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Met elkaar het verschil maken

Buurtleven!
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Buurtleven!
Wijkontwikkeling vanuit buurtperspectief
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Synchroon gaat voor positieve impact

Als maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar met hart voor de 
stad is Synchroon al meer dan 75 jaar actief in vooral stedelijke wijken 
en buurten. Dat doen we op onze eigen manier, vanuit maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en een sterke betrokkenheid bij de omgeving. Ons 
doel: een positieve impact hebben op mens, natuur en maatschappij, 
met oog voor detail. Die focus op positieve impact is wat iedereen bij 
Synchroon drijft en wat ons bindt. De combinatie van zingeving, ziel 
en zakelijkheid vormt een sterke drive om dingen voor elkaar te krijgen. 
Die gedrevenheid, gekoppeld aan de organisatievorm van Synchroon 
(een kleine, platte, wendbare organisatie), staat garant voor een 
grote slagkracht.

En dat is precies wat de woningmarkt nu nodig 
heeft. Gezien de groeiende urgentie van de woon
opgave, voelt Synchroon de maat schappelijke 
verantwoordelijkheid om nog meer in te zetten 
op de sociale sector. Daarbij draait het wat ons 
betreft niet alleen om kwantiteit, maar ook om 
kwaliteit. Wij willen niet alleen meer betaalbare 
woningen ontwikkelen, maar vooral ook bijdragen 

aan de kwaliteit in wijken en buurten. Doel is het 
verbeteren van het buurtleven. Die aanpak leidt 
tot inclusieve steden en gelukkige bewoners. 
Maar dat kunnen we alleen samen bereiken. 
De huidige opgave vraagt om een intensieve 
samenwerking tussen marktpartijen, gemeenten 
en corporaties. Juist in die samenwerking kunnen 
wij meerwaarde creëren voor alle partners.
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Gemeenten en corporaties staan voor een 
gigantische opgave. Het woningtekort is sinds 
de Tweede Wereldoorlog niet meer zo groot 
geweest. Volgens het Rijk is het tekort inmiddels 
opgelopen tot ruim driehonderdduizend wonin
gen. Het gevolg: stijgende koopprijzen en langere 
wachttijden voor sociale huurwoningen. Vooral in 
de steden is het inmiddels vrijwel onmogelijk om 
door te stromen en een wooncarrière te maken.
De sociale woonopgave is dus groot. Helaas zijn 
de middelen van corporaties om daar wat aan te 
doen, beperkt. Vooral ook omdat woningbouw 
niet hun enige opgave is. Corporaties moeten 

immers ook hun woningvoorraad verduurzamen 
en de woonlasten voor huurders beperken. 
Daarnaast staat ook de leefbaarheid van stede
lijke wijken en buurten met veel corporatiebezit 
onder druk. Vooral in wijken waar de instroom 
van kwetsbare groepen toeneemt en andere 
bewoners uitstromen; bewoners die in de buurt 
geen wooncarrière kunnen maken en wel de 
financiële mogelijkheid hebben om te verhuizen. 
De samenredzaamheid wordt steeds kleiner als 
een steeds groter deel van de bewoners beperkt 
zelfredzaam is en ook nog elke maand de touwtjes 
aan elkaar moet knopen om rond te komen.

Opgave en 
opwaartse
spiraal
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Ziel en zakelijkheid
komen voor ons in
deze opgave samen
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Dat alles leidt tot een ingewikkeld samenspel van 
sociaaleconomische problemen zoals armoede, 
eenzaamheid, schooluitval, werkeloosheid en 
slechte mentale en fysieke gezondheid. In dit 
soort wijken is de criminaliteit voor een deel van 
de jeugd een van de schaarse en dus verleidelijke 
kansen op economische en sociale stijging. Deze 
ongewenste situatie ontstaat niet van de ene op 
de andere dag, maar sluimerend door de jaren 
heen. Zonder integrale aanpak glijden buurten af 
en verslechtert het buurtleven met schadelijke 
gevolgen voor de stad en de samenleving als 
geheel. Maar zover hoeft het niet te komen.

