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Deze uitgave hebben we gemaakt om te laten zien wat we 
in Samen & Anders aan het doen zijn, maar vooral, wat voor 
effecten dit heeft op mensen die er zijn komen wonen. Want 
daar doen we het uiteindelijk voor. We hebben er dan ook 
voor gekozen om mensen aan het woord te laten, en te laten 
zien wie ze zijn en wat ze doen.

In Samen & Anders werken we veel samen. Ook deze uitgave 
is daar een mooi tastbaar resultaat van. Het is gemaakt 
door ons allemaal. We danken iedereen zeer hartelijk die 
hieraan heeft meegewerkt en wensen iedereen veel lees- en 
kijkplezier.
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is het plan Samen & Anders ontstaan. We willen 
vanuit een bestaand gebouw, dat we beschouwen 
als een soort verticaal dorp, een samenleving 
faciliteren waarin kwetsbare mensen geïntegreerd 
zijn in de samenleving/wijk. Dit willen we op een 
andere manier doen dan hoe we het de laatste 
jaren hebben vormgegeven, omdat het zo door alle 
veranderingen niet meer haalbaar is.

We hebben tegen elkaar gezegd dat we ‘gewoon’ 
beginnen, en al doende te ontdekken en te leren of 
onze ambitie in dit pand realiseerbaar is. Vanaf het 
begin is onze visie dat we dit niet alleen kunnen. We 
hebben dan ook direct de samenwerking gezocht. 
Daarnaast zijn we met een aantal mensen aan de 
slag gegaan.

Nu, 2 jaar na de start, willen we graag laten zien 
wat we zoal gedaan hebben en, vooral, welke 
maatschappelijke effecten we hebben bereikt. En 
dan niet alleen in beleidstaal, maar wat het met 
mensen gedaan heeft. We doen het tenslotte voor 
én samen met deze mensen. We zijn er trots op dat 
we sommige mensen inderdaad een steuntje in de 
rug kunnen geven.

We zijn op weg. Waar de weg eindigt weten we niet. 
Maar we weten zeker dat er behoorlijke uitdagingen 
voor ons liggen. Dus we gaan verder.

Ik dank iedereen voor de inzet. En ik hoop dat we 
over 2 jaar een nieuw magazine kunnen uitgeven 
waarin we laten zien waar we dan staan.

Carolien Vermaas,
Directeur Laurens Wonen

De wereld is 
behoorlijk aan 
het veranderen. 

Ook in Nederland met 
de Hervorming van de 
Langdurige Zorg, de 
Participatiesamenleving 
en de veranderende rol 

van woningcorporaties. Voor mensen die (tijdelijk) 
een steuntje in de rug nodig hebben, omdat het 
even moeilijk is, wordt de samenleving er niet altijd 
overzichtelijker op. 

Laurens Wonen is eigenaar van het pand Simeon 
en Anna, een zorgcentrum waarvan er heel veel 
in Nederland staan. Het had een overzichtelijke 
functie: het huisvesten van een zorgorganisatie 
die daar oudere mensen met een lichte en zware 
zorgvraag huisvesting, ondersteuning en zorg 
bood. Dit gebeurde door Laurens Zorg. Door alle 
veranderingen, verandert ook de vraag van ouderen 
en daarmee het aanbod en de huisvestingsvraag 
van zorgorganisaties. Mensen blijven langer 
zelfstandig wonen en verhuizen pas naar een 
intramurale woning als de zorgvraag erg hoog is.

Twee jaar geleden begonnen we met nadenken 
over het gebouw Simeon en Anna. Een gebouw 
dat op de lange duur niet meer geschikt is voor het 
leveren van zware zorg. Laurens Zorg gaf aan het 
gebouw te willen verlaten. Als eigenaar werkten 
we een aantal opties uit. Een van die opties is het 
gebouw een andere, nieuwe, bestemming geven. 
Dit vanuit de visie dat we als samenleving een 
verantwoordelijkheid hebben om geschikt aanbod 
te blijven ontwikkelen voor mensen die het zonder 
ondersteuning niet, of heel lastig, redden. Daaruit 

Voorwoord
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Laurens zorg en Laurens wonen

Laurens  

WIE?Soms krijgen we wel eens de vraag hoe komt 
het dat er twee Laurens logo’s zijn. Het logo 
met de rode component van Laurens staat 

voor sociaal en liefdevol, passend bij de zorg die 
Laurens in haar zorgcentra (zoals verpleeghuis 
Simeon en Anna) geeft. 

De lichtgroene component in Laurens Wonen, 
straalt vitaliteit uit en accentueert dat Laurens 
een zelfstandige wooncorporatie is. Naast 
eigen appartementen die Laurens Wonen op 
verschillende locaties in Rotterdam verhuurt, 
beheert zij ook het vastgoed van Laurens.

Wanneer het Laurens verpleeghuis uit Simeon 
en Anna vertrekt, is het pand een locatie voor 
zelfstandige verhuur, voor huurders zonder 
zorgindicatie. 

Huurders van Samen & Anders
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Samen & Anders

Huurderscommissie in oprichting

Er is een huurders- /bewonerscommissie in oprichting: 
Een representatieve groep huurders. De doelstelling van 
de commissie is meer huurders te betrekken bij beleid en 

beheer. In aansluiting met de achterban (de overige huurders). 
Meer in co-creatie en meer verbondenheid met  
hun woonomgeving.

Verzorgings- en verpleeghuis Simeon en Anna is één van de grootste 
verzorgingshuizen in Nederland. Het gebouw wordt nu nog grotendeels bewoond 
door cliënten van Laurens Zorg. Het gebouw is niet geschikt voor mensen die veel 
zorg nodig hebben. Dus moest Laurens Wonen 
een nieuwe invulling bedenken.

Iedereen heeft talent

Zo ontstond het concept 
Samen & Anders: een 
wooncomplex voor jong 

en oud, gericht op sociaal-
maatschappelijk en financieel 
kwetsbare mensen. Nieuwe 
bewoners huren een studio 
en doen wat met en voor hun 
medebewoners, dat noemen 
we wederkerigheid. Die 
wederkerigheid bestaat uit een 
inzet van minimaal 10 uur per 
maand en geldt voor iedereen, 
ook voor ouderen en mensen 
met een lichte verstandelijke 
beperking. De overtuiging is dat 
‘iedereen talent heeft, en dat 
meedoen gelukkiger maakt’.

