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Wil je door het jaar heen op de hoogte blijven van ons nieuws? Je vindt ons op Hint en op profielen.hr.nl. 
En je kunt ons volgen op Instagram (@profielenmagazine), Facebook en Twitter.

Het is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen.

‘Een groot netwerk loont. Laat aan iedereen – 
je ouders, vrienden, oma en scharrel – weten 
dat je op zoek bent. Deel je oproep rijkelijk 
op social-mediakanalen en zet je oproep op 
‘openbaar’, zodat iedereen je bericht kan lezen.’
Hoe vind je een kamer, pag. 36

‘Ik zie in de plannen die nu gemaakt 
worden dat men er nog vaak van uitgaat 
dat je eerst een studentenwoning nodig 
hebt, daarna gaat samenwonen en 
vervolgens een gezin gaat vormen met 
kinderen. Maar onze levensstijl is enorm 
aan het veranderen.’
Lotte Aarts over de wooncrisis, pag. 23



DIT IS

Woonruimte vinden: hét probleem van jongeren vandaag de dag. Of je nou 
studeert en op kamers wilt gaan, of klaar bent met je studie en een huis 

wilt huren of kopen, wilt gaan samenwonen of juist alleen. De wooncrisis 
zal ons nog een tijdje achtervolgen en daarom gaat deze editie van  

Profielen Magazine erover.

We vroegen deskundigen van de opleiding ruimtelijke ontwikkeling 
naar hun visie op de wooncrisis en spraken Iris Bouwman van dé 

studentenhuisvester Stadswonen over je kansen op de woningmarkt. 
We verzamelden praktische tips bij huur- en woonleed en mochten bij 

studenten en docenten binnenkijken.

Veel leesplezier en hopelijk ook veel woonplezier gewenst, waar dan ook!
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Lieve Drechtsteden, 

Ik weet niet hoe het nú bij jullie thuis gaat, maar 

ik vermoed dat het komende collegejaar precies 

hetzelfde verloopt als je middelbareschooltijd. 

Je woont nog steeds bij je ouders en je moet je 

waarschijnlijk nog steeds aan hun regels houden. 

Daar gaat die studentenkaart weinig verandering in 

brengen. 

Wat jij beschrijft als ‘gezeur’ over opruimen, te laat 

komen en samen eten, is voor mensen die met wie 

dan ook samenwonen de dagelijkse realiteit. Je 

moet immers dingen afspreken om ervoor te zorgen 

dat iedereen in huis kan functioneren.

Als jij je troep niet opruimt, moet iemand anders 

het doen. Dat is irritant voor die ander die bijvoor-

beeld in de keuken een boterham wil smeren of aan 

de eettafel wil werken, maar eerst jouw bende te 

lijf moet. Als jij afspreekt dat je voor een bepaalde 

tijd thuis bent, en je komt niet, maken mensen zich 

zorgen. Heel irritant. Zeker als zij in de stress zitten 

en jij ergens de tijd van je leven hebt. 

Nu je bent toegelaten tot het hbo, zou het je ook 

moeten lukken om het thuiswonen een beetje te or-

ganiseren. Vraag je ouders wat ze van je verwachten 

en doe wat je moet doen. Het liefst zonder gezeur. 

Een goede oefening voor het moment dat je straks 

wél op kamers gaat en met je huisgenoten moet 

onderhandelen over wie wat doet en wanneer. Die 

zijn waarschijnlijk een stuk minder meegaand dan de 

uitbater van Hotel Mama. 

Dus tel je zegeningen nu je daar voorlopig nog blijft 

en steek de tijd die je niet in boodschappen en 

koken stopt lekker in je studie. Als je dit jaar je pro-

pedeuse haalt, heb je volgend jaar wat ruimte om 

aan het studentenleven op kamers te wennen. 

Succes! 

Lfs Tosca 

TOSCA SEL IS HOOFDREDACTEUR VAN PROFIELEN 
EN BEANTWOORDT WEKELIJKS EEN VRAAG OVER JE 
STUDIE, HET LEVEN OF DE LIEFDE. HEB JE EEN VRAAG 
VOOR HAAR? MAIL LIEVE TOSCA OP T.SEL@HR.NL EN 
ZE BEANTWOORDT HEM SNEL.

Lieve Tosca,
Hoe hou ik het thuis  
gezellig tot ik op  
kamers kan?

Lieve Tosca, 

Ik zou graag op kamers gaan, maar door de 

woningnood duurt het waarschijnlijk nog 

wel even voordat dat kan. De komende tijd 

woon ik dus thuis. Een situatie waar niemand 

echt blij van wordt. Welke afspraken kan 

ik maken om dat een beetje chill te laten 

verlopen? Ik wil niet doorlopend ruzie over 

opruimen, te laat komen voor het eten en al 

dat soort gezeur.

Liefs, Drechtsteden
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Herken jij deze cijfers vanuit je werk bij 

Stadswonen?

Bouwman: ‘Ja, er ligt een enorme opgave voor de 

komende jaren. We moeten bouwen, maar dat is mak-

kelijker gezegd dan gedaan. Omdat er in de steden  

weinig ruimte is, concurreren verschillende doel-

groepen – zoals studenten, sociale- en vrije-sector-

huurders, huizenkopers en bedrijven – om grond en 

nieuwbouwlocaties. Ondertussen zijn er in Rotterdam 

mensen die geen huis kunnen vinden. De wachttijd 

voor sociale huur en studentenkamers is te lang. We 

hebben 5500 woningen voor studenten en 1000 voor 

starters die eerder een Stadswonen-studentenwoning 

huurden. Dat zijn veel woningen, maar het is ove-

rigens nog geen kwart van het totale aanbod voor 

studenten in Rotterdam.’

Hoe lang wachten studenten in Rotterdam 

gemiddeld op een kamer? 

Bouwman: ‘De meest populaire wijken voor stu-

denten liggen rondom de metrolijnen die tussen de 

Hogeschool en de Universiteit lopen en in het cen-

trum. In die wijken zijn de wachttijden langer dan in 

de rest van de stad. Voor dit interview heb ik de meest 

recente cijfers opgezocht: de gemiddelde wachttijd 

is nu vijftien maanden, maar we hebben drie loca-

ties waar de wachttijd nu acht tot negen maanden is. 

Woongebouw Alexander, een complex in Rotterdam 

Alexander, heeft gemiddeld de kortste wachttijd.’

Waarom is de wachttijd daar zo kort?

Bouman: ‘Het is een locatie die wat verder van 

het centrum ligt, maar op de fiets ben je zo op de 

Kralingse Zoom. We zien daar twee groepen studen-

ten: de ene groep vindt het er fijn met het winkelcen-

trum op loopafstand en vindt het niet erg om voor 

andere dingen een stukje te moeten reizen. Die groep 

blijft er de hele studietijd wonen. De andere groep 

ziet het als een snelle mogelijkheid om uit huis te 

kunnen en verhuist daarna snel door naar een meer 

centrale locatie.’

Hoe kom je als student het snelst aan een  

woning bij jullie?

Bouwman: ‘Vanaf je 17e mag je je bij ons inschrij-

ven en je mag op kamers reageren als je een bewijs 

van inschrijving voor een studie in Rotterdam kan 

laten zien. Als je je in het voorjaar inschrijft voor je 

opleiding, kun je vaak vrij snel na de zomervakantie al 

ergens intrekken. Iedere student heeft een campus-

contract, dat betekent dat je ingeschreven moet zijn 

bij een onderwijsinstelling om bij ons te mogen wo-

nen. Als je bent afgestudeerd, moet je binnen negen 

maanden je woning ook weer verlaten.’ 

Moet je bij jullie woningen ook hospiteren? 

Bouwman: ‘Niet altijd, maar in veel gevallen wel. 

Veruit de meeste wooneenheden die wij verhuren, 

bewoon je met meerdere mensen. Je hebt dan een 

eigen slaapkamer, maar deelt douche, toilet en een 

keuken. Als er een huurder vertrekt, geven we de ach-

terblijvende huisgenoten de keuze: mogen wij zonder 

voorwaarden iemand plaatsen, mogen we iemand 

plaatsen die voldoet aan bepaalde criteria of moet er 

gehospiteerd worden? In het laatste geval schrijven 

de achterblijvende huisgenoten een tekst die we op 

onze website plaatsen. Kamerzoekers die bij ons inge-

schreven staan, mogen reageren. De achtergebleven 

De woningmarkt voor studenten is krap, heel krap. Iris Bouwman is specialist 
studentenhuisvesting bij de Rotterdamse woningcorporatie Stadswonen 
(onderdeel van Woonstad) en vertelt wat je kansen zijn in de huidige markt.

De druk is het allerhoogst in Amsterdam, Haarlem, 

Leiden, Nijmegen, ‘s Hertogenbosch, Utrecht 

en Rotterdam. En er worden in de Landelijke 

Studentenhuisvestings Monitor geen doekjes om het 

toekomstperspectief gewonden: de verwachting is dat 

de krapte de komende jaren alleen maar toeneemt.

In de meest recente Landelijke Monitor Studenten-

huisvesting (2021) wordt de ‘zeer krappe woning-

markt’ voor studenten beschreven. De monitor 

noteerde afgelopen studiejaar 756.900 hbo- en 

wo-studenten in Nederland. Voor die groep zijn er 

landelijk 26.500 studentenwoningen te weinig.  

Interview

‘De gemiddelde 
wachttijd is nu vijftien 

maanden’

‘Als je je in het 
voorjaar inschrijft 

voor je opleiding, kun 
je vaak vrij snel na 

de zomervakantie al 
ergens intrekken’



‘400 studenten-
kamers per jaar erbij 
is erg ambitieus’

Interview

TEKST: TOSCA SEL

FOTO’S: PAUL VAN DEN BLOM
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voor kunnen vragen. Om toch meer kamers te kunnen 

realiseren, zou het kabinet weer huursubsidie op een 

kamer mogelijk moeten maken. Want zelfstandige 

studio’s hebben niet alleen maar voordelen: ze maken 

samenwonen met huisgenoten onmogelijk en werken 

eenzaamheid in de hand.’