Het is mogelijk de neerwaartse spiraal te stoppen 
en om te buigen naar een positieve wijkontwikke
ling. Hoe? Door een integrale aanpak. Synchroon 
kan en wil daar graag een bijdrage aan leveren. 
We zijn een betrokken professionele speler met 
kennis van de markt. Ziel en zakelijkheid komen 
voor ons in deze opgave samen. Dit is waar we 
warm voor lopen en goed in zijn – al 75 jaar.

Het is mogelijk de 
neerwaartse spiraal 
te stoppen en om 
te buigen naar 
een positieve 
wijkontwikkeling
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Samen het 
verschil 
maken

11 BUURTLEVEN!

Succesvolle wijk en buurtontwikkeling kan alleen 
door de gecombineerde inzet van bewoners, 
ondernemers en professionals. Dat is onze vaste 
overtuiging. De koppen bij elkaar, schouders eron
der en kennisfusie. Dat vraagt om samenwerking 
vanuit meerwaarde. Elkaar niet in de weg zitten, 
maar aanvullen. Ieder vanuit zijn eigen kracht en 
mogelijkheden. ‘Doen waar je goed in bent’ levert 
uiteindelijk de beste resultaten op.

Voor ons betekent dat dat we meerwaarde 
leveren door met ziel en zakelijkheid creatieve 
oplossingen te bedenken en die om te zetten 
naar pragmatische oplossingen. Daarbij hoort 
ook langjarig commitment. Het verbeteren van 
de leefbaarheid van buurten vraagt een lange 
adem en de bereidheid elkaar vast te houden in 
goede en slechte tijden. Alleen dan kun je samen 
het verschil maken.

Elkaar niet in de 
weg zitten, maar 
aanvullen
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“Het verbeteren van de 
leefbaarheid van buurten 
vraagt een lange adem”
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Als gebiedsontwikkelaar met een sterke maat-
schappelijke drive willen we risicodragend in 
wijken en buurten investeren. Dat doen we 
vanuit een duidelijke overtuiging. Hieronder 
geven we aan waar we in geloven en waar we 
bij de ontwikkeling op in willen zetten.

1. Voor een ongedeelde stad
2. Vanuit wijk- en buurtwaarde
3. Vanuit buurtperspectief met en voor de buurt
4. Voor meer natuur met gebruikswaarde in de buurt
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Van 
overtuiging
naar doen
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Een aantrekkelijke stad is een stad voor men
sen van allerlei komaf, waar iedereen een plekje 
kan vinden. Diversiteit en inclusiviteit zijn grote 
pluspunten. Een stad biedt dus een thuis aan 
mensen met een grote of kleine portemonnee en 
er is geen harde scheidslijn tussen arme en rijke 
wijken. Niet alle wijken zijn hetzelfde, maar in 
geen enkele wijk moet of wil je weg als je levens
omstandigheden veranderen. 

Juist in het nastreven van deze ongedeelde stad 
kunnen wij toegevoegde waarde leveren. Dit 
doen we door aanvullend aan de sociale taak 

van corporaties te investeren in nietDAEB zoals 
(middeldure) markthuurwoningen, maar ook 
koopwoningen en commercieel vastgoed. Dit 
gaat voor ons altijd samen met investeren in het 
aantrekkelijker maken van een wijk en daarmee 
bijdragen aan het buurtleven. Dat is niet alleen 
prettig voor bestaande bewoners, maar kan ook 
nieuwe bewoners verleiden om zich hier te ves
tigen. Door samen te werken, kunnen we harde 
grenzen opheffen en ook kansrijke mengvormen 
realiseren van bijvoorbeeld maatschappelijk en 
commercieel vastgoed, zoals een buurthuis met 
een aantrekkelijke horecafunctie.

