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Trends ontrafelen. Dat is wat 
Companen doet. Dit adviesbureau voorziet 
gemeenten, provincies, woningcorporaties, 
zorgorganisaties en bouwbedrijven van 
scherpe analyses en nuttige adviezen over 
de woningmarkt en de leefomgeving. Het 
werk beslaat onderzoek, beleid (woon/
woonzorgvisies, portefeuillestrategieën) en 
overeenkomsten zoals prestatieafspraken, 
begeleiden van samenwerkingstafels en 
programmamanagement. Adviezen zijn 
altijd praktisch en gericht op het creëren 
van een prettige woonomgeving. Dat vraagt 
om een brede blik, stelt Bram Klouwen. ‘We 
moeten niet alleen veel, maar vooral ook 
goede woningen bouwen. Alleen huizen 
bouwen is niet de juiste aanpak. Een woning 

staat 50 tot 70 jaar. Dan moet je heel goed 
kijken wat er precies nodig is. Als je weet 
dat momenteel betaalbaar wonen het grote 
knelpunt is, moet je iets bouwen waarmee 
de huidige, maar ook toekomstige starter 
geholpen is.’

Prettige leefomgeving
Companen zet vol in op een prettige 

leefomgeving, omdat een woning veel 
meer is dan alleen een dak boven je hoofd. 
‘Wonen is een primaire levensbehoefte 
en een huis is niet zomaar een plek, maar 
het zenuwcentrum van je leven, de plek 
van waaruit je je leven vorm geeft. Je thuis 
voelen is afhankelijk van veel verschillende 
factoren, zoals zorg aan huis of burenhulp. 
Maar ook het voorkomen of aanpakken 
van armoede en de mogelijkheid om dicht 
bij huis te werken. Ook duurzaamheid en 

de uitstraling van de buurt hebben invloed 
op het woongenot. Daarom leggen wij in 
ons werk dwarsverbanden tussen al die 
verschillende gebieden en brengen we de 
partijen die daar een rol in spelen samen.’

Het gaat om heel verschillende partijen, 
van bouwbedrijven en corporaties, 
tot zorgpartijen en ondernemers en 
wijkbewoners. Hoe krijg je al die neuzen 
dezelfde kant op?

‘De bereidheid om samen te werken is 
groot, maar mensen weten vaak niet hoe. 
Wij kunnen daarbij helpen. Organisaties 
hebben hun eigen belangen, hun eigen 
geldstromen en ook hun eigen taal. Dat 
is lang niet altijd efficiënt. Zo betekenen 
de termen intra- en extramuraal voor een 
bouwbedrijf heel iets anders dan voor een 
zorgaanbieder. Als je dat naast elkaar laat 

Hebben we in Nederland een 

woon-PROBLEEM of woon-

CRISIS?

Dit zijn van die grote 

begrippen. Als je echt geen 

huis kunt vinden, is er voor 

jou persoonlijk sprake van 

een wooncrisis. Als jij groter 

wilt gaan wonen en de prijzen 

zijn gestegen, dan is er een 

probleem. Als de economie 

inzakt wordt de crisis een 

probleem. Het antwoord 

is dus sterk afhankelijk 

van je perspectief en het 

tijdsgewricht. Dat er nu actie 

nodig is, staat buiten kijf

Drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

Ja, zeker in de onderste 

segmenten van de 

koopwoningmarkt zien we dat 

(particuliere) beleggers net 

iets meer kunnen betalen dan 

het jonge stel dat op de top van 

de mogelijkheden financiert. 

Ben je binnen, blijf je binnen 

en kun je jezelf verbeteren. Sta 

je buiten, kom je maar moeilijk 

binnen

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken?

Ja, gun hem de tijd om echt 

betekenis te geven aan het 

nieuwe woonbeleid. Dat 

moet dan wel meer zijn dan 

‘bouwen-bouwen-bouwen’. 

En het moet ook meer zijn 

dan een ordeningsvraagstuk 

over wie de regie voert. Nu 

lekt door de ordeningsvraag 

energie weg die hard nodig is 

voor woningbouwversnelling. 

Er moet boter bij de vis: 

betaalbaar bouwen kost 

immers geld

Het gevecht om de ruimte? 

Waar bouwen we wel en niet?

Laten we niet te makkelijk 

de weilanden in gaan omdat 

We moeten zo snel mogelijk 
ophouden met de mantra 
‘bouWen-bouWen-bouWen

De woningnood is hoog. Het antwoord van beleidsmakers hierop is simpel: 
bouwen-bouwen-bouwen! Maar dat alleen is niet genoeg, stelt Bram Klouwen 
van Companen. Voor een echte oplossing moet de focus verschuiven naar een 
prettige leefomgeving. Want: ‘Wonen is meer dan een bouwtechnisch goed dak 
boven het hoofd.’

bestaan, is de kans groot dat met de beste 
bedoelingen iedereen toch iets anders 
gaat doen. Het is onze rol die verschillende 
werelden bij elkaar te brengen en te zorgen 
dat iedereen dezelfde taal spreekt.’

noem eens een paar voorbeelden van 
geslaagde samenwerking?

