UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Distributive justice of housing in Amsterdam
Jonkman, A.R.
Publication date
2019
Document Version
Other version
License
Other
Link to publication
Citation for published version (APA):
Jonkman, A. R. (2019). Distributive justice of housing in Amsterdam. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:09 Jan 2023

DISTRIBUTIVE JUSTICE OF
HOUSING IN AMSTERDAM
Arend Jonkman

DISTRIBUTIVE JUSTICE OF
HOUSING IN AMSTERDAM
Arend Jonkman

DISTRIBUTIVE JUSTICE OF
HOUSING IN AMSTERDAM

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus
prof. dr. ir. K.I.J. Maex
ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde commissie,
in het openbaar te verdedigen in de Agnietenkapel
op donderdag 17 oktober 2019, te 14.00 uur

door
Arend Roelof Jonkman
geboren te Kampen

Promotiecommissie
Promotores:
Prof. dr. W.G.M. Salet 		
Prof. dr. J.J.M. Hemel 		

Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam

Copromotor:
Dr. F.P.W. Schilder 		
				

Planbureau voor de Leefomgeving/		
Amsterdam School of Real Estate

Overige leden:
Prof. dr. ir. M.G. Elsinga
Prof. dr. E. Buitelaar 		
Dr. F. Claessens 		
Prof. dr. M. Kaika 		
Prof. dr. R. Ronald 		
Prof. dr. M.T. Tasan-Kok

Technische Unitersiteit Delft
Universiteit Utrecht
Eemland Wonen
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam

Faculteit:
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Colofon
Het hier beschreven onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door steun
van woningcorporaties Eigen Haard, De Key en Stadgenoot (deelstudie
gepresenteerd in hoofdstuk zes), afdelingen Onderzoek, Informatie &
Statistiek en Wonen van de gemeente Amsterdam (deelstudies gepresenteerd
in hoofdstukken vijf en zeven) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (deelstudie gepresenteerd in hoofdstuk twee). De
bevindingen en conclusies zijn geheel voor rekening van de auteurs.
ISBN: 9789078862314
Vormgeving: Arend Jonkman
Fotografie: Esther Heinsman
Drukker: proefschriftmaken.nl
Copyright © 2019 by Arend Jonkman
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without
permission of the author (arendjonkman@gmail.com).

Table of contents
Voorwoord

11

1|

Introduction

15

2|

Introduction to housing policy and provision in Amsterdam

33

3|

Housing investments and the implementation of the ideal of
the undivided city

49

4|

The ‘squeezed middle’ on the Dutch housing market: how and
where is it to be found?

73

5|

Rent increase strategies and distributive justice: the sociospatial effects of rent control policy in Amsterdam

99

6|

Identifying distributive injustice through housing (mis)match
analysis: the case of social housing in Amsterdam

125

7|

Patterns of distributive justice: social housing and the search
for market dynamism in Amsterdam

153

8|

Conclusion

185

References

203

Summary

227

Samenvatting

237

VOORWOORD

Voorwoord

11

DISTRIBUTIVE JUSTICE OF HOUSING IN AMSTERDAM

Zonder het aanstekelijke en soms koppige vertrouwen in dit onderzoeksproject
van de helaas in het voorjaar van 2018 overleden Leonie Janssen-Jansen was
dit proefschrift er niet gekomen. Het onderzoek is in fases gefinancierd en in
plaats van te wachten met het onderzoek tot de volledige financiering rond was,
zijn we bij het afronden van mijn masterscriptie met de medewerking van de
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en woningcorporatie
Stadgenoot direct begonnen met het onderzoek naar de rechtvaardigheid van de
Amsterdamse woningmarkt. In de periode daarna heeft het project ons geleid
langs verschillende kantoren in Amsterdam en Den Haag om onze plannen te
presenteren en te bespreken. Het vertrouwen van Leonie en het plezier in het
onderzoek en de samenwerking hebben mij ervan weerhouden een ‘gewone’
baan te zoeken, ondanks diverse obstakels, zoals de financiering en het toegang
krijgen tot, het koppelen van en het uitdraaien van de data. Een door Leonie
meermaals gebezigde, kenmerkende relativerende opmerking was: “heb je weer
iets te schrijven in je voorwoord”. Toen duidelijk werd dat ook de laatste fase
van het onderzoek doorgang kon vinden, was ook Leonie verguld dat het ook
via deze kronkelige en tijdrovende weg toch gelukt was. De uitdaging vergrootte
de voldoening. Uiteindelijk blijft van de obstakels, in het licht van de slepende
ziekte en het overlijden van Leonie, weinig over. Mijn bewondering voor haar
loyaliteit, zorgzaamheid en onuitputtelijke toewijding en bevlogenheid zijn
groot.
Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid die mij geboden is door Leonie, maar
natuurlijk ook door de steun aan het project van de afdeling GPIO van de
Universiteit van Amsterdam, de AFWC, woningcorporaties Stadgenoot, Eigen
Haard en De Key, de Dienst Wonen en Onderzoek, Informatie en Statistiek
van de gemeente Amsterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. Het heeft mij in staat gesteld om te werken aan een
uitdagend project met betrokken en inspirerende mensen. Ik heb mij op vele
vlakken verder kunnen ontwikkelen. Vanaf het begin waren de discussies met
(en soms tussen) Leonie en Zef Hemel prikkelend. Halverwege is Frans Schilder
aangesloten bij het project. Zijn kennis en pragmatische houding hebben mij zeer
geholpen. Willem Salet ben ik dankbaar voor het inspringen en de begeleiding
bij het afronden van het proefschrift. Aan het eind vormden (co-)promotors
Willem Salet, Zef Hemel en Frans Schilder een bijzonder complementair team.
Van de samenwerking met de medewerkers van de AFWC, corporaties en
gemeente Amsterdam heb ik veel geleerd over de praktijk van de volkshuisvesting
in Amsterdam en over de ontwikkeling van de stad. Perry Hoetjes (Stadgenoot)
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en Jeroen van der Veer (AFWC) wil ik graag apart bedanken voor de
medewerking en waardevolle feedback. De maanden waarin ik aan het eerste
deel van het project werkte op kantoor van Stadgenoot waren erg leuk en
leerzaam. Zonder anderen tekort te doen wil ik verder mijn collega’s van GPIO
(collega onderzoekers, docenten en kamergenoten) en later uit Wageningen,
mede-redactieleden van Rooilijn, Asha (editen), vrienden en lotgenoten Ruben
en Leonard, paranimfen Vincent en Andrew, mijn lieve familie en Esther
bedanken voor de goede samenwerking, steun, relativering en afleiding.
Utrecht, 2019
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