Achtergrond‘400 studentenkamers per jaar erbij is erg ambitieus’

hét piekmoment – dus weer terecht op die overvolle 

markt. Dat zorgt voor stress. Je wilt deze studenten 

eigenlijk een contract voor de duur van de opleiding 

aanbieden zodat ze in ieder geval niet hoeven te ver-

huizen.’ 

 

Is er iets dat de Hogeschool Rotterdam kan doen 

om jouw leven makkelijker te maken? 

Bouwman, lachend: ‘Als er nog grond is, willen we 

daar graag bouwen. En verder zouden we het fijn 

vinden als er iemand is die beleidsmatig meedenkt 

over studentenhuisvesting. We zitten al om de tafel 

rondom internationale studenten, maar het zou fijn 

zijn om dit breder op te pakken. Ik denk dat je als on-

derwijsinstelling verantwoordelijk bent voor een fijne 

studententijd en daar hoort wonen ook bij.’ 

De wachttijden lopen per gebouw en woningtype sterk  
uiteen. De kortste wachttijd is 8 maanden voor een kamer in  
Alexander, de langste wachttijd is 94 maanden, voor een  
afgestudeerdenwoning op de Oostzeedijk.

huisgenoten krijgen de reacties van de vijftien ka-

merzoekers die het langst op de wachtlijst staan. Op 

basis van die reacties kiezen zij dan meestal vier of 

vijf mensen die op gesprek mogen komen. Een goede 

huisgenoot vinden is belangrijk. Onze units zijn over 

het algemeen niet groot en als het niet klikt, wordt 

het al snel ongezellig. Overigens gebeurt dat niet 

vaak, we kennen veel verhalen van oud-huisgenoten 

die jaren later nog goede vrienden zijn.’

In het coalitieakkoord van de Rotterdamse 

gemeenteraad staat: ‘De komende vier jaar 

bouwen we flink door. Ondanks de uitdagende 

marktomstandigheden starten we 

jaarlijks met de bouw van 3.500 

- 4.000 woningen, inclusief circa 

400 studentenkamers.’ Wat vind jij 

daarvan? 

Bouwman: ‘Het verbaasde me dat dit 

in het akkoord staat. Het is positief 

dat studenten zo expliciet genoemd 

worden, maar ik vraag me af of het gaat 

lukken. In 2019 was er al een plan om 

2.000 studentenkamers in Rotterdam te 

bouwen. We hebben in samenwerking 

met de gemeente, onderwijsinstellin-

gen, andere studentenhuisvesters en 

huurders een actieplan geschreven. De 

samenwerking is heel goed, maar snel 

bouwen blijft lastig. Het is niet makke-

lijk om geschikte locaties te vinden dus 

400 kamers per jaar voor de komen-

de vier jaar is een ambitieus plan. De 

gemeente wil graag helpen, maar moet 

ook bouwen voor andere doelgroepen. 

Daarnaast is het moeilijk om betaalbare 

kamers te ontwikkelen. Zelfstandige wo-

ningen zijn voor huurders aantrekkelijk 

omdat ze daar huursubsidie op kunnen 

aanvragen en voor verhuurders aantrek-

kelijk omdat ze er een hogere huurprijs 

Interview

Wat zijn de mogelijkheden om toch bij te bouwen 

in deze al volle stad?

Bouwman: ‘Daar hebben we verschillende opties 

voor: we transformeren, renoveren en slopen om 

daarna nieuwe woningen te bouwen. We hebben  

recentelijk twee woonblokken van Woonstad ge-

transformeerd tot studentenwoningen. Als gebouwen 

in te slechte staat zijn om nog te renoveren, is het 

kostentechnisch soms slimmer om te slopen en een 

nieuwer en groter pand terug te zetten. We ontwik-

kelen concrete plannen om ook houten, modulaire, 

in de fabriek gemaakte flexwoningen te plaatsen. Dat 

zijn meestal woningen die vijftien jaar blijven staan. 

Die bieden we momenteel niet aan studenten aan 

omdat de locaties waar we ze kunnen plaatsen niet 

geschikt zijn. De laatste optie is echte nieuwbouw 

op lege grond. Dat proberen we wel, maar niet alleen 

voor studenten. Als er grond beschikbaar komt, kijken 

we voor welke doelgroep die het meest geschikt is.’ 

Zouden onderwijsinstellingen volgens jou 

rekening moeten houden met de krappe 

woningmarkt bij het werven van (internationale) 

studenten? 

Bouwman: ‘Onderwijsinstellingen mogen studenten 

werven om te komen studeren en hebben geen plicht 

om mensen te huisvesten. Wij merken dat we niet op 

kunnen bouwen tegen de ambities die instellingen 

hebben. Ik zie dat er in bepaalde mate verantwoorde-

lijkheid wordt genomen, maar niet voor de volledige 

studieduur. Studenten krijgen dan een kort wooncon-

tract en moeten na het eerste jaar alsnog op zoek naar 

een kamer. En dan komen ze voor de zomer – tijdens 

‘We ontwikkelen concrete 
plannen om ook houten, 
modulaire, in de fabriek 
gemaakte flexwoningen 

te plaatsen’

‘Om toch meer kamers te 
kunnen realiseren, zou het 
kabinet weer huursubsidie 

op een kamer mogelijk 
moeten maken’
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Beeldreportage

TEKST: RUTGER DE QUAY 

FOTOGRAFIE: ALEXANDRU CALUDEA

Tweedejaars engineering Fenne 
woont op kamers in Rotterdam
‘Een rugbyteamgenoot, waarmee ik speelde in 

mijn geboorteplaats Amersfoort, studeert ook in 

Rotterdam. Een teamgenoot van haar had nog een 

kamer over. Het gebouw is van studentenhuisves-

ter SSH, daar stond ik al ingeschreven. Ik woon 

sinds mei 2021 in dit gebouw en ben in februari 

doorverhuisd naar een andere kamer, van ongeveer 

24 vierkante meter voor 480 euro per maand. Het 

is vlakbij school, ik ben snel op het station en ik 

woon naast de Erasmusbrug.

Het is een nette en schone kamer. Ik heb veel 

planten en je kunt zien dat ik sportief ben. Het is 

een fijne ruimte waarin meerdere mensen kunnen 

staan en zitten, het is geen bezemkast. In mijn 

kamer kun je weliswaar op blote voeten lopen, 

maar in de rest van het huis niet. Ik woon met twee 

andere meiden, de keuken is niet altijd even fris. Ik 

ga niet het hele huis in m’n eentje schoonmaken. 

Iedereen heeft zijn eigen schoonmaaktaken. Over 

het algemeen ben ik tevreden over mijn situatie. 



Binnenkijken!
Wat is er leuker dan bij 
anderen achter de voordeur 
kijken? Deze HR-studenten 
en -docent laten zien hoe ze 
wonen.

Beeldreportage

‘Ik ga niet het hele huis in 
m’n eentje schoonmaken. 
Iedereen heeft zijn eigen 
schoonmaaktaken’
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Ik kijk stiekem wel om mij heen naar een nieuwe  

woonplek. Ik wil graag samenwonen met een oud- 

teamgenootje. We kijken rond voor een appartement 

met twee kamers. Door de problemen op de woning-

markt gaat dat niet heel soepel. Eigenlijk moet ik 

tevreden zijn met wat ik heb, toch kijk je rond. Ik zou 

graag in Delft wonen omdat ik daar sport, maar dat 

kan niet (in studentenhuisvesting, red.) omdat ik niet 

in Delft of Den Haag studeer.

Ondanks dat ik niet zo’n hoge studieschuld heb, ben 

ik bang dat ik alleen een huis kan kopen als ik “een 

rijke vent vind”.  Qua woonplek woon ik graag ergens 

tussen een stad en een dorp: niet te druk, ook natuur. 

Ik mis hier de natuur van Amersfoort, het is daar 

rustiger. In Rotterdam ben ik sneller overprikkeld. 

Het moet ook veilig zijn: ik zou niet in Slinge willen 

wonen.’

Sander (26), tweedejaars 
social work, woont op zichzelf 
in Gouda 

‘Ik woon in een speciaal project van de 

sociale woningbouwvereniging in Gouda, 

een soort groepswonen. Het werkt als een 

studentenhuis. Ik woon in een zelfstandi-

ge studio, maar dan net ietsje kleiner dan 

dat je normaal huurt. Alles zit erop en 

eraan. De manier van selectie voor deze 

woningen is erg studentikoos: je moet 

hospiteren. Je deelt een gemeenschappe-

lijke ruimte van ongeveer vijftig vierkante 

meter, dus je zoekt wel een huisgenoot 

die een leuk karakter heeft. Via een vriend 

ben ik voorgesteld voor deze woning. Op 

dat moment zat ik in een studentenkamer 

van zeven vierkante meter. Dat is écht 

klein, dus de upgrade kon ik wel gebrui-

ken. Ondertussen woon ik hier al twee 

jaar. Het is een chille woning.

Mijn vrienden zeggen altijd dat ik het 

heel goed getroffen heb. Ik ontvang ook 

huursubsidie, dus ik woon heel voordelig. 

Ik betaal met subsidie ongeveer 450 euro 

per maand, inclusief. 

Veel vrienden wonen nog bij hun ouders. 

Ik vind het erg fijn om zelfstandig te 

wonen. Ik heb mijn eigen ruimtes, hoef 

mij geen zorgen te maken over huisgeno-

ten die een bende maken van de keuken. 

