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Rochdale
geeft
thuis

Koers 2016 - 2021

De koers in het kort
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Wij zijn een woningcorporatie
voor mensen met een laag
inkomen. Binnen deze
inkomensgroep zijn we er voor
iedereen, bijvoorbeeld voor
gezinnen, ouderen, jongeren en
kwetsbare groepen.

• actiever te werken aan doorstroming

Zorgen voor voldoende woningen is

Om dit waar te maken werken we

onze belangrijkste opgave voor de

aan een wendbare organisatie,

komende jaren. En wij vinden dat

met medewerkers die meer

gemengde wijken – wijken waar rijk en

verantwoordelijkheid en regelruimte

arm naast elkaar wonen – bijdragen

krijgen om zaken meteen en goed op

aan de woonkwaliteit in stad en regio.

te lossen. Daarbij zijn de waarden van

Daar gaan we voor. Dat doen we door:

onze oprichters onze drijfveer: we zijn

onder andere door te werken met
flexibele contracten voor spoed
zoekers;
• ruimte te geven aan initiatieven van
bewoners om mensen in de wijk met
elkaar te verbinden.

aanspreekbaar, doen ons werk met
• de sociale woningvoorraad in stand
te houden door minder te verkopen

aandacht en nemen daarvoor onze
verantwoordelijkheid.

en liberaliseren in wijken met een
klein aandeel sociale huurwoningen;
• wijken waar dat aandeel juist hoog is,
ook aantrekkelijk te maken voor
mensen met een hoger inkomen;

Rochdale geeft thuis
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Waar staan we nu?

Wat gebeurt er om ons heen?

Rochdale geeft thuis. Net als onze oprichters, Pieter Roeland
en Hendrik Glimmerveen, in 1903. Deze koetsier en conducteur
op de Amsterdamse paardentram gaven thuis aan arme
arbeiders die in kelders en krotten woonden. Ze richtten een
wooncoöperatie op met als leidende waarden aandacht voor
anderen, openheid en sociale verantwoordelijkheid.

Wij kunnen als woningcorporatie pas afgewogen keuzes
maken voor onze doelgroep, als we goed rekening
houden met wat er in de wereld om ons heen gebeurt.
Welke trends en ontwikkelingen zien wij en hoe
beïnvloeden ze onze koers?

De afgelopen jaren hebben we onze

Waar gaan we voor in een omgeving

Een groeiregio onder
spanning

organisatie, financiën en kwaliteit van

die voortdurend verandert? Wat is

Betaalbare woningen voor

economische ontwikkeling in ons

dienstverlening op orde gebracht. In

onze visie en welke keuzes maken we

mensen met een laag inkomen

werkgebied in combinatie met

2016 behaalden we het KWH-label als

om onze doelen te behalen? Je leest

zijn in ons werkgebied schaars.

aantrekkelijke woonmilieus zorgt voor

blijk van waardering voor onze

het in dit koersdocument.

De wachttijden blijven lang of zijn

een blijvend grote vraag. Daarnaast

zelfs gestegen. Dit is een logisch

zien we nieuwe doelgroepen opkomen,

dienstverlening, we voldoen aan de
criteria van onze financiële toezicht
houders, en we zien dat medewerkers
meer betrokken en bevlogen raken.
Sinds kort kunnen we ook weer meer
doen om de betaalbaarheid van onze
woningen voor zittende en nieuwe
huurders te verbeteren. De kwaliteit
van onze woningen en de woon
omgeving (leefbaarheid) is sterk
verbeterd, maar we zijn er nog niet.

gevolg van een grotere vraag en
een kleiner aanbod. De sterke

zoals statushouders en mensen die op

De waarden van
toen zijn ons
kompas voor de
toekomst

hogere leeftijd en/of met een zorg
behoefte toch langer thuis (moeten)
blijven wonen. Tegelijkertijd is de
voorraad betaalbare huurwoningen
kleiner geworden, doordat er meer
werd verkocht en geliberaliseerd dan
bijgebouwd.
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Ook de ruimtelijke tweedeling neemt
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toe: in de populaire wijken is de
voorraad sociale huurwoningen relatief
snel afgenomen. En wie er woont, blijft
er vaak lang wonen, waardoor er
nauwelijks doorstroming is. In deze
wijken is het voor onze doelgroep
steeds lastiger om een woning te
vinden.

