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Woord van de redactie

In 2016 is onze eerste uitgave gepubliceerd waarin we u hebben laten zien 
wat we allemaal bij Samen & Anders doen. Vooral door de mensen waar 
het over gaat aan het woord te laten, krijgt de lezer een goed beeld van 

Samen & Anders.

Nu, ruim twee jaar later, een nieuwe uitgave. We hebben niet stil gezeten en 
laten u graag op deze manier zien wat de maatschappelijke en financiële 
effecten zijn van Samen & Anders. Dat doen we door middel van een 
maatschappelijke businesscase. Deze geeft inzicht in de maatschappelijke 
en financiële meerwaarde om zo te kunnen zoeken naar een structurele 
financiering. Voor de individuele bewoners is de maatschappelijke en 
financiële meerwaarde al lang duidelijk, leest u hun verhalen maar. Wij hopen 
dat dit alles nu ook vertaald kan worden naar een structurele financiering. 
Samen & Anders levert niet alleen heel veel meerwaarde op voor de 
mensen waar het om gaat, maar ook voor de maatschappij. Daar zijn we van 
overtuigd!

Los van dit doel hopen we natuurlijk dat deze uitgave met veel plezier 
gelezen wordt en zal dienen als inspiratiebron voor meerdere initatieven. 
We danken iedereen die heeft meegewerkt aan deze uitgave. 

Het redactieteam:
Annemarie Derksen, Bob Janse, Guido de Ruiter en Quincy Maan.
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Samen waardevol

Een goed beeld zegt meer dan duizend woorden. 
Daarom wijs ik de ‘lezer-met-haast’ hier naar de prachtige 
foto op pagina 8. Die foto vat voor mij het concept van 

Samen & Anders in één beeld samen. Voor de lezer met meer 
tijd, volgt hier een voorwoord met meer woorden. 

Onze samenleving heeft de sterke neiging om te denken vanuit 
het individu. Daar is niets mis mee, maar we dreigen daardoor 
soms niet te zien hoeveel sterker wij staan als we zaken 
gezamenlijk aanpakken. Simpelweg door elkaar te helpen en 
gebruik te maken van elkaars talenten. 

Als ‘individuele’ keuzes leiden tot versnippering, kun je de vraag 
stellen of wij het samen wel slim aanpakken. Als er bijvoorbeeld 
10 verschillende dienstverleners bij één ouderencomplex 
voorrijden in 10 verschillende autootjes, zijn we niet efficiënt 
bezig. Dan winnen alle bewoners erbij door gezamenlijk te 
kiezen voor 2 à 3 verschillende dienstverleners die meer tijd 
overhouden dankzij minder reistijd. 

Dit magazine laat zien dat er ‘achter’ de voordeur veel winst 
te behalen is door meer dingen samen te doen. Iedereen 
heeft wel een talent waarmee je een ander kan helpen. En 
hoe meer je de ander leert kennen, hoe meer talent je kunt 
zien. Dat iedereen hier ook werkelijk mee wint, bewijst de 
‘Effectencalculator’. U leest hier meer over op pagina 6 en 7. 

Ik citeer ook met instemming 
de woorden van Guido 
de Ruiter (proces- en 
innovatiemanager) op  
pagina 9: ‘iedereen is van 
waarde, voor zichzelf en 
voor de ander’. Dat citaat 
deed mij denken aan die 
bekende dichtregel van 
Lucebert: 

‘Alles van waarde is weerloos’ 

Het is een bekende zin in Rotterdam en daarbuiten. Wat 
jammer is, is dat veel mensen de vervolgzin niet kennen. Hierbij 
de bekende dichtregel, plus de (bijna onmisbare) vervolgzin: 

‘Alles van waarde is weerloos wordt van aanraakbaarheid rijk’

Wat mij betreft moeten we deze dichtregels in de toekomst 
altijd samen citeren. Want de vervolgzin maakt het geheel 
anders.
 
Alle artikelen in deze uitgave laten zien dat wij als mensen 
inderdaad ‘van aanraakbaarheid rijk’ kunnen worden. Dat 
gaat niet vanzelf en is een proces van wennen. Van geven en 
nemen. Ook dat proces komt in deze uitgave eerlijk ter sprake. 
Als wethouder Zorg zie ik graag dat organisaties en mensen 
‘aanraakbaar’ durven te zijn. Want daar worden we werkelijk 
rijker van. Samen waardevol zijn. Gelukkig gebeurt dat bij 
Samen & Anders volop. 

Sven de Langen
Gemeente Rotterdam, 
wethouder Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport

"Alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk"

Sven de Langen
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Grip op instroom 
en beheer 
De huur van de 
kleine woningen in 
Samen & Anders is 
zo laag dat Laurens 
Wonen ze gericht 
kan toewijzen. 
Hierdoor blijft er 
grip op instroom 
en beheer. Laurens 
Wonen streeft naar een 'Magic Mix', een bewonerssamenstelling 
met voldoende draagvlak voor deze coöperatieve samenleving. 
Zodoende wonen jongeren en ouderen naast en met elkaar. 
Er zijn op dit moment meer gegadigden dan beschikbare 
woonruimtes in Samen & Anders.

Ondernemers moeten iets kunnen bieden
Per verdieping delen huurders een gemeenschappelijke 
huiskamer met keuken en terras. Op de begane grond zijn 
verschillende voorzieningen en kleine bedrijven. Voorwaarde 
om een bedrijfsruimte te kunnen huren in Samen & Anders, 
is dat het bedrijf iets te bieden heeft aan de bewoners of de 
buurt. Laurens Wonen werkt intensief samen met andere 
partijen. Het project Samen & Anders wordt vormgegeven en 
nomadisch ontwikkeld dankzij onder andere deze kernpartners: 
de wijkcoöperatie, Hogeschool Rotterdam/ EMI, Laurens Zorg, 
Laurens Wonen, Pameijer en Wilskracht Werkt.

Samen & Anders

Van Simeon en Anna naar Samen & Anders.
'Simeon en Anna' was met 268 plaatsen een van de 
grootste verzorgingshuizen van Nederland. Omdat 

het gebouw niet meer geschikt is om zware zorg te leveren, 
hebben Laurens en Laurens Wonen het gebouw in 2015 een 
nieuwe maatschappelijke functie gegeven om leegstand 
te voorkomen. Zo ontstond het concept Samen & Anders.  
Een beschermde en veilige woonvorm voor jong en oud, 
gericht op sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbare 
mensen. Zij wonen samen met minder kwetsbare mensen 
om een evenwichtige mix te vormen van de doelgroepen, 
de zogenaamde ‘Magic Mix’. De gedachte hierachter is dat 
deze groepen elkaar kunnen ondersteunen. Momenteel 
wonen er 66 huurders van Laurens Wonen en nog 170 
verpleeghuisbewoners in Samen & Anders

Betaalbare woonvorm met wederkerigheid huurders
Doel van Laurens Wonen is om een betaalbare woonvorm 
te bieden, waar huurders elkaar helpen. In het huurcontract 
is opgenomen, dat huurders minstens tien uur per maand 
'wederkerigheid' aan elkaar, het pand, de bewoners van
het verzorgingstehuis of het concept van Samen & Anders 
besteden. De gemeenschappelijke ruimtes zijn van 
toegevoegde waarde voor alle bewoners omdat ze 
ontmoetingen faciliteren. Van gezamenlijk koken tot een 
spelletjesavond. Een kwartiermaker brengt vraag en aanbod 
samen. Hij is ook degene die, samen met de woonconsulent, 
de intake van nieuwe huurders doet. 