1. Voor een 
ongedeelde 
stad

Een aantrekkelijke stad
is een diverse stad
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Het beste en meest kansrijke startpunt voor 
wijkontwikkeling ligt in de sterke kant van een 
wijk of buurt: het karakter van de plek, dingen 
die waarde hebben voor de bewoners en onder
nemers, elementen waar ze trots op zijn. Trots 
is een verbindend element. Het kan een brug 
slaan tussen oude en nieuwe bewoners en onder
nemers en energie geven om samen aan de slag 
te gaan. Bij de analyse van de wijk zal Synchroon 
daarom, behalve op harde data en ruimtelijke 
analyses, ook inzetten op een zachte analyse en 
een zachte kaart. Hiermee kun je scherp krijgen 

wat er al aan gewaardeerde initiatieven is, hoe 
mensen hun buurt beleven of waar zij waarde 
aan hechten. Maar ook voor het kunnen duiden 
van knelpunten, bedreigingen en kansen voor de 
ontwikkeling is zachte data nodig. Om dat boven 
water te krijgen is fysieke aanwezigheid in de 
wijk een must. Daarom zullen we ons bij de start 
onderdompelen in het dagelijks buurtleven door 
er in ieder geval een week te wonen, en zoeken 
we een werkplek in de wijk waar we gedurende 
de wijkontwikkeling regelmatig te vinden zijn.

2. Vanuit wijk- 
en buurtwaarde
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19 Nebo - Kerk
20 De Oranjehof 
21 Speeltuin Smeetsland 
22 Morgenlichtkerk 
23 Cafe Het Haantje 
24 Paus Joannesschool
25 Hotspot Hutspot

26 Herinneringmuseum 
27 Kinderboerderij
28 Avondwinkel Dumas 
29 Bouwspeeltuin Maeterlinck 
30 De Paddepoel 
31 Portiek Burenliefde 
32 Speelveld Petrarcastraat 

33 Het Lichtpunt 
34 Station Lombardijen 
35 Snackbar Pitstop 
36 Het Zonnelicht
37 Aespopus 
38  Voetbalvereniging De Zwervers

Waardevolle plekken 
voor de bewoners van 
de wijk Lombardijen
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Gebiedsontwikkeling gaat niet alleen om stenen, 
maar vooral om mensen. Een wijk of buurt is 
geen geografisch geheel dat door instituten is 
benoemd, maar een gebied dat door bewoners 
als bij elkaar horend wordt ervaren. De betrok
kenheid van bewoners en ondernemers op buurt
niveau is groot. Zij weten precies wat er speelt 
en wat er nodig is. Het is immers hun thuis. Zij 
wonen er veelal al jaren, net als hun ouders en 
voorouders, en willen er vermoedelijk ook blij
ven wonen. Zij die blijven, zullen samen met de 

nieuwkomers de wijkontwikkeling bovendien 
ook in de toekomst moeten bestendigen. Samen 
bepalen zij het buurtleven. Alle reden dus om 
hun perspectief nadrukkelijk mee te nemen. 
Synchroon ziet de mensen als cruciaal voor het 
verrijken van een stedenbouwkundig, program
matisch en functioneel plan. Dat is wijkontwik
keling vanuit buurtperspectief. Met de buurt en 
voor de buurt ontwikkelen, is de beste garantie 
voor een plan dat werkelijk meerwaarde heeft 
voor de mensen die er wonen. Een plan dat werkt!