Leefbare buurten
Veel van de wijken in ons werkgebied

Een groeiende
groep kwetsbare
mensen heeft
het in deze tijd
extra lastig

zijn de afgelopen jaren prettiger

De ongelijkheid neemt toe

Een deel van onze doelgroep redt zich

geworden om in te wonen en leven.

De sociale tweedeling wordt groter.

hierin; we zien bijvoorbeeld veel meer

Een beperkt aantal gebieden scoort

Oudere mensen (en dat begint al

kleinschalige initiatieven ontstaan van

onvoldoende, mensen ervaren er nog

vanaf 45 jaar) die werkloos raakten in

bewoners die zaken rondom hun

te veel overlast of voelen zich er niet

de crisis, vinden nauwelijks nieuw

woning of woonomgeving zelf willen

veilig. We zien echter ook steeds meer

werk. Veel jongeren krijgen geen vaste

regelen. Maar niet iedereen kan dit of

burgerinitiatieven ontstaan, mensen

baan. Startende en zelfstandige

heeft een sociaal netwerk dat hierbij

willen onderdeel zijn van een gemeen

ondernemers hebben vaak een laag,

helpt. Een groeiende groep kwetsbare

schap, ook in de geïndividualiseerde

onzeker inkomen. De groep arme

mensen heeft het in deze tijd extra

maatschappij van vandaag. Men zoekt

mensen groeit.

lastig.

elkaar op vanwege een gezamenlijk
belang of een gedeelde interesse of

Tegelijkertijd doet de participatie

achtergrond. Dat gebeurt veel online,

maatschappij een groeiend beroep op

maar ook in het echte leven ontstaat

ieders zelfredzaamheid. Het is een tijd

daardoor meer contact.

waarin veel en snel verandert, denk
aan de opkomende deeleconomie, de
verdergaande digitalisering en de
flexibilisering van de arbeidsmarkt.
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Onze keuzes
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Rochdale geeft thuis: wij zorgen ervoor dat mensen
met een laag inkomen kunnen wonen in
Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en
Landsmeer. Met betaalbare woningen van goede
kwaliteit bieden wij ruim 80.000 mensen een thuis.

Hoewel de wereld sindsdien sterk is

We hebben deze kernwaarden ook

veranderd, zijn die waarden nog

vertaald naar de Rochdale principes

steeds onze inspiratie: we zijn aan

van dienstverlening. Dat is de manier

spreekbaar, doen ons werk met

waarop we werken, onze belofte aan

aandacht en nemen daarvoor onze

zowel bewoners als samenwerkings

verantwoordelijkheid.

partners.

De Rochdale principes van dienstverlening
Doelgroepen

Kernwaarden

Wij zijn een echte ‘sociale’ corporatie,

Rochdale is in 1903 opgericht door

we zijn er voor mensen met een laag

een conducteur en een koetsier op de

inkomen. Primair zijn dat huishoudens

Amsterdamse paardentram, vanuit hun

met een inkomen tot € 35.000.

wens om de erbarmelijke woonsituatie

Daarnaast maken wij gebruik van de

te verbeteren van de allerarmsten, die

mogelijkheid om gezinnen met een

woonden in kelders en krotten. Ze

inkomen tot € 39.000 een woning toe

noemden hun vereniging ‘Rochdale’,

te wijzen in de sociale huur. Binnen

naar de gelijknamige plaats in Enge

deze inkomensgroepen zijn wij er voor

land waar pioniers in 1867 de aller

iedereen: gezinnen, studenten,

eerste woningcoöperatie oprichtten.

jongeren, senioren, kwetsbare groepen

Aandacht voor anderen, openheid en

en spoedzoekers*).

het nemen van sociale verantwoor
delijkheid waren voor hen belangrijke
waarden, ook wel The Rochdale
principles of cooperation.

