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Diversiteit creëert 
Vernieuwing
Kom je uit Rotterdam, dan kan deze woningcorporatie geen onbekende zijn. Al meer 
dan 100 jaar biedt Woonstad Rotterdam goede en betaalbare woon- en bedrijfsruimte 
aan Rotterdammers. Met zo’n 600 collega’s beheert het bedrijf 60.000 eenheden. “We 
zijn verbonden met de stad en met de mensen die er wonen en werken. We schakelen 
direct met bewoners, maar ook met bijvoorbeeld de wethouders en de burgemeester, 
en we kennen ook de wijkmanager en mensen die actief zijn in de buurten. Het geeft 
ons focus, we hoeven onze energie niet te verdelen over meerdere gemeentes”, vertelt 
Mohamed el Achkar, een van de twee bestuurders van Woonstad Rotterdam.    

Prinsessenflats  Foto: Woonstad Rotterdam

VASTGOEDEXPLOITATIE <

’
‘‘Als grote 

woning-
corporatie kun 
je het verschil 
maken’

“We zijn de grootste woningcorporatie van Rotterdam: dan kun 
je met je omvang het verschil maken. Als wij een grootschalige 
ingreep doen in een buurt of wijk, is dat meteen majeur, het heeft 
impact. We denken slim na over wat we gaan doen: bouwen, re-
noveren, transformeren. Welke doelgroepen spreken we aan, hoe 
zorgen we voor de optimale mix in een buurt zodat we een goed 
klimaat creëren. Het zijn zaken waar je je mee bezighoudt om een 
wijk leefbaar te maken. Het gaat ons om een gezonde en toekomst-
bestendige stad, waar plek is voor iedereen”. 
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Mohamed el Achkar  Foto: Woonstad Rotterdam

Pendrecht afleverset  Foto: Woonstad Rotterdam

> Geld is ook belangrijk. El Achkar noemt de dynamiek in 
de stad ongelooflijk boeiend: het laat de diversiteit van de sa-
menleving zien. Daar waar hij meent dat steden als Rotterdam 
een beweging veroorzaken en daarmee op veel terreinen - denk 
aan inclusiviteit, kunst en cultuur en fashion - als voorloper wordt 
gezien, geldt datzelfde voor Woonstad. “Interessant is dat,” zegt 
de bestuurder enigszins bescheiden. “Dat we kunnen innoveren en 
daarmee een beweging in gang zetten is deels te danken aan de 
solide en gezonde onderneming, onze voorgangers waren verstan-
dige hoeders van het kapitaal. We zijn daardoor in staat meer te 
doen dan andere corporaties in de stad, met focus op vernieuwing. 
Op z’n Rotterdams: niet lullen, maar poetsen”.

> Leve de database. Woonstad was een van de eersten met 
een groot digitaliseringsprogramma en datateam. Er zijn digital 
twins van de volledige voorraad, 60.000 eenheden: van opper-
vlaktes tot materiaalgebruik. Alles wat fysiek is, wordt ook digitaal 
opgeslagen. “Dat stelt ons in staat andere keuzes te maken. In het 
verleden werkten corporaties met schema’s waarin stond dat ze elk 
x aantal jaar iets moesten vervangen, ongeacht of de realiteit dat 
ook vereiste. Nu geven data de antwoorden en dus de signalen. 
De klantervaring staat centraal bij alles wat Woonstad doet. Bij 
essentiële processen wordt de klant gevraagd hoe hij het ervaart, 
wat zijn hoogte- en dieptepunten in de klantreis, waar hij blij van 
wordt of juist door teleurgesteld is. “Die informatie gebruiken we 
om verbeteringen door te voeren”.

> Wat is dat eigenlijk: een fijn leven?. Als we het zo eens 
opsommen, loopt Woonstad Rotterdam aardig voorop in innovatie 
en digitalisering. Ook verduurzaming is een thema waar de cor-
poratie zich hard voor maakt. “We hebben stevige ambities voor 
de komende jaren. Als bestuur zorgen we voor verbindingen, we 
leggen contacten met andere organisaties om ons in die missie te 
helpen”. Onlangs is een strategietraject doorlopen, waar de missie 
duidelijk geformuleerd werd: ‘we willen samen bouwen aan een fijn 
leven in Rotterdam, voor nu en later’. 

Er zitten verschillende elementen in; fijn leven gaat verder dan 
alleen wonen, het gaat ook over gezondheid, buitenruimtes, sa-
menwerking met ander partijen (zoals zorginstellingen), maar ook 
hoe mensen met elkaar omgaan, de interactie met de buurt. Ook 
lees je in deze missie de tekst voor nu en later, wat over financiën 
gaat (verstandig omgaan met de middelen zodat ook generaties 
na ons er verder mee kunnen) en het thema duurzaamheid: letten 
op onze aarde. “Het bewustzijn daarin is heel belangrijk. Zeker als 
woningcorporatie heb je daar op allerlei manieren een rol in en we 
kun je het verschil maken”. <

Tiengemetenbuurt, Rotterdam-Pendrecht
De binnen- en de buitenkant van 48 sociale 
eengezinswoningen zijn aangepakt. Zo hebben de bewoners 
onder meer nieuwe en grotere keuken, badkamer en toilet, 
een nieuwe berging, groene hagen en er is groot onderhoud 
in en rondom de woning gepleegd. 

Naast meer woonplezier, is een belangrijk aandachtspunt de 
energiezuinigheid van de woningen. Pendrecht is de eerste 
wijk in Rotterdam die de overstap maakt om van het gas af 
te gaan. Woonstad pakt hier in totaal ruim 500 woningen 
aan door ze comfortabeler en milieuvriendelijker te maken: 

• Aansluiten op het Rotterdamse warmtenet
• Betere isolatie door een nieuwe gevel
• Nieuwe ramen en kozijnen
• Zonnepanelen op het dak
• Frisse lucht door luchtroosters en een nieuw 
ventilatiesysteem

Ook gemeente Rotterdam Vattenfall, Stedin en Evides 
zijn aan het werk in deze wijk. Er komt nieuwe riolering, 
het Rotterdamse warmtenet wordt uitgebreid, de pleinen 
worden autovrij en kindervriendelijk ingericht. Deze 
samenwerking met andere partijen is volgens el Achkar 
cruciaal; “Je hebt partijen nodig die committed zijn om echt 
iets te doen, het verschil te maken. Dat was hier aan de 
orde. Als je dat niet hebt, verval je in ouderwetse rollen en 
krijg je wat je altijd kreeg. De afgelopen jaren hebben we 
momenten om te renoveren aangegrepen die aansluiten op 
de planning van de gebiedsaanpak van de gemeente. Dan 
kun je met elkaar aantallen maken”. Dit gaat verder dan 
innovatief bezig zijn, het heeft ook met procesinnovatie 
te maken. “Dat klopt, en met logistiek want veel gebeurt 
tegelijk of overlapt. Het is een enorm ingrijpend traject, met 
name voor de bewoners. Gelukkig hebben zij nu prachtig 
gerenoveerde en energiezuinige woningen ervoor terug”.
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