ook onlangs in de Utrechts wijk 
Ondiep het ‘Gezondheidscentrum Ondiep’ opgele-
verd. In het gerenoveerde voormalige buurthuis zijn 
huisartsen, fysiotherapeuten, welzijnswerk en een 
apotheek gehuisvest. Mitros heeft in dit project geïn-
vesteerd omdat het de ontbrekende schakel was in 
het programma ‘Levenslustig Ondiep’ met als doel 
dat bewoners van de wijk er hun hele leven kunnen 
wonen. Het gezondheidscentrum heeft in deze een 
substantiële meerwaarde voor de wijk.

Binnen de lijn Wonen-leren-werken wordt er, samen 
met de betrokken instellingen, naar gestreefd de 
toekomstige kansen van kinderen en jongeren op de 
arbeidsmarkt te vergroten. Het is immers van groot 

maatschappelijk belang dat jongeren hun opleiding 
kunnen starten én voltooien en vervolgens op de 
arbeidsmarkt aan de slag kunnen. 
Deze lijn vraagt om inspanningen van Mitros op het 
gebied van het basisonderwijs, de naschoolse opvang 
en het voortgezet onderwijs. Met de gemeente Utrecht 
wordt op dit moment intensief overlegd hoe op dit 
punt het beste samen kan worden opgetrokken. De 
gekozen lijn verplicht Mitros bovendien tot het cre-
eren van werkplekken of het leveren van een bijdrage 
daaraan. 

Ter illustratie van dit laatste: Mitros bouwt haar nieu-
we kantoor op Kanaleneiland en met het naastgelegen 
ROC is al gesproken over de inzet van de leerlingen in 
het nieuwe bedrijfsrestaurant van Mitros. 

Mitros houdt zich niet alleen bezig met het verwerven 
en ontwikkelen enerzijds en het exploiteren en behe-
ren anderzijds van maatschappelijk (en commercieel) 
vastgoed; ook de programmering ervan heeft in toe-
nemende mate de aandacht. Voorzieningen zijn van 
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en voor de wijk; ze moeten open staan voor de wijk. 
Het gebruik ervan moet een meer permanent karak-
ter krijgen. Zo vindt in een schoolgebouw idealiter na 
schooltijd naschoolse opvang plaats. In de avond-
uren biedt het gebouw ruimte aan bijvoorbeeld ver-
enigingsactiviteiten en vindt ook de bibliotheek daar 
haar onderdak.

Rendement
Met haar maatschappelijk vastgoed bouwt Mitros 
mee aan binding in buurten. Dit heeft diverse effec-
ten in termen van rendement. Maatschappelijk ren-
dement wordt behaald doordat zulke projecten de 
leefbaarheid vergroten, waardoor de kansen van de 
bewoners en gebruikers op een betere toekomst 
worden verruimd. In multifunctionele accommoda-
ties zoals het Thorbeckepark worden voorzieningen 
voor sport, kinderopvang en welzijn onder één dak 
gebracht. Dit leidt tot betere voorzieningen voor 
zowel kinderen als ouders en ouderen. Bovendien 
vinden er meer buurtactiviteiten plaats en is de bewo-
nersparticipatie hoog. De sociale cohesie binnen 
buurt en wijk wordt hierdoor vergroot.

Maatschappelijk vastgoed levert, vanzelfsprekend, 
ook financieel rendement op: het leidt tot differenti-
atie van de vastgoedportefeuille en daarmee tot een 
betere spreiding van risico’s. Bovendien vergroot het 
de waarde van het omliggende vastgoed.

Zo heeft Mitros op de Cartesiusweg in Utrecht een 
pand aangekocht. De grijze bedrijfsschool van voor-
heen is, ter voorbereiding op de vestiging van een 
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, veran-
derd in een kleurrijk, uitnodigend gebouw. De belang-

stelling is nu al enorm en de verwachting is dat de 
levendigheid in de omgeving zal toenemen.

Het spreekt voor zich: zonder waardecreatie geen 
investeringen en zonder investeringen geen waar-
decreatie. Het rendement op investeringen moet op 
voorhand zijn gedefinieerd. Maatschappelijk gezien 
moet de meerwaarde voor de omgeving worden 
geformuleerd én gecommuniceerd. Met de samen-
werkingspartners moeten vastomlijnde afspraken 
worden gemaakt over gebouw, inhoud en organisa-
tie. 
Wat betreft de financiën: er ís geld. En er zijn diverse 
projecten die uitsluitend maatschappelijk rendement 
opleveren. Maar Mitros kan en wil geen Sinterklaas 
spelen; ook zij moet scherp aan de wind zeilen. Inzet 
van financiële middelen kan alleen als dat in bedrijfs-
economische zin verantwoord is. 

