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"Toen dacht ik: zie je. Het cement is echt verdwenen.  

En daarom steken mensen hun middelvinger op" 
 

Gert Dijkstra (53) 
Zelfstandig adviseur bij Akina. Daarvoor acht jaar ervaring in wijken als manager 

Woonservice bij Eigen Haard. 

Werkte met De Bakkerij aan het format Samen Schoon, om bewoners hun gemeenschappelijke ruimte in 
zelfbeheer te laten nemen. 

Gert Dijkstra is een man van grote visies en ideeën. In zeven jaar zette hij bij woningcorporatie 

Eigen Haard leefbaarheid op de kaart. Hij tuigde een hele afdeling op met medewerkers die tot 

taak hebben om weer verbinding tot stand te brengen tussen bewoners. Verbinding in de buurt, 

het is een missie geworden voor Dijkstra. Nu werkt hij als zelfstandige onder de naam Akina aan 

nieuwe vormen van samenwerking tussen professionele instellingen en bewonersorganisaties. 

Middelvinger 

“Het is een persoonlijke drive. Ik was altijd al een onconventioneel denker, toen ik achttien was 

dacht ik nog veel onconventioneler. De hele wereld moest eigenlijk vierkant worden. De 

handelsrelaties moesten anders, de wetgeving moest anders.” Gedurende de jaren merkte hij 

verharding op in de samenleving. “En ik dacht, wat is er aan de hand? Ik rij op de A2, blijf iets te 

lang op de linker baan hangen, een Porsche wil voorbij. En als ik opzij ben gegaan en naar links 

kijk zie ik een man in net zo’n pak als ik die zijn middelvinger opsteekt.” Gert sprak over de 

verruwing met anderen, maar meestal was de reactie: ‘joh, dat is van alle tijden, in de jaren vijftig 

gingen mensen in de buurt gewoon met elkaar op de vuist’. 

Vandalisme 

Hij googelde erop los en vond online een vertrouwelijk politierapport uit 2008 dat nu niet meer te 

vinden is. “Het was een intern rapport over het aantal strafzaken als gevolg van vandalisme 

tussen 1950 en 2005. En dat was veertien keer meer in 2005, gecorrigeerd voor andere 

regelgeving, aantal inwoners enzovoort. Veertien keer meer! Toen dacht ik: zie je. Het cement in 

de samenleving is echt verdwenen. En daarom steken mensen middelvingers op.” 



Hij maakte een carrièreswitch om iets aan dat cement te doen, en kwam van Pro Rail terecht bij 

bij Eigen Haard in Amsterdam. Bewoners moeten weer het heft in eigen hand nemen en het 

samen doen, vindt Gert, en de woningcorporatie heeft de taak om dat te stimuleren en te 

faciliteren. 

“De pilot was in een van de vuilste portieken met 
kwetsbare huurders die langs elkaar heen leefden.” 

Samen schoonmaken 

Eén van de manieren om dat te bereiken is het format Samen Schoon, dat Gert ontwikkelde met 

De Bakkerij. Bewoners kunnen via dat format weer hun eigen portiek of galerij gaan 

schoonhouden. Nu regelt de woningcorporatie dat vaak voor bewoners, die daar ook voor 

betalen. Als bewoners het weer zelf doen dan is dat niet alleen financieel voordeliger voor 

bewoners. Het zorgt er ook voor dat de gemeenschappelijke ruimtes schoner zijn, ook als 

bewoners zelf de ingehuurde schoonmaker controleren. En het zorgt voor contact tussen 

bewoners onderling. Omdat ze het samen moeten doen. 

De Bakkerij onderzocht voor Eigen Haard hoe bewoners het beste gestimuleerd kunnen worden 

om hun openbare ruimte zelf schoon te houden, of om zelf een schoonmaakbedrijf in te huren en 

aan te sturen en maakte een stappenplan. “De pilot was in een van de vuilste portieken met 

kwetsbare huurders die langs elkaar heen leefden. Zij houden nu samen hun portiek schoon. Ook 

daar werkt het dus.” 

“Daar profiteren ook de meest kwetsbare bewoners van 
die zich misschien niet in kunnen zetten.” 

Eigenaarschap 

Samen Schoon is een van de ‘producten’ geworden, zoals ze dat bij Eigen Haard noemen, waar 

Gert erg in gelooft. “Het creëert eigenaarschap, de bewoners voelen zich weer eigenaar van het 

portiek, van hun gemeenschappelijke ruimte. En in een wijk waar bewoners zich eigenaar voelen 

van de buurt zijn het de bewoners zelf die de wijk schoner en veiliger maken. Daar profiteren ook 

de meest kwetsbare bewoners van die zich misschien niet in kunnen zetten.” 

 