Als iemand dat doet, ben ik het zelf. Ik 

heb ook een huisdier, een kat, en dat mag 

gewoon hier. Normaal is dat een stuk las-

tiger als je een woning deelt met nog tien 

anderen. De kat heeft hier meer dan genoeg ruimte, 

ze zit meestal in de gemeenschappelijke ruimte. De 

kattenbak en het eten staan bij mij in de studio.

Ik ben tevreden. Ik ben verknocht aan Gouda en zou 

hier graag blijven. Het enige nadeel is dat het een 

studio is: ik slaap in de ruimte waar ik eet en werk. 

Ik zou wel een appartement willen met gescheiden 

slaapruimte. Ik zie mijn woontoekomst erg somber 

in. Ik moet nog heel lang doorsparen voor een eigen 

huis.’

Binnenkijken! Beeldreportage

‘Mijn vrienden zeggen 
altijd dat ik het heel 
goed getroffen heb’
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Hannah Beljaars-Frederiks, 
hoofddocent bouwkunde en architect, 
woont in een oude politiepost

‘Ik woon, samen met mijn man en kind, in de oude 

politiepost op Heijplaat. We wilden altijd al een 

bijzondere woning kopen. We hebben verschillende 

dingen bezocht en toen vonden we deze politiepost 

op een veiling. 

De vorige eigenaresse had er wel een woonhuis van 

gemaakt, maar de verbouwing was nog niet klaar. Ze 

had de woning voor een aantal jaar verhuurd. Het was 

wel uitgewoond toen we ’t kochten. We hebben het 

helemaal naar eigen smaak verbouwd en ingericht. 

Het is een monument, dus we hebben geprobeerd 

zoveel mogelijk elementen te behouden, zodat je nog 

echt het karakter van de politiepost ziet. Boven onze 

voordeur staat de tekst “Politiepost”. Aan de binnen-

kant zijn de oude lambrisering, de politiecellen, de 

verhoorkamer en de stal voor de politiepaarden er 

nog.

Het is geen doorsneehuis. Het is een heel mooi histo-

risch pand met veel licht, juist door de niet-standaard 

indeling van de ruimtes kun je veel bijzondere plek-

ken creëren. We hebben dit tien jaar geleden gekocht 

voor ongeveer drie ton en voor ongeveer een halve 

ton verbouwd in de loop der jaren. Tien jaar geleden 

kon je nog onderbieden, het was een heel andere tijd 

qua woningmarkt. We hebben echt geluk gehad. Het is 

een vrijstaande woning met 175 vierkante meter aan 

vloeroppervlak: dat vind je niet meer. Het is ook eigen 

grond zonder erfpacht. 

Binnenkijken! Beeldreportage

‘Tien jaar geleden kon 
je nog onderbieden, het 
was een heel andere tijd 
qua woningmarkt’
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Binnenkijken! Beeldreportage

Ik kijk altijd naar andere huizen want ik ben zelf 

architect. Maar tot nu toe heb ik nog niks beters ge-

vonden. Ik zou alsnog een keer mijn eigen huis willen 

bouwen, maar dan heb je wel een eigen kavel nodig, 

en die zijn heel schaars in Rotterdam. Het liefst zou ik 

iets meer richting de kust willen. Aan de andere kant 

denken we aan de toekomst van het huis. We hebben 

al een stuk verduurzaamd, maar nu is het de grootste 

uitdaging om het huis van het gas af te krijgen. We 

kijken naar installaties om dat voor elkaar te krijgen, 

maar met behoud van het oude en monumentale ka-

rakter van het huis.’  

Jill Oosterink (17) is tweedejaars 
pabostudent en woont thuis

‘Ik woon samen met mijn moeder, broertje 

en zusje in Pijnacker, in een gewoon rijtjes-

huis. Mijn vader is niet in beeld. Ik hoef niet 

per se op kamers, ik ben op dit moment erg 

tevreden thuis. Momenteel hoef ik bijna 

niks te betalen - misschien wordt dat als ik 

achttien ben wel iets meer – en de kamers 

in Rotterdam zijn duur. Bovendien is de ver-

binding met Rotterdam vanuit mijn huis erg 

goed. Ik woon op vier minuten fietsen van 

de metro, als ik verder weg van het openbaar 

vervoer zou wonen zou ik er anders over 

denken.

Ik zou ook alleen op kamers gaan als het financieel 

mogelijk is. Ik werk nu als cmr-lid bij de Hogeschool 

Rotterdam. Omdat ik nauwelijks kosten heb kan ik 

daarmee prima rondkomen. Heel soms geef ik bijles. 

Met mijn huidige baan zou ik wel een kamer kunnen 

huren, maar je mag maximaal twee jaar in de cmr 

zitten. Ik verdien nu genoeg, maar als het cmr-werk 

wegvalt heb ik een probleem. Omdat ik eind oktober 

pas 18 word verdient alles slechter dan mijn huidige 

baan. Ik zou niet graag bij Albert Heijn willen werken, 

omdat je heel hard moet werken voor minder geld. 

En ik wil mij focussen op mijn studie. Lenen wil ik 

sowieso niet doen. Met mijn moeder ben ik van plan 

om schuldloos te studeren. Tenminste, dat is ons doel. 

Tot nu toe gaat dat goed. Mijn moeder betaalt mijn 

studie, al stijgt het collegegeld jaarlijks. 

Hotel Mama is niet zo slecht voor mij. Maar als ik op 

kamers zou gaan, dan zou ik natuurlijk in Rotterdam 

gaan wonen. Dat lijkt me erg leuk. Ik weet eigen-

lijk niet of ik met mensen samen zou willen wonen, 

misschien met goede vrienden. Met vreemden zomaar 

in een huis wonen, daar zou ik iets meer moeite mee 

hebben. 

Mijn moeder zegt: “Je woont in mijn huis, dus het zijn 

mijn regels”. Mensen die op kamers wonen hebben 

wel iets meer vrijheid. Maar goed, zij zijn ook 18; ik 

mag überhaupt niet eens een club in. Ik mis dus niet 

zoveel, want ik mag nog niet zoveel.’

‘Je woont in mijn huis, dus 
het zijn mijn regels’
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Martijn van der Kamp (27) is 
vierdejaars ruimtelijke ordening en 
woont antikraak in Haarlem

‘Sinds tien maanden woon ik op mijzelf, in een 

arbeiderswoning uit de jaren ‘70. Het pand staat al 

een tijdje op de slooplijst, maar de nieuwbouw komt 

niet van de grond. Het was niet altijd mijn plan om 

antikraak te wonen. Ik sta vijf à zes jaar ingeschreven 

voor een sociale huurwoning, over een jaar of vier ben 

ik misschien eens aan de beurt. Een vriendin wees mij 

op een website waar ze antikraakwoningen aanboden. 

Daarna ging het vrij snel. 

Omdat ik bij de gemeente Haarlem stage loop, weet ik 

dat mijn woning waarschijnlijk halverwege 2023 ge-

sloopt zal worden. Alle woningen waar ik eerder keek, 

werden binnen twee tot drie maanden gesloopt. Nu 

heb ik geluk gehad. In de eerste drie maanden, toen 

ik nog niet wist wanneer het gesloopt zou worden, 

had ik heel veel stress. Je wilt geen geld in de woning 

steken of investeren in goede meubels, want het is 

tijdelijk. De meubels en dingen die hier staan zijn oké, 

maar als het écht mijn woning was, had ik het beter 

opgelapt. De meeste meubels heb ik via-via gevonden. 

Alleen het bureau en het bed heb ik gekocht. De bank 

stond opeens ’s avonds onderaan de trap, waarschijn-

lijk van één van mijn buren die vertrok.

Ik betaal 170 euro per maand aan huur en 100 euro 

aan gas en elektra en krijg daarvoor ongeveer 80 vier-

kante meter voor mijzelf. Je denkt dat je door de lage 

huur geld bespaart, maar alles wat hier kapot gaat 

is voor eigen rekening. In de winter moest ik mijn 

cv-ketel vervangen, dat kostte 2.000 euro. Ik had geen 

warm water en geen verwarming terwijl het buiten 

vroor. Als ik hieruit moet, neem ik de ketel mee of 

verkoop ik ’m. 

Nu ik weet wanneer ik eruit moet, geeft het rust. Ik 

heb een soort vakantiehuisjegevoel, je bindt je niet 

echt aan het huis. Je probeert er iets van te maken. Ik 

hoop dat ik in Haarlem kan blijven, een rijtjeswoning 

is voor mij prima. Het liefst woon ik ooit met een re-

latie samen, maar we zien het wel.’ 

Binnenkijken! Beeldreportage

‘Ik had geen warm water 
en geen verwarming 
terwijl het buiten vroor’
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De lector: 
‘De onderste trede  
is uit de woonladder 
getrapt’

Een wicked problem. Zo noemt lector Gert-Joost Peek 

de wooncrisis. ‘Als je ergens een oplossing denkt te 

hebben gevonden, popt er ergens anders weer een 

nieuw probleem op.’

De lector Gebiedsontwikkeling en Transitie-

management ziet zowel in de koop- als de huursector 

een groot mankement, dat ontstaan is door te veel 

over te laten aan ‘de markt’. Wonen is te veel een 

verdienmodel geworden, in plaats van iets waar de 

overheid zorg en regie in moet hebben. ‘De onderste 

trede is uit de woonladder getrapt’, vat hij het samen. 

‘In de huurmarkt zijn de taken van de corporaties veel 

te smal gedefinieerd, ze zijn zich gaan richten op een 

smalle doelgroep en er zijn wachtlijsten van vijf tot 

tien jaar in de steden.’ 