3. Vanuit buurt-
perspectief, met 
en voor de buurt

Een buurt leeft vooral 
door haar bewoners
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Natuurontwikkeling vormt de basis voor een 
goede gebiedsontwikkeling. Dit statement geeft 
aan hoe overtuigd we zijn van het belang van 
natuur voor zowel het klimaat als voor planten, 
dieren en mensen. Wij kiezen altijd voor natuur 
die echt iets toevoegt en waarde heeft. Dus niet 
zomaar wat groen, maar biodivers en passend 
bij de plek. Daarom vragen we bij de planvorming 
altijd advies aan een ecoloog. Wij gaan voor 
natuur die wezenlijk bijdraagt aan een 

wijkontwikkeling met gebruikswaarde, ter bevor
dering van de fysieke en mentale gezondheid 
van mensen. Uit veel onderzoeken blijkt dat 
natuur bijdraagt aan een ‘positieve gezondheid’. 
‘Positieve gezondheid’ is gezondheid die je de 
kracht geeft je aan te passen en je eigen regie 
te voeren, ondanks de sociale, fysieke en emo
tionele uitdagingen van het leven. Uiteindelijk 
leidt dit ook weer tot fijnere buurten en meer 
woongeluk.

4. Voor meer 
natuur met 
gebruikswaarde 
in de buurt

Natuurspeeltuin in Karspelhof 
Amsterdam Zuidoost



27 28BUURTLEVEN! BUURTLEVEN!

"Focus op positieve 
impact is wat iedereen 
bij Synchroon drijft en 

wat ons bindt"
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Onze 
aanpak

29 BUURTLEVEN!

1. Wijkgerichte coalities aangaan
2. Sociaal aan fysiek koppelen (koppelkansen)
3. Expertise inbrengen van onze netwerkpartners
4. Volledig transparant samenwerken 
5. Grond of gebouwen verwerven en slim investeren
6. Langjarig verbinden aan een buurtfunctie

Een succesvolle buurtaanpak vereist integrale 
maatregelen op verschillende gebieden. Dit 
zijn de acties die het verschil gaan maken.
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Het sleutelwoord voor een geslaagde wijk en 
buurtontwikkeling is ‘samen’. De huidige woon
opgave vraagt om intensieve samenwerking van 
alle betrokken professionals zoals corporaties, 
zorg en welzijnsinstellingen,ondernemers(ver
enigingen), scholen, de gemeente en markt
partijen. Samenwerken gaat niet vanzelf en de 
praktijk is weerbarstig. Dat vraagt om structuur. 

Die structuur kan Synchroon aanbrengen. 
Vanuit onze kennis en ervaring met integrale 
gebiedsontwikkelingen kunnen wij helpen met 
het creëren van draagvlak in complexe stakehol
dersituaties en bij het opzetten van succesvolle 
wijkgerichte coalities, gericht op het bevorderen 
van gezonde en gelukkige bewoners.

1. Wijkgerichte 
coalities aangaan

In het project Floating Gardens 
in Amsterdam-Sloterdijk werkt 
Synchroon samen met een basisschool 
die plek biedt aan 400 kinderen.
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Een integrale aanpak vraagt om verbindingen op 
allerlei terreinen. Daarom legt Synchroon samen 
met bewoners, ondernemers, andere stadmakers 
en professionals in de wijk en uit ons netwerk, 
verbindingen tussen de verschillende opgaven 
en koppelen we sociale kwesties aan fysieke 
antwoorden. We bieden ruimtelijke, program
matische en functionele oplossingen. Denk 
bijvoorbeeld aan het realiseren van een zorg
steunpunt en ontmoetingscentrum gekoppeld 

aan ouderenwoningen om zo eenzaamheid tegen 
te gaan. Deze ‘koppelkansen’ zorgen niet alleen 
voor een integrale eindoplossing, maar zijn juist 
ook van waarde tijdens het proces van de wijk
verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke 
sportvoorziening in de openbare ruimte. Dit kan 
overlast van hangjongeren voorkomen en hen 
motiveren om mee te denken over een perma
nente plek voor sport in de wijk. Zo zet je een 
stijgende lijn van verbetering in werking.

