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Samenwerking corporaties, zorgaanbieders en gemeente Apeldoorn

Opstapwoning is een uitkomst 
voor kwetsbare doelgroep

Weer op eigen benen na een periode in een instelling of beschermde woon-

vorm. Een normaal leven in een gewone wijk, maar wel met een goed vang-

net. Apeldoorn heeft daarvoor ‘opstapwoningen’. Het resultaat van goed 

samenwerken tussen woningcorporaties, zorgorganisaties en de gemeente. 

De corporaties stellen elk jaar honderd opstapwoningen beschikbaar. Ze 

zijn bedoeld voor mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid die 

voldoende zijn hersteld om weer zelfstandig te gaan wonen. Zij krijgen eerst 

maximaal twee jaar een tijdelijk huurcontract. Daar hoort bij dat de huurder 

een aantal uren per week begeleiding krijgt. Mocht er sprake zijn van een 

terugval, overlast of een huurschuld, grijpt de hulpverlener in. Maar in de 
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praktijk blijkt dat het bijna altijd goed gaat, het gebeurt zelden dat een 

cliënt opnieuw moet worden opgenomen. 

Iedereen blij
Het is een samenwerking die alle partijen goed bevalt. Cliënten hoeven 

niet onnodig lang te verblijven in een instelling of beschermde woon-

vorm. Als iemand eraan toe is, krijgt hij met voorrang een opstapwoning. 

Voor de gemeente is ambulante hulpverlening aanzienlijk goedkoper 

dan 24-uurszorg. Corporaties zijn blij dat ze mensen met een psychische 

of sociale kwetsbaarheid beheerst kunnen huisvesten: een passende wo-

ning met passende begeleiding. Voor zorginstellingen passen de opstap-

woningen in de trend naar extramuraliseren en meer ambulant werken. 

Bovendien verbetert de doorstroming. 

De instelling kan een cliënt voordragen voor een opstapwoning bij de 

opstapcommissie. Als er een behandelaar is, moet die onderschrijven dat 

de cliënt eraan toe is. In de opstapcommissie zitten vertegenwoordigers 

van de corporaties en de gemeente. Indien nodig kan de commissie ad-

vies vragen aan zorginstellingen (psychiatrie, verslavingszorg, maatschap-

pelijke opvang). De commissie besluit of de cliënt in aanmerking komt. 

Bij een positief besluit krijgt hij een woning. De betrokken zorgorganisa-

tie krijgt opdracht voor de vereiste begeleiding. De gemeente Apeldoorn 

heeft hiervoor vier gespecialiseerde Wmo-medewerkers aangewezen, 

zij adviseren de opstapcommissie en kijken welke begeleiding nodig is. 

Ook cliënten van wie het verblijf in een instelling wordt bekostigd uit de 

Wet langdurige zorg (Wlz) komen voor een opstapwoning in aanmer-

king. Hun indicatie wordt dan omgezet naar ambulant. Een half jaar van 

tevoren wordt de eigen bijdrage verlaagd zodat de cliënt vast kan sparen 

voor het zelfstandig wonen.

Elk half jaar evalueert de opstapcommissie samen met de cliënt hoe het 

gaat. Als het goed gaat, dat wil zeggen de huur wordt op tijd betaald 

en er is geen overlast voor omwonenden, wordt het tijdelijk huurcon-

tract omgezet naar vast. Na maximaal twee jaar krijgt de cliënt een vast 

huurcontract.
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‘Als het kan en verantwoord is, willen 

mensen het liefste zelfstandig wonen. 

In Nederland zijn we altijd heel be-

schermend geweest, van alle Europese 

landen staan wij boven aan als het gaat 

om mensen die binnen een instelling 

wonen. De decentralisaties geven veel 

nieuwe kansen om het anders te doen. 

Dat is niet alleen goedkoper, maar 

het lijkt ook beter voor mensen. Zeker 

omdat we zorgvuldig kijken of het 

goed gaat. De sociale wijkteams zitten 

er bovenop en de samenwerking met de corporaties is van oudsher al heel 

goed. De lijntjes zijn kort, als er problemen zijn wordt dit direct gemeld, het 

is daardoor in Apeldoorn bijna dorps zo goed als we overzicht hebben.’

‘De corporaties in Apeldoorn werken 

van oudsher goed met elkaar samen. 