*) Spoedzoeker: iemand die op korte termijn
een woning nodig heeft, vaak voor een
beperkte periode, maar die geen officiële
urgentie heeft. Bijvoorbeeld: expats met een
laag inkomen, mensen die net gescheiden
zijn, jongeren, statushouders.

• Wij zijn een sociale corporatie,

• U wordt zoveel mogelijk in

voor mensen met een laag

1 keer geholpen. Is er vaker

inkomen

contact nodig dan neem ik

• U krijgt van mij passende
aandacht, want ieder mens is
verschillend
• U kunt mij bereiken op een
manier die bij u past. Digitaal
waar dat kan en persoonlijk
waar u dat wilt
• U weet waar u aan toe bent: ik
communiceer duidelijk en
open
• U kunt op mij rekenen: ik denk
met u mee en neem mijn
verantwoordelijkheid

het initiatief
• Bij langlopende zaken of
complexe vragen krijgt u een
eigen contactpersoon binnen
Rochdale. Deze medewerker
zorgt voor een oplossing
• Uw mening is belangrijk
voor mij. Ik luister naar
suggesties en vraag naar
uw verwachtingen
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Maatschappelijke opgave

Ons ultieme doel is om onze doelgroep

trappen te beklimmen. Omdat ze

Rochdale is boven alles een sociale

een echt thuis te geven. Voor veel

noodgedwongen bij hun ouders in

corporatie. We willen een thuis bieden

mensen met een laag inkomen is een

wonen, of samen met een partner van

Betaalbare woningen

in een goede woning en wijk voor

echt thuis soms ver weg. Omdat het

wie ze al twee jaar zijn gescheiden.

Voor veel huurders en woning

mensen met een laag inkomen.

huis niet past. Niet past omdat het ver

Omdat de woning simpelweg te duur is

zoekenden zijn de woonlasten

weg is van het werk, omdat er geen

om te kunnen leven. Of omdat de plek

toegenomen. Daarom is het

aparte slaapkamer voor de kinderen is

waar ze wonen niet eens thuis is, maar

belangrijk dat wonen voor

of het fysiek niet meer lukt om de

een tijdelijke opvanglocatie.

mensen met een laag inkomen

Voldoende sociale
huurwoningen
Onze belangrijkste opgave voor
de komende jaren is te zorgen
voor voldoende beschikbare en
passende sociale huurwoningen.
Het aantal mensen in onze
doelgroep neemt in de meeste
gemeenten toe. De wachttijden
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betaalbaar blijft.

Ons ultieme
doel is om onze
doelgroep een
echt thuis te
geven

Voor onze huurders die al wél in een
passend huis wonen, dragen we eraan
bij dat dit ook een thuis is. Een thuis
waar ze zich veilig voelen, zich kunnen
terugtrekken en tot rust komen, of hun

lopen op.

thuis juist openstellen voor vrienden,

Veel mensen kiezen meer

familie of buren.

op beschikbaarheid dan op
geschiktheid van een woning
of wijk. Daardoor wonen ze niet
in een woning die past bij hun
inkomen, levensfase of wensen.
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Kwaliteit van de woningen
We zorgen goed voor ons bezit.
Dat vragen de samenleving en

Een buurt
waarvoor je
zorgt en die ook
voor jou zorgt als
dat nodig is

huurders ook van ons. We gaan
voor goede basiskwaliteit en zijn
slimme volger op het gebied van
duurzaamheid.

Leefbaarheid
In een aantal wijken blijft de

Maar ook een woning waarin ze de
ruimte hebben om woonwensen te

leefbaarheid achter en is er nog
een grote opgave op zowel fysiek

realiseren naar hun eigen smaak. Een

Gemengde wijken

woning op een plek, in een gemeente,

We behouden of realiseren

willen we bewoners in alle wijken

in een buurt waar ze bewust voor

gemengde wijken. Wijken waar

meer ruimte geven om van huis

kiezen, omdat er bijvoorbeeld vol

mensen met een laag en met

en buurt hun thuis te maken.

doende voorzieningen zijn of omdat

een hoog inkomen kunnen

hun kinderen er naar een goede

wonen. Dit betekent geen

school kunnen.

eenzijdige wijken met alleen
maar sociale huur of wijken
waar je met een laag inkomen
nauwelijks meer terecht kunt.
Vooral in wijken binnen de
ring van Amsterdam komt die
ondergrens snel in zicht.

als sociaal gebied. Daarnaast
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Onze strategie
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Hoe maken we onze ambities
waar? Wat doen we om onze
belangrijkste opgave te
realiseren? En hoe werken we
daarnaast ook aan betaalbare
woningen, gemengde wijken, de
kwaliteit van onze woningen,
leefbaarheid en dienstverlening?
Lees hier hoe we daar voor willen
zorgen.