Laurens Wonen heeft sinds 
kort een nieuwe eigen 
website met allerlei 
informatie. 

Neem gerust een kijkje op 
www.laurenswonen.nl of 
scan de QR-code.
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In de praktijk is het zowel bij huidige als voormalige 
huurders zichtbaar dat Samen & Anders een grote 
positieve bijdrage heeft geleverd in hun leven. Zowel 

aan de kwaliteit van hun leven, als aan hun persoonlijke 
ontwikkeling. De vraag hierbij luidt: hoe kan dit objectief 
worden aangetoond? Daarom hebben we besloten om dat via 
een maatschappelijke effectmeting inzichtelijk te maken. Hierbij 
is de Effectencalculator als instrument toegepast. 

De Effectencalculator is bedoeld om:
•	 De effectiviteit van projecten in het sociale domein onder 

de loep te nemen.
•	 Aan te tonen waar de meerwaarde ligt voor bewoners.
•	 Inzicht te geven in de financiële opbrengsten.

Methodiek
Er zijn diverse meetinstrumenten om maatschappelijk 
rendement inzichtelijk te maken. Een daarvan is de 
Effectencalculator (www.effectencalculator.nl). De 
Effectencalculator brengt het maatschappelijke én financiële 
effect van individuele ondersteuningsactiviteiten in beeld. 
De aanpak is dat er met een aantal mensen (de klant[en], 
professional[s] en externen) in een sessie langs een tijdlijn de 
huidige gebeurtenissen met ondersteuningsactiviteiten en 
financiële kosten wordt ingevuld en dat deze wordt afgezet 
tegen een referentieaanpak. 

Met behulp van dit en financieel ondersteund door een 
maatschappelijke prijslijst, wordt zo inzichtelijk gemaakt wat 
het effect is van de huidige aanpak en interventies en wat een 
waarschijnlijk alternatief scenario zou zijn. Vervolgens wordt de 
uitkomst van een aantal gesprekken geëxtrapoleerd en verwerkt 
in een overall overzicht waarin voor het project algemene, 
maatschappelijke en financiële, conclusies te trekken zijn.

We hebben gekozen voor een eigen variant van de 
Effectencalculator omdat deze ons inziens het meest geschikt 
is om zowel op individueel niveau als op collectief niveau 
het gewenste inzicht te geven. De basis van onze methodiek 
is dus de Effectencalculator, alleen is deze op een aantal 
punten aangepast naar Samen & Anders. Zo is er bij de 
Effectencalculator sprake van één referentieaanpak, wij hebben 
gekozen voor twee referentieaanpakken. De essentie van de 

methodiek van de Effectencalculator is aangehouden.
Gebruikmakend van deze methodiek en een op maat 
gemaakte Effectencalculator voor Samen & Anders is tijdens 
een sessie langs een tijdlijn de huidige gebeurtenissen met 
ondersteuningsactiviteiten en financiële kosten ingevuld en 
afgezet tegen twee referentiesituaties.

Dat levert een beschrijving van drie situaties op:
1. De huidige (Samen & Anders) situatie: de huurder woont 

in Samen & Anders en maakt gebruik van het concept wat 
daar is.

2. De (fictieve) wonen situatie: de huurder woont in het 
huidige gebouw waar geen Samen & Anders concept is.

3. De (fictieve) niet wonen situatie: de huurder woont niet 
in Samen & Anders en ook niet in het gebouw. Hierbij 
wordt de situatie vóór Samen & Anders gecontinueerd of 
mogelijk geëscaleerd.

Deze situaties worden geheel in een tijdslijn uitgeschreven 
waarbij inzicht gegeven wordt in het maatschappelijk en 
financiële effect voor zowel de betrokken huurder als de 
professionals en de financier(s).

Per situatie wordt inzicht gegeven in:
•	 De huidige situatie: wat is er gedaan en gebeurd, en waar 

hebben welke interventies plaatsgevonden.
•	 De 2 referentiesituaties: een reële inschatting van het 

verloop van de situatie en welke interventies hierbij 
zouden plaatsvinden.

•	 De kwaliteit van leven: de huurder geeft hier zelf een cijfer 
aan (en aanvullend ook nog een cijfer voordat de huurder 
binnen Samen & Anders woonde).

•	 De financiële kosten en baten in alle 3 de situaties.

Er zijn 12 huurders en één voormalig huurder gesproken voor 
deze maatschappelijke effectmeting. Deze 13 mensen zijn 
een steekproef om Samen & Anders in het geheel inzichtelijk 
te kunnen maken. Per casus is de huurder of ex-huurder 
betrokken, samen met de projectleider, de kwartiermaker, 
een senior WMO adviseur/ PGB specialist van de gemeente 
Rotterdam en in diverse gesprekken een professional van 
één van de andere betrokken organisaties, zoals Pameijer of 
Wilskracht Werkt.



6 7Maatschappelijke effectmeting Samen & Anders

Conclusies uit de maatschappelijke effectmeting 
Samen & Anders
In een kwetsbare omgeving in Rotterdam Zuid waar veel 
armoede, eenzaamheid, gebrek aan sociaal netwerk en 
behoefte aan contact is, vervult Samen & Anders een 
aanzienlijke sociaal-maatschappelijke rol. Door deze 
woonvorm, inclusief de wederkerigheid, ontstaan er een aantal 
maatschappelijke effecten. Deze hebben we gemeten en 
hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

•	 Het leven binnen Samen & Anders zorgt ervoor dat 
huurders minder beroep doen op externe professionals. 
Binnen Samen & Anders hebben huurders een aanzienlijke 
bijdrage aan elkaars leven waardoor er geen beroep 
wordt gedaan op bijvoorbeeld een psycholoog of 
maatschappelijk werker.

•	 Het leven binnen Samen & Anders bevordert de sociale 
contacten van de kwetsbare en minder kwetsbare 
huurders. Door activiteiten te ondernemen vinden 
huurders weer een normaal dagritme en rust in hun leven.