2. Sociaal aan 
fysiek koppelen 
(koppelkansen)

Sporthal T-Kwadraat is een 
belangrijke (sport)ontmoetingsplek 
voor de jongeren in de buurt 
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Samen weet je meer en kom je verder. In haar 
75jarige bestaan heeft Synchroon een groot 
netwerk van partners en experts op allerlei 
vakgebieden opgebouwd; van zorginstellingen 
en institutionele beleggers tot ecologen en 
kunstenaars. Al die expertise brengt Synchroon 
graag in. Samenwerken leidt tot vernieuwing en 
inspiratie. Het doel van samenwerking is voor 
ons altijd synergie. Die synergie draagt ook bij 
aan succesvolle wijkontwikkeling en het verbete
ren van het buurtleven. Daarnaast is Synchroon 
een dochteronderneming van TBI Holdings. TBI 
bestaat uit een netwerk van negentien zelfstan
dige onder nemingen die actief zijn op het gebied 
van duurzame bouw, techniek en infra. TBI heeft 
één aandeelhouder, Stichting TBI, met drie doe
len: 1. het voortbestaan van de ondernemingen; 

2. bijdragen aan cultureel erfgoed en 3. een 
studiefonds voor de kinderen van medewerkers. 
Doordat de aandeelhouder een stichting is, 
worden de bedrijven binnen TBI niet gedreven 
door winstmaximalisatie. Ook hier ontstaat 
synergie door (niet verplichte) samenwerkingen 
tussen de ondernemingen. 

Naast partners in gebiedsontwikkeling, hebben 
we ook netwerkpartners met andere expertise. 
Zo zijn we actief in architectuurplatforms en 
werken we met partners zoals Platform 31, 
College van Rijksadviseurs en de TUDelft voor 
kennis, conceptontwikkeling en verdieping. Zo 
leren we van elkaars ervaringen. Dat is niet alleen 
inspirerend, maar helpt ook bij het bedenken van 
concrete oplossingen of goede processen.

3. Expertise 
inbrengen van 
onze netwerk -
partners

Inzetten op meer modulaire 
houtbouw met onze TBI partners
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De kern van langdurige goede samenwerking is 
vertrouwen. Vertrouwen wordt gevoed door de 
daad bij het woord te voegen. Dat is precies wat 
we doen in onze projecten, en dat wordt gewaar
deerd door onze samenwerkingspartners zoals 
gemeentes en corporaties. Openheid en transpa
rantie zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. 
Dat betekent o.a. dat we elkaar inzicht geven in 
kosten en inkomsten, van planvorming tot reali
satie. Ook zijn we altijd op zoek naar inhoudelijke 

optimalisatie van het plan. Synchroon is welis
waar een commercieel bedrijf met een winst
doelstelling om risico’s te kunnen nemen en de 
continuïteit van ons bedrijf zeker te stellen, maar 
aangezien onze enige aandeelhouder stichting 
TBI is, is winstmaximalisatie voor ons geen doel. 
Dat biedt veel ruimte voor werken aan kwaliteit. 
Wij gaan vol voor de inhoud: wijken en buurten 
waar mensen met plezier wonen en werken. 

4. Volledig 
trans parant 
samenwerken

Inzicht geven in kosten en inkomsten, 
van planvorming tot realisatie
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Synchroon kent de markt en kan als zakelijk 
partner van meerwaarde zijn door gerichte risico
volle investeringen te doen. Door bijvoorbeeld in 
een wijk of buurt een gebouw of stuk grond te 
verwerven, ontstaat soms zelfs letterlijk ruimte 

voor een hogere ontwikkelambitie en uiteindelijk 
ook hogere waardeontwikkeling. Hiermee komt 
er in een plan meer financiële ruimte voor maat
schappelijke (o.a. duurzaamheids) investeringen.

