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1. INLEIDING

In september 2012 bezochten wij (Hanneke Schreuders en Anne-Jo Visser, Platform31) de Amerikaanse steden
Detroit en New York. Hanneke was in die periode twee maanden als interne vrijwilliger werkzaam bij de Fifth
Avenue Committee te Brooklyn, New York.
We bezochten verschillende soorten organisaties die werkzaam zijn in de wetenschap, de beleidshoek, de
praktijk, of als intermediair tussen deze werelden.

Op zoek naar innovaties en inspiratie op de thema’s goed wonen, goed werken en goed leven spraken en
bezochten we de volgende organisaties, projecten en personen:
Goed Wonen


Huurmarkt, problemen en aanpak van huiseigenaren (private en sociale) en van huurders
o American Landlords Association Detroit, New York City Department of Housing Preservation
and Development, Detroit Housing Commission and Fifth Avenue Committee New York



Koopmarkt, problemen en aanpak van gedwongen verkoop en huiseigenaren
o Centre for New York City Neighborhoods en ontmoeting met oud-bewoner Heidelberglaan
(Detroit)

Goed Werken


Nieuwe vormen van stadslandbouw
o Detroit Black Community Food Security Network
o Recovery Park (Detroit)



Gebiedsontwikkeling en bedrijfsontwikkeling
o Business Improvement District Hudson Square (New York)

•

Creatieve industrie
o Kunstenaarsateliers & opkomende filmindustrie in lege gebouwen Russell Street (Detroit)
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o
o

Kunstproject Heidelbergstreet (Detroit)
Detroit Design Festival

Goed Leven


Krimp, Planning for decline
o Professor Galster, Wayne State University. Auteur van het boek ‘Driving Detroit: the Quest for
Respect the Motor City’
o Bezoeken aan de stadsdelen Downtown, Corq Town, Midtown, Hamtrack, Dearborn (Detroit)



Gebiedsontwikkeling, area development
o Fifth Avenue Committee, aanjager als gebiedsontwikkelaar van brownfields in Sunset Park
(New York)



Zelforganisatie, Community organization
o Participatory budgeting New York, Neighbors Helping Neighbors van Fifth Avenue Committee

In dit verslag beschrijven we de meest waardevolle opgedane kennis en concepten. Hier en daar trekken we ook
de vergelijking met Nederland en kijken we naar voor- en nadelen voor toepassing in Nederland.

1.1 Verschillen tussen de Verenigde Staten en Nederland
De Verenigde Staten (VS) verschillen op veel terreinen van Nederland. Het schaalniveau in de VS is anders, de
cultuur is anders, en er is een beperktere verzorgingsstaat. De ongelijkheid in de samenleving is groter en
bedrijfsmodellen zijn doorgaans anders.
In de VS wonen 313 miljoen mensen. New York City heeft 9 miljoen inwoners en Detroit 750.000. Anno 2012 is
14,7 procent van de beroepsbevolking van de VS werkloos, tegenover 5,3 procent in Nederland. Ook
sociaaleconomische ongelijkheid tussen arm en rijk is in de VS groter dan in Nederland. Nederland staat in de
top 5 van Europese landen met de kleinste inkomensverschillen, waar de VS een van de grootste
inkomensongelijkheden van alle westerse samenlevingen kent. In de VS leeft 15,1 procent van de bevolking
onder de armoedegrens, tegenover 8,5 procent in Nederland (2012).
Het is belangrijk om te beseffen dat de (werk)cultuur van de meeste Amerikanen afwijkt van de onze. In de VS
zijn de normen en waarden van het Angelsaksische bedrijfsmodel dominant. Liberale en kapitalistische
waarden, zoals zelfredzaamheid, vrijheid en particulier initiatief staan centraal. Een goed ondernemingsklimaat
is belangrijk. De zogenaamde American Dream -bijvoorbeeld in de vorm van het hebben van een eigen woningpast bij deze cultuur. In Nederland is de (werk)cultuur veel meer gebaseerd op de normen en waarden volgens
het Rijnlandse model. Dat model veronderstelt een sociale verzorgingsstaat waarbij de overheid zich
bijvoorbeeld actief bemoeid met het milieu, ruimtelijke ordening, onderwijs en sociale vraagstukken. Dit wordt
wel eens uitgelegd als een kapitalistisch systeem met een menselijk gezicht.

1.2 Verschillen tussen New York en Detroit
We bezochten twee Amerikaanse steden die enorm van elkaar verschillen. New York, de Big Apple, met ruim 9
miljoen inwoners had in de jaren zeventig veel last van criminaliteit en spanningen tussen rassen. In de jaren
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negentig van de vorige eeuw verbeterde de situatie aanzienlijk en nam de aantrekkingskracht van New York
verder toe. Detroit, ook wel Motown (Motor Town), was in de jaren vijftig van de vorige eeuw met bijna 2 miljoen
inwoners en een florerende auto-industrie op haar hoogtepunt. Na de rassenrellen in 1967 en de verplaatsing
van de productie van auto’s naar lagelonenlanden begon het aantal inwoners af te nemen. Deze krimp is al
decennialang bezig, waardoor het inwonertal van de stad inmiddels meer dan gehalveerd is. Waar de druk op de
woningmarkt en -prijzen in New York enorm is, kent Detroit totaal geen spanning op de woningmarkt. Van de
circa 350.000 woningen staan er 80.000 leeg. Ruimtelijk gezien verschillen de twee steden ook. New York heeft
veel meer hoogbouw dan Detroit. Afgezien van Downtown, bestaat Detroit voor ca. 80 procent uit
eengezinswoningen.
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2. GOED WONEN
2.1 Betaalbare huur
Lang niet iedereen in de Verenigde Staten is in staat de American Dream van een eigen woning te vervullen.
Daarnaast zijn er genoeg mensen die vanwege hun inkomen ook de markthuur niet kunnen betalen. Daarom
bestaan er in de VS verschillende soorten huursubsidies. In New York verdiepten we ons in de belangrijkste
huursubsidiewet Section 8. Deze wet voorziet in een tweeledig programma: 1) Individuele huurvouchers
gekoppeld aan het inkomen van een huishouden en 2) Project-Based Section 8. Dit tweede onderdeel is een
subsidie die verstrekt wordt aan private verhuurders in de vorm van een aantrekkelijke hypotheek op het
gebouw. De beide subsidies zijn alleen toegankelijk voor woningen die Rent-Stabilized zijn. Hieronder zijn de drie
specifieke Amerikaanse concepten toegelicht.
Individuele huurvouchers Section 8
Het belangrijkste criterium om in aanmerking te komen voor deze individuele subsidie (huurvoucher) is dat het
totale inkomen van een huishouden minder is dan 50 procent van het gemiddelde lokale inkomen in een
bepaald district. Per district wordt ieder jaar een gemiddeld mediaan inkomen vastgesteld. De individuele
huursubsidie houdt in dat de huurder zelf een woning zoekt. Dit zijn woningen die door private verhuurders
(klein en groot) worden verhuurd, maar het kunnen ook woningen zijn van een community development
corporation zoals de Fifth Avenue Committee (zie goed leven). De huurvoucher houdt in dat huishoudens een
huurkorting krijgen afhankelijk van het totale inkomen van het huishouden (bijbaantjes van kinderen tellen
bijvoorbeeld ook mee). Dit inkomen wordt ieder jaar getoetst. De huurder betaald 30 procent van het totale
inkomen van het huishouden aan huur. Als de huurprijs hoger is dan deze 30 procent is de huurvoucher goed
voor het verschil met de totale huur.
Voordelen en kansen voor Nederland:


Scheefwonen wordt voorkomen, vanwege de jaarlijkse inkomenstoets.