•	 Huurders zorgen voor elkaars financiële zelfredzaamheid 
door slim te investeren (delen van eten) en overzicht te 
houden op de uitgaven (worden snel aangesproken bij 
huurachterstanden). Daarnaast heeft de persoonlijke Plotschema gemiddelde 10 casussen:
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Gemiddelde kosten situa�es

Situa�e 1

Situa�e 2

Situa�e 3

ontwikkeling van enkele huurders ervoor gezorgd dat 
zij de stap hebben gemaakt van een uitkering naar een 
betaalde baan. (Mede door het weer krijgen van een 
dagritme en ervaring op te doen met werken d.m.v. 
wederkerigheidsactiviteiten) 

•	 Door ergens bij te horen worden huurders erkend en 
herkend. Ieder heeft zijn eigen kracht om anderen te 
helpen waar dat nodig is. Huurders geven invulling aan 
elkaars leven en tellen weer mee in de maatschappij!

•	 Huurders geven de beoordeling van hun kwaliteit van 
leven binnen Samen & Anders gemiddeld een 8,5. 
Vergeleken met de kwaliteit van leven die zij geven in de 
periode vóór Samen & Anders, namelijk een 4,3, is dit bijna 
een verdubbeling.

•	 Elke euro die door Laurens Wonen wordt geïnvesteerd 
levert uiteindelijk € 4,07 maatschappelijke waarde op.

Deze maatschappelijke effecten zijn dankzij de 
Effectencalculator financieel inzichtelijk gemaakt. Uit het 
onderzoek kan geconcludeerd worden dat het leven binnen 
Samen & Anders een aanzienlijk bedrag per jaar bespaart op 
inzet vanuit de WMO, zorgverzekeraars en uitkeringen.

In de bovenstaande tabel zijn de gemiddelde kosten van de 
dertien casussen afgezet tegenover de kwaliteit van leven 
die de (voormalig) huurder geeft per situatie. Bij situatie 1 (de 
huidige Samen & Anders situatie) zijn de kosten het laagst 
en de kwaliteit van leven het hoogst. Bij situatie 3 (een reële 
inschatting van de situatie waarbij de gesproken (voormalig) 
huurder niet bij Samen & Anders en niet in het gebouw woont) 
is een tegengesteld beeld te zien ten opzicht van situatie 1, 
hierbij zijn de kosten het hoogst en de kwaliteit van leven het 
laagst.
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De meerwaarde van 
Samen & Anders 

De tijd gaat snel 
ook voor ons 
concept Samen 

& Anders. De inkt van 
het eerste magazine lijkt 

nog nat en nu al weer 
een tweede magazine. Er 

zit echter ruim twee jaar tijd 
tussen. Het viel mij op dat we in 

de eerste magazine nog veel uitgelegd 
hebben over het nomadisch ontwikkelen. Dat we het einddoel in 
zicht hebben maar de weg ernaar toe niet. 

In dit magazine vertellen we over wat de maatschappelijke 
meerwaarde is van het concept Samen & Anders. We vinden dit 
belangrijk om uiteindelijk een maatschappelijke businesscase 

te maken voor dit concept. Het is mooi en ontroerend om 
de verhalen te lezen waarin onze huurders aangeven dat de 
kwaliteit van leven is toegenomen door het wonen in een 
concept zoals Samen & Anders en dat voor sommige dit echt 
als thuis voelt en hun leven weer op de rit krijgen. De vele 
vragen en de wachtlijst die we hebben om een studio te 
kunnen huren zegt genoeg. Dit concept voldoet aan een grote 
huisvestingsvraag. We gaan met de uitkomsten in gesprek met 
onze partners en stakeholders om dit concept verder door te 
kunnen zetten.

Tenslotte, ik eindig dit verhaal met mijn gevoel van trots. Trots 
op het feit dat bewoners elkaar vinden. Boodschappen doen 
voor elkaar, samen een aantal winkels bemannen. Maar ook dat 
we als corporatie voorzien in de behoefte van vele die op deze 
manier willen wonen. Dat er bewoners een baan vinden omdat 
ze een vaste woonplek hebben, weer ritme in het leven vinden 
en daardoor ook kunnen werken. Dat bewoners elkaar vinden 
en ergens anders een huis huren om te gaan samenwonen.

En trots op mijn collega’s die hier elke dag hard voor werken. Wat 
de toekomst gaat brengen zal duidelijk worden in 2019. En hoe 
dat uitpakt kunt u natuurlijk in de volgende magazine lezen.

Annemarie Derksen
Manager Woondiensten

"Het is mooi en ontroerend dat 
onze huurders aangeven dat hun 

kwaliteit van leven is toegenomen." 
Annemarie Derksen
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In 2014 belde Laurens Wonen mij op met de vraag of ik een 
innovatie procesmatig en inhoudelijk wilde begeleiden. 
Het ging om wat ooit het grootste verzorgingshuis van 

Nederland was; Simeon en Anna in Rotterdam Zuid. Dat zou 
binnen enkele jaren dicht gaan, en men zocht een nieuwe 
bestemming voor dit gebouw. Er waren al wat gedachten over, 
er was buurtonderzoek gedaan, maar verder was er nog niets, 
alleen het idee dat de veranderende samenleving, de toename 
van alleenstaande en kwetsbare mensen in de buurt en een 
leegkomend gebouw wellicht tot iets van maatschappelijke 
meerwaarde zou kunnen leiden.

Ik ben blij dat ik destijds “ja” gezegd heb want nu, ruim 4 ½ jaar 
later, is er ongelooflijk veel gebeurd met Samen & Anders, de 
naam die we al snel zijn gaan gebruiken om te benadrukken 
dat we het Samen op een Andere manier doen.

Zonder uitvoerig in te gaan op het concept van Samen & 
Anders, dat gebeurt op andere plekken in dit magazine al, is 
het fantastisch dat er veel huurders binnen Samen & Anders 
positieve stappen in hun leven hebben kunnen zetten, mede 
dankzij het concept van Samen & Anders.

Vanaf de start hebben we samenwerking gezocht. Met andere 
organisaties, en samen met huurders. Vanuit de overtuiging dat 
niemand alleen kan realiseren wat nodig is. 

We deden en doen dat met lef, doorzettingsvermogen en 
vanuit onze visie en de ambitie om echt verschil te maken in de 
samenleving. Het gaat om 'de bedoeling', om maatschappelijke 
meerwaarde te leveren aan individuele mensen, en daarmee 
aan de samenleving. Dat kon en kan niet zonder elkaar, kortom: 
we doen het Samen & Anders.

We zitten in een tijdperk van 
verandering, de transformatie 
van een verzorgingsstaat 
naar een participatie 
samenleving. Dat gaat 
gepaard met onzekerheid, 
verlies van gebaande 
paden en met het zoeken 
naar nieuwe zekerheden. 
Vooral voor mensen die, 
blijvend of tijdelijk, kwetsbaar zijn, 
brengen deze veranderingen vaak ook achteruitgang met zich 
mee.

Binnen Samen & Anders proberen we een bijdrage te leveren aan 
die mensen die daarbij wat steun kunnen gebruiken. Maar ook 
die daarbij wat aan elkaar en zichzelf te bieden hebben. Dat is 
het mooie: iedereen is van waarde, voor zichzelf en voor een 
ander. En dat bewijzen we binnen Samen & Anders iedere dag.