Huurders geven elkaar 
bijvoorbeeld les in muziek of 
schaken, doen boodschappen 
voor iemand die net uit het 

ziekenhuis komt 
of helpen bij het 
schilderwerk of 
tuinonderhoud. In 
ruil daarvoor betalen ze weinig 
huur: ongeveer € 350,- per 
maand, inclusief servicekosten en 
energielasten. Eventuele (thuis)
zorg kopen mensen naar eigen 
behoefte in.

Iets doen voor anderen
In het gebouw wonen inmiddels 
50 ‘nieuwe’ bewoners. Er is een 
mix van kwetsbare en minder 
kwetsbare mensen, anders werkt 
het niet. Bij de toewijzing kijken 
we of iemand geschikt is voor 
het concept. In eerste instantie 
gaat het mensen natuurlijk vooral 
om het huis. We proberen ze 
enthousiast te maken om wat 
voor anderen te doen. Er gaat 
weleens wat mis, maar Laurens 

Wonen ziet ook 
vaak bewoners 
die dankzij 
het concept 

ineens wél een sociaal netwerk 
opbouwen. 

Uitdagingen
De grootste uitdagingen voor 
Laurens Wonen zitten in 
het gebouw en de financiële 
exploitatie. Alleen ondernemers 
die meerwaarde kunnen bieden 
aan de huurders en de buurt, 
mogen bedrijfsruimte huren op 
de begane grond. Daarnaast 
kijken we hoe we huurders zo 
goed mogelijk kunnen motiveren 
om bijvoorbeeld te helpen bij 
het onderhoud aan het gebouw. 
Zo houden we de exploitatie 
rendabel en de woningen 
betaalbaar. Dat is ook voor de 
corporatie nog even wennen.
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Pameijer

Monique Bruin krijgt ondersteuning van Pameijer en werkt 
samen met personeel van Laurens op de afdelingen. ‘Ik 
maak schoon, breng koffie en thee rond en maak graag 

een praatje met bewoners. Het voelt goed om met mensen te praten, 
het geeft me een duwtje in de rug. Ik heb lieve collega’s, ze hebben 
vertrouwen in me en ze accepteren me hoe ik ben. Ik kan altijd iets 
aan ze vragen. Voor mij geeft het een fijn gevoel als iemand vraagt hoe 
het gaat en of het lukt. Ik voel me bij Laurens op mijn gemak en door 
mijn werk krijg ik meer zelfvertrouwen.’

Carisa Stiebolt werkt in de Orangerie, een restaurant van 
Laurens. Ze maakt samen met personeel van Laurens de 
lunches klaar en staat achter de kassa. ‘Achter de counter werk 

ik een stuk zelfstandiger. Mijn collega’s ondersteunen mij goed, maar 
meestal kan ik problemen zelf oplossen. Ik ben klaar voor de volgende 
stap naar een betaalde baan en zoek samen met mijn jobcoach van 
Pameijer naar geschikte vacatures. Bij Laurens oefen ik in ieder geval 
achter de counter met het omgaan met werkdruk en het bedienen van 
de kassa. En ik leer om te communiceren en samen te werken.’

Jolanda Lubbelinkhof wordt ondersteund door Pameijer en werkt 
als keukenassistent steeds zelfstandiger in de keuken van Laurens. 
Samen met de chef kok bereidt ze de menu’s. ‘Ik doe het snijwerk, 

maak sauzen en soepen of macaroni. Ik vind het fijn dat ik de ruimte 
krijg om het zelf te doen. Ik krijg een recept en ze zeggen: ga je gang 
maar. Als ik hulp nodig heb kan ik die altijd krijgen. De mensen van 
Laurens ondersteunen me en hebben vertrouwen in me dat ik het 
kan. Dat geeft mij ook steeds meer zelfvertrouwen. Ik wil nu via 
Pameijer een entree-opleiding doen om straks in te stromen bij de 
koksopleiding. Mijn droom? Een betaalde baan!’

“Klaar voor de 

volgende stap 

naar een 

betaalde  

baan”
- Carisa Stiebolt

“Door te koken voel  

ik het tintelen in  

mijn aderen”
- Jolanda Lubbelinkhof

Een eigen baan, naar eigen vermogen. Met leuke taken en collega’s. Pameijer 
ondersteunt mensen naar passend werk. En helpt hen bij het ontdekken van waar 
zij goed in zijn. En wat zij verder willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld met trainingen 
voor beroepsvaardigheden. Wij zoeken werk dat bij hen past. En ondersteunen 
mensen op hun werkplek. Bij werkgevers zoals Laurens. Zo maken wij ons sterk 
voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet!

“Een praatje 

maken geeft 

mij een  

duwtje in  

de rug”  
- Monique Bruin
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Calibris

WijkLeerbedrijf Feijenoord 
ondersteunt  
kwetsbare bewoners 

In september 2015 startte het 
WijkLeerbedrijf Feijenoord in 
Simeon en Anna.  

Van daaruit lopen de studenten 
van de opleiding ‘Dienstverlening/ 
Helpende Zorg en Welzijn’ stage 
bij zowel mensen thuis in de 
wijk, als in de locaties Laurens-
Simeon en Anna en de Laurens-
Beukelaar. Het WijkLeerbedrijf 

werkt nauw samen in het project 
Samen & Anders. Ze begeleiden 
onder andere cliënten bij een 
bezoek aan het historisch 
museum ‘Vroeger’. Gaan fietsen 
met cliënten op de duofiets. En 
ondersteunen de cliënten in de 
huiskamer of bij activiteiten.

