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Zo’n 25 jaar leidde Ralph Mamadeus reorganisaties bij grote 
bedrijven. Daar was hij goed in, maar op een gegeven moment 

sloop de twijfel binnen. Zeker, hij had impact, maar was het wel 
de impact die hij wilde? Na een periode van reflectie besloot hij zes 
jaar geleden zijn kennis en expertise te gebruiken om een positief 
verschil te maken in de maatschappij. En dat doet hij met dezelfde 
gedrevenheid als vroeger. Dat leidde tot de oprichting van Change=, 
een innovatief concept dat gericht is op het creëren van een 
duurzame, sociale samenleving. 

Mamadeus vond zijn doelgroep in jonge, werkende MBO-ers. 
Een onzichtbare groep met een grote intrinsieke motivatie die alles 
in huis heeft om succesvol te worden. Maar ook een kwetsbare 
groep met een hoog ziekteverzuim en veel verloop. ‘In gesprek met 
hen ontdekte ik dat hun problemen vaak waren terug te voeren op 
een gebrek aan goede, betaalbare woonruimte’, vertelt hij. ‘Vaak 
duurt het meer dan tien jaar voor ze een zelfstandige woning krijgen 
en echt een start kunnen maken met hun leven.’ Met Change= gaf 
hij deze groep, als eerste in Nederland, een gezicht en een oplossing. 
Dit door een sociaal maatschappelijk vraagstuk conceptmatig te 
benaderen (www.change-is.com) en vervolgens vastgoed als ‘tooling’ 
te gebruiken voor een hoger doel: toekomstperspectief.  

PersPectief _ Change= is meer dan zomaar een woonconcept. 
Het is een visie op de moderne maatschappij, met als inzet een 
succesvol en gelukkig leven. ‘Ik wilde meer dan deze jongeren een 
woning bieden’, zegt Mamadeus. ‘Ik wilde ze perspectief bieden. 
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‘Wij biedeN meer daN 
eeN WONiNg; Wij biedeN 
tOekOmstperspectief’

Beter wonen voor minder geld. dat kan bij Change=. in dit 
concept is vastgoed geen doel op zich, maar een tool voor een 
beter leven. Ralph Mamadeus en Bas Maingay zien Change= 
dan ook niet als een traditionele vastgoedontwikkelaar, maar 
meer een als community beheerder die zelf zorgt draagt voor 

het juiste passende vastgoed. ‘Wij bieden niet enkel een  
woning, maar een woonomgeving met toekomstperspectief.’ 

Hier kunnen ze zich maximaal ontplooien in een veilige omgeving.’ 
Bij Change= krijgen jongeren een zelfstandige woonunit (ca. 30 m2) 
in een community, met gedeelde voorzieningen en extra services 
op een toplocatie, dicht bij het OV. Een atrium dat fungeert als 
het sociale hart van het gebouw. Voorzieningen in de plint. Een 
sportschool die 24/7 open is. Een restaurant waar gezond en 
betaalbaar gegeten kan worden. En dat alles voor een huur die een 
stuk lager ligt dan de marktprijs. Die formule slaat aan. Naast twee 
panden in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West wordt nu een derde 
gerealiseerd in Utrecht.
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Wat heeft de stad van de toekomst met stip 
nodig? ‘Gebouwen die zich voegen naar de sociaal 
maatschappelijke opgaven waar de stad voor gesteld 
is.’ 
_
Wat kunnen jullie daar zelf in betekenen? ‘Geen 
gebouwen ontwikkelen, maar leefomgevingen waar 
community’s ontstaan en het gewenste sociaal 
maatschappelijk gedrag wordt gestimuleerd.’  
_
Wat zouden jullie willen van de overheid en 
marktpartijen? ‘Overheid: samenwerking om te komen 
tot een goede analyse van de sociaal maatschappelijke 
vraagstukken die binnen hun stad leven en wat 
‘vastgoed’ daarin kan betekenen. 
Marktpartijen: samenwerking om te komen tot 
gebiedsontwikkeling, waar ook retail toe behoort, 
midden segment en vrije sector koop segment, alsmede 
corporaties op het gebied van beheer.’