Niet alleen woningcorporaties bieden betaalbaar wonen aan, maar ook private partijen.

Een nadeel kan zijn:


Als inkomen sterk verandert, bijvoorbeeld doordat een inwonend kind gaat werken, kunnen
huishoudens hun voucher kwijtraken. Dat wil niet zeggen dat zij de volledige huur nu zelf kunnen
betalen. Soms betekent dit huurachterstanden en gedwongen verhuizing.

Project-Based Section 8
Dit betreft een aantrekkelijke lening/hypotheek aan de private verhuurder van een gebouw, waardoor de huren
laag en bereikbaar voor lagere inkomens kunnen blijven. Er wordt een termijn afgesproken tot wanneer de
gebouwen onder Project-Based Section 8 vallen. Daarna is het aan de verhuurder of hij of zij zich opnieuw
aanmeldt voor affordable housing of kiest voor vrije marktprijzen. Als gebouwen Section 8 hebben zijn het altijd
Rent stabilized-gebouwen (zie volgende paragraaf). De gebouwen voor Section 8 moeten wel aan bepaalde
criteria voldoen.
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Het idee hierachter is dat je als verhuurder goed zorgt voor een pand, het daarna op de vrije markt veel geld op
kan leveren. Kanttekening daarbij is dat in New York ligging en prijs vaak belangrijker zijn dan de kwaliteit van
een woning, vanwege de sterk overspannen woningmarkt.
Huurders in de VS krijgen vrijwel nooit een contract voor onbepaalde tijd. Meestal voor 1 of 2 jaar. Na die
periode kan de verhuurder de huur of spelregels veranderen. Weliswaar binnen bepaalde marges en criteria,
maar die zijn ruimer dan in Nederland. De huurbescherming in de VS is veel beperkter dan in Nederland. Er is
bijvoorbeeld geen landelijke instantie zoals de Woonbond. Op stads- en wijkniveau zijn er kleinere organisaties
die bewoners in nood kunnen helpen, maar meer op individueel niveau.
Als er betalingsachterstanden zijn, wordt er geen incassobureau en/of deurwaarder ingeschakeld, maar volgt er
na verschillende herhalingen een rechtszaak tegen de huurder. De rechter bepaalt of er een regeling kan
worden getroffen, of dat de huurder uit zijn huis gezet kan worden. De gedachte achter deze procedure is dat
het democratischer is. In praktijk wordt het ervaren als een tijdrovend en inefficiënte manier van omgaan met
betalingsachterstanden.
Voordelen:


Private verhuurders pakken een rol in het bieden van betaalbare huisvesting en krijgen vergoeding om
voor betaalbare kwaliteit te zorgen.

Nadelen:


Onzekerheid voor de huurder bij het aflopen van het Project-Based Section 8-contract. Indien de
particuliere verhuurder ervoor kiest zijn pand niet meer onder Section 8 aan te bieden, dan kan de
huurder met een laag inkomen op zoek naar een nieuwe betaalbare woning. Dit kan betekenen dat
een gezin niet alleen zijn woning, maar ook de school etc. opnieuw moet gaan regelen. In Nederland
zou dit nadeel minder sterk aanwezig zijn, vanwege een sterker huurdersrecht dan in Amerika.

Rent Stabilized
In New York is affordable housing geregeld in verschillende programma’s en mogelijkheden. De huursubsidie
wet Section 8 is de grootste. Een voorwaarde die aan de subsidie gesteld wordt is dat de gebouwen waar de
subsidie voor bedoeld is Rent Stabilized zijn.
Een appartement van 6 woningen of groter kan in aanmerking komen voor het Rent Stabilized-programma. De
woningeigenaar, vaak een private verhuurder, mag deze woning dan voor niet meer dan bedrag X verhuren aan
zijn huurder. Er zit dus een grens aan de maximale huur. Als tegenprestatie krijgt de private verhuurder een
financiële compensatie.
Ook wordt 1 keer per jaar een maximale huurverhoging zorgvuldig vastgesteld door de Rent Guidelines Board.
Dit is een board bestaande uit allerlei stakeholders en betrokkenen: de gemeente, private verhuurders,
bewonersvertegenwoordigers, de staat en de federale overheid. Het proces is transparant. Zowel huurders als
verhuurders kunnen hun zegje doen. De eeuwige discussie blijft of de board wel representatief is, en daarmee
of deze vorm van vaststellen van huurverhoging nu daadwerkelijk zo democratisch is.
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Kans voor Nederland:


De huurverhoging en de huurprijzen worden jaarlijks vastgesteld door een commissie waar
verschillende partijen in vertegenwoordigd zijn. Interessant sturingsconcept voor Nederland.

Nadeel:


Het proces is traag en bureaucratisch. En er is altijd discussie over hoe democratisch het eigenlijk is.

2.2 Aanpak gedwongen verkoop – Center for New York City
Neighborhoods
Na de start van de kredietcrisis in 2008 werd het grote hypotheekprobleem in de Verenigde Staten zichtbaar.
Veel Amerikanen hadden op korte termijn gunstige hypotheekvoorwaarden verkregen (vaak via agressieve
verkoopmethoden), die op lange termijn financieel echter zeer ongunstig waren. Door de crisis ontwikkelden de
prijzen van koopwoningen zich negatief, waardoor veel mensen in de problemen kwamen.
In New York waren de problemen zo groot dat in 2008 het Center for New York City Neighborhoods (CNYCN)
werd opgericht door burgemeester Bloomberg. CNYN heeft als doel de financiële problemen van
woningeigenaren voorkomen en bestaande problemen aan te pakken. CNYCN past zowel een preventieve als
een curatieve aanpak toe. Enerzijds richt het zich op voorlichting aan (toekomstige) woningeigenaren over hun
financiële situatie en de verplichtingen die een eigen woning met zich meebrengt. Anderzijds heeft het
verschillende programma’s om gedwongen verkoop te voorkomen of te begeleiden.
Elke maand zijn er alleen al in New York 4.500 nieuwe mensen die hun hypotheek niet kunnen betalen. Hierdoor
zijn er veel gedwongen verkopen. Het hoogtepunt was tot nu toe 2009, met ruim 5.000 gedwongen verkopen
per kwartaal. Nu ligt dat aantal rond de 3.000 per kwartaal. Meestal is gedwongen verkoop het gevolg van
werkloosheid, afname van salaris, of huurders in particuliere woningen die hun baan verliezen. Mensen betalen
wel hun creditkaartrekening, maar niet hun hypotheek. Want zonder creditkaart kunnen ze niet overleven. In
Queens en Oost-Brooklyn manifesteren zich veel van deze problemen bij eengezinswoningen. Het verband
tussen etniciteit en gedwongen verkoop is erg sterk.
De werkzaamheden van CNYCN zijn divers. Zo is er een callcenter voor eerste vragen, en wordt er bemiddeld in
moeilijke casussen. Daarnaast geeft CNYCN trainingen aan (toekomstige) huiseigenaren om goede huiseigenaar
te worden. CNYCN geeft ook juridische ondersteuning aan huiseigenaren die met de bank moeten komen tot
herwaardering van hun hypotheek (met een gemiddeld voordeel voor de huiseigenaar van 1200 dollar per
maand). Adviseurs werken om de beste betalingsregelingen te krijgen voor de bewoner in nood. Hypotheek
kunnen op vier manieren veranderd worden: 1) aanpassen van de termijn van afbetaling, 2) verlaging van het
totaalbedrag van de hypotheek (is gelijk aan een deel kwijtschelden), 3) verlagen van de rente op de hypotheek,
en 4) afsluiten van een extra lening met lage rente om de hypotheek te kunnen betalen. CNYCN versnelt
bovengenoemde processen aanzienlijk, doordat ze de wegen binnen de betrokken instituties kennen. Ook heeft
CNYCN rechters opgeleid in dit werk.
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29 netwerkpartijen helpen CNYCN deze werkzaamheden uit te voeren, zoals ook Fifth Avenue Committee (zie
Goed Leven). In 2011 heeft CNYCN 3 miljoen dollar aan subsidies uitgegeven. Voor 2013 wordt dat 1 miljoen
dollar. De banken zijn steeds meer gaan bijdragen aan de financiering van CNYCN. In Brooklyn is bijvoorbeeld
een lokaal kantoortje gestart door Bank of America customer service center. Het idee hierachter is dat je dan als
bank dichter bij de mensen bent. Bank of America gaf een subsidie aan CNYCN om zo’n lokaal kantoortje te
starten. Medewerkers helpen bewoners in nood daar hun documentatie op orde te krijgen.
Succesfactoren organisatie:


Preventie van en begeleiding bij het voorkomen van executieveilingen.



Het is een intermediair met een onafhankelijke positie.



Een diverse board; kennis, draagvlak en toegang tot de juiste mensen.



Medewerkers die ervaring hebben met banken. Medewerkers moeten de juiste taal spreken.



Voor 35 procent gefinancierd uit overheidsgeld.

Valkuilen organisatie:


Het is lastig om efficiënt met de cases om te gaan. Er is nauwelijks algemeen beleid bij de banken,
maar per case is het business to business en werkt de councillor zo goed mogelijk aan de beste en
meest verantwoordelijke optie.

Wat kan Nederland hier van leren?
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Aandacht, inzet en geld van politiek en banken noodzakelijk voor een groot programma.



Op lokaal niveau professionals inzetten en hen op lokaal niveau weer in contact brengen met banken.



Het is belangrijk om de taal van de banken te spreken.
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3. GOED WERKEN

3.1 Stadslandbouw in Detroit
We bezochten in Detroit een reeds bestaande stadsboerderij (Detroit Black Community Food Security Network D-town) en een project in oprichting (Recovery Park). Het eerste initiatief is bedoeld om lokale zwarte bewoners
van verse groente en fruit te voorzien, omdat er nauwelijks meer supermarkten zijn. De verkrijgbaarheid en
nabijheid van voedsel moet dus daadwerkelijk veiliggesteld worden. Bij het tweede initiatief staat het creëren
van werkgelegenheid in woonwijken waar steeds minder mensen wonen voorop.

3.2 D-town, Detroit
De door bewoners opgerichte organisatie Detroit Black Community Food Security Network (D-town) heeft 4
hectare grond van het River Rouge Park omgetoverd tot landbouwgrond. De deelnemers verbouwen veel
tomaten, aubergines, watermeloenen, sla, radijsjes en rabarber. Aanleiding voor deze boerderij was, zoals de
naam al zegt, dat bewoners Food Insecure zijn. In hun buurten waren geen supermarkten meer, waardoor ze
tenminste 15 minuten met de auto moesten rijden naar een supermarkt. De oprichters waren eerst actief bij de
schooltuin en hebben toen met die vaste groep de nieuwe non-profit opgericht.
Bij de organisatie werken 3 mensen, zoals een boerderijmanager. Ook heeft de organisatie een vrijwillig bestuur.
D-town wordt gefinancierd uit verschillende inkomstenbronnen. Dit is heel belangrijk voor alle non-profit
organisaties. Door hoe meer partijen je gefinancierd wordt, des te minder afhankelijk je bent van een specifieke
organisatie. De mensen achter D-town krijgen enkele overheidssubsidies. Ze huren de grond voor 1 dollar per
jaar van de gemeente. De huidige plek is al de derde plek waar ze zitten. Voorheen zaten ze op een stuk grond
van een kerk en op een stuk grond van een onbekende eigenaar. Betrouwbare langetermijnafspraken waren
moeilijk te maken. Het meeste geld krijgt D-Town van private fondsen. De laatste jaren functioneert het project
in coöperatievorm, waarbij je lid kunt worden en korting kan krijgen op alle groente en fruit. De oogst wordt
wekelijks verkocht op een van de vier lokale markten in Detroit. Zo kunnen de Afro-Amerikanen weer goedkoop
aan voedsel komen. Helaas heeft D-Town weinig tijd/capaciteit voor het verkopen van producten. De vrijwilligers
moeten al hard werken om alle gewassen goed te kunnen onderhouden en verzorgen.
Deze community-organisatie heeft goed begrepen waar leiderschap over gaat en dat je dat ook op vrijwillige
basis kan introduceren. De drie A’s van Aandacht, Aanwezigheid en Aanraking (in figuurlijke betekenis:
inspireren) staan voorop bij het binden en enthousiasmeren van vrijwilligers.
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Stadslandbouw bij D-Town, zondagochtend meewerken met de vrijwilligers

Stadslandbouw D-Town verbouwt ook groente in eenvoudige kassen.
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Succesfactoren:


Buurt is zeker van voedsel. De dichtstbijzijnde supermarkt is 15 minuten rijden met de auto.



Opgericht vanuit de gemeenschap, door actieve ouders van een basisschool.



De grond is in eigendom van de gemeente en wordt verpacht voor $1,- per jaar.

Aandachtspunten:


Te weinig vrijwilligers/capaciteit om naast het verbouwen ook inkomsten te genereren.



Er is vooral capaciteit om het terrein en de planten te onderhouden. Nog te weinig voor de distributie
en verkoop. De activiteiten blijven zo kleinschalig en afhankelijk van subsidie.



Grondgebruik van eigenaren die een onduidelijke toekomstvisie hebben voor het gebied. Voorheen had
D-town haar boerderij op een land van een kerk en van een onbekende eigenaar, maar daar moesten
ze toch opeens vanaf.

Lessen:


Ook in een sterke gemeenschap met een duidelijk aanwijsbaar voordeel voor bewoners
(voedselzekerheid) blijft het een kunst om voldoende vrijwilligers te houden.



Een buurtboerderij houdt een beperkte schaal en impact op het eten van de mensen.



Welk doel dient het?
o

Gezonder eten (voor beperkte groep mensen en moeten voor andere dingen nog steeds naar
de supermarkt).

o

Sociale samenhang in de wijk.

o

Empowerment van bewoners.