Geen thuiszorg, toch  
hulp nodig
Het is bekend dat er nogal 
wat wijkbewoners zijn die 

geen indicatie meer hebben 
voor Huishoudelijke Hulp, 
maar toch niet alles helemaal 
zelfstandig kunnen doen. Met 
hulp van de stagiaire kunnen 
zij zichzelf redden. Zij bieden 
bijvoorbeeld hulp bij het koken, 
boodschappen doen, samen naar 
een doktersbezoek. Maar ook 
leuke activiteiten zoals spelletjes 
en samen wandelen. 

De meeste cliënten zijn erg 
blij met de hulp van het 
WijkLeerbedrijf en vinden het 
fijn als er wekelijks iemand 
langskomt. Ook ondersteunen 
de stagiaires mantelzorgers, 
door met een cliënt activiteiten 
te ondernemen. Dan kan de 
mantelzorger bijvoorbeeld 
even rustig naar de winkel of de 
kapper.

Match tussen cliënt  
en stagiair
De coördinator gaat, voordat de 
hulp wordt gegeven, eerst bij 
de cliënt langs voor een intake 
gesprek. De coördinator van 
het WijkLeerbedrijf begeleidt 

“Door mijn stage bij het 

WijkLeerbedrijf ben ik nu in het 

Woon/Zorgcentrum in contact 

gekomen met oudere mensen met 

een beperking. In het begin vond ik 

het eng, maar nu vind ik het leuk en 

is mijn motivatie om in de zorg te 

gaan werken nog groter geworden.”
- Reactie van een stagiaire van het WijkLeerbedrijf

de stagiaires intensief en zorgt 
voor een goede match tussen de 
stagiaire en de cliënt. En toetst 
voortdurend of zowel de cliënt 
als de stagiair nog tevreden zijn 
over de verleende hulp.
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Wijkcoörperatie

Relatie tussen buurt en wijk

De Afrikaanderwijk Coöperatie maakt de 
kracht van Rotterdam-Zuid zichtbaar door 
te investeren in betrokken bewoners en 

ondernemers. Zo’n wijkcoöperatie is een hele 
nieuwe organisatievorm in de stad. De coöperatie 
organiseert op schaal van de wijk: Samen (met de 
leden van de coöperatie) en Anders (op een nieuwe 
manier). 

Zet je alle studio’s in Samen & Anders naast elkaar, 
dan heb je een behoorlijke buurt. Een buurt 
die onderdeel is van de wijk. De Afrikaanderwijk 
Coöperatie werkt aan de relatie tussen die buurt 
en de wijk. Dat gaat niet altijd makkelijk, maar met 
steeds twee stappen vooruit en een stap terug zijn 
we samen op de goede weg. 

Gemeenschappelijk belang

De Afrikaanderwijk Coöperatie bestaat uit 
54 leden. Heel divers van karakter (van 
Laurens tot de bakker op de hoek) worden 

ze verbonden door de wijk waarin ze gevestigd zijn. 
Én door het gemeenschappelijke belang om van 
Rotterdam-Zuid een sterker gebied te maken. 
De leden komen regelmatig bijeen in een algemene 
ledenvergadering. Soms vallen er leden af, meestal 
komen er leden bij. 

Een kersvers lid is Hamrah. Hamrah gelooft in de 
verbindende kracht van taal en zet zich daarom 
in om nieuwkomers in Nederland zo snel mogelijk 
de taal te leren. Een succesvolle formule, want de 
klaslokalen van Hamrah barsten uit hun voegen. 
Daarom gaat Hamrah nu de verbinding aan met 
Samen & Anders. Binnenkort starten ze met 
taallessen op de tiende verdieping van Samen & 
Anders.

Wonderland

De succesvolle Nederlandse 
modeontwerpster Marga Weimans hield 
jarenlang atelier tegenover Simeon en 

Anna. Geïnspireerd door het gebouw ontwierp 
Weimans een haute couture collectie die onder 
meer te zien was op de fashion week in Parijs en 
later werd aangekocht door Museum Rotterdam.   

De collectie, genaamd Wonderland, gaat over 
verborgen schoonheid, dromen en verbeelding. 
De productie kwam tot stand in opdracht van 
Freehouse en werd geproduceerd door het 
Wijkatelier op Zuid, beiden onderdeel van de 
Afrikaanderwijk Coöperatie.
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Nomadisch ontwikkelen
Guido  de Ruiter

Guido probeert alles aan 
elkaar te verbinden, 
innovatie te stimuleren 

en het proces te ondersteunen. 
Dat doet hij met heel veel 
plezier en enthousiasme, 
vanuit de ambitie om een 
bijdrage te leveren aan dit grote 
en vernieuwende concept. 
Hieronder Guido’s visie op 
Samen & Anders.

‘Samen & Anders staat voor 
samen leven en anders 
doen. Samen & Anders is een 
buurtgerichte community. 
Ouderen en (jong-)volwassenen 
leven er samen met (jong-) 
volwassenen en ouderen die in 
sociaal-maatschappelijk en/of 
financieel opzicht minder sterk 
zijn. De samenleving verandert; 
mensen moeten langer thuis 
blijven wonen, veel mensen zijn 
eenzaam en hebben weinig 
contacten. Daarbij is er ook vaak 
sprake van een lastige financiële 
situatie. 

De ambitie met Samen & 
Anders is om een bijdrage 
te leveren aan het wonen en 
leven van mensen die (tijdelijk) 
in een kwetsbare positie 
zitten. Dit vanuit een bestaand 
gebouw dat transformeert 
van een zorggebouw naar een 
woongebouw.

Kernwoorden zijn: samen wonen 
in een verticale buurt, participatie 
& wederkerigheid, (sociale) 
ondernemingen die het concept 
ondersteunen, hergebruik van 
het bestaand gebouw en een 
gezonde financiële exploitatie.

Dit is een mooie ambitie, 
maar hoe doen we dat? We 
zijn gewoon begonnen. Klein, 
concreet en ambitieus zijn we 
met een aantal mensen gestart. 
We weten ongeveer waar we 
heen willen, en daar gaan we 
naar toe. We noemen dat 
nomadisch ontwikkelen. Vanaf 
het begin was duidelijk dat we 
bezig zijn met echte vernieuwing, 
en dat er nog geen voorbeelden 
zijn die we kunnen kopiëren. Er 
zijn wel voorbeelden waar we wat 
van kunnen leren. Dat doen we 
volop. En we stellen onze deuren 
letterlijk en figuurlijk open voor 
iedereen die van ons wil leren.