5. Grond 
of gebouwen 
verwerven en 
slim investeren

Voorinvesteren in een stadsstrand 
om een nieuwe plek in Harderwijk 
op de kaart te zetten
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Als gebiedsontwikkelaar is Synchroon zo’n 15 
tot 20 jaar betrokken bij een gebied. Ook aan een 
wijkontwikkeling zullen wij ons lang verbinden, 
omdat dit nodig is om bestendige verbete ringen 
in te zetten. Een wijkontwikkeling is een keten van 
opeenvolgende, samenhangende activiteiten en 
ingrepen en dus investeringen in tijd en geld. 
Wij verbinden ons niet alleen door langdurig te 
investeren, maar ook door eigenaar te worden 
van een buurtfunctie. Veel voorzieningen met 
een buurtfunctie hebben tijd nodig om tot was
dom te komen en zichzelf te kunnen bedruipen. 

Die tijd geven wij. En mocht het onverhoopt niet 
lukken, dan is het belangrijk dat er met zorg, 
aandacht en samen met de wijk gezocht wordt 
naar een nieuwe betekenisvolle invulling. Op dat 
vlak kunnen we veel meerwaarde leveren. Door 
te investeren en voor een periode van vijf tot 
acht jaar eigenaar te blijven, kunnen we hier zelf 
actief op acteren en langdurig betrokken blijven. 
Ook kan er dan onderzocht worden of er wellicht 
actieve bewoners zijn die eigenaar willen worden 
(in bijvoorbeeld een coöperatie).

6. Langjarig 
verbinden aan 
een buurtfunctie 

In Wisselspoor committeert 
Synchroon zich voor 5 jaar 
aan de exploitatie van het 
buurtcentrum
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Alle bovengenoemde ingrediënten tezamen zijn 
naar ons idee van meerwaarde voor de grote 
sociale opgave in wijken en buurten. Die integrale 
aanpak is gestoeld op 75 jaar ervaring en bewijst 
elke dag zijn waarde. Maar we blijven ook leren. 
In elk project en bij elke samenwerking doen we 
weer nieuwe kennis en inzichten op, en die lessen 
nemen we mee in het volgende project. Zo blijven 
we voor gemeenten en corporaties een goede 
samenwerkingspartner, ook bij deze opgave!

In elk project en bij elke 
samenwerking doen we 
weer nieuwe kennis en 
inzichten op
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TEKSTEN 

Rosalie de Boer

EINDREDACTIE

Petra Pronk

ONTWERP

George&Harrison

BEELDEN

Maarten Delobel 
Luuk Kramer
Rikkert Harink
Peter Tijhuis
Maartje Brand
Tosca Lindeboom

MEER INFORMATIE?

www.synchroon.nl
r.deboer@synchroon.nl
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VERANTWOORDING PRODUCTIE 

DRUKWERK

NPN Drukkers produceert 
CO2-neutraal. De drukkerij 
gebruikt technieken, materia-
len en inkten met een minimale 
milieubelasting. 

Meer informatie: 
https://www.npndrukkers.nl/
npn-drukkers-onderneemt- 
maatschappelijk-verantwoord

ONTWERP

De ontwerpers gebruiken 
bewust geen milieu belastende 
inkten, zoals dekwit of fluor-
kleuren, en veredelingen, zoals 
foliedruk, om de ecologische 
footprint te minimaliseren. 
Tevens is gezocht naar milieu-
vriendelijk, deels gerecycled 
materiaal.

MATERIAAL

De pulp is alleen afkomstig van 
leveranciers die het milieu res-
pecteren en hun medewerkers 
op een verantwoorde manier 
behandelen.

COVER: GMUND COLORS MATT PINK 
Meer dan 70% van de pulp is 
FSC®-gecertificeerd, minder 
dan 30% is afkomstig van 
gecontroleerde vezels.

BINNENWERK: FLORA GARDENIA 
Papier en karton geproduceerd 
met 30% gerecyclede ontinkte 
pulp, 60% houtvrije primaire 
pulp van verant woorde bronnen 
en 10% katoen vezels, FSC®- 
gecertificeerd.

Colofon


