
Helmi van den Berg ontvangt mij hartelijk in 
haar ruime flat op de negende verdieping in 
Amsterdam-Noord. Helmi zit sinds het 
voorjaar in het ontvangstcomité van 
woongemeenschap de Roef en coördineert 
de kennismaking. Zij vertelt over de werving 
van nieuwe bewoners.  

De woningen en de gemeenschappelijke 
ruimte 't Kraaiennest liggen bovenin het hoge 
flatgebouw. De bewoners betalen met elkaar 
de huur voor de gemeenschappelijke ruimte 
aan woningstichting Rochdale. 

Het beste van twee werelden
Helmi woont nu drie jaar in de groep en 
ervaart het wonen in de Roef als het beste 
van twee werelden. Dat geldt voor de plek: in 
de stadse ontwikkeling van Amsterdam-
Noord met steeds meer voorzieningen en 
drukte én met de rust en ruimte van het 
groene Waterland op loopafstand, met leuke 
dorpjes zoals Durgerdam en de dijk langs het 
IJsselmeer. 

En het geldt ook ook voor het wonen zelf: 
een woning helemaal voor jezelf met alle 
privacy in een klein ‘flatdorp’ met verbinding 
en activiteiten. Wat Helmi aantrekt in de 
groep is de diversiteit aan mensen, zowel qua 
leeftijd als achtergrond. Die ‘mooie melange 
die niet gauw verveelt’ maakt de Roef 
levendig en versterkt ook het dorpse gevoel.

Al sinds 1992
De Roef bestaat als groep al sinds 1992. 
Momenteel wonen er 7 paren en 14 
alleenstaanden. Kort geleden vierde 
medeoprichter Threes Hemelaar haar 92e 
verjaardag. Zij woont er nog steeds met haar 
man Nico van 95; samen zijn zij de oudste 
bewoners van de woongemeenschap. 

Zelf zorgen voor nieuwe bewoners
Maar een aantal jaren geleden kwamen er in 
korte tijd nogal wat woningen leeg. Toen 
heeft de groep een wachtlijst aangelegd van 
mensen die indien nodig meteen op het 
aanbod van een woning zouden kunnen 
ingaan. De groep mag namelijk zelf de 
voordracht doen bij de woningstichting voor 
potentiële bewoners die voldoen aan de 
inkomenseisen.  

----------
De groep is actief gaan adverteren 
op Woongroep.net, het vraag en 
aanbod prikbord voor 
woongemeenschappen

De manier van werven is geleidelijk 
ontwikkeld. Eerst kwamen er bij advertenties 
in de plaatselijke krant voornamelijk reacties 
van mensen die alleen maar een woning 
zochten. Dat leverde veel teleurstellingen op 
en geen nieuwe bewoners. 

Bewuste keuze
Daarom is de groep actief gaan adverteren op 
Woongroep.net, het vraag en aanbod 
prikbord voor woongemeenschappen. Ook 
streeft De Roef naar de werving van jongere 
(50 t/m 65 jaar) bewoners om de groep 
vitaal en actief te houden. Dat staat nu ook 
expliciet in de advertentie. Zo krijg je een 
eerste selectie van mensen die bewust 
kiezen voor een woongemeenschap en 
kennis willen maken met de Roef. 

Eerste verkenning
Met deze mensen neemt Helmi contact op 
voor een eerste wederzijdse schriftelijke 
verkenning. ‘Eigenlijk gaat de werving daarna 
vanzelf’, vertelt Helmi. ‘Bij de verdere  
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kennismaking met belangstellenden gaan we 
bij alle stappen na hoe iemand zou mengen 
in de groep, en hoe ze kijken naar 
wederzijdse betrokkenheid en goed 
nabuurschap. Je wilt weten of iemand 
voldoende gaat bijdragen aan de continu teit 
van de groep. En je wilt dat zo vroeg 
mogelijk aan beide kanten duidelijk krijgen. 
Vanwege de continu teit blijft leeftijd wel 
altijd belangrijk.’

De Roef gaat niet over één nacht ijs
Als iemand na het schriftelijk contact 
enthousiast blijft, organiseert Helmi een 
eerste kennismaking met het 
ontvangstcomité. Dat is meestal op 
vrijdagmiddag omdat belangstellenden dan 
aansluitend meteen op de wekelijkse borrel 
met meerdere bewoners kennis kunnen 
maken. 

Al bij dit eerste kennismakingsgesprek 
probeert de Roef het wederzijds gesprek met 
de belangstellende op gang te brengen. Het 
ontvangstcomité zit bij voorkeur met de 
kandidaat om de ronde tafel, zodat er 
gemakkelijker een gezellig en gelijkwaardig 
gesprek ontstaat, waarin ook de nodige 
informatie wordt uitgewisseld. 'We willen 
geen ‘verhoor’ door een commissie achter 
een tafel.' 

Graadmeter
Vanaf het begin maakt de groep duidelijk dat 
een actieve deelname aan de vergaderingen 
en activiteiten van de Roef vanzelfsprekend 
is. Vervolgens is het een zaak van voelen, 
praten en kijken hoe iemand bij de groep 
past. Inzet en aanwezigheid op de borrels of 
andere activiteiten zijn daarbij een 
belangrijke graadmeter. 

Als de groep na kortere of iets langere tijd 
het idee heeft dat iemand om wat voor reden 
dan ook toch niet past, kan ze afzien van 
nadere kennismaking. En datzelfde geldt ook 
voor de belangstellende. 

Op de wachtlijst
Op de wachtlijst staan uiteindelijk de 
kandidaten waarbij is gebleken dat het van 
beide kanten ‘klikt’. Er is wel een volgorde 
maar deze wordt door de groep niet strikt 
gehanteerd. Doordat het hele 
kennismakingstraject ook simpelweg 
‘praktijkervaring’ is, heeft de Roef een goed 
beeld van de mensen op de wachtlijst. Zowel 
van de wederzijdse betrokkenheid als de 
beschikbaarheid. Dat is heel fijn als er - al dan 
niet onverwachts - een woning vrijkomt.

Art Touw

De oudste en jongste bewoners van 
De Roef  in Amsterdam-Noord. 