Voldoende sociale huurwoningen
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We zorgen dat er meer sociale huur
woningen beschikbaar komen. Dat
doen we door:
•	de voorraad sociale huurwoningen
minimaal in stand te houden (minder
verkopen en liberaliseren, meer
nieuwbouw);
•	het aantal woningen dat jaarlijks
vrijkomt te vergroten, door actiever te
werken aan doorstroming naar een
passender woning;
•	actief woonfraude te bestrijden en

Onze belangrijkste opgave is:

onverbiddelijk te zijn in de strijd tegen

• Voldoende sociale woningen

misbruik/onderverhuur;
•	woningen in de vrijesectorhuur zo

Natuurlijk werken we ook aan:

veel mogelijk te verhuren aan meer

Betaalbare woningen

• Betaalbare woningen

dere mensen met een laag inkomen,

We dragen bij aan het betaalbaar

• Gemengde wijken

zo veel mogelijk Friendscontracten;

houden van woonlasten voor mensen

• Kwaliteit van de woningen
.

•	meer woningen te verhuren met

met een laag inkomen. Dat doen we

• Leefbaarheid

tijdelijke contracten, zodat ze vaker

door:

• Dienstverlening

beschikbaar komen en beter passend

•	meer dan driekwart van de woningen

zijn voor onder meer spoedzoekers

te verhuren aan mensen met recht op

(om zo doorstroming te stimuleren);

huurtoeslag;

• woningruil te faciliteren om door
stroming te vergroten;
Dit koersdocument krijgt concrete invulling waaronder een haalbaarheidstoets in afdelingsplannen,
meerjarenplan en meerjarenbegroting. Ook externe
omstandigheden kunnen er toe leiden dat gemaakte
afspraken niet haalbaar zijn of in een ander daglicht
komen te staan. Actuele informatie hierover vindt u
altijd op www.rochdale.nl/thuis.

•	goedkoop scheefwonen te bestrijden
door maximaal toegestane huur
verhogingen voor deze doelgroep
door te voeren en hen voorrang te
geven in de vrijesectorhuur en/of bij
koopwoningen;

•	de jaarlijkse huurverhoging voor
mensen met de laagste inkomens te
beperken;
• maatwerk te leveren voor specifieke
groepen met betaalproblemen,
samen met lokale partners;
•	de mogelijkheden te verkennen voor
huurcontracten met een huurprijs die

We gaan voor
snellere
doorstroming:
passend wonen,
noemen we dat
is gekoppeld aan draagkracht/
inkomen;
•	als we nieuwbouw realiseren, te
zorgen voor kwalitatief goede, maar
gemiddeld kleinere woningen;
•	bij nieuwbouw en renovatie in te
zetten op energiezuinige woningen,
zodat energielasten laag zijn
(duurzaamheid).
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Gemengde wijken

Kwaliteit van de woningen

Om gemengde wijken te behouden of

Aan de kwaliteit van onze woningen

dingen zelf te doen of mee te

Op het gebied van duurzaamheid zijn

te realiseren, gaan we:

besteden we aandacht door:

beslissen over de verbetering van

we slimme volger. Duurzaamheid

•	in wijken met een heel laag aandeel

•	de inhaalslag voor de veiligheid en

hun woning/complex. Dit doen we

verbeteren we door:

de basiskwaliteit die we op dit

onder meer bij renovaties, door een

• bij renovaties in elk geval de F/G-

moment maken, af te maken;

ruim ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte

labels weg te werken. We streven

Voorzieningen) te voeren, en door

altijd naar label A en realiseren

jaar te verbeteren naar minimaal

mogelijkheden te bieden voor

minimaal label B. We starten met

score 3 op de kwaliteit van het casco

zelfbeheer.

