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16 MIN OF MEER 
PERSOONLIJKE 

VRAGEN EN 
16 VRAGEN 

OVER SOCIALE 
HUIS VESTING. 

DEZE KEER IS HET 
JOKE BAKKER DIE 

BLIND DE  VRAGEN 
KIEST.

JOKE BAKKER (1947) 
is voorzitter van LSA, het landelijk 
samenwerkingsverband voor actieve 
bewoners, en van Wijkbelangen 
Emmerhout. Zij zit in de kerngroep 
Wijken van de Gay Straight 
Alliance (GSA) Natuurlijk Samen 
van het ministerie van OCW 
en in de stuurgroep Kans voor 
de  Veenkoloniën.
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Wanneer was u voor 
het laatst verschrikkelijk 
boos? En waar ging 
dat over?
‘Laatst was er in Emmen een bijeen-
komst over vluchtelingen van mijn 
wijkteam. Ik hoorde daar enorm felle 
reacties uit de wijk en die maakten me 
heel boos. Mensen schoten in een 
 Pavlov-reactie en wezen statushouders 
af door ze als criminelen te bestempe-
len. Op zo’n moment weiger ik in de 
begripstoel te gaan zitten.’

Zijn er in 2050 nog 
 woningcorporaties?
‘Toen woningcorporaties ontstonden 
waren het particuliere initiatieven die 
veel hebben bereikt. Nu zitten ze 
 vooral in de systeemwereld. Het zou 
mooi zijn als er in  weer plek is 
voor kleinschalige initiatieven van 
 bewoners.’

Waarover heeft u 
voor het laatst wakker 
gelegen?
‘Ik ben niet zo’n goede slaper, maar dat 
is niet zo erg. ’s Nachts krijg ik vaak 
goede ideeën over dingen waar ik mee 
bezig ben. Daarom heb ik altijd pen en 
blocnote naast mijn bed.’

Wat is het 
grootste probleem 
van de  Nederlandse 
 woningmarkt?
‘Dat woningcorporaties van het ene ui-
terste naar het andere zijn gedwongen. 
Eerst mochten en moesten ze heel veel 
doen voor het leefklimaat rondom de 
woning, nu is het zoeken naar die paar 
mogelijkheden waar dat nog kan. 
 Gelukkig zijn er nog enkele corporaties 
die de marges opzoeken; voor de LSA 
zijn zij een belangrijke partner.’

Met wie zou u het 
liefst een uur in de lift 
vastzitten?
‘Met mijn vader. Hij is overleden, 
maar ik heb hem nog veel te vragen. 
Bijvoorbeeld over zijn ervaringen in 
de oorlog.’
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Op welk moment was u 
het moedigst?
‘Er was hier gedoe over het beheer van 
een buurtwinkel en dat werd steeds 
 erger omdat mensen onhandig per 
 e-mail communiceerden. Ik heb geëist 
dat ze het zouden oplossen. Als voor-
zitter moet je soms knopen doorhak-
ken. Ik ben niet iemand van het ge-
strekte been, maar als ik moet ingrijpen 
dan doe ik dat. Soms ben je dan de Kop 
van Jut.’

Wanneer hebben 
 huurders genoeg invloed?
‘Toen Marc Calon net voorzitter van 
Aedes was, heb ik hem aangesproken 
over huurders die al heel lang in een 
woning van dezelfde corporatie wo-
nen. Zij hebben jarenlang goed voor 
die woning gezorgd en hun hele leven 
huur betaald. Daar mogen ze wel eens 
voor worden beloond. De discussie 
hierover wil ik nog een keer met hem 
oppakken.’

Wat is uw favoriete 
tv-programma?
‘Op zondagochtend hoef ik niets, dan 
kijk ik graag naar Boeken en Buitenhof.’

8

20

5

 boventoon in het gezin met vijf 
 kinderen. Ik vind het goed dat je alles 
uit jezelf haalt, maar ik hecht aan een 
betere  balans met liefde, aandacht en 
warmte.’

Wat maakt een wijk goed 
om in te wonen?
‘Een wijk moet een hart hebben waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
En voldoende groen, waar mensen 
 actief kunnen zijn, bijvoorbeeld met 
moestuintjes.’
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Welk land vindt u een 
voorbeeld als het gaat om 
wonen?
‘In een dorpje in Tsjechië zag ik jaren 
geleden een villa met daarvoor een 
groot speelveld. In Emmen was in die 
tijd veel commotie over een sportveld 
in een woonwijk. Daar in Tsjechië leek 
het alsof de mensen zich gezamenlijk 
verantwoordelijk voelden voor de 
jeugd: you need a village to raise a 
child.’

Waar werd u in het 
afgelopen jaar 
heel erg blij van?
‘Mijn vrouw en ik zijn meemoeder voor 
de kinderen van haar dochter; ze noe-
men ons ook wel omi en opi. Een van 
die kinderen is autistisch. Op zijn school 
is elk jaar een voorstelling. Vorig jaar 
weigerde hij op het laatste moment het 
podium op te gaan, dit jaar deed hij het 
wel: hij danste op de catwalk.’

Kunnen we in Nederland 
wonen helemaal aan de 
markt overlaten?
‘Nee want als je alles bekijkt vanuit een 
economisch model, dan kan er heel veel 
misgaan. Bij een aantal corporaties zijn 
mensen uit de bocht gevlogen met alle 
gevolgen van dien, ook voor de goede 
corporaties.’

Wat vindt u zo belangrijk 
dat u het wilt meegeven 
aan de volgende 
 generatie?
‘Verantwoordelijkheid en zelfwaarde-
ring vind ik belangrijke waarden. Ieder 
mens wordt geboren met mogelijk-
heden en die moet je dan wel optimaal 
gebruiken. Ga aan de slag met de 
 dingen waar je sterk in bent, want 
 daarmee kun je ook iets betekenen 
voor een ander.’

Uit wat voor nest 
komt u?
‘Mijn vader was adjudant bij de politie 
in Den Haag en tot haar huwelijk 
was mijn moeder kraamverzorgster. 
Calvinistisch plichtsbesef voerde de 
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Wat zou u 
doen aan de 
wachttijden 
voor een 
 sociale huur-
woning?
‘KANTOREN 
OMBOUWEN 
TOT APPARTE-
MENTEN. ER ZIJN 
NOG HEEL VEEL 
MOGELIJKHEDEN 
IN LEEGSTAANDE 
GEBOUWEN.’
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Als u de baas 
was van 
Aedes, wat 
zou u als 
 eerste doen?
‘KLEINE 
 PARTICULIERE 
INITIATIEVEN 
ZOALS WOON-
COÖPERATIES 
STIMULEREN.’
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