Starters op de koopmarkt hebben net zo goed een 

probleem, constateert hij. ‘Woningbezit, is in principe 

iets goeds. Vroeger had je de premie-A en premie-B 

woningen, waarmee huurders met financiële hulp van 

de overheid de stap naar koop konden maken. Om 

starters te helpen zou je andere manieren kunnen 

vinden, bijvoorbeeld een deel van de aankoopprijs pas 

betalen als je de woning weer verkoopt, of erfpacht 

toepassen. Dat gaat uit van het principe dat je de aan-

koop van de grond anders financiert dan die van het 

huis; de grond behoudt zijn waarde en daarvoor zou 

je tegen een heel lage rente moeten kunnen lenen.’

Peek is expert in het (her)ontwikkelen van stede-

lijke gebieden en ziet mogelijkheden in de stad. ‘Er 

wordt gesproken over één miljoen woningen erbij 

in Nederland. Het gevaar van focussen op aantallen 

is dat we “snel bijbouwen” als enige optie gaan zien 

en dat we vanwege de snelheid alleen denken aan 

“buiten de stad in het groen”. Maar je moet ook op-

lossingen binnen de stad kunnen vinden.’ Hij noemt 

als voorbeelden het bebouwen van stukjes ‘schaam-

groen’ van lage kwaliteit. ‘En je hebt ook andere 

verdichtingsmogelijkheden in na-oorlogse wijken als 

Pendrecht. Je hebt daar veel jaren-vijftig portiekflats 

zonder lift. Je zou daar twee lagen bovenop kunnen 

zetten én een lift installeren: zo krijg je meer wonin-

gen en meer woonkwaliteit voor alle bewoners.’

Door zoiets simpels als een lift kunnen ouderen ook 

in die flats blijven wonen en dat is weer gunstig om-

dat zij meestal helemaal niet weg willen uit hun wijk. 

‘Zo’n plantje moet je niet meer willen verpotten’,  

Hoe zijn we in deze wooncrisis 
terechtgekomen en belangrijker: hoe komen 
we er weer uit? We vroegen het op de 
Hogeschool Rotterdam aan docenten en 
studenten die ervoor doorgeleerd hebben.

Achtergrond

TEKST: EDITH VAN GAMEREN

ILLUSTRATIES: DEMIAN JANSSEN
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anders pijn doet. Als iedereen zegt “not in my back- 

yard” dan kan het nergens. Zorg op locaties waar 

ruimte is dat de heipalen de grond in kunnen en 

wacht niet op de laatste boer of burger die nog dwars-

ligt.’ 

Hij werkt ook nog steeds in de corporatiesector, naast 

zijn aanstelling bij de HR. De huursector is onmisbaar, 

stelt hij. Koop is niet altijd de beste optie voor ieder-

een. ‘In Engeland had je onder Margaret Thatcher (ja-

ren ‘80, red.) ‘the right to buy’. Elke huurder mocht zijn 

huis kopen en dat is en masse gedaan. Maar vervol-

gens hadden de bewoners geen geld voor onderhoud. 

In Manchester en andere grote industriesteden kreeg 

je daardoor slechte en verkrotte wijken.’ 

De instructeur: 
‘Onze levensstijl 
is enorm aan het 
veranderen’

Lotte Aartse is drie jaar geleden afgestudeerd aan 

de opleiding ruimtelijke ontwikkeling. Ze doet een 

pre-master sociologie en werkt daarnaast als instruc-

teur op haar voormalige opleiding. 

Ze kan de wooncrisis, net als veel vrienden, ook als 

ervaringsdeskundige bekijken. Zo woont ze nu in ‘een 

veel te dure studio’, zegt ze. ‘Ik heb laatst uitgerekend 

met een rekentool van de gemeente of ik niet te veel 

zegt Peek. ‘Zeker oudere mensen hebben binding  

met de plek waar ze wonen. Maar als ze willen door-

stromen naar een ander soort huis, is het aanbod er 

vaak niet in hun wijk.’ Want niet alleen voor starters, 

ook voor doorstromers werkt de markt van vraag en 

aanbod niet, stelt Peek. 

Peek ziet de geringe variatie in het aanbod als een 

van de grootste problemen. ‘Elke woning die we nu 

bouwen, moet van een woningsoort zijn die we nu 

nog niet hebben’, meent hij. ‘Het is alleen veel mak-

kelijker een rijtje eengezinswoningen neer te 

zetten in de polder dan een kleinscha-

lige woonvorm voor ouderen op 

een reststukje in de stad.’

Focus, vindt hij, op varia-

tie in het aanbod, maak 

koop betaalbaar door 

anders naar financie-

ring te kijken en focus 

op de onderkant van de 

markt. ‘Niet alles hoeft er 

ook uit te zien als een luxe 

koopwoning. Je kunt van een 

zeecontainer een comfortabel 

huis maken, waar een starter dan 

ook na drie of vier jaar weer uit vertrekt. De 

sociale huur is nu op sommige plekken – denk aan 

Amsterdam Zuid - zo aantrekkelijk dat mensen er 

nooit meer weggaan.’

De docent: 
‘We zullen ook onze 
eigen eisen moeten 
bijstellen’

Henk Gravesteijn, econoom en tientallen jaren werk-

zaam bij woningcorporaties, is kerndocent ruimtelijke 

betaalde. Maar de verhuurder mág dit ervoor vragen. 

Ik werk dus eigenlijk mee aan huisjesmelkerij en dat 

vind ik niet echt leuk. Maar ik kan en wil hier ook niet 

weg.‘ 

Ze kijkt als twintiger anders aan tegen de oplossin-

gen voor de wooncrisis. ‘Ik zie in de plannen die nu 

gemaakt worden dat men er nog vaak van uitgaat dat 

je eerst een studentenwoning nodig hebt, daarna gaat 

samenwonen en vervolgens een gezin gaat vormen 

met kinderen. Maar onze levensstijl is enorm aan 

het veranderen. Mensen wonen bijvoorbeeld vaker 

alleen of willen met vrienden wonen. Juist in deze tijd 

zouden we moeten nadenken over alternatieven, zo-

dat er ook meer doorstroming komt. Zo zocht ik een 

appartement met een vriend – maar we zijn geen stel. 

Je ziet dat alle flats een grote en een kleine slaapka-

mer hebben, wat lastig te verdelen is als je “gewoon 

vrienden bent”. Terwijl ik het bijvoorbeeld prima vind 

mijn keuken te delen.’ Dat zou ook helpen tegen het 

eenzaamheidsaspect van alleen wonen. ‘Ik kwam een 

maand voor de eerste lockdown hier wonen. In eerste 

instantie was ik blij dat ik uit mijn studentenhuis was, 

maar na een tijdje vond ik het ook erg saai.’ 

Omdenken is haar devies om snel meer te bouwen. 

‘Niet alleen kijken naar de hoeveelheid woningen 

maar ook naar de vorm. Als je woningen in de stad 

bouwt met goede voorzieningen – denk aan werk-

plekken of wasruimtes - eromheen, hoeven ze niet zo 

groot te zijn. Je ziet wel particuliere initiatieven op 

dit gebied. Ik hoop dat de grote corporaties ook iets 

gaan zien in dit soort woonvormen.’ 

ontwikkeling en planologie. Hij kent de sociale huur-

sector als geen ander. ‘Nederland heeft de grootste 

woningvoorraad voor mensen met lage inkomens ter 

wereld, maar toch is het te weinig.’

Een gevolg, legt hij uit, van voorgaande kabinetten 

die vonden dat we te veel sociale huurwoningen had-

den. ‘Dat moest veranderen. De financiële armslag 

van corporaties werd afgeroomd. Maar de inkt van de 

plannen was nog niet droog of we kregen tekorten. Nu 

wordt deze sector gelukkig weer belangrijk gevonden, 

maar het is erg dat dit tekort is ontstaan. Dat 

kon je zien aankomen.’

De wooncrisis is natuurlijk 

een ernstige zaak, maar 

tegelijkertijd een interes-

sant vraagstuk om met 

studenten te bespreken. 

‘Studenten denken vaak: 

Dat gaan we even oplos-

sen. Maar het is een zaak 

van de lange adem. Als je 

een plan bedenkt ben je zo 

zeven jaar verder voordat er 

daadwerkelijk gebouwd is. Je moet 

wethouders mee krijgen, de gemeen-

teraad. Vervolgens kunnen mensen nog tot 

aan de Raad van State protest aantekenen tegen zo’n 

bouwplan. Daarnaast hebben we te maken met stik-

stofregels, de klimaatcrisis, een oorlog die bouwmate-

rialen duurder maakt. Een heel uitdagende opgave.’ 

Bijbouwen is noodzakelijk, maar tegelijkertijd dus 

niet zo simpel. Hij ziet kansen in het splitsen van 

woningen, het verdichten van de stad en met name in 

het transformeren van kantoor- en bedrijventerrei-

nen. En hij denkt dat er winst te behalen valt in het 

versoepelen van bepaalde regelgeving. ‘We hebben 

een groot probleem en als we die miljoen huizen echt 

willen bouwen, kan dat niet zonder dat het ergens 

‘Ik werk dus 
eigenlijk mee aan 
huisjesmelkerij’

Wooncrisis Achtergrond



25profielen 157 - 2022 26

Vervoer was in de vorige wooncrisis cruciaal om men-

sen warm te maken voor wonen buiten de Randstad. 

‘De toegenomen mobiliteit maakte het in de jaren ’60 

mogelijk om verder van je werk en buiten de stad te 

wonen’, legt Martijn uit. ‘Daar zou je nu ook meer in 

kunnen doen. Denk aan een snelle treinverbinding 

Groningen-Amsterdam.’