pilots voor Nul op de Meter-

sociale huur niet of nauwelijks meer
verkopen of liberaliseren. Waar
mogelijk bouwen we hier bij;
•	in gebieden met relatief veel sociale
huur juist woningen verkopen en/of
liberaliseren, om menging te
bereiken. Ook zoeken we waar nodig

•	onze basiskwaliteit in de komende vijf

(conditiescore);
•	een norm te ontwikkelen voor de

•	onze huurders de ruimte te geven om

•	Verder te onderzoeken of op basis
van de demografische ontwikkelingen

Duurzaamheid

woningen *);
•	duurzame nieuwbouw te realiseren

de samenwerking met marktpartijen

basiskwaliteit van de binnenkant van

investeringen nodig zijn om onze

met Nul op de Meter of minimaal

voor de realisatie van nieuwbouw-

onze complexen;

woningen aan te passen.

label A++;

marktwoningen;

• per complex – in overleg met onze

•	afspraken maken met gemeenten en

bewoners – de kosten en baten af te

collega-corporaties over gemengde

wegen en de precieze ambitie vast te

wijken en aanbod van bouwlocaties.

stellen;
•	actief ruimte te bieden voor de
plaatsing van zonnepanelen. In elk
geval bij laagbouwwoningen en waar

Gemengde
wijken dragen
bij aan de
woonkwaliteit
in stad en regio

mogelijk ook bij gestapelde bouw;
•	energiezuinig gedrag te stimuleren
door bewoners voor te lichten.

*) Nul op de Meter: Een woning die evenveel
(of meer) energie opwekt als dat het nodig
heeft voor het huis en het huishouden.
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Slimme volger

Leefbaarheid

Dienstverlening

Bedrijfsvoering

Bij de aanpak van bestaande bouw

We verbeteren de leefbaarheid en

Wij gaan voor zoveel mogelijk

We hebben onze organisatie en

zien we nu nog vaak dat verduur

geven bewoners meer ruimte door:

tevreden bewoners, door onze zaken

financiële positie de afgelopen jaren

zaming lastig is te combineren met

• extra in te zetten op wijken waar de

gewoon goed te regelen en:

sterk verbeterd. en om deze koers

betaalbaarheid, omdat de ingrepen

leefbaarheid achterblijft. Dat zijn in

•	dat wat digitaal kan, digitaal aan te

goed te kunnen uitvoeren moeten we

kostbaar zijn en in veel gevallen niet

Amsterdam: Slotermeer (Noordoost

bieden. Zo kunnen mensen die dat

tot lagere energielasten leiden. We

en Zuidwest), de Waterlandpleinbuurt

willen en kunnen, veel zelf regelen.

verwachten dat door verdere kennis

en Banne Buiksloot. En in Zaanstad:

Zo verbeteren we de dienstverlening

Organisatie

ontwikkeling en innovatie binnenkort

Poelenburg;

en werken we efficiënter;

Wendbaar worden doen we door:

verduurzaming, betaalbaarheid en

wendbaar en financieel gezond zijn.

•	ook onze eigen medewerkers de

•	te verbinden: we nemen een actieve

•	te zorgen voor alternatieven voor

haalbaarheid meer hand in hand gaan.

rol in het verbinden van mensen met

mensen die geen gebruik kunnen

ruimte te geven. Zij die direct contact

We volgen de ontwikkelingen actief,

elkaar en met lokale netwerken en

maken van de online mogelijkheden.

hebben met onze bewoners krijgen

onder meer door pilots op te starten,

maatschappelijke organisaties. Ook

We komen bij de mensen thuis als ze

meer verantwoordelijkheid en

we zijn slimme volger.

zetten we waar mogelijk onze

dat willen;

mandaat om zaken meteen en goed

kleinschalige bedrijfsruimtes in de

op te lossen. Natuurlijk volgen we de

kwetsbare wijken in om te faciliteren

mogen verwachten van onze

regels, maar we ontregelen met

dat mensen elkaar ontmoeten;

dienstverlening en hier nadrukkelijk

gezond verstand als dat onze

op te sturen.