Vanaf de start hebben we 
samenwerkingspartners gezocht. 
Hierbij benoemden we een 
aantal hoofdthema’s: wonen, 
werken, welbevinden, contacten, 
leren/ontwikkelen en horeca. 
Op basis hiervan zijn we op zoek 
gegaan naar partners die, samen 
met ons, hier aan willen werken. 
Die hebben we gevonden!

We vragen een hoop 
wendbaarheid van 
onszelf, en ook van onze 
samenwerkingspartners. Wat 
we bedenken voeren we uit in 
een pilot, we evalueren deze, en 
stellen bij. Soms lukt iets, maar 
soms ook niet. Hier leren we van, 
en doen het anders.

Wat hebben we bereikt? Veel! We 
zijn onderweg, leren dagelijks, 
maar doen het al in de praktijk. 
Met deze uitgave willen we laten 
zien wat we bereiken, en vooral 
voor wie we dat doen! We zijn 
nog lang niet klaar. Sterker nog, 
we zijn ervan overtuigd dat we 
nooit klaar zijn. We zijn op weg, 
en we gaan verder. We hebben 
veel bereikt, maar willen nog 
veel meer bereiken. Hier werken 
we samen hard aan. Een oud-
Afrikaans gezegde luidt “alleen 
ga je sneller, maar samen kom 
je verder”. Dat is op dit project 
zeker van toepassing.

Guido de Ruiter werkt als zelfstandig adviseur op het terrein van wonen, welzijn, 
en zorg. Laurens Wonen zet Guido sinds 2014 in als innovatie-/procesmanager 
Samen & Anders.
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Als een vis in het water Bob  
Janse

Sinds begin 2016 is Bob Janse als kwartiermaker en marktmeester verbonden aan 
het project Samen & Anders. Zijn jarenlange ervaring in het opzetten van nieuwe 
projecten en netwerken kan hij hier maximaal in kwijt. ‘Het leven van de doelgroep 
kwetsbare mensen is voor mij altijd een rode draad in mijn carrière.’

Soms is dit 
Bob zijn 
directe inzet 

om een huurder te 
begeleiden bij haar 
of zijn wederkerig-
heidsactiviteiten. 
Andere keren is dit 
netwerken, goodwill 
kweken voor het project binnen 
en buiten Simeon en Anna. 

‘Samen & Anders onderscheidt 
zich van andere soortgelijke 
projecten door de variatie in 
leeftijden en achtergronden 
van de huurders, en de hybride 
situatie van wonen: een 
verpleeghuis en zelfstandig 
wonen in één gebouw. Straks als 

het verpleeghuis 
naar de nieuwbouw 
vertrekt, is de 
situatie nog 
uitdagender om 
met de gezamenlijke 
huurders het echt 
samen en echt 
anders te doen!

Ik voel mij als een vis in het 
water als ik mensen aan elkaar 
kan verbinden. Als ik zie dat 
mensen kunnen groeien. Juist 
in een voortschrijdend project 
als Samen & Anders waar we 
als nomaden in de woestijn 
zandstormen en struikrovers 
trotseren. En maandelijks en 
soms dagelijks onze richting 

bij moeten stellen, vraagt veel 
aanpassingsvermogen, schakelen 
en creativiteit. 
Dit betekent dat we naast 
successen ook problemen 
dienden te overwinnen, twee 
huurders bleken niet binnen 
het concept te passen en dus 
hebben wij afscheid van hen 
moeten nemen. Dit gold ook voor 
enkele ondernemers. Het leerde 
ons de instroomcriteria voor 
huurders aan te scherpen en 
scherper het businessplan van de 
potentiële ondernemers door te 
nemen’, geeft Bob aan terwijl hij 
al weer ‘binnen’ roept tegen een 
huurder die met een vraag zijn 
kamer binnenkomt.

Bewoonster Simeon & Anna

Janny de Graaf (74 jaar) zit vaak als een soort vooruitgeschoven 
receptioniste bij de hoofdingang. Ze spot alle voorbijgangers en 
weet precies wie wie is. ‘Toen de eerste jonge huurders kwamen 

dacht ik, wat hebben we hier nu aan?’. Ze renden haar voorbij. ‘De 
laatste maanden zie ik de huurders met bewoners naar het Zuidplein 
of de dierentuin gaan.’ 

De vele studenten die in huis zijn maken graag een praatje met 
Janny. ‘Ach die kinderen moeten van horen mij hoe het echte leven 

is’, vertelt ze met een ondeugende lach. Simeon en 
Anna  wordt volgens Janny de Graaf steeds meer 
Rotterdam Zuid in het klein.

‘Ik heb in de horeca gewerkt en ik 

kan ze allemaal uittekenen’
- Janny de Graaf
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Medewerker Simeon & Anna

Voor mij en mijn collega’s was het in het begin wel wennen’, 
memoreert Kezban Yucelen-Celik, verpleegkundig 
teamleidster. Met name voor de nachtdienst collega’s 

waren huurders die op zaterdag om middernacht uitgingen en in het 
ochtendgloren erg vrolijk terugkeerden een ingrijpende verandering. 
‘Huurders, bewoners, teamleden en vrijwilligers moesten aan 
elkaar wennen en dat vraagt tijd’, onderstreept Kezban. ‘De inzet 
van huurders bij verhuizingen en hulp bij het koken in kleinschalige 
woongroepen voor dementerende ouderen, heeft veel goodwill 
gekweekt. Ik hoef maar te bellen voor hulp en er is  
altijd wel een huurder klaar staat!’

Huurder Samen & Anders

Ben van de Ven (54 jaar) is een opvallend figuur. De kleuren 
in zijn haar verschillen regelmatig, soms groen en vandaag 
oranje. Ben woont nu een jaar in Samen & Anders en doet ook 

opvallende positieve dingen. Hij staat klaar voor interne verhuizingen, 
gaat met bewoners naar de dierentuin en kookt voor anderen. 
Kortom, hij is er voor anderen. 