3.3 Recovery Park, Detroit
Het kantoor van SHAR (Self Help Addiction Rehabilitation) bevindt zich aan een grote statige laan. In het
hoofdkantoor van SHAR wonen drugs-, alcohol- en andere verslaafden. Een prachtig oud schoolgebouw en goed
onderhouden, dat valt meteen op in Detroit. Het onderhoud en beheer van het gebouw wordt gedaan door exverslaafden die in een werktraject zitten van SHAR. Vanuit deze organisatie is een nieuwe non-profit organisatie
opgericht: Recovery Park. Deze stichting met maar liefst 110 partners (privaat, fondsen, publiek, universiteiten)
wil in een van de meest leegstaande gebieden ten oosten van het centrum van Detroit een grootschalig urban
farming-project beginnen.
Sinds 2008 verdiept directeur Gary Wozniak zich in urban farming. Zijn belangrijkste doel is banen creëren. Hij
ziet urban farming groter dan een ‘moestuin plus’. Hij wil de hele keten van de voedselindustrie in zijn urban
farming-concept meenemen, zoals het verbouwen, verpakken, verkopen en distribueren van voedsel. En dit
niet alleen seizoensgebonden. Door viskwekerijen en kassen te bouwen moet zijn urban farm het hele jaar
kunnen draaien. Met een moestuintje kun je alleen je eigen familie voorzien. Met initiatieven als de D-town farm
bouw je aan gemeenschappen, zorg je voor lokaal en goedkoop voedsel. Maar het levert nog niet veel banen
op. De glastuinbouw levert volgens Gary Wozniak de meeste banen op. Een groot nadeel daarvan is dat men in
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Detroit niet houdt van kassen. Daarom wil de organisatie een deel van de verbouwing in leegstaande huizen
laten plaatsvinden.
De toekomstige Urban Farm Recovery Park zit nog in de conceptfase. Het is wachten op goedkeuring van de
gemeente en het vinden van genoeg investeerders. De gemeente moet een uitzondering toestaan op de
landbouwwet Right to farm, waarin staat dat alleen buiten de stad landbouwactiviteiten mogen plaatsvinden.
Hier wordt dit jaar nog een besluit over genomen. De mensen achter Recovery Park zijn voornamelijk blanke
Amerikanen. De toestemming moet verleend worden door een vrijwel geheel Afro-Amerikaanse gemeente en
bevolking.
Ondertussen zijn Wozniak en collega’s druk bezig om investeringgeld aan te trekken. Er is maar liefst 15 miljoen
dollar nodig om goed te kunnen starten. Seed money noemen ze dat. Wozniak wil geen non-profit organisatie
opzetten omdat je dan te veel afhankelijk zou zijn van financiers. Bovendien is al doorberekend dat het Recovery
Park-concept -mits het voldoende schaal heeft- zelfstandig zou kunnen draaien. Die schaal is in het begin wel
een drempel, want het nodige startbedrag is omvangrijk. De uitdaging is om dat zo snel mogelijk bij elkaar zien
te krijgen.
Succesfactoren:


Goed verhaal van directeur SHAR Foundation (duidelijke missie, visie en financiële doorrekening plan).



Grote schaal.



Mooie marketingtools (mooie presentatieborden, kaartjes en gadgets).



Concept Stadslandbouw insteken met primair doel werkgelegenheid, niet sociale cohesie of voedsel
verbouwen voor de buurt.



De directeur heeft een netwerk opgetuigd van relevante stakeholders, ambassadeurs en andere fans.

Faalfactoren:


Start misschien op een te grote schaal, waardoor er te veel startkapitaal nodig is om te beginnen.



Gemeentelijke belemmeringen. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden.

Lessen voor Nederland:


Werk aan behoud van mensen die aan een stad gebonden zijn en een waardevolle bijdrage kunnen
leveren. Werk is daarbij van cruciaal belang.



Maak een overtuigend en haalbaar businessplan. Werk ook alternatieven uit.



Een sterk netwerk en lobbygroep tijdens opstartfase brengt project in stroomversnelling.

3.4 Creatief hergebruik van lege plekken - Russell Street, Detroit
Lege plekken hergebruiken staat in Nederland volop in de belangstelling. Oud industrieel erfgoed, lege kantoren
en in sommige wijken of dorpen van Nederland staan zelfs woningen leeg. De SEV experimenteerde al met
Transformatie van Kantoren en bracht hier een handleiding over uit. In Detroit wilden we leren hoe daar lege
panden worden hergebruikt.
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Aan Russell Street in Detroit ligt een verlaten industrieterrein met veel lege bedrijfspanden. Een enorm complex
was eerst in gebruik als autofabriek. Later werden er vliegtuigen gemaakt. Een deel van de enorme hallen is nu
van vrijdag tot zondag in gebruik als Russell-bazaar, waar eten van over heel de wereld verkocht wordt. Aan de
andere kant van het gebouw worden grote lofts (hoge ruimtes) verhuurd aan kunstenaars. Deze plekken, in
Nederlands zouden we dit broedplaatsen noemen, zijn veel soberder dan in Nederland. De huurders zijn
gewoon individuen die het aandurven om daar te gaan zitten. De eigenaar van het pand heeft bewaking bij de
ingang van het parkeerterrein gestationeerd.
Mooi om dit hergebruik van het gebouw te zien, maar het is geen structurele oplossing voor zoveel leegstand.
Zo op het oog gaat het maar om een heel miniem deel dat hergebruikt wordt. De rest staat leeg: er zitten geen
ramen in de vensters en de duiven vliegen in en uit.

Oud leeg en vervallen fabriekspand aan Russell Street waar een deel wordt hergebruikt als bazaar.

3.5

Business Improvement District (BID) Hudson Square New York

Een Business Improvement District (BID) is een door een collectief opgerichte intermediair, bedoeld om een
gebied op een aantal punten te verbeteren. Dergelijke initiatieven hebben de aandacht van Platform31, omdat
ze raken aan goed wonen, werken en leven. Tevens start Platform31 een experiment Wijk InvesteringsZones.
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Business Improvement Districts zijn als concept ontstaan in Canada en later overgewaaid naar onder andere de
Verenigde Staten en Nederland. De BID Hudson Square is opgericht in 2009, op initiatief van een aantal bedrijven
uit het gebied, met als doel de buurt levendiger en aantrekkelijker te maken voor bedrijven, werknemers (35.000
in het Hudson-district) en bewoners.
Bij een BID int de gemeente extra gemeentebelasting op de bedrijven uit het gebied van het BID. Bedrijven
betalen 9 cent per square feet. Dit geld komt in een aparte pot, bij het department of small business. Die maakt
het geld weer over naar BID Hudson. De BID wordt gecontroleerd door het bestuur. Een gekozen controller
controleert of de middelen op een goede manier besteed worden aan de missie. De gemeente voert jaarlijks
een audit uit om de financiën nog eens extra te checken.
De BID Hudson square kent drie speerpunten:


Verkeersoverlast verminderen.



Publieke ruimte voor voetgangers aantrekkelijk maken.



Economische ontwikkeling.