Kernbedrijf
Maatschappelijk vastgoed was tot voor kort voor 
Mitros nog een betrekkelijk onontgonnen terrein, net 
als voor de meeste andere corporaties. Vanwege het 
belang dat Mitros hecht aan vitale wijken zijn voor-
zieningen, naast woningen, aangemerkt als kern-
activiteit. Immers, het werken aan maatschappelijk 
vastgoed vraagt andere kennis, andere competenties 
en dus een andere organisatie. Binnen Mitros is een 
nieuw kernbedrijf opgericht, Mitros Maatschappelijk 
Vastgoed. Dat is een professionele organisatie met 
kennis en kunde op de terreinen zorg, onderwijs, wel-
zijn, sport, cultuur en economie met als context een 
gezonde financiële bedrijfsvoering.

Mitros heeft met maatschappelijk vastgoed hoge 
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ambities. Binnen tien jaar moet de maatschappe-
lijk- vastgoedportefeuille naar ruim 300.000 m2 bvo 
groeien. Om deze ambitie waar te maken worden 
twee rollen vervuld: die van maatschappelijk inves-
teerder en die van belegger. 
Als maatschappelijk investeerder richt Mitros zich 
vooral op projecten in onderwijs en zorg. Zo wordt 
bijgedragen aan sterkere wijken, die de leefbaarheid 
vergroten en meer kansen bieden voor sociale stij-
ging.
Als belegger beheert Mitros een vastgoedportefeuille 
die bestaat uit verschillende typen vastgoed, zoals 
maatschappelijk vastgoed, bedrijfsonroerendgoed 
en woningen. Vanuit de beleggersrol vergroot Mitros 
met haar maatschappelijk vastgoed de differentiatie 
binnen haar vastgoedportefeuille en oefent zij ander-
zijds een positieve invloed uit op de waardeontwikke-
ling van het gehele Mitros-bezit.

Binnen Mitros werkt het bedrijfsonderdeel Maat-
schap pelijk Vastgoed samen met de woonbedrijven 
om een vitale woonomgeving te creëren en met ande-
re bedrijfsonderdelen voor een professionele bedrijfs-
voering. Bovendien kan ten behoeve van maatschap-
pelijk vastgoed gebruik worden gemaakt maken van 
de financieringsmogelijkheden waarover de corpora-
tie beschikt. 

Deze bedrijfsbrede inzet van mensen en middelen, 
financieel en anderszins, maken een corporatie bij 
uitstek geschikt als ontwikkelaar en beheerder van 
maatschappelijk vastgoed. Bijkomend voordeel is dat 
Mitros ook zelf van dit soort voorzieningen kan pro-
fiteren. Immers, als het goed gaat met de stad, gaat 
het ook goed met Mitros.
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 8  Omgaan met Overlast

 9  Woonservicezones

 10  Leefbaarheid in wijken en buurten

 11  Bijzondere Doelgroepen

 12  Sturen aan de stad

 13  Wijkstabiliteit

14   Slopen en/of renoveren

15  In gesprek met de huurders

16  Sociale Stijging

Te bestellen bij 

Mitros, afdeling Communicatie:  

(030) 880 3912, of te downloaden via 

www.mitros.nl

* niet meer leverbaar
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C A H I E R

Mitros is een toonaangevende en ambitieuze woningcorporatie. 

Als maatschappelijke organisatie richt zij zich op de vraagstuk-

ken van mensen in wijken en buurten in de stedelijke regio 

Utrecht. Met ruim 31.000 woningen, garages en bedrijfspanden 

is zij de grootste speler op het veld van de volkshuisvesting in 

Utrecht en Nieuwegein. 

Mitros biedt als voorloper in de volkshuisvesting een podium 

voor  discussie. Op het Mitros Podium belicht Mitros circa twee 

keer per jaar belangrijke, actuele thema’s uit de wereld van het 

wonen. De Mitros Cahiers zijn hiervan de schriftelijke begelei-

ders en vormen de opmaat voor verdere discussie.