Ben ontdekte een ongebruikte kas in de tuin. ‘Zou ik die kas kunnen 
gebruiken voor het kweken van groente voor mijn kookgroepje?’, komt 

Ben opgewonden vragen. Laurens 
schenkt hem een lading potaarde en 
enkele maanden later beginnen de 
eerste zaailingen te groeien!

Huurder Samen & Anders

Conny Meertens (52 jaar) zat drie jaar zonder eigen woning 
en werd her en der bij familie opgevangen. Het wijkteam 
attendeerde haar op Samen & Anders. 

Samen met haar dochter kwam ze kijken naar een appartement. ‘Zou 
ik dat kunnen krijgen?’, vroeg ze met grote ogen. Conny woont nog 
maar een paar weken op de negende etage. Vol trots laat ze haar 
studio zien. ‘Zachtjes aan kom ik aan mijn spulletjes, het hoeft niet al 
te vol. Belangrijkste dat ik eindelijk mijn eigen stekkie heb’, zegt een 
stralende Conny.

‘Ik doe steeds vaker een beroep 

op ondersteuning van huurders’
- Kezban Yucelen-Celik

‘Zou ik die kas kunnen gebruiken voor het 

kweken van groente voor mijn kookgroepje?’
- Ben van de Ven

‘Eindelijk mijn eigen stekkie!’
- Conny Meertens
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Het verticale dorp aan 
het Zuidplein 

 Annemarie 

Derksen

Een aantal onderdelen 
maken dit project voor mij 
heel bijzonder. Allereerst 

de samenwerking met de zorg 
en de aanwezigheid van 180 
ouderen met een zorgvraag. 
De combinatie met zelfstandig 
wonen die af en toe voor 
uitdagingen zorgt. De tien uur 
wederkerigheid die verplicht 
in het contract is opgenomen 
zorgt voor een heleboel leuke 
samenwerkingen. En veel 
enthousiaste partners die met 
ons meedoen en denken.

Inmiddels ben ik super trots op 
wat we de afgelopen jaren bereikt 
hebben. Heel veel ontwikkelingen 
zijn niet bedacht, maar door de 

nomadische en chaordische 
benadering ontstaan. Je kan dit 
spontaan en ongepland noemen, 
maar hiermee zijn mooie 
resultaten bereikt.

Daarnaast is het ook hard 
werken, veel collega’s van 
Laurens Wonen werken achter 
de schermen om alles in goede 
banen te leiden. Denk aan de 
marktmeester die dagelijks met 
iedereen in gesprek is om het 
wonen en werken in Samen 
& Anders is goede banen te 
leiden. Onze woonconsulent 
die betrokken is bij het huren 
en verhuren van woningen en 

‘Vanaf 1 april van dit jaar mocht ik, Annemarie Derksen, als 
nieuwe manager Woondiensten, aanhaken bij dit mooie project. 
Mijn voorgangers hadden mij aangeraden een open mind te houden 
en mij vooral te blijven verbazen. Met mijn ervaring in de corporatiewereld dacht 
ik toch al veel meegemaakt te hebben. Samen & Anders blijkt toch in heel veel 
opzichten ‘anders’.

winkels. Onze opzichters die 
het pand technisch in de gaten 
houden. Laurens, om samen met 
ons dit project te doen. Ik vergeet 
vast mensen, maar we hebben 
elkaar nodig om samen in Samen 
& Anders te kunnen wonen.

De komende jaren zie ik met 
veel nieuwsgierigheid tegemoet. 
Ik ben benieuwd wat er nog 
meer gaat gebeuren in Samen & 
Anders. We werken toe naar een 
verticaal dorp, waar buren elkaar 
helpen en waar een dorpsplein 
is waar iedereen terecht kan 
voor ontmoeting, een maaltijd, 
een knipbeurt of iets anders. 
Maar ook een plek waar de buurt 
terecht kan voor een kop koffie, 
een goed gesprek of om een 
opleiding te doen.

Het wonen in Samen & Anders 
zou als een springplank moeten 
werken waarmee bewoners 
de volgende stap in hun 
wooncarrière kunnen maken. Of 
waar juist ouderen op een fijne 
manier oud mogen worden. Dan 
is voor mij het project geslaagd.’

“Samen & Anders 

blijkt toch in  

heel veel 

opzichten ‘anders’”
-  Annemarie Derksen
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Atelier Magic Hands 

We waren nog aan het verhuizen naar 
Samen & Anders toen de eerste klanten 
al kwamen. Het waren bewoners van 

het zorgcentrum. Er blijkt behoefte te zijn aan onze 
service’. Sevda Sönmezer geeft aan dat nog vóór de 
officiële opening plaatsvond men de weg naar haar 
atelier Magic Hands al kent. 

Sevda staat niet altijd zelf in haar 
kledingverstelbedrijf, waar je ook adviezen kan 
krijgen voor stoffering van een appartement of 
stomerijservice. Het is ook een werkervaringsplek 
voor haar zoon Furkan die u tijdens de 
openingstijden in het atelier aantreft. 

Kapsalon Letitia Hairstyling

Kapsalon Letitia Hairstyling is één van de 
kleine ondernemers die dit jaar haar intrek 
genomen heeft in Samen & Anders. Marion 

Mijdt heeft daar geen spijt van. ‘We zitten hier goed. 
Ik ben een echte Zuidernaar en wil dus niet weg 
naar “de stad”. Simeon en Anna is prima gelegen. 
Als je zegt dat je tegenover het Zuidplein zit weet 
iedereen je te vinden.’

Ook over de faciliteiten heeft Marion niets te klagen. 
‘Als je hier binnenkomt, is de ontvangst meteen 
prima. We hebben hier een receptie waarbij de 
mensen keurig ontvangen worden. Naast de 
bewoners van verpleegafdelingen die komen voor 
een permanent of een watergolf, weten klanten 
van buitenaf ons ook te vinden voor manicure, een 
moderne coupe of black hair’, beschrijft Marion 
haar clientèle.