Het Hudson-district bestaat bijna volledig uit bedrijfspanden met zeer hoge vastgoedwaarden. Slechts 2 procent
van het vastgoed is bestemd voor wonen (publieke voorzieningen zoals scholen stonden tot voor kort nooit in
bestemmingsplannen). Dat maakt dat dit gebied buiten kantoortijd niet heel veel te bieden heeft voor
werknemers en de weinige bewoners. In combinatie met de grote verkeersoverlast van de nabijgelegen Holland
Tunnel naar New Jersey, heeft dit gebied extra slagkracht nodig en kan het alleen vanuit de overheid
onvoldoende vernieuwen.
Bij oprichters van de BID was de urgentie hoog om bovenstaande knelpunten van de buurt aan te pakken. De
bedrijven hebben zelf en zonder subsidies het voorwerk gedaan om een BID op te richten. Pas vanaf de eerste
heffing door de gemeente zou de BID in staat zijn mensen in dienst te nemen. In 2011 was de totale balans
$1.200.000,- . Dit geld is afkomstig van de leden van de BID.
Bij de BID werken nu 8 mensen. Het werken bij zo’n kleine organisatie als een BID vergt denken en doen op
verschillende schaalniveaus. Er zijn geen beleidsmedewerkers, de staff en board formuleren samen de lange
lijnen, en de staff regelen de kortetermijnacties.
In het bestuur zitten maar liefst 22 mensen, waaronder een vertegenwoordiging van de gemeente –community
board-. De eerste vraag die bij ons opkomt is hoe je met zo’n groep efficiënt kan vergaderen. Daar kan dat. Men
houdt zich aan de norm dat je je goed voorbereidt. Dat stukken niet langer zijn dan 1,5 A4 en dat de vergadering
niet langer duurt dan 1,5 uur. New Yorkers hebben het altijd druk. Als er nieuwe ideeën vanuit het bestuur
komen en er is geen geld of capaciteit voor, dan worden taskforces met bestuursleden opgericht en worden
ideeën op vrijwillige basis ingepland.
Renee Schoonbeek is Director of Planning en is verantwoordelijk voor Streetscaping: de vernieuwing van de
openbare ruimte. Dit is een langetermijnplan. Op de korte termijn werkt ze aan interventies waar snel resultaat
te zien is. Zo wordt een lege plek getransformeerd tot een lunchpark met tafels en stoeltjes. Dit is een paar
middagen per week open. De BID heeft een student aangenomen die de plek beheert. Een ander belangrijk deel
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van het werk van Schoonbeek is relatiebeheer, om constant op de hoogte te zijn en hands on te kunnen
werken. Dat gaat via onderzoeken en contact met personeelszaken van de betrokken bedrijven. Verder gaat er
wekelijks een update per mail rond aan alle bedrijven. Een privaat initiatief vervult hier taken die in Nederland
door de overheid worden gedaan.
Kansen voor Nederland


Gebiedsontwikkeling krijgt een impuls als verschillende middelen worden gebundeld (belang van
partijen, netwerk, expertise en geld), en hier vanuit een gezamenlijke en gecoördineerde manier aan
wordt gewerkt.



De BID werkt soms ook als mediator tussen bedrijven of andere organisaties. Daarbij is wel altijd helder
dat BID alleen zaken doet in collectief belang.

19
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4.

GOED LEVEN

Goed leven is in Nederland door de minder grote verschillen tussen overdruk en onderdruk / rijk en arm
makkelijker te realiseren. Toch is het interessant om te kijken wat voor interventies in meer extreme situaties
mogelijk zouden zijn, zoals in de krimpstad Detroit. Naast een aantal kleinere opkomende buurten (zoals rond
Corktown, Midtown en de aangrenzende suburb Dearborn) hebben we eindeloos rondgereden door lege
buurten, dichtgetimmerde panden, langs enorme hoeveelheden wegen en cross-overs (berekend op ruim twee
keer zoveel mensen en auto’s).

4.1 Aanpak krimp in Detroit en het planningsprobleem
In Detroit zijn niet alle strategieën om krimp en leegloop tegen te gaan geslaagd. Een van deze mislukte
strategieën was om wijken te versterken door concentratie van bewoners. Het idee hierachter was dat de
gemeente dan in bepaalde wijken van de stad de stadsservice (onderhoud wegen, straatverlichting etc.) zouden
kunnen stoppen. De belangrijkste reden van het mislukken hiervan was dat het Amerikaanse eigendomsrecht
zeer sterk is. Deze wet maakt het, als er niet een hele gegronde reden is, vrijwel onmogelijk om mensen hun
eigendom te ontnemen. Dat kan alleen als er een ampelling published greater good is. Vaak is het zo dat de
rechtbank in het voordeel van de huiseigenaar beslist. Er is hierover veel debat geweest in Michigan State, maar
de Republikeinen hebben uiteindelijk besloten dat eigendom zeer zwaar weegt. Daarnaast bleek de ingreep veel
te kostbaar. De overheid ging mensen verleiden om te verhuizen door ze uit te kopen. Mensen gingen als gevolg
zitten wachten op de hoofdprijs en de onderhandelingen werden te duur.
Een andere mislukte strategie was om in het centrum van Detroit een People Mover (een klein trammetje hoog
boven de grond) te bouwen. In Detroit was nauwelijks openbaar vervoer, ook niet in het centrum. De leegloop
van het centrum zou tegengegaan worden met de bouw van de People Mover. Sinds 1987 kan de People Mover
jaarlijks 15 miljoen mensen vervoeren. Er worden echter jaarlijks maar 2 miljoen mensen mee vervoerd.
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De blauwe monorail People Mover rijdt door de verlaten binnenstad van Detroit. Vrijwel alle gebouwen op de
achtergrond staan leeg.
Als huiseigenaren twee jaar geen belasting betalen kan de staat Michigan hen uit de woning plaatsen. Bij
eviction gaat het eigendom over naar de staat of naar de lokale overheid. Die timmert de huizen dan dicht.
Inmiddels zijn 10.000 woningen door de staat overgenomen.

Een dichtgetimmerd huis in de suburb Hamtrack, Detroit. Hier ontruimt de gemeente leegstaande woningen.
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Veel mensen komen in financieringsproblemen door werkloosheid, omdat de renteperiode afloopt, of omdat er
een risicohypotheek is gekocht. Hun woningen eindigen vaak op de executieveiling. De gemeente heeft het
aantal executieveilingen opgespaard, maar deze maand zullen er meer dan 20.000 woningen geveild worden. In
behoorlijk wat gevallen worden die weer door speculanten opgekocht. Die plegen geen onderhoud, proberen
zoveel mogelijk winst te maken en betalen twee jaar lang geen belasting. Uiteindelijk gaan de woningen dan
vaak weer naar de staat, daarna weer naar de veiling, en dan begint het 'spelletje' weer opnieuw.
De stad Detroit is inmiddels failliet. Daarom hebben veel wijken geen straatverlichting, worden wijken minimaal
onderhouden, gaan steeds meer parken over naar private partijen, en wordt er geld geleend om politie en
brandweer te kunnen betalen. De reden van het failliet is heel divers. In de VS komt voor lokale overheden maar
5% van de belasting binnen via de federale overheid en de overige 95% via de lokale overheid. Gemeenten
hebben er dus belang bij om zo min mogelijk arme mensen binnen de gemeente te hebben. Want dit verlaagt de
belastingopbrengsten. Omdat maar 40 procent van de bewoners van Detroit inkomensbelasting betaalt (de rest
is werkloos, bejaard etc.) komt er te weinig geld binnen voor de stad.
De armoede in Detroit is groot. 38 procent van de inwoners heeft een inkomen onder de armoedegrens. Uit
uitgebreid statistisch wetenschappelijk onderzoek (van onder meer professor Galster) naar ontwikkeling in
wijken in heel de Verenigde Staten blijkt dat als in wijken meer dan 20 procent onder de armoedegrens leeft,
wijken enorm snel afglijden. Criminaliteit neemt toe en kinderen ontwikkelen zich minder dan gemiddeld.
Daarom is het volgens Galster zo belangrijk dat wijken altijd bestaan uit gemixte woningentypen en bewoners.
Hij legt dit heel mooi uit in het filmpje Do Neighborhoods matter? en in het artikel The costs of concentrated
1

Poverty: Neighborhood property markets and the dynamics of decline (2007).