Voor alle betrokkenen is het duidelijk dat wat binnen Samen 
& Anders gebeurt van grote maatschappelijke meerwaarde 
is. Maar hoe toon je dat aan? Om dit te doen hebben we een 
maatschappelijke kosten-baten analyse gemaakt, en in dit 
magazine beschrijven we de resultaten daarvan. Hierin komt 
duidelijk naar voren dat er sprake is van zowel maatschappelijk 
als financieel rendement. Wat we al wisten tonen we nu ook 
aan! Dat is noodzakelijk om met elkaar te onderzoeken hoe we 
komen tot een structurele financiering, want op de huidige 
manier lukt dat niet.

Ik hoop dat het concept Samen & Anders ook de komende tijd 
overeind kan blijven, en dat er een manier gevonden wordt om 
het concept, en vooral de bedoeling en het resultaat, op een net 
zo innovatieve manier als het project zelf structureel te financieren. 
Pas dan kunnen we zeggen dat Samen & Anders een structurele 
bijdrage levert aan de gewenste transformatie in de samenleving.

Guido de Ruiter
Proces- innovatiemanager Samen & Anders
Zelfstandig adviseur Wonen-Welzijn-Zorg

"Iedereen is van waarde, voor 
zichzelf en voor een ander."

Guido de Ruiter
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Met argusogen 
werd gekeken 
naar het 

samenwonen van 
veelal hoogbejaarde 
verpleeghuisbewoners 
en veel jongere huurders. 

Kunnen jongeren van 
amper twintig jaar, of 

mensen met een verstandelijk 
beperking met hoogbejaarden 

samenwonen? Is er wel communicatie tussen 
huurders uit andere overzeese gebiedsdelen, andere landen en 
culturen met de ouderen binnen Simeon en Anna?

Met overtuiging wil ik hier “ja” op antwoorden. Nee, het gaat 
niet altijd vanzelf en het gaat niet altijd goed. Het heeft tijd 
nodig, het heeft begrip en vertrouwen nodig, het is wennen. 
Nederlands is een lastige taal, en naast je werk of studie ook 
aandacht hebben voor de ander vraagt veel van alle partijen. 
Het vraagt daarom om professionele coaching en begeleiding. 

Dit begint door samen met mijn collega Lenneke Noordam 
(woonconsulente) de juiste selectie te maken en het toewijzen 
van woonruimte aan kwetsbare burgers om te komen tot 
de zogenaamde Magic Mix. Dit vereist zorgvuldigheid. 
Dat betekent dus goede gesprekken met ze voeren over 
verwachtingen en bijdragen. Huurders die in Samen & Anders 
willen wonen, moeten bereid zijn actief iets te willen doen voor 
een ander: wederkerigheid! 

Het is voor een nieuwe huurders het startpunt van integratie 
binnen onze woongemeenschap. Iemand zoekt primair 
woonruimte, maar zij of hij moet wel heel bewust kiezen om 
binnen Samen & Anders te gaan wonen! De combinatie van 
'vragende en dragende' huurders en verpleeghuisbewoners is 
mijns inziens de sleutel tot het succes van Samen & Anders.

Zeer regelmatig komen er professionals van andere corporaties, 
gemeenten, uit andere landen voor een workshop over 
Samen & Anders op bezoek. Altijd zijn er huurders bereid om 
hun verhaal te delen wat het wonen binnen deze bijzonder 
woongemeenschap voor ze betekent. Ze delen met mij de 
trots die ik voel bij dit project waarbij je huurders, na soms een 
moeilijke periode, door aandacht voor elkaar (wederkerigheid), 
weer ziet opbloeien door de waardering voor wat zij voor 
en met elkaar doen. Ook mijn rol is geëvalueerd, een van de 
huurders omschreef mij als volgt: “Bob is een soort circusbaas 
die alle ballen hoog houdt”. Wat ik zeker ook wil benoemen 
is de fijne samenwerking en input van de partners en de 
social enterprise huurders op de begane grond, 1e, 2e en 10e 
etage die echt hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van 
Samen & Anders. Samen & Anders is gegroeid van een vraag 
wat doen we met een leegkomend verzorgingshuis, middels 
een projectvorm, tot een sociale innovatie waar het goed 
samenwonen, samenwerken en samenleven is voor ouderen 
en jongeren!

Bob Janse
Kwartiermaker Samen & Anders

"Van een project naar een landelijke 
erkende veelbelovende woonvorm."

Bob Janse
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Beter een goede buur dan een verre vriend. Als er bij 
ons vroeger in de straat iemand ziek was, dan vormde 
de buurt een vertrouwd vangnet. De buurvrouw 

kookt heilzame kippensoep, de overbuurman herstelde de 
lekkende keukenkraan en wij werden erop uitgestuurd om 
boodschappen te doen. De straat vormde een kleine wereld, 
waarin je elkaar met raad en daad terzijde stond. Het begrip 
mantelzorg bestond nog niet, maar wij zorgden op onze eigen 
manier dat niemand in de kou kwam te staan. 

De tijden veranderden: de warme groepsgeest maakte plaats 
voor eigen verantwoordelijkheid en we raakten elkaar een 
beetje kwijt. Maar de behoefte bleef bestaan. Juist nu mensen 
langer zelfstandig blijven wonen en de sociale verbanden wat 
zijn uitgerekt, is de zorg dichtbij onmisbaar voor ieders welzijn. 
Dat zijn wij als maatschappelijke organisatie ons terdege van 
bewust. Laurens Wonen verhuurt daarom niet alleen woningen, 
maar bouwt ook actief mee aan die kleine werelden waarin ze 
staan. 

Samen & Anders is zo’n kleine wereld, een kleine maatschappij 
met ruimte voor verschillende doelgroepen, van starters tot 
ouderen. In deze woonomgeving kan iedereen zelfstandig 
wonen, ook als zij zorg of ondersteuning nodig hebben.  

Hier proberen wij oog te hebben 
voor elkaar. Hoeveel mensen 
komen niet terug van 
vakantie met verhalen over 
hoe gezellig het was op 
dat pleintje in Frankrijk of 
Italië: op een bankje, met 
een krantje, mensen kijken, 
beetje kletsen met elkaar. 
Wij hebben ons eigen plein 
om elkaar te ontmoeten! Onze 
zorg en aandacht strekt zich uit over al onze 
bewoners. 

We bekommeren ons om leefbaarheid. Creëren samen onze 
tuin. We wakkeren sociale contacten aan. En zo vergroten 
wij de onderlinge betrokkenheid en de veerkracht van onze 
bewoners. Zo is zorg een dak dat je niet altijd ziet maar het is er 
wel. En je mag erop vertrouwen dat je eronder kunt schuilen. 
Iedereen? Ja, jong of oud, gezond of met een beperking 
contactrijk of eenzaam. Iedereen, want uitsluiting is het begin 
van het einde. 