‘Als je zegt dat je tegenover het 

Zuidplein zit weet iedereen je te 

vinden’ - Marion Mijdt 

Bedrijvigheid binnen S&A

‘Op de eerste dag al vijf klanten’
- Sevda Sönmezer
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“Ben je hard toe aan een moment 

voor jezelf?”
-  Monique Rahimbaks-van Trigt

‘Het heeft lang geduurd, maar 

nu kijk ik uit naar de nieuwe 

uitdaging’
- Francisco

Wasserij Marktplein

In de wasserij van Simeon en Anna waste 
voorheen de zorg onder andere de kleding. 
De ruimte met zes professionele wasmachines 

en drie grote drogers wordt geëxploiteerd door 
Francisco en Anna Rivas Beltre. 

‘Het heeft lang geduurd, maar ik vind het een 
nieuwe uitdaging’, zegt Francisco in de kleine maar 
efficiënt ingerichte wasserette. Het administratieve 
voortraject was nodig om tot goede afspraken te 
komen met het facilitair bedrijf die af en toe ook 
nog gebruik maakt van de machines. 

Wasserij Marktplein biedt wasseretteservice aan 
waarbij de klant ‘s ochtends het wasgoed brengt en 
‘s avonds bij haar collega Magic Hands de schone 
en eventueel gestreken was weer op kan halen. 
De eerste samenwerking tussen de bedrijven is 
hiermee een feit!

Beauty for Ashes

Sinds december 2016 heeft Monique 
Rahimbaks-van Trigt haar salon “Beauty for 
Ashes” op de begane grond.

“Ben je hard toe aan een moment voor jezelf? Wil 
je  een moment waarin schoonheid, ontspanning 
en relaxen centraal staan, met een mooie uitstraling 
als eindresultaat?” vraagt Monique.  “Dan kan ik  je 
in mijn salon diverse heerlijke (huidverbeterende) 
behandelingen geven om de rust in lichaam en 
geest te herstellen”. Monique is gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste en werkt al bijna dertig  jaar 
in de beautybranche. 
Zij is professioneel, vakkundig, staat voor kwaliteit 
en werkt met hoogwaardige verzorgingsproducten. 



15

Op dinsdag 25 oktober 2016 organiseerde Samen één 
in Feijenoord haar Topontmoeting bij Simeon en 
Anna. Ongeveer 60 professionals kwamen op deze 
bijeenkomst af.  

Prof. Dr. Joris Slaets 
hield, aan de hand van 
ervaringen uit Blue 

Zones, een even inspirerend als 
betrokken pleidooi voor ‘positief 
welbevinden’. Deze Blue Zones 
zijn plekken op de wereld waar 
mensen (ondanks gebrek aan 
gezondheidszorg) heel gelukkig 
én heel oud worden.

Drukbezochte Topontmoeting 
over ‘Vitaal ouder worden  
in Feijenoord’

Guido de Ruiter gaf een kijkje 
in de keuken van ons mooie 
project Samen & Anders. Hij 
vertelde over de aanleiding van 
het project en de veranderingen 
in de samenleving, zoals langer 
thuis wonen en vermindering 
van sociaal contact. In Samen 
& Anders staat samen wonen, 
op basis van wederkerigheid, 

centraal. Hier werkt een grote 
groep van ketenpartners aan 
mee.

Maria Lunardo, projectleider 
Voor Mekaar van de Gemeente 
Rotterdam in Feijenoord, sloot 
de avond af, door haar visie en 
ervaringen te delen over beide 
presentaties.

‘Strevelsweg de hoogte in’

Voorheen was Simeon 
en Anna voor mij een 
verzorgingstehuis aan 

het eind van de Strevelsweg waar 
ik wel eens een kopje koffie ging 
drinken tijdens de dienst. En 
waar ik voorlichting gaf.’ Marjolein 
Sluijmer is een bekend gezicht in 
Simeon en Anna . 

‘Het laatste jaar zijn er ook 
jongere mensen komen wonen. 

Wijkagent
Het is 
een woon-
gemeenschap zoals deze in 
iedere wijk of buurt voorkomt. 
Mijn rol als wijkagent wordt 
ook voor deze gestapelde 
buurt hetzelfde als in iedere 
buurt, omdat zich ook identieke 
situaties voordoen! Ik ben voor 
iedere huurder, bewoner of 
medewerker aanspreekpunt als 
het om veiligheid gaat.’
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Activiteiten binnen S&A

Infotainment-ochtend

In mei werd er een zogenaamde infotainment 
markt gehouden, een combinatie van informatie 
en gezelligheid.

Naast informatiestandjes en alle geopende 
winkeltjes was er een lopend optreden van Circus 
Mix, een Djembé optreden, een  portrettekenaar, 
manicure, pedicure en een henna specialiste.
Helaas was de opkomst van huurders, bewoners en 
familie minimaal. De tropische temperaturen lokten 
velen om elders verkoeling op te zoeken, zoals het 
park en op het strand.

Meet and greet en Eat and meet

De Meet en Greet in mei is door 25 huurders 
van de bovenste etages bezocht. Onder het 
genot van soep, spaghetti, friet en heerlijk 

ijs op een zonovergoten terras werden er gezellige 
contacten gelegd. Diverse huurders hebben 
vervolgafspraken gemaakt! 

Ook de bijeenkomst in oktober van de huurders 
op de eerste etage, was succesvol. Huurders 
wisselden naast meegebrachte gerechten ook 
hun achtergrond uit en wat ze voor elkaar 
zouden kunnen doen. Onder andere gezamenlijk 
WiFi aanvragen en de kosten hiervan delen. En 
afspraken rondom het gebruik van de keuken.

Samen koken op de eerste verdieping



LeeftSamen en de Zuiderling

In 2015 is in Rotterdam Prins Alexander 
het digitale buurtplatform LeeftSamen 
geïntroduceerd. Het platform vonden we 

interessant. In Rotterdam Zuid bestaat de 
Zuiderling, een digitale ruilmunt. 