4.2 Gebrek aan regionale planning
In de staat Michigan zijn 221 lokale overheden. Er is geen regionale planning. Elke gemeente runt zijn eigen
bedrijf, zijn eigen gemeente. Er is daarom veel competitie tussen gemeenten. De randgemeenten rondom
Detroit bouwen nog elk jaar 10.000 nieuwe woningen. De donuttheorie (steden krimpen van binnenuit) is hier
ongelooflijk goed zichtbaar. Leegstandskaarten van Detroit laten zien dag de leegstand verreweg het grootst is
tegen het centrum aan.
De stad is continu in beweging, wijken worden populairder en zakken weer in. Wat opvalt is dat wijken tegen het
centrum aan (die in Nederland snel zouden ‘veryuppen’) de hoogste leegstand kennen. Een groot verschil met
andere steden is de laagbouw in Detroit. 85 procent van de woningen zijn vrijstaande eengezinswoningen, langs
brede wegen met veel ruimte voor auto's en groen. Je kan zien dat dit in de jaren vijftig fantastische wijken zijn
geweest. Voor elke Amerikaan was de American Dream mogelijk.
In zijn boek Driving Detroit schetst professor Galster de gevaren van een te sterk gedecentraliseerde overheid.
Te veel decentralisatie leidt tot minder (of in Detroit tot geen) solidariteit tussen gemeenten en regio’s. Het
1

http://www.youtube.com/watch?v=1FzEvzgn8lc
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gevaar van decentralisatie wil hij met dit boek in binnen- en buitenland op de agenda zetten. Hierover is in het
debat volgens hem nog onvoldoende aandacht voor.
Veel mensen in Detroit maken zich zorgen. Maar suburbs (aparte gemeenten) rondom Detroit willen niet met de
stad Detroit samenwerken. Er bestaat allerlei negatieve stereotype beeldvorming over mensen uit Detroit:
‘incompetent, corrupt, we don't need them’. Een van de weinige groepen die naar de stad komt, zijn de jonge
blanken (tussen de 20 en 30 jaar) zonder kinderen met een gemiddeld inkomen. Zij kopen goedkoop vastgoed.
Veelal zijn dit creatievelingen van het eerste uur. De grote test is straks of zij blijven wanneer ze kinderen
krijgen.
Een aantal zaken is door de instroom van deze relatief kleine groep verbeterd. Sommige zwarte Amerikanen
blijven, omdat zij een strong sense of place hebben en enorm trots op de stad Detroit zijn. Toch verlaten per
maand 1.000 mensen de stad. Meestal zijn dat de hogere inkomens.

4.3

Creatief hergebruik – Heidelberg-project Detroit

In Nederland en in andere landen zoeken we naar oplossingen om lege of verlaten plekken in de stad een
nieuwe invulling te geven. In Detroit gebeurt dit in en om de Heidelbergstraat.
Tyree Guyton, kunstenaar en bewoner, startte in 1986 een kunstproject in zijn eigen buurt aan de
Heidelbergstraat. Toen al vond hij veel spullen op straat van huizen die leeg kwamen te staan. Hij verzamelde
alles en versierde huizen en leeggekomen plekken ermee. De kunstprojecten vertellen steeds verhalen over
sociale problemen waar Detroiters tegenaan lopen. Zoals de vele mensen die niet verzekerd zijn. Hoewel het
project twee keer afgebroken werd door de lokale overheid (men was niet even blij met de kritiek en met het feit
dat het een toeristenattractie werd) ging het Heidelberg-project door. Nog steeds komen er lege huizen bij: voor
Guyton biedt dit kansen voor nieuwe kunstprojecten.
Er hangt een vreemde sfeer in deze wijk. Een paar toeristen met fotocamera’s versus de bewoners in hun
straat. Aan de uiteinden van de straat staan nog wel wat bewoonde woningen. De wijk is afgesloten voor
voorzieningen. De huizen zien er vervallen uit, mensen zitten op hun veranda. Zij wonen hier, zij hebben met
deze neergang van hun wijk te dealen.
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De verlaten Heidelbergstraat in Detroit is omgevormd tot kunstproject waar restafval van de woningen en straat
wordt hergebruikt.

4.4

Fifth Avenue Committee (FAC) - Community Development

Corporation, New York
De FAC is een onafhankelijke professionele buurtgerichte organisatie (een stichting) die als intermediair werkt
aan de ontwikkeling van bewoners en de wijk. Er wordt gewerkt aan de volgende missie: “[The FAC] [a]dvances
economic and social justice by building vibrant, diverse communities where residents have genuine
opportunities to achieve their goals, as well as the power to shape the community’s future.”
De medewerkers geloven dat mensen zich pas echt kunnen ontwikkelen en uit de armoede kunnen komen als
zij op verschillende fronten kansen krijgen en pakken. De FAC biedt wonen, werken, onderwijs en algemene
empowerment-vaardigheden. De FAC biedt deze diensten aan in zeven buurten in het zuiden van Brooklyn (Park
Slope, Brooklyn Heights, Greenwood Heigths, Caroll Garden, Sunset Park, Red Hook).
Doordat de FAC de praktijk zo goed in beeld heeft en de mensen, ondernemers en politiek kennen, pakt de
organisatie ook de rol van gebiedsontwikkelaar. De FAC weet waar behoefte aan is in de wijk, bijvoorbeeld aan
betaalbare woningen voor alleenstaanden, ex-daklozen of jonge gezinnen. Hun aanpak bestaat uit het zoeken
naar een geschikte locatie, het vinden van financiering en het betrekken van eindgebruikers die in het proces
een stem krijgen. Waar zijn lege/ongebruikte plekken in de wijk waar nog affordable housing of maatschappelijk
vastgoed gebouwd kan worden? De activiteit van aanjager van gebiedsontwikkeling voeren zij dankzij
programmafinanciering van de provincie of gemeente uit.
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Het businessmodel van de FAC bestaat grofweg uit vier geldstromen: 1) 30 procent programmafinanciering door
gemeente, provincie en staat, 2) 30 procent programmafinanciering door private vermogensfondsen, 3)
inkomsten uit het verhuren en beheren van vastgoed voor kleine particuliere vastgoedeigenaren, en 4) de
overige 5 procent komt binnen via donateurs en bedrijven.
Wat doet de FAC per activiteit?
1)

Verhuren en ontwikkelen van betaalbaar wonen en maatschappelijk vastgoed (8 fte)

Beheren van 400 huurwoningen en 200 coöperatieve koopwoningen. Van de 400 huurwoningen worden er 220
bewoond door eenpersoonshuishoudens. Daarvan leeft 60 procent onder de armoedegrens van $11.000,- per
jaar. Veel volwassen kinderen wonen bij hun ouders, omdat een eigen woning vaak te duur is. Van alle huurders
heeft 60 procent een inkomen uit een uitkering. De meesten hiervan zitten in de bijstand.
De coöperatieve koopwoningen zijn weggelegd voor veelal (lagere) middenklasse gezinnen. De FAC is ook
eigenaar van coöperatieaandelen en heeft daardoor plaats in het bestuur. Hier treedt de FAC op als
onafhankelijke partij die in moeilijke situaties kan ingrijpen om processen tussen de bewoners vlot te trekken.
Daarnaast zijn er in een aantal woningcomplexen ook bedrijfsruimten voor startende ondernemers, of ruimtes
waar maatschappelijke diensten zitten, zoals schuldhulpverlening.
2)