‘In Leeuwarden zijn we betrokken 
geweest bij prestatieafspraken tussen twee 
corporaties, huurdersorganisaties en de 
gemeente. Daar zijn echt stappen gezet om 
meer sociale huurwoningen te realiseren 
en de samenwerking verloopt nu veel beter. 
Zelf ben ik in de regio Arnhem/Nijmegen 
betrokken bij de Woondeal. Daar zitten Rijk, 
provincie, gemeenten, bouwbedrijven en 
corporaties samen aan tafel, waardoor er 
minder ad hoc beleid wordt gevoerd. Dat 
is een zaak van lange adem, maar er zit 

roofgarden arnhem, kwalitatief wachtend stadslandschap van ruimtekoers

bram klouwen, directeur Companen
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(iets hoger dan € 350.000) 

aangeduid als betaalbaar. 

Maar deze woningen zijn voor 

een heel klein deel van de 

bevolking bereikbaar (of je 

moet al een woning hebben). 

Huurwoningen van € 1.000 

heten betaalbaar, maar zijn 

feitelijk gewoon duur. Aan de 

andere kant als je ziet welke 

kwaliteit we van woningen 

hebben in Nederland zijn de 

woningen weer heel betaalbaar. 

Dus ook hier: wees zorgvuldig 

met dit soort algemene 

begrippen en zorg voor een 

zelfde lading van het begrip; 

dezelfde taal

het makkelijk bouwt. Maar 

kijk genuanceerd naar 

mogelijkheden in de stad en 

rond de stad. Een mix is het 

meest kansrijk

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

Die innovatie waarmee 

bouwkosten gedrukt worden 

en met een minimum aan 

materiaal- en ruimtegebruik 

een maximum aan mensen 

gehuisvest kan worden. 

Als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan?

De jongere die met een redelijk 

starterssalaris alleen nog maar 

een dure huurwoning kan 

huren en niet meer de sociale 

huur of betaalbare koop in kan

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst?

Thuis en vertrouwd voelen

Wat zouden partijen op de 

Nederlandse woningmarkt 

anders en beter kunnen doen?

Echt samenwerken en niet 

wijzen naar de ander voor de 

oplossing van het probleem. 

Het is niet de schuld van 

bouwers die geld willen 

verdienen. Het is niet de 

schuld van de overheid die 

maatschappelijke doelen 

nastreeft. Het draait om 

verantwoordelijkheid nemen 

om samen een oplossing te 

vinden, waar iedereen water bij 

de wijn doet

Heeft de stad grotere woningen 

nodig?

Nee, we hebben in NL best grote 

woningen. Ze worden alleen niet 

altijd door gezinnen bewoond. 

Dat is op zich niet erg, want ook 

een alleenstaande vader wil een 

ruime woning om de kinderen 

om de week in huis te hebben. 

Met een beetje doorstroming 

komen er best wat grote 

woningen vrij.

De betaalbare woning bestaat 

niet?

Nee die bestaat niet, want 

is sterk afhankelijk van 

de portemonnee van de 

bewoner. In het beleid worden 

woningen tot de NHG-grens 

wel beweging in de goede kant op. En in 
Gooise Meren hebben we een bruisende 
samenwerking tussen zorg-, welzijn- en 
woonaanbieders laten ontstaan.’

wat levert het inzetten op een prettige 
leefomgeving op?
‘Heel veel! Als je kijkt naar de 

geschiedenis van stedenbouw dan zie 
je dat wijken die met zorg en aandacht 
ontwikkeld zijn, het beter doen. Mensen zijn 
er gelukkiger, gaan zorgvuldiger met hun 
omgeving om, hebben beter contact met 
hun buren, kunnen makkelijker meedoen 
in de samenleving. Zorgvuldig plannen en 
ontwikkelen maakt echt verschil en betaalt 
zich op veel manieren uit, ook op de lange 
termijn. Het ultieme voorbeeld zijn de 
woningen van de Amsterdamse School in 
Amsterdam-Zuid. Dat zijn gebouwen met 

sociale huur en een kwaliteit waar je nog 
altijd blij van wordt.’

wat gaat al goed en wat kan er beter?
‘Ik ben blij dat de overheid inmiddels 

inziet dat bouwen niet alleen aan de markt 
kan worden overgelaten. Minister De 
Jonge heeft met de Nationale Woon- en 
Bouwagenda goede stappen gezet door 
meer regie te nemen. Dat is positief. De 
volgende stap zou moeten zijn dat het Rijk 
boter bij de vis doet en financieel stevig 
bijdraagt aan ontwikkelingen. Verder 
moeten we zo snel mogelijk ophouden 
met de mantra ‘bouwen-bouwen-bouwen’, 
omdat daardoor belangrijke subdoelen zoals 
betaalbaarheid, circulariteit, en wonen en 
zorg ondersneeuwen. Ze zitten wel in de 
werkagenda, maar verdienen absoluut meer 
aandacht.’

levendige blinde muur sint marten, arnhem
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