Het grappige van Martijns afstudeerproject is dat hij 

werkt aan het herinrichten van een Haarlemse wijk 

uit de vorige woningnood, Schalkwijk, en dan speci- 

fieker de Boerhaavewijk. ‘Daar staan bijvoorbeeld 

oude schoolgebouwen, buurtcentra en bejaardenhui-

zen uit de jaren ’60 die inmiddels oud en vervallen 

zijn.’ Wonen in het groen was destijds het 

idee. ‘Maar de huizen die toen uit de 

grond zijn gestampt zijn alle-

maal galerijflats, in de polder.’ 

Weinig variatie dus, die nu 

juist gewenst is.

Als je zo’n wijk opknapt, 

moet je het in een keer 

goed doen vindt hij. Ook 

al is de woningnood ho-

pelijk tijdelijk, dat is geen 

reden om niet te zorgen voor 

goede voorziening, kwaliteit 

van leven, goede zorg en een duur-

zame aanpak. ‘Iedere keer weer materi-

aal verbruiken voor een tijdelijke opknapbeurt 

is helemaal niet duurzaam’, zegt hij. En ook belang-

rijk: de huidige bewoners moeten er kunnen blijven. 

‘In een wijk als Rotterdam Feijenoord knappen ze 

buurten op. Maar de mensen die je wilde helpen wor-

den de wijk uitgejaagd omdat het voor hen te duur 

wordt. Tja, zo kan ik ook een probleem oplossen.’

Het woonprobleem is supercomplex, weet hij als 

student ruimtelijke ontwikkeling: ‘Ruimte, stikstof, 

bureaucratie waar een project in vast kan lopen, vraag 

Luister bij het ontwikkelen altijd goed naar de groe-

pen die nú in een wijk wonen, is haar uitgangspunt. 

‘In Rotterdam zie ik dat er veel gesloopt wordt en dat 

er dure plannen voor terugkomen. Een wijk als de 

Afrikaanderwijk heeft heel veel identiteit. Ik ben bang 

dat die verdwijnt, terwijl zo’n buurt is opgebouwd 

door mensen die er wonen. Die mensen moeten er 

kunnen blijven wonen, samen met de nieuwe groep.’

De masterstudent: 
‘Bouw waar de mensen 
zijn, dan levert het echt 
iets op’

Thijs de Boer is deeltijd-masterstudent stedenbouw 

aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst van de 

HR. Naast zijn studie heeft hij een eigen bureau voor 

stedenbouw, VOIDS urbanism. Hij is optimistisch en 

pragmatisch: ‘Ik geloof dat je door slimme oplos-

singen tot een betere en dichtere leefomgeving kan 

komen: kansen stapelen.’

Met zijn bureau, dat hij in februari startte met Johan 

van Ling, alumnus van de Rotterdamse Academie, 

werkt hij in de praktijk mee aan de woonopgave, 

terwijl hij zich in zijn master in de theorie verdiept. 

‘Superinteressant!’, zegt hij. ‘Door de afwisseling 

tussen de master op de Academie en de praktijk 

leer je twee keer zo snel, zo kan ik mijn ideeën en 

concepten doorvertalen naar concrete acties.’ Thijs 

onderzoekt onder meer hoe de woonopgave een plek 

kan krijgen in bedrijvige gebieden, zoals het Merwe-

Vierhavengebied (‘M4H’). Op deze plek zijn bouwkun-

dige opleidingen van de HR heel actief en hebben ze 

een satellietlocatie. 

Hij is optimistisch over het oplossen van de woon-

crisis en het snel vergroten van de woningvoorraad, 

maar is tegen het bouwen in het landschap. ‘Zet in op 

en aanbod, doorstroom in de woningmarkt, infra-

structuur en de aantrekkingskracht van de Randstad. 

Er is geen losse ingreep die alles oplost maar een 

aaneenschakeling van verschillende elementen.’ Hij 

denkt wel dat de overheid meer moet doorpakken: ‘In 

de jaren ’60 werd er gewoon een strak beleid gevoerd 

over wat er moest komen en waar. De overheid claim-

de toen gewoon gebieden voor woningbouw, mis-

schien zou dat nu weer moeten gebeuren. De overheid 

is eigenlijk te laat en dat vraagt om extreme stappen.’

De stagiair:  
‘Burgers hebben veel 

lokale kennis, 
neem dat 

serieus’

Max van Klink, student 

ruimtelijke ontwikkeling, 

is bezig met zijn afstu-

deerstage bij een com-

municatieadviesbureau en 

hij houdt zich daar bezig 

met burgerparticipatie. ‘De 

wooncrisis moeten we samen 

oplossen.’

‘Het draait om de burger, zegt hij, ‘dus die moet 

ook serieus genomen worden.’ Hij ziet dat vaak mis-

gaan. Er is inspraak, maar terwijl de burger verwacht 

mee te mogen denken met het grote plan – wat voor 

woningen, waar komen ze? – blijkt-ie vaak alleen voor 

wat kleine thema’s nog een duit in het zakje te kun-

nen doen. ‘Bijvoorbeeld meedenken over de openbare 

ruimte’, legt hij uit. ‘Terwijl die burgers heel veel loka-

le kennis hebben, die de architect of de ontwikkelaar 

niet heeft. Neem de burgers dus serieus.’ 

verdichting op plekken waar het iets oplevert: bouw 

waar de mensen zijn. In de bestaande stad kan het 

bijvoorbeeld betekenen dat de voorzieningen ook 

beter worden voor de huidige bewoners.’ Hoe het niet 

moet? Thijs noemt de Zuidplaspolder in Gouda: ‘Daar 

wordt nu een plan gemaakt om 7.000 woningen te 

bouwen op 8 meter onder zeeniveau. Alle infrastruc-

tuur en voorzieningen moeten nog worden aangelegd. 

Wie betaalt dat?’ Onverantwoord bovendien om nog 

op zo’n lage plek te gaan bouwen, vindt hij. 

Verdichting van bestaande dorpen levert op: ‘Meer 

ontmoetingen, meer voorzieningen, investeringen 

in het openbaar gebied, transformatie van bestaand 

vastgoed. Ik vind het asociaal om in een land waar de 

ruimte al zo schaars is steeds een stuk landschap op 

te eten. De boer in de polder en de winkelier in het 

dorp zijn daar namelijk niet bij geholpen. Veel beter 

is het de problemen bij de wortel aan te pakken: Kun 

je een boer helpen met de transformatie van zijn 

erf, tegelijkertijd het landschap verbeteren en hem 

ondersteunen met een nieuw verdienmodel? Hoe kan 

verdichting van het dorp de financiële draagkracht 

van voorzieningen vergroten? De stad verbeteren en 

het landschap verrijken, dat zou mijn aanpak zijn.’

De afstudeerder:  
‘Inzetten op goede 
verbindingen zodat 
mensen buiten de 
Randstad kunnen 
wonen’

Martijn van de Kamp studeert af bij de gemeente 

Haarlem, waar hij zelf ook anti-kraak woont (zie 

p.18/19). ‘Van de jaren ’60 hebben we geleerd dat 

mensen buiten de stad gaan wonen als de mobiliteit 

maar goed geregeld is.’

AchtergrondWooncrisis
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Burgers kunnen profiteren van actief meedenken, 

omdat ze weten waar ze zelf behoefte aan hebben. ‘Zo 

zouden ze inspraak kunnen hebben in de te bouwen 

woningtypes,  en zo zorgen voor een betere door-

stroming.’ Een bijzondere vorm van participatie is 

het collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo). 

Daarbij is een groep burgers zelf projectontwikkelaar. 

‘Dat wordt steeds populairder, maar het is ook wel 

lastig, zo’n groep heeft veel kennis en tijd nodig, bin-

nen een  gemeente moet grond beschikbaar en betaal-

baar zijn, de bank moet een lening willen verstrekken. 

Het is niet voor iedereen weggelegd.’ Maar denkt hij, 

een toename van cpo-projecten  kan wel bijdragen 

aan meer variatie en zorgen voor woonvormen die 

er nu nog nauwelijks zijn. Een andere goede ontwik-

keling die hij opmerkt is het dubbelgebruik, bijvoor-

beeld een woongebouw waar een basisschool op de 

begane grond zit, of bouwen in gemengde gebieden 

van wonen en werken, zoals oude bedrijfsterreinen.

Alsnog ziet hij de wooncrisis als een ‘een heel grote 

puzzel in een klein land’. Hij juicht het toe dat er 

nu weer een ministerie voor Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening is. Dat de overheid in 2010 het 

ministerie had opgeheven en de taken had onderge-

bracht bij andere ministeries, met als gevolg minder 

aandacht voor thema’s als wonen, vindt hij een grote 

fout. ‘Ze moeten zich hier weer opnieuw in gaan be-

kwamen, er is veel specialistische kennis vertrokken, 

en ze moeten weer grip zien te krijgen op de praktijk. 

We hadden een heel goede planologiecultuur vanaf de 

jaren ’50 in de vorige eeuw, ontstaan om de toenmali-

ge woningnood op te lossen, tot eind jaren ’00. Die is 

om zeep geholpen.’ 

De eerstejaars:  
‘Niet speculeren met 
een mensenrecht’
Brett Klaassen, eerstejaars ruimtelijke ontwikkeling, 

ondervindt de wooncrisis aan den lijve, net als veel 

van zijn vrienden. ‘Je kunt stellen dat het recht op 

onderdak niet wordt nageleefd in Nederland.’

Hij vindt de politieke kant van de wooncrisis – en 

andere maatschappelijke problemen – het meest 

interessant. ‘Wonen is een grondrecht’, zegt hij, ‘en je 

moet niet kunnen speculeren met die grondrechten. 

Het recht op wonen kun je niet regelen met de vrije 

markt. De overheid moet deze markt reguleren, de 

overheid is de dienaar van de burgers en moet voor de 

burgers zorgen.’