Volwasseneneducatie (4 fte)

Onder andere worden taallessen en computerlessen gegeven aan immigranten, jongeren of werkzoekenden.
3)

Toeleiding naar werk (18 fte)

FAC heeft een dochterorganisatie: Brooklyn Workforce Innovation. Zij hebben programma’s om jongeren en
immigranten met een afstand tot de arbeidsmarkt te coachen en trainen voor werk. Ze richten zich hier op
specifieke sectoren zoals tv- en filmindustrie. Deelnemers krijgen sollicitatietrainingen, rijlessen, inhoudelijke
trainingen en vaardigheden. Dit programma is relatief eenvoudig te financieren vanuit private fondsen, omdat de
output en uitkomsten van deze programma’s heel goed meetbaar zijn.
4)

Empowerment van onderdrukte huurders (3 fte)

Zowel individuele huurders, eigenaren en bewoners, als groepen huurders van complexen of gebieden met
problemen worden ondersteund door de FAC. Meer specifiek door dochterorganisatie Neighbors Helping
Neighbors. Huurders krijgen bijvoorbeeld empowerment-trainingen om zelf op te kunnen boksen tegen hun
verhuurders. In die trainingen ligt de focus op leiderschapsvaardigheden en organisatievaardigheden.
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Dit schilderij hangt in het buurtkantoor. De missie is om
mensen zichzelf te leren organiseren.
Verder wordt er heel duidelijk gescout op de best persons als
medewerker. Mensen die zelf veel actie gevoerd hebben en
bewoners zijn uit de wijk zelf. Daarnaast is er weinig geld en
veel creativiteit om projecten uit te voeren.

Dit bord is in elkaar geknutseld van oude dozen, foto’s en papiertjes. Het werd gebruikt om de aandacht te
trekken tijdens een buurtdag.
Soms wordt er -mits er programmafinanciering is- een campagne opgezet waar bewoners gezamenlijk
actievoeren. Voor kopers zijn er preventieve trainingen en begeleiding bij gedwongen verkoop. Ook worden er
inloopspreekuren voor huurders georganiseerd, die vragen hebben over bijvoorbeeld hun contract of
huursubsidie.
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5)

Overhead en fondsenwerving

Drie mensen werken fulltime aan het aanvragen van en verantwoording afleggen aan fondsen. Daarnaast zijn er
nog financiële medewerkers, een secretaresse en een algemeen directeur. Een aantal van deze medewerkers
wordt ondersteund door een ‘supervrijwilliger’ die het leuk vindt om in eigen tijd de FAC te helpen. De FAC heeft
een vrijwillig bestuur, en alle bestuurders zijn ook donateur.
Succesfactoren:


Kleinschalig en resultaatgericht



Bottom-up en sterk lokaal draagvlak



Als intermediair tussen beleid, praktijk en wetenschap snel kunnen schakelen. De FAC is niet
overheidgestuurd en is daardoor relatief onafhankelijk van beleid. De FAC heeft zich vooral te houden
aan de voorwaarden van subsidies.



Vanuit sterke praktijkkennis kan de FAC via verschillende stedelijke overlegkoepels het stedelijk beleid
beïnvloeden.

Valkuilen:


Activiteiten zijn altijd afhankelijk van budget. Ofwel, is er markt voor de maatschappelijke vraagstukken
waar je aan wilt werken?



Er is alleen geld voor uitvoering, niet voor monitoring of effectmeting.

Lessen voor Nederland:


Nederland kent zo’n integraal werkende organisatie op lokaal niveau niet. Meerwaarde om
gebiedsgericht te werken.



Juist door zo lokaal te werken kun je beleid goed beïnvloeden door voorbeelden uit de praktijk te halen.



Maatschappelijke vraagstukken, maar voor 30% gefinancierd door de overheid.

Hanneke Schreuders heeft tijdens haar verblijf in de VS twee maanden voor de FAC gewerkt. Ze heeft voor de
organisatie twee kleine onderzoeken uitgevoerd. Hieronder is per onderzoek de opdracht en de kern van de
resultaten gegeven.
Het eerste onderzoek bestond uit het in kaart brengen van achtergrondkenmerken van huurders van de FAC, en
het analyseren van waar wie woonde. Omdat hier geen goed digitaal systeem voor beschikbaar was, had de
organisatie geen overzicht van wat voor type huurders in welke complexen woonde. De database en analyses
gebruikt FAC om haar strategic plan voor de toekomst te herformuleren. Zo wilde de FAC bijvoorbeeld weten
hoeveel senioren er waar wonen, in welke complexen mensen onder de armoedegrens leven en waar mensen
veelal een inkomen hebben uit een uitkering.
Een paar kerngetallen uit de analyses: Van de huurders is 30 procent ouder dan 55 jaar. Het merendeel (60
procent) van de huurders heeft een uitkering, tegenover 40 procent van de huurders die een inkomen hebben
28
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uit werk. Het gemiddelde inkomen per groep is respectievelijk $12.000 (uitkering) en $35.000 (werk). Van de
eenpersoonshuishoudens leeft 60 procent van de huurders onder de armoedegrens. Het gemiddelde inkomen
van huurders ouder dan 55 jaar is $14.000, 82 procent daarvan komt uit een uitkering.
Het tweede onderzoek besloeg het schrijven van een whitepaper voor een bewonerscampagne om een
huursubsidie Project-Based Section 8 te behouden voor 400 sociale huurwoningen in de wijk Sunset Park. De
omvang van de problematiek is eerst in kaart gebracht. Zo’n 1.200 huurders dreigen hun woning te verliezen als
deze subsidie ophoud te bestaan. Daarnaast is er een plan van aanpak gemaakt om bewoners zelf in actie te
laten komen om hun huursubsidie te behouden. De kern van het betrekken van de bewoners ligt in leiderschap
door bewoners, peer-to-peer-benadering en het gevoel van eigenaarschap van bewoners bij activiteiten van de
campagne. De FAC gebruikt het whitepaper onder andere om een subsidieaanvraag te schrijven.
Mocht je meer willen weten over deze specifieke onderzoeken, neem dan contact op met
hanneke.schreuders@platform31.nl.