Voor Samen & Anders was het interessant als 
LeeftSamen en de Zuiderling zouden samenwerken. 
Op verzoek van Samen & Anders is dat ook 
gebeurd. Hierdoor is de unieke mogelijkheid 
ontstaan dat onze inwoners in een eigen digitale 
omgeving op een makkelijke manier iets voor elkaar 
kunnen doen. Je kunt hiermee zelfs Zuiderlingen 
verdienen. Dat is leuk en makkelijk. En dat is precies 
de bedoeling van Samen & Anders!
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Initiatieven binnen S&A

De gangen van de tiende,- negende- en 
achtste etage zijn dit jaar helder wit 
gespoten. “Het wit doet zeer aan je ogen” 

gaf huurder Rien Heijnsdijk aan. “Kan daar niet iets 
aan gedaan worden?’ was zijn vraag. Hij had zelf wel 
een een idee: zijn broer Ed is graffitikunstenaar en 
werkt via “ Via Kunst” van de Nico Adriaans Stichting.

“Het wit doet zeer aan je ogen”
-  huurder Samen & Anders

Woongroep 11e etage

Willem Remmelink (huurder van de 11e 
etage): ‘Meer dan 2 jaar geleden kreeg 
mijn idee, een soort leefgemeenschap 

te scheppen, echt gestalte door de enthousiaste 
hulp van Laurens Wonen. Ik kreeg de gelegenheid 
en de steun om dat op de 11e etage van Simeon en 
Anna te verwezenlijken. Het leek me een prachtige 
manier om de mogelijkheden van het gebouw voor 
met-elkaar-wonen-en-leven werkelijkheid te maken. 
Ik heb nog steeds hetzelfde gevoel. 

Natuurlijk zijn er dingen die nog verbeterd 
kunnen worden. Maar het is niet eenvoudig 
om een verzorgingstehuis om te zetten in een 
woongemeenschap. En als de onzekerheid van 
het voortbestaan van het gebouw weggenomen is, 
kunnen we daadwerkelijk die woongemeenschap 
goed vorm gaan geven.’

Nico Adriaan Stichting

Via Kunst is een galerie/ atelier/ werkplaats en 
Studio voor talent van de straat van de deze 
stichting. Ed leek het een mooi uitdaging om zijn 
kunsten voor Samen & Anders ten toon te spreiden. 
Hij heeft op de gewitte wanden van de etages 
Rotterdamse iconen gespoten. 
De afbeeldingen van deze iconen staan op 
verschillende bladzijden van dit magazine.
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Rotterdam Zuid is een gebied met veel 
vraagstukken rondom de thema’s wonen, 
werken, zorg en onderwijs. Hogeschool 

Rotterdam zoekt met het Expertisecentrum 
Maatschappelijke Innovatie (EMI) aansluiting 
bij deze maatschappelijke thema’s op Zuid. In 
samenwerking met partners op Zuid en opleidingen 
van Hogeschool Rotterdam, biedt EMI een 
leeromgeving die studenten en docenten uitdaagt 
hun professionele kwaliteiten en ontwikkeling te 
verbinden aan complexe uitdagingen op Zuid.

Waaraan werken de studenten bij  
S&A nu precies? 
GovJam 2016

Het eerste samenwerkingsproject 
was GovJam 2016. Van 31 mei tot 2 
juni, werkten studenten, docenten, 

beleidsmakers, ontwerpers en medewerkers van 
dienstverleners, 48 uur lang aan nieuwe vormen 
van (semi) publieke dienstverlening. Een van de 
vraagstukken die centraal stond was de transitie 
van verzorgingshuis naar woongemeenschap, een 
vraagstuk vanuit Samen & Anders.

Onderwijs 2016

Sinds september 2016 zijn 4e jaars studenten 
aan de slag in verschillende minors en 
afstudeeropdrachten. Vraagstukken waar 

studenten aan werken zijn;  hoe je door middel van 
een interactieve interventie de verticale wijk (Samen 
& Anders) met de horizontale wijk (Rotterdam 
Zuid) kunt verbinden? Of het ontwikkelen van 
een zelftoets waarmee aspirant huurders van 
Samen & Anders kunnen kijken of zij binnen het 
concept passen. Maar ook dat huurders kunnen 
meebeslissen of de aspirant huurder binnen het 
concept en community van Samen & Anders past. 

Bewoners en huurders van Samen & Anders zien studenten van de Hogeschool 
Rotterdam rondlopen. Maar wat doen de studenten nu feitelijk? Waarom zijn zij 
aan het werk op deze locatie? Waar werken ze aan? 

S&A en Hogeschool Rotterdam

Afstudeerder Bram Rietveld onderzoekt hoe er 
binnen Samen & Anders een juiste samenstelling 
van huurders kan worden aangetrokken. Het doel 
is een ideale situatie voor wederkerigheid  binnen 
Samen & Anders te creëren. De studenten zijn vaak 
op de 1e etage  in het Living Lab te vinden om nauw 
contact met de doelgroep te hebben en te houden.

Zuid Inspireert in S&A (2016)
De eerste helft van het vorige studiejaar werkten 
ruim 500 studenten van verschillende opleidingen 
van de hogeschool aan opdrachten in heel 
Rotterdam Zuid. Tijdens Zuid Inspireert op 28 
januari 2016 presenteerden de studenten, op 
uitnodiging van EMI in Simeon en Anna, de 
bevindingen en ideeën die zij in opdracht van 
partners in Zuid hadden ontwikkelt. 