Afgelopen zomer sprak ik iemand die in zijn voortuin opvallend 
zilverwit siergras had staan. Ik kende het niet. “Dat is Holcus 
Mollis”, zei de eigenaar. “Ze noemen het ook wel zorgzaad”. 
Zorgzaad: het bestaat. Laten we ervoor zorgen dat het blijft 
kiemen. 

André Phiferons
Directeur Laurens Wonen

"Hier proberen wij oog te 
hebben voor elkaar."

André Phiferons 

Laatst was ik op bezoek bij Samen & Anders. Ik was er al vaker geweest en had er ook al veel over gelezen.  
Dit keer echter kreeg ik nog meer achtergrondinformatie over hoe het allemaal ontstaan is.  
Samen & Anders gaf me al een fijn gevoel op de manier waarop verschillende doelgroepen 

met elkaar samenleven. De visie die erachter zit maakte het nog mooier. Het geeft aan dat het 
wel degelijk kan. Met elkaar een betere samenleving creëren. En onderdak bieden voor juist 
degenen die dit het hardst nodig hebben. 

Het is fijn en goed om te zien dat de thema’s wonen zorg en welzijn hier goed op elkaar 
zijn afgestemd. En ook dat dit zorgt voor een inclusieve samenleving. Stiekem ben ik er ook 
trots op om te zien dat het wel degelijk kan. Het heeft heel veel te maken met de wil en de 
inzet van enkele mensen die het enthousiasme en de energie erin blijven steken. Het heeft ook 
te maken met de wil om grenzen op te zoeken en soms buiten kaders te denken en te handelen. 
Complimenten voor hoe het gaat.

Hassan Najja
Directeur-bestuurder SOR
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Huurder Samen & Anders

Marco is een van de eerste huurders 
van Samen & Anders en woont 
hier al bijna drie jaar. Hij vindt 

het wonen binnen Samen & Anders erg fijn 
en heeft regelmatig contact met andere 
huurders. 

Binnen Samen & Anders is Marco regelmatig actief om de veiligheid in het gebouw te 
waarborgen. Marco is op de negende etage een aanspreekpunt voor de veiligheid en andere 

zaken die hij zelf oplost of doorspeelt naar medewerkers. “Jongens, rustig aan. Ik ga hiermee met 
Bob in overleg. Ik kom hier nog op terug.”

"Jongens, rustig aan.  Ik ga 
hiermee met Bob in overleg."

Marco Klaverstijn

Voormalig medewerker Simeon en Anna

Ruud is scheidend facilitair teamleider van Samen & Anders. In januari 2019 is hij gestart  
op een andere locatie. “De dynamiek en de hectiek in het begin van Samen & Anders 
 zal ik vermoedelijk op mijn volgende locatie niet meer tegenkomen. Het gemengd 

wonen gaf nieuwe problemen, maar ook nieuwe uitdagingen en bood ook nieuwe kansen. 
Huurders hebben een ander levensritme dan hoogbejaarde verpleeghuisbewoners.  
Vooral in het begin gaf dit logistieke tegenstrijdigheden."

Diverse huurders hebben hun uren wederkerigheid aangewend voor facilitaire ondersteuning 
zoals interne verhuizingen, hulp in de centrale keuken, restaurant, onderhoud  
van plantenbakken, etc. Mooi om te zien is dat een van de  
huurders door zijn enthousiaste inzet nu een betaalde 
functie heeft binnen ons facilitair bedrijf! "Het gemengd wonen gaf nieuwe 

problemen, maar ook nieuwe uitdagingen."
Ruud Leenstra
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Kernpartners van Samen & Anders:

 Hogeschool Rotterdam / EMI & De Wijkcoöperatie

Samen & Anders werkt op een schaalniveau dat in 
de grote steden amper nog aanwezig is; de schaal 
van een klein dorp. Juist in Rotterdam Zuid, waar 

de sociaaleconomische positie en de sociale netwerken 
vaak kwetsbaar zijn, voegt Samen & Anders iets essentieels 
toe: een woonvorm die niet alleen een woonruimte biedt, 
maar tegelijkertijd een groter, actief sociaal netwerk met de 
medehuurders; door het principe van wederkerigheid, worden 
de talenten van de hele gemeenschap ingezet. 

In het artikel ‘Over twintig jaar wonen we zo’, NRC, oktober 
2018, beschrijft Annemiek Leclaire de visie van enkele 
vooraanstaande architecten op het huis van de toekomst. 
Hierin krijgt de sociale component een prominente plaats: 
Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “Uiteindelijk gaat het 
om de manier waarop je vanuit je huis sociale contacten 
kunt onderhouden.”  “Waar vooral de nadruk op ligt is een 
nieuwe gezamenlijkheid.” Aldus Nathalie de Vries. Samen & 
Anders is een voorloper in de ontwikkeling van deze 'nieuwe 
gezamenlijkheid'. Samen & Anders is mede hierdoor ook een 
showcase voor het Resilience Programma van de Gemeente 
Rotterdam geworden; de veerkracht (Resilience) van de 
huurders staat immers centraal.

Het innovatieve karakter komt terug in de werkwijze van Samen 
& Anders; die biedt de ruimte voor verschillende partijen in de 
stad om bij te dragen aan dit concept. Ook studenten van de 
Hogeschool Rotterdam dragen bij aan dit “Living Lab”; door zich 
onder te dompelen in Samen & Anders doen ze waardevolle 
praktijkervaring op rond innovatieve woonvormen en leren ze 
de stad op een andere manier kennen. Op hun beurt brengen 
studenten hun frisse blik mee en leveren ze waardevolle 
bijdragen aan de ontwikkeling van Samen & Anders, variërend 
van een communicatiestrategie tot effectmeting.

Mark Wissing
Hogeschool Rotterdam/ Expertisecentrum Maatschappelijke 
Innovatie

De wijkcoöperatie is vanaf het begin van Samen & 
Anders al partner. De coöperatie kent de buurt om 
het gebouw als geen andere. Zij brengen de wensen 

en behoeften uit de buurt naar voren. Zij maken de kracht van 
Rotterdam Zuid zichtbaar door te investeren in deze bewoners.

Daarnaast kennen en investeren zij ook in ondernemers en 
dragen kandidaten aan die hun kleine onderneming willen 
huisvesten binnen Samen & Anders. Mooie voorbeelden 
hiervan zijn kledingatelier Magic Hands, Hamrah en Letitia 
hairstyling (zie pagina’s 16 en 17).