bewoners helpt;

•	in gesprek te gaan en ruimte te

We geloven
in de kracht
van bewoners
en geven
ruimte aan
de ideeën die
er ontstaan

•	duidelijk te maken wat onze huurders

geven aan initiatieven van bewoners
voor hun complex of woonomgeving.
Bijvoorbeeld aan hun plannen voor
gezamenlijk beheer van tuinen,
initiatieven voor collectief particulier
opdrachtgeverschap (CPO),
wooncoöperaties en initiatieven voor
gegroepeerd wonen voor
gelijkgestemden. We versterken wat
goed gaat;
•	in onze buurten geen woonoverlast,
treiterijen en intimiderend gedrag te
tolereren.
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De oorsprong van Rochdale
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• medewerkers ook ruimte en onder

Financiën

steuning bieden om zich te blijven

En financieel gezond blijven we door:

ontwikkelen zodat hun vaardigheden

• te zorgen voor een solide financiële

Dit is het verhaal van het
ontstaan van Rochdale.
Opgetekend door Fabe Bosboom
op basis van diverse boeken en
historisch materiaal.

Maar hij heeft ze gezien, geroken en
gehoord: de naargeestige zolders,
kelders en nissen, onthouden van

aansluiten bij wat Rochdale en de

positie waarbij we normen hanteren

buitenwereld van hen vraagt. Dat is

die hoger liggen dan de eisen die het

duurzame inzetbaarheid: kansen om

WSW en de Woonautoriteit aan ons

op andere plekken inzetbaar te zijn,

stellen. Op die manier kunnen we

Pieter Roeland

omdat je werk nu eenmaal niet altijd

onverwachte wijzigingen opvangen

Krotten, dat zijn het. Erbarmelijke

gevaarlijke sloppen voor velen ‘thuis’.

hetzelfde blijft.

en hierop reageren;

plekken. Er woont een vriend van hem,

Het is het enige wat ze kennen.

Met hele gezinnen wonen ze op een
enkele kamer, waar de cholera welig
tiert. Desalniettemin zijn de levens

bekenden, zelfs een ver familielid. De

Maar dat ze niet beter weten, denkt hij,

besteden, en dit geld zo effectief en

stank, de duisternis, het vocht, het

betekent niet dat het niet beter kán.

efficiënt mogelijk in te zetten. Onder

alomtegenwoordige vuil; hij wilde dat

Hoewel de Amsterdamse binnenstad is

meer door de integrale sturing op

hij niet van hun bestaan afwist, dan

overgeleverd aan huisjesmelkers en

complexniveau te verbeteren (asset

zou zijn gewetensnood hem niet zo

het gebrekkige toezicht van de over

management).

veel parten spelen.

heid, zal dat niet zo blijven. Hij heeft er

•	open te zijn over hoe we ons geld

We ontregelen
met gezond
verstand als
dat onze
bewoners helpt

elektra, schoon water en vuilafvoer.

nachtenlang van wakker geleden,
gewoeld in zijn slaap, maar nu weet hij
wat hem te doen staat: hij zal niet
langer de andere kant op kijken.

De wereld ziet er heel anders uit
dan 100 jaar geleden. Maar wij
zijn nog steeds de corporatie van
de koetsier en de tramconducteur,
we doen wat zij voor ogen
hadden.

Rochdale geeft thuis
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We zijn er
allemaal
verantwoordelijk
voor

Hendrik Glimmerveen

‘Hendrik,’ zei hij toen hij hem laatst

De woningwet

Hij leest de tekst nog een keer door.

sprak, ‘dit kan zo niet langer, die

De woningwet, weet Hendrik nu, biedt

Geen probleem, had Pieter gezegd,

En nog een keer. Hij staat op, loopt

mensen moeten betere huizen krijgen!’

inderdaad uitkomst. De pas eenjarige

dan richten we toch een woningbouw

een nodeloos rondje door de kamer,

Hendrik zuchtte als om te zeggen dat

wet schrijft voor dat de overheid mede

vereniging op? Hendrik had geglim

gaat weer zitten en leest hem nog een

hij dat zelf ook wel inziet, maar Pieter,

verantwoordelijk is voor het verbeteren

lacht en geantwoord: ‘Waarom niet?’