Vooruitblik 
Zuid Inspireert  (2017)

Op 26 januari 2017 is er weer een 
Zuid Inspireert. Er staan meer dan 
25 presentaties op het programma 

door studenten van meer dan 28 verschillende 
opleidingen. U bent van harte welkom. Voor meer 
informatie kijk op: www.emiopzuid.nl

Nieuwe vraagstukken S&A
De EMI programma’s ‘Gezond op Zuid’ en ‘Urban 
Innovation’ gaan samenwerken binnen Samen & 
Anders, waardoor HR studenten vanaf 2017 met 
nieuwe en multidisciplinaire vraagstukken aan de 
slag gaan. Beide programma’s gaan deel uitmaken 
van de CoP (Community of Practice) Samen & 
Anders, waarvan het convenant begin 2017 
getekend wordt. 
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Huurder Samen & Anders

Coen Maas (37 jaar) woont op de negende etage met full view 
op de zuidoever. ‘Het uitzicht op mijn cluppie is iedere dag 
genieten’, vertelt Coen Maas die sinds januari 2016 in Samen & 

Anders woont. ‘Het Feijenoordstadion kan ik altijd zien, gewoon vanuit 
mijn appartement! Voordat ik hier kwam wonen was ik werkzoekende 
en de dagen duurden lang. Hier heb ik andere huurders geholpen en 
deed ook veel dingen voor de organisatie. Dit gaf mij weer regelmaat  
            in mijn leven! ‘Voordat ik hier 

woonde, heb ik me 

nooit gerealiseerd 

wat een mooi uitzicht 

betekent.’
- Coen Maas

‘Het vraagt best wel wat 

meer onderhoudswerk’
- Wim Kranenburg

Bijzonder is ook het weer. Soms zie je zon 
en regen naast elkaar met een prachtige reflectie van 
het zonlicht als resultaat. Voordat ik hier woonde, heb ik me nooit 
gerealiseerd wat een mooi uitzicht betekent. Heel veel, weet ik nu.’ 

Ook het uitzicht op zijn toekomst is mooi. Coen heeft na veel klussen 
in Samen & Anders nu een vaste baan. En hij vond de liefde van 
zijn leven!

Huurder Samen & Anders

Nelly van der Weele (77 jaar) woont sinds september 2015 
als huurder in Samen & Anders. Daarvoor woonde ze in het 
gebouw als verpleeghuisbewoner. Nadat ze aangesterkt was 

en een indicatie voor een zorgcentrum niet meer nodig was, wilde ze 
hier graag blijven wonen. Aanvankelijk woonde ze in een studio, maar 
toen er een 2-kamerappartement vrij kwam, twijfelde ze maar heel even. 

‘De doorslag kwam toen mijn kinderen zeiden: Ma, dit is echt iets 
voor jou. Op deze etage wonen voornamelijk jonge huurders. Ik voel 

mij hier veilig en vertrouwd tussen jonge mensen. 
Ik breng ze dagelijks hun post en kijk ‘s avonds of 
de deuren en ramen van de huiskamer goed zijn 
afgesloten. Zo draag ik mijn steentje bij aan  
Samen & Anders!’ 

‘Ik voel me hier veilig en 

vertrouwd tussen jonge mensen’
-Nelly van der Weele

Medewerker Simeon & Anna

Als ik ‘s ochtends op het werk aankwam was ik gewend oudere 
bewoners in de hal te zien. Nu kom ik huurders tegen op een 
skateboard of rollerskates op weg naar hun werk of opleiding’. 

Wim Kranenburg wordt als technisch dienstmedewerker betrokken bij 
alle facetten van Simeon en Anna, dus ook bij de huurders. 
‘De verhuur van de appartementen geeft best wel wat meer 
onderhoudswerk. Aan de andere kant helpen steeds vaker huurders 
bij interne verhuizingen of bij kleine reparaties.’
Ook zijn collega Otmark Martinus erkent de veranderingen in 
huis: ‘De sfeer in huis is anders, levendiger door de mengeling van 
leeftijden en culturen.’



Bewoonster Simeon & Anna

Vele kilometers maakt Nel de Bie (65 jaar) in Simeon en 
Anna met haar elektrische rolstoel. Mevrouw is opgenomen 
vanwege de vele verpleegkundige zorg die zij nodig heeft. Van 

een zeer actieve buschauffeuse die voor iedereen klaar stond, naar 
een relatief jonge verpleeghuisbewoner is voor haar fors inleveren. 

‘Toen ik vernam dat er appartementen te huur kwamen, heb ik gelijk 
mijn zoon Zayd getipt. Zo kan ik voor hem post en administratieve 
zaken bijhouden en is hij mijn toeverlaat voor boodschappen, allerlei 
klusjes en voor belangrijk de aandacht die we voor elkaar hebben. 
Als je het over wederkerigheid hebt, zijn wij een voorbeeld!’. Met de 
zuurstofslang in de neus scheurt mevrouw al weer door de gangen.

Huurder Samen & Anders

Mijn naam is Tomas (19 jaar). Een jaar geleden ben ik in 
Samen & Anders komen wonen. Ik heb de eerste zes 
maanden op een 1-kamerappartement gewoond. Voor 

één persoon is dat ideaal! De kosten zijn laag en alles wat er voor de 
huurders is, daar kan ik prima gebruik van maken. 
Daarnaast ben ik omringt door veel gezellige mensen, van jong tot 
oud. Mijn vriendin kwam regelmatig bij mij langs, totdat ik Laurens 
Wonen mij een 2-kamerappartement aanbood. We wonen nu samen 
en hebben het heel erg naar ons zin. In december 2016  heb ik mijn 
vriendin ten huwelijk gevraagd. We zijn een blij gehuwd koppel met 
een geweldig appartement en dit allemaal dankzij Samen & Anders.’

‘Als je het over 

wederkerigheid hebt, 

zijn wij een voorbeeld!’
-Nel de Bie

‘We zijn een blij gehuwd 

koppel met een 

geweldig appartement’
-Tomas

‘Iets voor elkaar doen is 

altijd een rode draad in 

mijn leven geweest’
- Wil van Megen 

Huurder Samen & Anders

Wil van Megen (88 jaar) woont nu een jaar in Samen & 
Anders. Het is voor hem een bewogen jaar geweest. 
Afscheid moeten nemen van zijn vrouw, verhuizen en een 

lichaam dat niet meer altijd meewerkt. Het gebouw biedt hem vele 
kilometers wandelplezier, met zijn rollator kom je meneer overal in 
gebouw tegen. 

‘Veel van de oudere bewoners vinden het fijn om een praatje 
met mij te maken en met hen leg ik graag een kaartje of laat 
hen weer eens goed lachen. Op deze manier draag ik bij aan de 
wederkerigheid. Iets voor elkaar doen is altijd een rode draad 
in mijn leven geweest’, geeft de welbespraakte Wil aan. Elke dag 
heeft meneer wel weer een nieuw verhaal uit zijn rijke verleden.