Het beoogde bouwterrein voor het nieuwe verpleeghuis achter 
het huidige gebouw wordt momenteel ontwikkeld tot een 
tijdelijk buurttuin. De sturende kracht achter dit initiatief is de 
wijkcoöperatie. Zij verbindt de Samen & Anders huurders aan 
de wijk en heeft succesvol diverse subsidies voor dit initiatief 
aangevraagd. Uit het werk van de coöperatie zijn weer partners 
aangedragen die bijdragen aan het succes van deze tuin. 
Tevens komt er in de achtertuin een zogenaamde 'Slimme 
Regenton' die het waterbewustzijn en waterplezier vergroot. 
Het is een instrument om bewoners en de gemeente te helpen 
bij het vele regenwater. De regenton geeft de aanleiding 
om met elkaar in gesprek te komen en mooie aangrijpende 
verhalen te verzamelen. 

Annet van Otterloo
De Wijkcoöperatie
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Bewoner Simeon en Anna

De 44-jarige 
Michel Antis is 
vaak te vinden 

op de begane grond 
en op een etage waar 
huurders wonen. 

“Met huurders praat ik 
over actuele zaken die in 

de maatschappij gebeuren. Je 
leest erover in de krant en je ziet het 

op televisie, maar met de jonge huurders komen de verhalen 
vanuit de eerste hand. De maatschappij met al haar facetten 
komt hier mee naar binnen toe!” 

Bewoner Simeon en Anna

Op de negende 
etage wonen 25 
huurders en één 

verpleeghuisbewoner, 
de heer Hortensia (66 
jaar). 

De deur van zijn studio 
staat altijd wagenwijd 
open. “Zo kan ik al mijn ‘dushi’s’ 
zien en welkom heten. De oudere 
verpleeghuisbewoners brengen niet zoveel gezelligheid,” 
aldus meneer Hortensia. Ook al hangen op zijn kamer foto’s van 
zijn mooie eiland Curaçao, Samen & Anders is nu echt zijn thuis!

Aanstaande huurders van Samen & Anders hebben vaak een bewogen leven achter de rug, 
andere toekomstige Samen & Anders huurders staan juist aan het begin van hun leven: 
de studie wacht. Komen andere huurders van onze woongebouwen via Woonnet 

Rijnmond; voor Samen & Anders heb ik voor de selectie van huurders mijn professionele 
voelsprieten nodig. Past deze mevrouw of meneer binnen het concept? Kan zij of hij de 
financiën rond krijgen? De ervaring, vele jaren opgedaan bij oudere huurders, bleek ook 
toepasbaar bij de jongere huurders van Samen & Anders, zij het met veel meer doorvragen. 
Het aftasten van draagkracht en draaglast van potentiële huurders is hierbij essentieel!

Lenneke Noordam
Woonconsulente bij Laurens Wonen

Met veel plezier werkte ik bij Samen & Anders, met name in de avond- en nachtelijke 
uren, aan een veiligere leefomgeving voor alle bewoners, huurders en werknemers. 
Daarnaast was ik het aanspreekpunt voor een ieder die vragen of hulp nodig had 

of gewoon zijn of haar verhaal kwijt wilde. Mede dankzij mijn inzet is er een korte lijn tussen 
zorg, bewoners en huurders ontstaan. In de directe omgeving van het gebouw pak ik ook 
diverse problematieken aan. Juist het samenwerken met verplegenden, facilitair teamleider, 
kwartiermaker en huurders die bewust aan een veilige woon- en werkomgeving bouwen, 
stimuleerde mij om de huurders of bezoekers die hier lakser in zijn inzicht te geven op de 
impact van hun handelen en waar nodig corrigerend op te treden. 

Mohammed Shahverdiani
Voormalig sociaal huismeester bij Laurens Simeon en Anna
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Sinds de start van Samen & Anders is er veel veranderd. Vooral in de positieve zin voor 
verpleeghuisbewoners. Veel van de ouderen hebben in de huurders een maatje 
gevonden. Iemand waarmee ze kunnen praten, wandelen, een boodschapje halen en 

zelfs kleine klusjes in huis doen.

Als teamleider en afdeling merkten we dat de bijdrage van huurders, vooral in de huiskamers 
voor veel rust zorgde. Er was extra aandacht voor de bewoners. Er werd een gesprek gevoerd, 
koffie gedronken, krant gelezen en zelfs voor elkaar gekookt. Hierdoor is het werk van de 

verzorgende ook wat lichter geworden zodat zij andere taken ook kan afronden.

Signaldo Kopra
Teamleider Zorg bij Laurens Simeon en Anna

                                                                           Huurder Samen & Anders

Anja is een van de vertrouwde gezichten bij Samen & Anders. Ze is vaak te vinden bij  
de kledingbank Second Hand Rose. Samen met andere huurders en vrijwilligers 
houden zij als een team Second Hand Rose draaiende. Dit zorgt voor veel plezier en 

voldoening voor Anja. Veel huurders en medewerkers komen langs om rond te neuzen  
tussen de kleding of gewoon voor een gezellig praatje.

Op de negende etage wordt Anja gezien als de moeder van de etage. "Ik kook regelmatig 
lekkere dingen voor de andere huurders en 

breng een kop soep aan een zieke buurman 
             of buurvrouw. Dit doe ik graag en ik krijg                                                            
                       hier veel waardering voor."

Huurder Samen & Anders en medewerker Simeon en Anna

Martin is huurder van Samen & Anders en werkt in het gebouw als facilitair 
medewerker. Hij zocht in 2016 een nieuwe woonruimte om een periode met veel 
stress af te kunnen sluiten. 

Bij Samen & Anders zocht Martin veel contact met andere huurders, verpleeghuisbewoners 
en het personeel. De gevraagde wederkerigheid vervulde Martin met gemak niet tien uur per 
maand maar tien uur per week! Uiteindelijk heeft zijn inzet en positiviteit ervoor gezorgd dat 
Martin een nieuwe baan heeft gekregen als facilitair medewerker in het gebouw van Simeon 
en Anna. ''Ik heb ontzettend veel plezier binnen Samen & Anders en ben 
ontzettend blij met de baan die ik binnen het gebouw heb.'' Hij spreekt 
met veel trots en voldoening over zijn werk als facilitair medewerker. 
Het leven binnen Samen & Anders heeft Martin gevormd tot de altijd 
enthousiaste Martin die wij allemaal kennen.

"Dit doe ik graag en ik krijg hier 
veel waardering voor."

Anja van Ree

"Het leven binnen Samen & 
Anders levert mij veel plezier op."

Martin Lukus
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Kapsalon Letitia Hairstyling

Kapsalon Letitia Hairstyling is gevestigd op de begane 
grond van Simeon en Anna. De kapsalon staat voor 
'beautiful hair and beautiful people'. Marion Mijdt, de 

trotse eigenaresse van de kapsalon, voert dat motto elke dag 
uit. “Mijn werk doe ik met passie, liefde en plezier. Mijn klanten 
mooi geknipt zien vertrekken vind ik geweldig. Veel van mijn 
klanten zijn al wat op leeftijd en komen niet zo snel meer de 
de deur uit. Door de geweldige medewerkers worden ze naar 
beneden gebracht. Zo kunnen ook zij heerlijk verwend worden“.