keer. Het staat er echt, denkt hij, en er

die zijn enthousiasme zelden onder

van de woonomstandigheden van het

De armelui in de krotten, denkt hij,

gaat een rilling door hem heen, een

stoelen of banken steekt, vervolgde

proletariaat. De wet betrekt ook de

krijgen er een bondgenoot bij.

vleugje opwinding, alsof hij het nog

geestdriftig: ‘We zijn er allemaal

burgerij erbij door initiatieven van haar

niet durft te geloven. Hij is maar een

verantwoordelijk voor. Jij, ik, de

kant te subsidiëren. Er is wel een mits:

De bijeenkomst

eenvoudige koetsier op de paarden

overheid, iedereen. Allemaal verant

alleen een instelling – dus niet twee

Het is vol, ziet Hendrik, die ingespan

tram, wat weet hij nou van de wet?

woordelijk.’ Hij had een stapeltje

willekeurige tramconducteurs – die

nen om zich heen kijkt. Bijna te vol

Maar Pieter heeft gezegd dat het wel

papieren in zijn handen gedrukt en

zich uitsluitend met de belangen van

voor deze benauwde kamer. Hij zoekt

degelijk mogelijk is, en hoewel hij het

erbij gezegd: ‘Lees dit maar eens door.

de volkshuisvesting bezighoudt, kan

naar Pieter, die vanaf de andere kant

eigenlijk niet wil toegeven, heeft zijn

Dit gaat over de woningwet. Je zult

een bouwproject starten.

van de schemerige ruimte tevre

vriend het zelden bij het verkeerde

zien, Hendrik, dat het echt kan.’

eind.
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den om zich heen kijkt, ook al parelt
het zweet hem op het voorhoofd. Er
zijn veertig man gekomen. Veertig
arbeiders met hart voor de zaak. Ja,
ze hebben alle reden om tevreden te
zijn, hoewel er nog veel werk aan de
winkel is, zoals hij al in De Gemeente
werkman schreef.
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Inmiddels is het 12 mei 1903 – ruim

vereniging.’ De reden dat Pieter dat

een jaar nadat zijn artikel is gepubli

heeft onthouden, is dat het bij de

ceerd. Ze zitten in het allergoed

vereniging allemaal draait om

koopste zaaltje van vergadergebouw

openheid, eerlijkheid en sociale

d’Geelvinck, aan het Singel 540, in de

verantwoordelijkheid. ‘En aandacht

nok van de zolder die slechts door een

voor anderen,’ zegt hij terwijl hij een

paar kaarsen wordt verlicht. Hoewel

vinger in de lucht steekt. ‘Dus eigenlijk

het later een gedenkwaardig moment

is dat net als nu bij ons…’ Hendrik ziet

zal blijken, is dat iets waarop Pieter en

zijn ogen fonkelen en herhaalt zijn

Hendrik nu nauwelijks durven hopen.

woorden: ‘Net als nu bij ons…’

Hendrik knikt bijna onzichtbaar naar

Ze kijken elkaar glimlachend aan. Niet

Pieter, die het woord neemt.

veel later lopen twee opgetogen

‘Welkom, welkom!’ roept hij door het

mannen in de donkere straten van

geroezemoes heen. Het duurt even

hebben effect, en al snel beginnen

Als ze bijna de straat uit zijn, blijft

Amsterdam naar huis. De Coöpera

voordat hij ieders aandacht heeft,

de arbeiders aan het smeden van

Pieter plotseling staan en hij wendt

tieve Bouwvereeniging Rochdale is

maar dan legt hij de reden van de

hun plan.

zich tot zijn vriend. ‘Heb je weleens

geboren.

bijeenkomst uit: hij wil een woning

van Rochdale gehoord?’ zegt hij met

allen – om de huisvesting van de

De Coöperatieve
Bouwvereeniging Rochdale

arbeiders te verbeteren. Die middel

Hendrik en Pieter lopen naar huis. Ze

plaatsje Rochdale in Engeland?’