Hij vindt het frappant dat er überhaupt huisjesmel-

kers bestaan, die dus vet veel geld verdienen aan 

iets dat een recht is. Hij noemt als voorbeeld Berlijn, 

waar succesvol actie is gevoerd tegen huisjesmelke-

rij. ‘Het beleid is het grootste probleem. Waarom is 

het bijvoorbeeld mogelijk dat buitenlandse beleggers 

hun geld beleggen in de Nederlandse woningmarkt? 

Wonen is een recht en geen verdienmodel.’

Dat het allemaal binnen een paar jaar is opgelost ziet 

hij niet gebeuren. In zijn opleiding heeft hij gezien 

dat het niet eenvoudig is om zomaar veel huizen bij 

te bouwen: ‘Je hebt te maken met factoren als infra-

structuur, stoepen en straten moeten een bepaalde 

breedte hebben, elk huis heeft anderhalve parkeer-

plek nodig; er gaat ook veel ruimte “verloren”.’ 

Wooncrisis

In beeld

TEKST: EDITH VAN GAMEREN

FOTO’S: FRANK HANSWIJK
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Maak kennis met de makers!

Speakers van gerecycled plastic  
Paul Bogaers 
Op de havo had hij al een passie voor 

techniek én was hij graag creatief bezig. 

Tel daarbij op een grote belangstelling voor 

recycling, en de speakers van Paul Bogaers 

zijn een logische uitkomst van deze som. En 

het maakt ook dat de vierdejaars industrieel 

product ontwerpen zich op die opleiding als 

een vis in het water voelt.

‘Op de middelbare school bouwde ik 

computers enzo. Mijn liefde voor recycling 

gaat ook al terug naar de havo waar we een 

workshop hadden van Precious Plastic en zelf 

konden werken met een kleine lokale plastic-

recyclingmachine.’

In het eerste jaar van zijn opleiding kreeg zijn 

klas de opdracht dakpannen te ontwikkelen 

van gerecycled plastic. ‘Dat was bij het 

bedrijf Unibrick en ik vond het zo gaaf dat 

ik nog een paar keer terug ben geweest en 

zelf iets wilde maken. Door nog een andere 

interesse – audio – kwam ik op het idee van 

deze speakers.’ 

Tijdens het maakproces kwam Paul erachter 

dat het heel tof was als ze licht doorlaten, en 

daarvoor plaatste hij leds aan de binnenkant. 

Alle speakeronderdelen komen uit oude 

speakers en een oude tv, van vrienden en 

kringloopwinkels. Doordat de naden niet zijn 

gelijmd maar aan elkaar gesmolten, kan de 

hele behuizing opnieuw gerecycled worden, 

want het is allemaal van hetzelfde materiaal. 

Paul is momenteel aan het onderzoeken of hij 

meerdere sets kan produceren en verkopen.

Tavelo in Metamorfosi 
Sven Wenting
Sven Wenting vond het op het vmbo al 

leuk om in de houtwerkplaats te werken, 

en op de open dag van het Hout- en 

Meubileringscollege was hij meteen verkocht. 

Op die school maakte hij kennis met fineer 

en vond dat helemaal geweldig. ‘Eerst sneed 

ik alles met de hand, maar later leerde ik de 

lasersnijder kennen.’ 

De lasersnijder die zijn vader aanschafte 

kwam goed van pas toen Sven het idee 

bedacht voor zijn afstudeerwerkstuk. 

Geïnspireerd op schilderijen die je van 

twee kanten kunt bekijken waarbij je twee 

verschillende voorstellingen ziet, én op het 

werk van grafisch kunstenaar Escher. ‘Ik 

dacht het wordt óf niks, óf supergeweldig, 

maar ik vind het sowieso leuk om te maken’, 

zegt hij.

Er gingen echt honderden uren handwerk in 

zitten, maar het resultaat ís supergeweldig. 

Dat merkten ook zijn docenten op, die hem 

afvaardigden naar beurzen als Design  

District en de Salone del Mobile in Milaan. 

Hij won verschillende prijzen met zijn unieke 

‘Tavelo in Metamorfosi’. Zijn werk kwam in 

verschillende bladen.

Hij zit nu in zijn vierde jaar van de 

opleiding ondernemerschap en retail 

management op de HR, waar hij zich in de 

commerciële kant verdiept. Met zijn bedrijf 

Sordile vertegenwoordigt hij ook collega-

meubelmakers. ‘Het is zonde als hun unieke 

werk niet gezien wordt’, zegt hij. 

Hij wil na zijn studie zeker doorgaan met 

ondernemen. Ook als hij daar niet meteen 

zijn brood mee verdient. ‘Ik zoek er gewoon 

een baan naast. Ik haal hier zoveel plezier 

uit.’ Ondernemen en maken, hij houdt van 

allebei: ‘Ik gebruik de vakantie om zelf weer 

dingen te maken, ik heb mooie ontwerpen op 

de plank liggen.’

De tafel van Sven is te koop voor 14.000 euro. 

Sordile.com

Sun-themed side table  
Fleur Moerenhout 

Lumifelt Two 
Bram van de Lagemaat

Fleur Moerenhout begon met de richting 

‘autonome kunst’ op de Willem de Kooning 

Academie toen ze pas 17 was. ‘Ik kwam 

net van de middelbare school en dat was 

nogal heftig. Ik had het gevoel dat ik weinig 

leerde, weinig begeleiding kreeg. Dat hoort 

een beetje bij die opleiding en bij sommige 

andere studenten past dat ook gewoon heel 

goed. Vanaf het tweede jaar voelde ik me er 

niet meer echt fijn.’

Ze besloot een tussenjaar te nemen, zat een 

half jaar in Mexico en besloot terug te gaan 

naar de Willem de Kooning, maar dan naar 

de tweejarige Ad-opleiding arts & crafts. ‘Ik 

vond het een geweldige opleiding: kleiner én 

met meer begeleiding. Doordat ik al een deel 

van de opleiding autonoom gedaan had, had 

ik qua conceptueel denken een voorsprong. Ik 

bleek achteraf toch veel geleerd te hebben.’

Vorig jaar is Fleur afgestudeerd en nu maakt 

ze zowel toegepaste kunst als conceptuele 

kunst. ‘Mensen slaan conceptuele kunst vaak 

hoger aan, maar ik vind het ambachtelijke 

een beetje ondergewaardeerd. Ik vind het 

allebei leuk en juist de combinatie is fijn.’

De meubels en decoratie die ze maakt, 

ontstaan intuïtief. Het tafeltje op de foto 

heeft ze opgeknapt en beschilderd, met als 

basis een tekening die ze eerder maakte. ‘Ik 

werk veel met symboliek, zoals de zon die 

staat voor warmte, kracht, energie. Ik ben 

ook geïnteresseerd in volkskunst uit Zuid 

Amerika of van de Aboriginals, dat zie je er 

ook in terug.’

De tafel is onlangs verkocht; voor meer werk: 

Fleurmoerenhoutart.com

Brams grootste plezier ligt in dingen maken, 

vandaar dat hij na een paar maanden 

‘gillend wegrende’ van de TU Delft. De 

opleiding industrieel ontwerpen daar is 

veel theoretischer dan industrieel product 

ontwerpen op de HR, waar hij inmiddels in 

het vierde jaar zit.

Zijn eigen lampenlijn met de naam 

‘Bruut’d’ begon bij zijn vader, die een zaak 

in projectinrichting heeft. ‘We kwamen 

toevallig het materiaal PET-vilt tegen en hij 

had lampen nodig voor een project. Hij vroeg 

of ik iets kon ontwerpen.’ Zo geschiedde en 

de eerste ‘Lumifelt’ was geboren. 

Het materiaal is interessant: het is vilt-

achtig, en bestaat voor een groot deel uit 

gerecyclede PET-flessen. Hij deed research 

naar het materiaal – wat kun je ermee, is het 

goed verkrijgbaar - en maakte een ontwerp. 

‘Ik keek om me heen’, zegt hij, ‘wat zijn de 

trends, wat wordt veel verkocht?’

Bruut’d heeft nu zes modellen die in 28 

kleuren verkrijgbaar zijn. Bram laat ze 

maken bij een andere ondernemer die een 

snijmachine heeft en een voorraad van het 

materiaal. Samenwerken met anderen vindt 

hij een van de leuke dingen van ondernemen. 

Zo is de Lumifelt Zip een co-productie met 

het lichtbedrijf Yuugn. Hij hoopt meer 

samenwerkingen te kunnen aangaan met 

projectinrichters en architecten. ‘Doordat 

we zoveel kleuren kunnen leveren en ik zelf 

ontwerp, kunnen we ook maatwerk maken en 

bijvoorbeeld aansluiten bij een huisstijl.’

Zijn producten zijn inmiddels op een paar 

plekken te koop. ‘Mijn studie staat voorop, 

maar daarnaast werk ik volle bak aan mijn 

bedrijf’ zegt hij. ‘Na mijn studie wil ik er 

in elk geval een dag in de week mee bezig 

blijven.’ 

De Lumifelt-lampen zijn te koop vanaf 109 euro. 

Bruutd.nl

In beeld
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Ongeveer de helft van de Hogeschool 
Rotterdam-studenten leent geld bij 
de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 
De schuld die je nu opbouwt, wordt 
– tot alles is afbetaald – in mindering 
gebracht op het hypotheekbedrag dat 
je later mag lenen om een huis te kopen. 
‘Door het leenstelsel kun je geen huis 
meer kopen’, hoor je regelmatig. Klopt 
dat?

Studieschulden zijn niks nieuws. Ook studenten die 

een basisbeurs kregen konden bijlenen. De voorwaar-

den waren toen minder gunstig: je moest de schuld 

met hogere maandbedragen binnen vijftien jaar te-

rugbetalen.