Marion zegt dat ze de gesprekken met de klanten zeer 
waardeert. “En daarbij krijgen ze altijd een kopje koffie en een 
koekje.” Marion is ook beschikbaar voor klanten die niet in 
het gebouw wonen. “Mijn klanten komen uit Rotterdam en 
omstreken. Ze maken er soms zelfs een dagje uit van aangezien 
winkelcentrum Zuidplein op loopafstand zit!”

Second Hand Rose 

Welk bedrijf kent vier (!) directeuren? De Brocanterie 
en Second Hand Rose heeft ze! De dames Anja 
van Ree, Conny Meertens, Yolanda den Toom en 

Coby van Heusden zijn directie, etaleur en gastvrouw tegelijk. 
Vijf dagen per week nemen zij kleding of brocante aan van 
gulle gevers en op andere momenten geven zij kledingadvies. 

Conny: “Je ontmoet steeds andere mensen en dat geeft je 
voldoening. Je kan ze helpen aan fijne spulletje of kleding 
die ze in een commerciële winkel zich niet zouden kunnen 
veroorloven.“ Anja: “Onderling hebben we als winkelgroep een 
warme band, we hebben aandacht voor elkaar en wanneer 
nodig zorgen we voor elkaar.”  Yolanda’s moeder die in het 
verpleeghuis woont is een vaste klant. Yolanda: “De winkel is 
voor mij een ankerpunt, ik heb een doel en dat inspireerde 
mij om meer met mensen om te gaan. Zo heb ik hier fijne 
vriendinnen gevonden.”  

Coby woont niet in Samen & Anders maar is er kind aan huis: 
“De winkel moet er netjes uitzien, want onze bezoekers willen 
iets snel en makkelijk kunnen vinden.”



16 17Bedrijvigheid binnen Samen & Anders

Hamrah

Hamrah helpt mensen om een vervullend bestaan op 
te bouwen in de Nederlandse maatschappij. In eerste 
instantie door inburgeringscursussen en Nederlandse 

lessen, ondersteund met taalcoaching in de eigen moedertaal 
en conversatielessen. Daarnaast door de persoonlijke 
benadering en de sterke nadruk op skills en ondernemen. 
Directeur Payman Hanifi Moghaddam bouwde zijn taalschool 
uit op basis van zijn persoonlijke ervaringen als migrant en de 
collectieve ervaringen die hij om zich heen hoorde.

De filosofie van Hamrah past heel goed bij de werkwijze en 
mensgerichte aanpak van Samen & Anders. Sinds 2017 hebben 
verschillende bewoners van Samen & Anders conversatieles 
gegeven aan de cursisten. Zo hebben ze bijgedragen aan 
participatie van de nieuwe Nederlanders. Verder hebben een 
aantal cursisten stage kunnen lopen bij Laurens of de gevestigde 
ondernemers bij Samen & Anders. Tevens hebben een aantal 
cursisten gekozen voor de Laurens Academie en volgen nu een 
MBO opleiding op het gebied van zorg. Het andere positieve 
aspect is dat er veel interactie en samenwerking is tussen 
Laurens en haar bewoners of bedrijven die hier gehuisvest zijn. 
De interactie mondt zich uit in een aantal gezamenlijke sociale 
activiteiten die gezamenlijk wordt uitgevoerd.  

Atelier Magic Hands

Er gebeuren magische dingen naast de hoofdingang 
van het gebouw. De magische handen van Fatma 
kunnen onzichtbaar stoppen zonder een tekening 

van een bruidsjapon te maken, kleding te herstellen en op 
maat te maken. Kwaliteit en persoonlijk service staan voorop! 
Zowel klanten van buiten het gebouw, als huurders en 
verpleeghuisbewoners weten haar te vinden. 

Fatma spreekt geen goed Nederlands, maar communiceert 
met iedereen als de beste. Ze voelt zich veilig in dit gebouw, 
en ervaart het als haar tweede thuis. Juist de contacten met 
personeel, huurders, verpleeghuisbewoners en alle anderen 
van Samen & Anders ervaart Fatma als warm. Ze werkt ook voor 
de zorgorganisatie: gordijnen zijn bij haar in een handomdraai 
op maat gemaakt. “Rekening houden met elkaar en elkaar 
helpen.” ervaart Fatma als de belangrijkste waarde binnen 
Samen & Anders.
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Kernpartners van Samen & Anders:
Wilskracht Werkt & Pameijer

Pameijer ondersteunt onder andere mensen die werken 
in de keuken van Simeon en Anna. In het project 
Pameijer (S)maakt Gezond leren en begeleiden zij hun 

cliënten bij het maken van heerlijke gerechten en wat nodig is 
om veilig en hygiënisch in een professionele keuken te werken.

Anja van der Ham – Kreukniet en Nikki Riegman begeleiden 
mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking in de 
keuken. Ondanks kleine opstartproblemen in het begin draait 
het project in de keuken als een goed geoliede machine. 
“Koken is een mooi vak dat in ere gehouden moet worden. Er 
wordt elke dag met verse ingrediënten gewerkt om de mensen 
een lekkere en gezonde maaltijd te kunnen voorschotelen. In 
de keuken doen wij dit met passie en kwaliteit.”

“In de keuken werken wij met veel verschillende mensen 
met elk hun eigen kwaliteiten. Iedereen heeft zijn eigen 
gebruiksaanwijzing en die moet wel gevonden worden.” 
beschrijven Anja en Nikki. “We leiden ze op, we trainen ze en ze 
krijgen een stukje ervaring mee. De cliënten leren van elkaar en 
groeien met elkaar.”

Olaf van der Berg wordt ondersteund door Pameijer en werkt in 
de keuken. Samen met de chef bereidt hij de maaltijden.  
Olaf straalt als hij vertelt over zijn werk in de keuken en haalt 
hier veel plezier en voldoening uit. “Hier in de keuken heb ik het 
erg naar mijn zin en kan altijd lekkere gerechten klaarmaken. 
Iedereen kent elkaars kwaliteiten en valkuilen. Het werken in 
deze omgeving met alle anderen is een unieke situatie. Na een 
dag werken kom ik thuis met een voldaan gevoel en heb ik 
alweer zin in de volgende dag.”

Wilskracht Werkt levert met haar projecten al elf jaar 
een belangrijke bijdrage aan activering, mobiliteit, 
kwaliteitverbetering van het dagelijks leven en 

de bestrijding van vereenzaming in de wijken van Rotterdam. 
In onze samenwerking met Samen & Anders komt steeds meer 
het isolement van ouderen en de werkloosheid problematiek 
van de bewoners in deze wijk naar voren. Wilskracht Werkt 
ondersteunt de participatieafspraken van Samen & Anders in 
het gebouw en de wijk.

De ondertussen gesloten verzorgingshuizen voorzagen niet 
alleen in de zorgvraag, maar ook vaak in een buurtfunctie 
voor ontmoeting, gebruik van de computer, activiteiten en 
voorlichting. De wereld van de ouderen wordt kleiner en 
een multifunctionele plek zoals Samen & Anders in de wijk is 
laagdrempelig en overzichtelijk.