Ook benieuwd naar het vervolg

eeuws aandoende sloppen, dat moet

zijn tevreden met hoe de bijeenkomst

probeert Pieter nog, maar de niet-

van dit verhaal en onze droom

verleden tijd zijn. Wisten zij wel dat

is verlopen, maar moeten nog een

begrijpende blik in de ogen van zijn

voor de toekomst? Kijk op

ruim een kwart van de Nederlandse

belangrijke beslissing nemen: wat

vriend spreekt boekdelen. Hij vertelt

rochdale.nl/thuis

huizen uit eenkamerwoningen

wordt de naam van hun vereniging? Er

hem dat in 1844 28 wevers daar een

bestaat? Dat kan zo niet. Ook de

hebben al een hoop namen de revue

verbruikerscoöperatie oprichtten: The

arbeiders en burgers met een laag

gepasseerd – veertig man met veertig

Rochdale Society of Equitable

inkomen hebben recht op goede

meningen; ga daar maar eens aan

Pioneers. Hun uitgangspunt: gelijke

woningen. ‘Laten we het heft in eigen

staan – maar geen spreekt tot de

rechten voor iedereen. ‘Het begon met

handen nemen,’ besluit Pieter, ‘en

verbeelding. Het is een lastige kwestie,

één winkel,’ zegt Pieter, ‘en de winst

goede woningen gaan bouwen die ook

en de mannen denken er in stilte

wordt verdeeld onder de leden. Sinds

u en ik kunnen betalen!’ Zijn woorden

over na.

1867 is er ook een woningbouw

bouwvereniging oprichten – met zijn

een samenzweerderig lachje.
Hendrik kijkt hem vragend aan. ‘Het

Rochdale geeft thuis
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Wat is wat?

Zaanstraat Spaarndammerbuurt,

De illustraties in deze brochure zijn

Amsterdam Bouwjaar 1919
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niet zomaar leuke tekeningen van de
illustrators. Zij hebben de meest
markante objecten van ons bezit in
kaart gebracht. Op de voorgaande

Knijtijzerpanden (Jan Voerman e.o.)

pagina’s zag u, in willekeurige

Overtoomsche Veld, Amsterdam

Bruggebouw

volgorde:

Bouwjaar 1960

Bos en Lommer, Amsterdam
Bouwjaar 2004

Amstelveenseweg e.o.
Zuid, Amsterdam Bouwjaar 1921

Van Beuningenstraat
Staatsliedenbuurt, Amsterdam
Eerste woningen van Rochdale

Adele Opzoomerstraat

Bouwjaar 1909

Van Deysselbuurt, Amsterdam

De Boelelaan

Lommerrijk

Bouwjaar 1954

Buitenveldert, Amsterdam

Bos en Lommer, Amsterdam

Bouwjaar 1965

Bouwjaar 2011

Vlietstraat
Zuid, Amsterdam

Havenstraat

Eerste woningen van Patrimonium

Havenbuurt, Zaandam

(Patrimonium ging in 2005 samen met

De Verfdoos

Rochdale)

Slotermeer, Amsterdam

Daalwijk

Bouwjaar 2014

Bouwjaar 1954

Zuidoost, Amsterdam Bouwjaar 1974

Bouwjaar 2016
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Met dank aan:
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Deze koers is tot stand gekomen met
inbreng van medewerkers, bewoners,
samenwerkingspartners, frisse
denkers. Het deed ons goed om te
merken hoe ieder vanuit zijn eigen
kennis en vakgebied of juist met die
vernieuwende blik heeft meegedaan.
In de verschillende koerscafés hebben
we veel ideeën en goede suggesties
meegekregen. Met als resultaat:
mooie, uitdagende opgaven waar onze
oprichters trots op zouden zijn.
Woningstichting Rochdale
Bos en Lommerplein 303
1055 RW Amsterdam
Meer weten over
onze koers ‘Rochdale geeft
thuis’? Neem contact op via:
raadvanbestuur@rochdale.nl
020 565 25 55
rochdale.nl/thuis

rochdale.nl
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