OwnershiP _ Het eerste wat opvalt als je bij Change= Zuidoost 
binnenkomt, is de grote hoge hal met de vrolijk gekleurde postbussen. 
‘Dat is niet voor niets’, zegt Bas Maingay. ‘We hadden die ruimte 
ook kunnen gebruiken voor extra appartementen, maar wij willen 
dat mensen trots zijn op hun woonomgeving en dat ze zich direct 
thuisvoelen als ze hier binnenkomen. De gebouwde omgeving heeft 
enorme invloed op hoe mensen zich voelen en gedragen. Een mooie 
omgeving kweekt ownership. Daarom besteden wij veel aandacht 
aan architectuur en inrichting. Er is sprake van hoge kwaliteit en oog 
voor detail. Ook het onderhoud is een belangrijke pijler. Wij willen 
dat alles netjes blijf, dus hebben we een inwonende huismeester en 
een onderhoudsteam op locatie. Bij ons hoeft niemand 6 weken 
te wachten op een reparatie.’ Waar nodig worden de jongeren 
ook opgevoed. In de vrolijk gekleurde fietsenkelder heeft iedereen 
zijn eigen stekje. Een fiets buiten de rekken plaatsen, levert een 
waarschuwing op en de volgende keer een boete.

cOmmunity _ Ook de sociale component is belangrijk, 
benadrukt Maingay. ‘Onze bewoners maken deel uit van een 

community. Daarmee is Change= ook een instrument in de strijd 
tegen eenzaamheid, een groeiend maatschappelijk probleem. 
Gedeelde faciliteiten zorgen voor ontmoeting en contact. Laatst 
zat er een hele groep bewoners samen in de huiskamer gezellig 
Game of Thrones te kijken. Zoiets draagt enorm bij aan de sociale 
cohesie.’ Om complexen van community’s van 500 a 600 huurders 
goed te kunnen managen, heeft Change= een zeer sophisticated 
geautomatiseerd beheer & veiligheid ICT netwerk ontwikkeld. 
‘Absoluut noodzakelijk om het gewenste gedrag te kunnen 
stimuleren en excessen te voorkomen.’

winwin _ Behalve voor bewoners is Change= ook goed voor 
bedrijven. Change= biedt services goedkoper aan dan de markt. 
Dat kan door een unieke samenwerking met het bedrijfsleven. 
‘De manier van ontwikkelen, bouwen en beheren kan echt 
anders’, stelt Mamadeus. ‘Beter, sneller, socialer en goedkoper. 
Wij hebben de huren met 1/3 omlaag gebracht en hebben het 
snelste internet van Nederland, 40% goedkoper dan de markt. 
Dat kan doordat we het met elkaar slim organiseren. Via 
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partnerships met grote partijen als Samsung, Cisco en Philips 
pakken we maatschappelijke problemen aan. Door bedrijven een 
platform te bieden, helpen wij hen om hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid vorm te geven. Neem Cicso. De vestiging 
in Zuidoost is een smart building, volledig uitgerust met hun 
technologie. Dat betekent niet alleen hoge kwaliteit internet in 
alle hoeken van het complex, maar ook een unieke kans voor 
Cisco, want het gebouw is voor hen een living lab en het ultieme 
visitekaartje. Dat is een winwin-situatie.’

gebiedsOntwikkeling _ Change= is een groot succes. 
Eigenlijk hebben Mamadeus en Maingay maar één wens: het 
concept breder beschikbaar maken. ‘Wat werkt voor jongeren, kan 
ook werken voor andere doelgroepen als gescheiden mensen en 
senioren. En wat we nu doen in een gebouw, kan ook in een gebied. 
Door onze langjarige betrokkenheid bij een gebied kunnen we een 
waardevolle partner zijn bij gebiedsontwikkeling. Als we al in een 
vroeg stadium betrokken worden, kunnen we nog veel meer impact 
hebben en een gebied echt verder helpen.’
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