In het leenstelsel (dat in september 2015 is ingegaan) 

krijg je geen basisbeurs, maar mag je onder gunstige 

voorwaarden lenen: aflossen kan in 35 jaar en het 

maandbedrag is lager. 

Een schuld van 10 duizend euro betekent een maxi-

male hypotheek die 10.250 euro lager is. Iedere ge-

leende euro zorgt dus voor een lening van ongeveer 

een euro minder. 

Schuld verzwijgen?
Als je elke euro nodig hebt om je droomhuis – of 

überhaupt een huis - te kunnen bemachtigen is 

er een ‘oplossing’: je kunt je schuld verzwijgen. 

Studieschulden zijn namelijk niet bekend bij het 

Bureau Kredietregistratie (BKR), anders dan alle an-

dere schulden. 

Een geldverstrekker moet rekening houden met je in-

komen. Als jouw maandlasten te hoog zijn, doordat je 

bijvoorbeeld een schuld aan het afbetalen bent,  

kun je misschien je hypotheek niet betalen en kom je 

mogelijk in de problemen. Die regels zijn er dus om 

je te beschermen en bij het BKR checken de geldver-

strekkers of de huizenkopers niets verzwijgen.

Maar over studieschulden kun je dus liegen. ‘Doe het 

niet’, zegt financieel specialist Karin Boog van Eigen 

Huis. Het is fraude en het kan allerlei gevolgen heb-

ben. In principe kunnen geldverstrekkers zelfs in één 

keer de hypotheek opeisen als ze erachter komen. ‘Al 

heb ik nog nooit gehoord dat dat is gebeurd.’

Maar dan nog: als je in de problemen komt, kan een 

geldverstrekker het hard spelen. Wie een studie-

schuld verzwegen heeft, hoeft niet op mededogen te 

rekenen. Ook de Nationale Hypotheekgarantie (hulp 

bij betalingsproblemen voor huizen tot 355 duizend 

euro) vervalt dan.

Geldverstrekkers eisen overigens steeds vaker van 

hun klanten dat ze inzicht geven in de hoogte van 

hun studieschuld bij DUO. Daar was ook ophef over in 

de Tweede Kamer, maar het valt moeilijk te voorko-

men.

Huizenprijzen groter probleem
Overigens lijken de hoge huizenprijzen een gro-

ter struikelblok bij het kopen van een huis dan een 

eventuele studieschuld. Zo snel als de huizenprijzen 

de afgelopen jaren zijn gestegen, kon je amper geld 

lenen bij DUO. Met het stijgen van de hypotheekren-

te lijkt de markt iets minder oververhit te raken. Of 

het effect groot genoeg is om starterswoningen weer 

enigszins bereikbaar te maken voor afgestudeerden, 

moet nog blijken. 

36

‘Wie een studieschuld 
verzwegen heeft, hoeft 
niet op mededogen te 

rekenen’

Hoe zit dat?

Achtergrond

TEKST: HOP/TOSCA SEL

Kan ik ooit nog een 
huis kopen als ik een 
studieschuld heb?
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Praktisch

TEKST: RUTGER QUAY

FOTO’S: LEVIEN WILLEMSE

Een kamer vinden, 
hoe doe je dat?

Praktisch

Ja: er is een enorme schaarste en krapte op de (studenten-)
woningmarkt. Dat maakt het zoeken naar een fijne 
studentenkamer ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Hotel 
Mama is fijn, maar uiteindelijk wil je toch op je eigen benen 
staan. Profielen geeft antwoord op de meestgestelde vragen.

Oké, waar vind ik in godsnaam een 
studentenkamer?
De belangrijkste tip is: schrijf je in bij studenten-

huisvesters. In Rotterdam is Stadswonen de groot-

ste. Bij deze huisvester, en alle studentenhuisvesters 

in Nederland, is de periode waarin je ingeschreven 

staat van groot belang. De gemiddelde wachttijd voor 

een studentenkamer in Rotterdam is 15 maanden. 

Inschrijven bij Stadswonen kan vanaf 17 jaar, bij SSH 

(landelijk actief, ook in Rotterdam), vanaf 16.

Voorrang krijg je op twee voorwaarden: als je meer 

dan twee uur reizen van je studie woont of als je een 

medische verklaring kan overleggen. Je mag alleen 

bij Stadswonen huren als je in Rotterdam studeert. 

Negen maanden na je afstuderen moet je de kamer 

verlaten. Ook bij SSH moet je rekening houden met 

tien maanden wachttijd voor een kamer en twee jaar 

voor een woning.

Je kunt je geluk ook op de particuliere woningmarkt 

beproeven. Dat is niet zonder risico. Partijen zoals 

Stadswonen zijn gebonden aan overheidsregels. De 

huur mag niet hoger zijn dan de ‘liberalisatiegrens’ 

– in 2022 bedraagt die 763,47 euro per maand. Maar 

in die particuliere markt geldt de ‘liberalisatiegrens’ 

niet, waardoor de verhuurder in theorie mag vragen 

naar wat de gek ervoor geeft. Voel je de pijn in je por-

temonnee al? 

Bij een particuliere huisbaas moet je meestal een of 

meerdere maanden borg betalen. Ook hanteren de 

meesten een inkomenseis: je moet aantonen dat je 

genoeg geld verdient om de huur te betalen óf iemand 

hebben die garant voor je wil staan. 

Ik kan best meer betalen dan die 
763,47 en particulier huren is een 
optie. Waar moet ik beginnen?
Zéker in de particuliere sector geldt: via-via heb je 

de beste kansen. Verhuurders verhuren kamers en 

woningen graag aan betrouwbare partijen: jij leent 

toch ook liever iets aan iemand die je al kent? Als een 

huurder uit een kamer of appartement vertrekt en 

een nieuwe huurder aandraagt, is de verhuurder vaak 

geneigd om deze kandidaat te accepteren. 

Een groot netwerk loont. Laat aan iedereen – je ou-

ders, vrienden, oma en scharrel – weten dat je op zoek 

bent. Deel je oproep rijkelijk op social-mediakanalen 

en zet je oproep op ‘openbaar’, zodat iedereen je be-

richt kan lezen. 
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waarbij je de tegenstander knock-out moet slaan. 

Knoop met iedere huisgenoot een kort gesprekje aan 

en toon ook interesse in hen.

Meestal ontvang je binnen grofweg een week goed of 

slecht nieuws. Na jouw komst volgt er ‘huisberaad’. 

Neem een afwijzing niet persoonlijk en geef niet op, 

in het volgende huis klikt het misschien wel.

Ik háát mensen. Kan ik een kamer fixen 
zonder sociaal gedoe?
Zeker, maar dat kost je een rib uit je lijf. Populair is 

bijvoorbeeld The Student Hotel aan de Oostzeedijk 

in Kralingen. Deze formule is geliefd bij buitenlandse 

studenten die een aantal maanden huisvesting nodig 

hebben. Als je naar de prijzen kijkt, snap je dat direct: 

een maand huren in het ‘hotel’ kost 1.410 (!) euro per 

maand. Dan heb je een kamer(tje) van 20 vierkante 

meter en een inpandige gym. Een andere aanbieder is 

Haavn in hartje Roffa. Die – eveneens gemeubileerde  

– kamers zijn beter te betalen: de prijs varieert van 

615 tot 750 euro per maand, exclusief servicekosten 

en gas, water en licht. 

Dus een particuliere huurder mag 
2.000 euro per maand vragen voor 
een bezemkast?
In theorie wel, in praktijk niet. Ook als je particulier 

huurt, kun je een verlaging van de huurprijs af-

dwingen door het zogeheten puntenstelsel waarbij 

een woning punten krijgt punten voor oppervlak 

en voorzieningen en minpunten voor gebreken. 

Studentenvakbond STUUR heeft een tool op haar 

website waarmee je simpel kunt uitrekenen hoe-

veel punten jouw huis of kamer waard is. Betaal je 

te veel voor wat je krijgt? Dan kun je onder bepaalde 

omstandigheden een huurverlaging afdwingen. Ook 

kan STUUR je juridisch bijstaan in een conflict met je 

huisbaas over de hoogte van de huur. 

Ook zijn er veel Facebookgroepen waarin studenten-

kamers en appartementen worden aangeboden, zoals 

de populaire groepen ‘Woning huren in Rotterdam 

(vraag/aanbod)’ en ‘Kamers, studio's en appartemen-

ten in Rotterdam’. Het voordeel én het nadeel van 

deze groepen zijn dat ze populair zijn: er is veel aan-

bod, maar ook concurrentie van andere (potentiële) 

huurders. Bij deze groepen moet je bovendien goed 

opletten: er zijn veel oplichters actief die je gouden 

bergen beloven en je een borg laten betalen voor een 

huis dat niet bestaat. Teken het contract pas nadat je 

de woning gezien hebt.

Reageer je ergens op? Veel studentenhuizen vinden 

het belangrijk dat je in je reactie duidelijk maakt wie 

jij bent: waar kom je vandaan, wat zijn je (gekke) 

hobbies, wat eet je graag, wat doe je graag in je vrije 

tijd? Geef een korte samenvatting van wie jij bent, dat 

vergroot je kansen. 

Ik heb gereageerd op een kamer en  
nu ben ik uitgenodigd voor een 
‘hospi’. HELP!?
Gefeliciteerd! Dat betekent dat je door de eerste 

selectie heen bent. Op een hospiteeravond (‘hospi’) 

nodigen de huidige bewoners potentiële huisgenoten 

uit. Veel studentenhuizen kennen (ongeschreven) 

hospiteerregels: soms vragen ze je je lievelingsdrank 

mee te nemen, of de knuffel waarmee je sliep als kind. 