4.5 Zelforganisatie en invloed van bewoners - Participatory budgeting,
New York
Dit zijn een soort leefbaarheidsbudgetten die groepen bewoners kunnen aanvragen om hun eigen buurt te
verbeteren. Dit experiment in New York City heeft het eerste pilotjaar achter de rug en is geëvalueerd. Hanneke
Schreuders en Anne-Jo Visser waren bij de bijeenkomst waar deze evaluatie werd gepresenteerd.
Participatory Budgeting (PB) is ontstaan in Brazilië. Daar werd het instrument ingezet om burgers meer te
betrekken bij het beleid van de stad. Dit instrument is door de Amerikaanse organisatie Community Voices
Heard (CVH) naar New York gehaald.
In het eerste jaar hebben 6.000 mensen meegedaan aan PB en hebben 27 projecten fondsen gehad, met een
gemiddelde van $196.370 per project. Aan de daadwerkelijke uitvoering van projecten onder PB lag een
uitgebreid proces ten grondslag. De eerste ronde bestond uit openbare bijeenkomsten met de wethouder en
bewoners in iedere wijk. Daar werden groepjes vrijwilligers gevormd die ideeën verder uitwerkten. Per district
kwamen de groepjes 6 keer bij elkaar. Deze groepjes werden ondersteund door wethouders en
gemeenteambtenaren. Vervolgens zijn de vrijwilligers de wijken ingetrokken om hun plannen te presenteren en
onder de aandacht te brengen, en werd er flink campagne gevoerd door de bewoners. Een maand later werd er
gestemd over de verschillende projecten.
Opvallend is dat de budgetten ook aan activiteiten worden besteed waarvan wij plegen te zeggen dat het tot de
basisactiviteiten van de overheid behoort. Denk aan investeringen in scholen, het verbeteren van de kwaliteit
van de openbare ruimte en het versterken van veiligheid en duurzaamheid. Een aantal voorbeelden:


Extra beveiligingscamera’s in en om de grote flats van de woningcorporatie (Harlem)



Speeltuin (Bronx)



Nieuwe pc’s en media-apparatuur in bibliotheek (Bronx)



Schoolgebouw (Harlem)
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Compostsysteem om van etensresten nieuwe grond te maken (Brooklyn)



Semafoons voor de vrijwillige brandweer



Reparaties aan de weg langs Prospectpark

Interessant aan de bijeenkomst was dat het moment werd aangegrepen om geld in te zamelen onder de
aanwezigen. Er werd een soort bingo gehouden. Het is heel gebruikelijk in Amerika dat non-profit organisaties
actief inzamelen tijdens bijeenkomsten. Daarnaast organiseren de meeste non-profits ook ieder jaar een
fundraising event.
Succesfactoren:


Focus op drie principes: transparantie, gelijkheid, en het bereiken van inactieven



Bereiken van nieuwe groepen die niet aan de traditionele participatietrajecten meedoen.



Sterke to-the-point-communicatie en goede outreach. Aan de manier waarop mensen benaderd
worden wordt heel veel aandacht besteed.
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Council members hebben direct beschikking over het budget.



Zichtbaar resultaat leidde tot draagvlak om het PB het tweede jaar te continueren.



Your money, your vote, your choice.

The American Way

5. CONCLUSIES

5.1 Wat kunnen we van de Verenigde Staten leren?
Qua sturing, houding en instelling valt er behoorlijk wat te leren. Door het ontbreken van de overheid bij
sommige taken, ontstaan er mogelijkheden voor particulier initiatief. Een aanpak die in Europese crisistijd
ingrediënten aanreikt voor een andere manier van werken. Amerikanen zijn in staat het goede verhaal te
vertellen met een duidelijke missie en visie. Dat verhaal weten ze keer op keer zo te brengen dat duidelijk is
waar organisaties voor staan. Dat is ook nodig, want veel organisaties zijn afhankelijk van een breed palet aan
financiers. Amerikanen zijn hierdoor uitstekend in staat om fondsen te werven en besteden veel tijd aan
relatiebeheer. Voor de fondsenwerving is een sterk businessplan nodig, waarvoor soms een grotere schaal
nodig is om echt te kunnen verdienen. Er is minder overheidsgeld in veel organisaties aanwezig. Tijd is geld,
vinden Amerikanen. Daarom is hun werkcultuur anders: korte mails, korte overleggen, meer creativiteit, meer
eigen inzet.
Een ander opvallend fenomeen is de inzet van en waardering voor vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk heeft meer
status dan in Nederland. Het verschaft ook verdere carrièremogelijkheden. De Amerikaanse manier van werken
start niet op het moment dat het werkende leven begint. Op school krijgen kinderen zaken als community
organization er met de paplepel ingegoten.

5.2 Wat kunnen we beter niet overnemen?
Deze werkwijze heeft een keerzijde. Een enorm hoge werkdruk en weinig tijd om basisactiviteiten goed te
monitoren. Soms grijpt men daardoor ook te laat in bij problemen (krimp, executieverkoop) en worden de
interventiekosten hoger of worden gebieden of problemen zo groot dat ze niet of nauwelijks meer oplosbaar
zijn.
De decentralisatie van overheidstaken (inclusief belastinginning) heeft een keerzijde die geen opvolging verdient.
Doordat gemeenten grotendeels (80%) van eigen inwoners, bedrijven etc. afhankelijk zijn voor
belastingsopbrengsten, loont het niet om bijvoorbeeld lage inkomens te huisvesten. Het systeem is ook geen
basis voor regionale planning of onderlinge solidariteit. Er staat geen straf op het bouwen van woningen in de
suburb als de stad enorm krimpt. Hierdoor versterken dergelijke processen zich alleen maar.

5.3 Welke concepten kunnen ter inspiratie voor Nederland en
Platform31 dienen?
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Goed wonen, werken en wonen heeft een ander uitgangspunt dan in Nederland. Amerikanen laten makkelijker
gebieden verrommelen, maar hebben ook een aantal concepten dat in Nederland zou kunnen werken.
Platform31 gaat in 2013 een aantal concepten onder de loep nemen om nader uit te werken:


Community Development Corporation zoals Fifth Avenue Committee (FAC). Mogelijkheden
bekijken wat deze onafhankelijke gebiedsgerichte organisaties voor buurten, wijken of dorpen kunnen
betekenen op het brede terrein van ondersteuning van mensen op wonen, werk, onderwijs en
empowerment. Deze organisaties werken aan sociale stijging van mensen op meerdere fronten, vanuit
één organisatie. Tevens kunnen zij de rol pakken van gebiedsontwikkelaar.



Private partijen die betaalbare huisvesting bieden. In Nederland bieden corporaties grotendeels
betaalbare huisvesting aan. Door de Europese regels omtrent DAEB/ niet-DAEB zijn er ook
mogelijkheden voor private partijen. Wat is nodig om daadwerkelijk tot uitbreiding te komen? Kan een
experiment met ‘Project-Based Subsidie’ (subsidie voor bijvoorbeeld vijftien jaar om een privaat
gebouw te verhuren aan lage inkomens) leiden tot meer private verhuur aan lage inkomens?



Coöperatieve koopwoningen die door een professionele organisatie zoals Fifth Avenue Committee
worden ontwikkeld en beheerd. De FAC heeft aandelen in de coöperatieve vereniging en zit dus ook in
het bestuur. Zo worden de bewoners ondersteund in de organisatie van de coöperatie, zoals
besluitvoering en voeren van vergaderingen en werkgroepen.



Stadlandbouw inzetten als middel op werkgelegenheid en nabijheid van voedsel te creëren in plaats
van alleen het opvullen van lege plekken in de stad.



Publiek private organisaties die kennis, kunde en ondersteuning levert bij aanpak
probleemhypotheken, restschulden en gedwongen verkopen. In het Platform31experimentenprogramma ‘Aanpak goedkope koop’ zit een experiment waarin elementen van de New
Yorkse methodiek zijn verwerkt. De mogelijkheden en samenwerking met bijvoorbeeld banken is in
Amerika veel verder en lijkt inzetbaar in Nederland.



Sturingsconcepten. Bijna alle organisaties zijn qua financiering en bestuursinrichting veel breder,
diverser en privater van opzet. Wat zijn de extra mogelijkheden voor Nederlandse organisatie in stad
en regio? Daarnaast zijn er bewezen successen van het ‘afgeven’ van macht aan bewoners (zoals bij
Participatory budgeting), die uitwerking in Nederland verdienen.
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