Bij de ontwikkeling van onze projecten nemen wij ook 
altijd mee, dat mensen graag een zinvolle betekenis willen 
hebben voor en met de ander. Wij onderschrijven het 
wederkerigheidprincipe wat binnen Samen & Anders geldt. 
Elke bewoner heeft talenten om anderen wat te bieden. 
En omgekeerd kan hij/zij ondersteuning vragen op andere 
levensgebieden waar een andere bewoner beperkingen ervaart.  

Wilskracht Werkt ondersteunt ouderen en mensen die moeilijk te 
been zijn. Door diverse projecten, zoals de Buurtbuddie waarbij 
mensen worden geholpen bij kleine klusjes, boodschappen 
doen of tuinonderhoud. De Buurtscoot is een project waarbij 
scootmobielen slim worden gedeeld onder ouderen of zij 
kunnen gebruik maken van een haal- en brengservice. Hierdoor 
wordt de wijk en omgeving toegankelijker gemaakt voor 
ouderen.



18 19Huurdersverhalen

Huurder Samen & Anders 

Van een post-
adres in een 
kelder naar 

een gerieflijk en leuk 
ingerichte studio. Dit 
alles dankzij de hulp  
van medehuurders.

Ayde (50 jaar) uit haar 
dankbare wederkerigheid 

in het huis van Heer, waar zij 
lotgenoten hetzelfde luisterende 

oor biedt, zoals ze dit binnen Samen & Anders zelf ervaart. Ze 
probeert ze te helpen waar mogelijk. Daarnaast is ze ook nog een 
zorgzame mantelzorger voor haar zieke moeder.

Huurder Samen & Anders 

Jezelf kunnen zijn 
en een eigen 
woonruimte 

hebben. Dit vindt Owen 
het belangrijkste binnen 
Samen & Anders!
Naast de waardering 

die Owen krijgt voor zijn 
inbreng in o.a. de pop-up 

kerstwinkel, ervaart hij de 
erkenning en herkenning door 

medehuurders als een warm bad. Daarnaast heeft Owen sinds 
hij in Samen & Anders woont ook gewerkt aan zijn carrière. En 
met resultaat, hij heeft zijn eerste zorgdiploma op zak!

Huurder Samen & Anders 

Wanneer er 
workshops 
in Samen 

& Anders zijn toont 
Lesley altijd zijn strak 
ingerichte studio. Na 
roerige jaren in Spanje 

heeft Lesley in Samen 
& Anders rust gevonden. 

Helaas belemmeren 
medische klachten Lesley in zijn 

wederkerigheidswerkzaamheden. Als ervaren kok wendde hij zijn 
kwaliteiten aan om heerlijk te koken binnen een kleinschalige 
woongroep van het verpleeghuisgedeelte van Samen & Anders.

Huurder Samen & Anders 

Wat een 
verschil 
met het 

kleine dorpje waar 
Symen vandaan kwam. 
Wat een drukte in 
Rotterdam, maar wat 

biedt Samen & Anders 
privacy en fijne contacten 

met medehuurders. Rond de 
feestdagen besteedt Symen zijn 

wederkerigheid aan de kerstwinkel. De inrichting van de 
kerstwinkel is voor Symen al twee jaar een leuke uitdaging  
en het resultaat mag er zijn!

Huurder Samen & Anders 

Met zijn 24 jaar is Faiz 
één van de jongere 
huurders binnen 

Samen & Anders. Hij is 
een topstudent nu hij de 
veiligheid en rust van Samen 
& Anders ervaart. 

Hij vindt naast studie, zijn 
onberispelijke studio bijhouden, ook 
de tijd om aandacht te besteden aan de verpleeghuisbewoners. 
In de zomermaanden verzorgt hij alle plantenbakken op de 
balkons. Deze wederkerigheidsactiviteiten omschrijft Faiz als 
een verrijking van zijn leven.

Huurder Samen & Anders 

Richard heeft het druk 
om financieel het 
hoofd boven 

water te houden, de vele 
ziekenhuisbezoeken en 
sporten. Richard heeft het 
heel druk!

Maar daarnaast vindt hij rust 
binnen Samen & Anders. Rust om 
zichzelf te zijn en rust om er voor een ander te zijn. Wanneer 
mogelijk helpt hij verpleeghuisbewoners. Richard hoopt door 
de wederkerigheidsactiviteiten om op termijn zijn oude beroep 
in de verzorging weer op te pakken.
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Echt Rotterdams Erfgoed

Tien jaar geleden constateerde het historisch museum van Rotterdam, 
destijds gevestigd in het Schielandhuis, dat de collectie niet meer ging over 
veel Rotterdammers van nu. Met Echt Rotterdams Erfgoed heeft Museum 

Rotterdam nu een actieve collectie waarin alle Rotterdammers zich moeten kunnen 
herkennen. 

Het museum besloot de stad in te gaan en samen met bewoners te onderzoeken en bepalen wat 
belangrijk is en welke verhalen bewaard moeten blijven. Daarbij wordt een beroep gedaan op mensen en 
gemeenschappen zoals Samen & Anders, in plaats van een collectie die bestaat uit voorwerpen.

Vanaf 2016 resulteerde dit in een groeiend aantal verhalen van 'nu' aan de hand van objecten en portretten 
van 'echte' Rotterdammers. Deze (actieve) hedendaagse collectie noemde het museum: Echt Rotterdams 
Erfgoed. Aan deze collectie is het verhaal van Samen & Anders in het voorjaar van 2019 toegevoegd en 
hebben wij het keurmerk  'Echt Rotterdams Erfgoed' ontvangen!

Workshops, kennis en ervaring delen
Samen & Anders mag rekenen op veel belangstelling uit binnen- en buitenland.
We verzorgen diverse workshops zowel bij ons als op externe locaties. Denk aan de provincie Zuid-Holland, 
Expeditie Begonia en het Stadsmakerscongres. Vanuit verschillende gemeenten, woningcorporaties en 
zorginstellingen krijgen we veel bezoekers. Zelfs delegaties uit België, China en Japan. De laatste jaren 
is Samen & Anders veel genoemd in diverse publicaties. Onder andere in Platform31, Actiz en Open 
Rotterdam.

De projecten van Woningstichting Domus, Laurens Wonen en Portaal zijn door de 
jury van KWH en Aedes uit 23 inzendingen gekozen tot de drie meest innovatieve 
projecten van woningcorporaties in  Nederland op het gebied van wonen en zorg. 

Naast artikelen over Samen & Anders in diverse vakbladen blikt
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in hun boek 'Bouwstenen voor de 
toekomst' terug op de woonzorgconcepten van vijftien jaar geleden en bekijken 
de huidige woonvormen. Hierin komt Samen & Anders als goed voorbeeld naar 
voren. 