De belangrijkste lessen: wees jezelf en laat je niet 

gekmaken. De andere kandidaten zijn óók zenuwach-

tig. Het is natuurlijk concurrentie, maar probeer ze 

niet te overtreffen en laat iedereen netjes uitpraten. 

Er is weliswaar competitie – iedereen wil dezelfde ka-

mer -, maar de hospiteeravond is geen bokswedstrijd 

‘Teken het contract 
pas nadat je de woning 

gezien hebt’

Die ‘aardige’ huisbaas loopt opeens  
’s nachts door het huis. Mag dat?
Als huurder heb je rechten en plichten. Wettelijk heb 

je twee plichten: je moet de huur op tijd betalen én je 

moet je ‘gedragen als een goede huurder’. Dat is een 

breed begrip, waaronder bijvoorbeeld valt dat je toe-

gang geeft tot het huis voor onderhoud (overdag, en 

dus niet ’s nachts). Er hoort ook bij dat je zelf ‘kleine 

klusjes’ in huis uitvoert en geen (opzettelijke) over-

last geeft. Je kunt dus beter niet vijf dagen per week 

een rave organiseren.

De huisbaas heeft drie plichten: de woning moet 

onderhouden worden, jou ‘huurbescherming’ bieden 

(een wollige term voor de regel dat hij/zij jou niet 

zomaar op straat mag zetten) en het belangrijkste: 

de verhuurder moet ‘rustig woongenot’ bieden. Als jij 

overlast hebt van iemand, dan moet de huisbaas dat 

oplossen. Als er schimmel in de badkamer zit, dan 

moet de huisbaas dit repareren: het tast jouw ‘genot’ 

aan. 

Er zit inderdaad óveral schimmel, maar 
de huisbaas fixt het niet. Wat nu!?
Trek aan de bel! Want, zoals gezegd: ook jouw huis-

baas heeft plichten. Studentenvakbond STUUR kan je 

voorzien van juridisch advies en bijstaan in een con-

flict. Ook de afdeling studentenwelzijn van de HR kan 

je helpen, ook met bijvoorbeeld een renteloze lening 

als je – door een hoge huur of andere problemen – de 

huur niet meer kan betalen. 

Ook is sinds kort het ‘huurteam’ actief in zes 

Rotterdamse wijken: Oud-Mathenesse, Carnisse, 

Oud-Charlois, Tarwewijk, Bloemhof en Hillesluis. Het 

huurteam geeft je gratis advies met betrekking tot het 

betalen van te veel huur of achterstallig onderhoud. 

En dat loont: een huurder betaalt gemiddeld 156 euro 

per maand te veel aan huur. Daar kun je de nodige 

boodschappen of drankjes van doen. 

Gratis tip: leg álle afspraken en gesprekken die je hebt 

met je huisbaas vast op papier. Bel je huisbaas niet, 

maar app of mail hem/haar. Want in een conflict met 

je huisbaas kan bewijs op papier immers niet liegen.  

Hier vind je 
de tool van 

STUUR

Hier vind je  
de hulp die de 
HR kan bieden

Hier vind je 
het Huurteam

Een kamer huren, hoe doe je dat?
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Het Panel

TEKST: JOS VAN NIEROP 

ILLUSTRATIES: DEMIAN JANSSEN 

Ilse Stokman
Student bedrijfskunde

‘Ik vind het een gewaagde stelling. 

Naast het feit dat de keuze altijd 

bij de student zelf moet blijven, 

zie ik vooral veel beren op de weg. 

De kosten zijn voor veel studenten 

en ouders niet op te brengen, 

en zeggen dat alle studenten dit 

moeten gaan doen, geeft in mijn 

ogen alleen maar meer sociale 

druk. 

Die zelfstandigheid komt niet 

alleen voort uit op jezelf wonen. 

Iedere student en ieder individu 

heeft andere dingen nodig om zich 

te ontwikkelen. Ik ben het dan ook 

zeker niet eens met deze stelling.’

Judith Vennix
Programmamanager blended 

learning

‘Als op jezelf gaan wonen een 

betaalbare optie was, dan was 

ik het er helemaal mee eens. 

Dan zou op kamers gaan een 

mooie manier zijn om meer 

zelfstandigheid te krijgen en 

daarmee te leren omgaan, zonder 

dat er echt zware (financiële) 

verantwoordelijkheden bij komen. 

Maar bij de huidige kamerprijzen 

worden studenten, als ze 

zelfstandig gaan wonen, 

gedwongen om naast een stevige 

studieschuld ook nog een 

behoorlijke baan op hun schouders 

te nemen, omdat het anders niet 

te betalen is. Daarmee leidt het 

vaak tot veel stress, en indirect tot 

studievertraging.’

Zeyad Al Mumar
Student bedrijfskunde

‘Het is een persoonlijke keuze 

om tijdens je studie wel of niet 

op jezelf te gaan wonen en niet 

zozeer een MOETEN voor iedere 

student. In sommige gevallen 

kan het natuurlijk niet anders, 

als je heel ver weg woont van de 

instelling waar je gaat studeren, en 

reizen niet te doen is. 

Ik denk ook dat je als student de 

voor- en nadelen van zo’n besluit 

goed moet afwegen. Misschien 

is op kamers gaan te duur of 

te eenzaam. Maar je kunt ook 

juist meer sociale contacten 

krijgen omdat je veel vrienden 

in de nieuwe stad maakt en een 

zelfstandig leven kunt leiden, 

wat goed is voor je persoonlijke 

ontwikkeling. Uiteraard is geen 

enkel besluit fout. Kijk als student 

wat de beste optie voor je is.’

Ed Meesters
Docent social work

Als docent aan de deeltijd-

opleiding vind ik dit een moeilijke 

stelling om op te reageren. 

Er is veel verschil in thuissituaties, 

en daarom is het voor mij ook 

een te polariserende stelling. 

Daarnaast is er niet altijd 

studentenhuisvesting, financiële 

ruimte et cetera.

Ik vond het natuurlijke proces bij 

mijn dochter erg mooi:

1. In Leiden studeren, maar thuis 

wonen, weekendbaan en sport 

aanhouden.

2. In Leiden studeren, weekend-

baan stoppen, oriënteren op 

wonen, af en toe bij vrienden 

verblijven.

3. In Leiden studeren en wonen,  

weekenden thuis, de sport-

competitie afmaken.

4. In Leiden studeren en wonen, 

daar hobby’s zoeken en een 

baantje, regelmatig thuiskomen.

Zo’n proces mét mogelijkheden en 

zonder druk gun ik iedereen. 

Joan Nunnely
Docent superdiversiteit RAC

‘Ik ben van mening dat het 

heel gezond is dat studenten 

op zichzelf kunnen en mogen 

wonen. Het moet wel haalbaar 

zijn qua financiële middelen. 

Voor ouders is het belangrijk dat 

je afspraken kunt maken over 

vrijheid als studenten nog thuis 

wonen, ook qua relatie. Je moet 

met elkaar als familie andere 

structuren ontwikkelen. Voor het 

emancipatieproces is het gezond 

als jongeren zich in een eigen 

omgeving kunnen ontwikkelen.’

42

‘Je moet met 
elkaar als familie 

andere structuren 
ontwikkelen’

De laatste jaren zien we dat jongeren op latere leeftijd uit huis 
gaan. Logisch wel, woningen zijn lastig te vinden en stufi is geen 
vetpot. Maar wat betekent dat voor je ontwikkeling? Mis je niet 
iets belangrijks, qua zelfstandigheid en volwassenwording? We 
legden ons Profielen Panel de stelling voor: ‘Elke student zou 
tijdens zijn opleiding op zichzelf moeten gaan wonen’

De stelling:
Elke student zou op 
kamers moeten wonen
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Het Panel



 Met een dekentje op de bank, de katten ernaast, en 

een goede film of serie aan. Of lekker in de tuin met 

de zon op je gezicht en een boek in je handen. Mijn 

batterij laadt op wanneer ik even lekker kan ontspan-

nen. En dat doe ik bij voorkeur thuis.

 Een half jaar na de start van mijn studie brak het 

coronavirus uit. Mijn studententijd en de periode in 

mijn leven waarin ik zou gaan feesten en avontu-

rieren werd mij - en alle andere studenten - afgeno-

men. Maar de lockdown zorgde er ook voor dat ik ben 

gaan nadenken over wat voor student ik ben en wil 

zijn. Terwijl ik ten tijde van de avondklok op sociale 

media studiegenootjes over straat zag sneaken om 

iedere avond los te gaan, zat ik met mijn neus in een 

Netflixserie. Waar zij moeite hadden met de lock-

down, vond ik er juist mijn draai. 

 Dat maakte mij eerst een beetje onzeker. Ik wilde 

immers ook overal bij zijn en cool gevonden worden, 

en geen ‘saaie huismus’ zijn. Was ik wel ‘normaal’?

 Maar die onzekerheid is voorbij. Het is gewoon een 

levensstijl die bij mij past. Net zoals het leven van een 

feestbeest weer bij andere mensen past. Op sociale 

Het leven van een huismus: saai?
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media zie je trouwens steeds meer beelden van in-

fluencers die laten zien dat zij het ook fijn vinden om 

thuis rond te hangen. Het wordt dus steeds minder 

een taboe. En daar ben ik als huismusje enorm blij 

om. 

 Ik geniet van alleen thuis zijn, en ben verre van 

eenzaam. Ik werk in een bioscoop, dus bijna wekelijks 

ga ik met collega’s naar de film of een drankje doen. 

Daarnaast heb ik heel leuke medestudenten en zie ik 

mijn vrienden ook nog tussendoor. 

 Wat ik na de coronatijd heb geleerd is om mijn 

grenzen aan te geven. Als ik moet opladen vertel ik 

dat gewoon. En trek ik me terug in mijn huisje. 
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