De opstapwoningen beantwoorden aan 

een doel dat we allemaal hebben: dat 

mensen na een crisis of een behande-

ling kansrijk kunnen terugkeren in de 

maatschappij. Dat is een algemeen 

belang, maar ook een specifiek belang 

voor corporaties. Als we het niet goed 

doen krijgen we eerder te maken met 

huurachterstanden of overlast. We zijn 

acht jaar geleden begonnen met vijftig 

opstapwoningen samen met de zorgor-

ganisaties. In verband met de extra-

muralisering in de zorg, is dat aantal vergroot naar honderd. De gemeente 

heeft sinds de decentralisaties de regierol en pakt dat heel goed op. We 

hebben gezamenlijk een goed vangnet voor kwetsbare huurders, de opstap-

woningen zijn daarvan een onderdeel. Overlast komt in de praktijk niet zo 

vaak voor en als het gebeurt dan gaan we in gesprek met de huurder met 

Astrid Willemsen, (gemeente Apeldoorn)
‘Gemeente zit er bovenop’

Wim ter Beek 
(Verenigde Samenwerkende 
Woningcorporaties)
‘Kansrijk terugkeren in de maatschappij’
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de begeleider erbij. Voor het toewijzen van de woningen hebben we een 

verdeelsleutel gemaakt over de corporaties. De verschillende verhuuraf-

delingen kijken naar de individuele situatie van de huurder en zoeken 

dan een geschikte woning. Ze zorgen bijvoorbeeld dat een ex-verslaafde 

niet in een flat komt te zitten waar recent drugsoverlast is geweest.’

‘Riwis Zorg & Welzijn ondersteunt 

mensen met psychische, sociale of 

lichamelijke beperkingen bij een 

zo zelfstandig en onafhankelijk 

mogelijk leven. Cliënten hebben 

ondersteuningsvragen op meerdere 

levensgebieden. Als onze cliënten 

overstappen van een beschermde 

woonvorm naar een opstapwoning 

brengen we precies in kaart waar 

mensen nog begeleiding bij nodig 

hebben en bereiden ze daar goed 

op voor. Het mooie van de opstapconstructie is dat cliënten met voor-

rang een woning kunnen krijgen. Als mensen te lang in een beschermde 

woonvorm verblijven, kan de verdere ontwikkeling stagneren. De samen-

werking met de gemeente en de corporaties loopt goed. In de praktijk 

blijkt het aantal van honderd woningen voldoende, iemand die door de 

opstapcommissie wordt voorgedragen krijgt altijd een woning. Wat ook 

blijkt is dat het bijna altijd goed gaat. Over de hele periode van acht jaar 

hebben we bij Riwis maar drie keer meegemaakt dat mensen moesten 

worden teruggeplaatst.’

Gerard Bosch, (Riwis Zorg & Welzijn)
‘Het gaat bijna altijd goed’
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Inwoners niet beleren, wel stimuleren

Mijn thuis in Oude IJsselstreek

Is mijn huis nog geschikt als ik straks ouder ben en beperkingen krijg? De 

gemeente Oude IJsselstreek stimuleert inwoners om daar op tijd over na 

te denken. Vrijwilligers, wijkverpleegkundigen en welzijnswerkers werken 

samen in het project Mijn thuis in Oude IJsselstreek. 

Wil Luiten uit Terborg heeft neuropathie en hartfalen. Op een dag moest 

de brandweer komen omdat ze met geen mogelijkheid meer naar beneden 

kon komen. ‘Dat wil ik nooit meer meemaken’, dacht haar man Wim Luiten. 

‘We stonden voor de afweging: gaan we verhuizen of passen we ons huis 

zo aan dat het ook voor de toekomst geschikt is.’ Op de jaarlijkse ouderen-

dag in Heelweg zag Luiten een stand van het project Mijn thuis in Oude 

IJsselstreek. Hij nam een folder mee, raadpleegde de website en vroeg een 

vrijwillige woonadviseur om met hem mee te denken over aanpassing van 

zijn woning. 



8 Vereniging Van nederlandse gemeenten

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen. 

De meeste mensen willen het, en het 

moet ook nu de verzorgingshuizen 

verdwijnen en er in verpleeghuizen 

steeds minder plaatsen zijn. Dat ver-

eist wel dat voldoende zorg en voor-

zieningen in de buurt beschikbaar 

zijn, evenals geschikte woningen. 

Gemeenten staan voor de uitdaging 

dit aan te jagen. ‘Mijn thuis in Oude 

IJsselstreek’ helpt ouderen in kaart 

te brengen hoe ze het gemak en de 

veiligheid in hun woning kunnen 

vergroten. 

Wat is het?
Op de website www.mijnthuisinOude-IJsselstreek.nl krijgen inwoners 

advies op maat, bijvoorbeeld door de Gelderse Huistest in te vullen: een 

online tool die helpt verbeterpunten in de woning in kaart te brengen. 

Ook staan op de site tips voor prak-

tische aanpassingen in de woning bij 

specifieke beperkingen (zicht, be-

wegen enz.) en uitleg over de Wmo, 

en hoe de gemeente inwoners kan 

helpen. Aan het project zijn vijf vrij-

willige woonadviseurs verbonden. 

De gemeente heeft hen hiervoor 

speciaal opgeleid. Ouderen kunnen 

de adviseurs inschakelen voor prak-

tisch advies. Wim Luiten had zelf al 

de nodige ideeën voor het verbou-

wen van zijn huis. ‘Maar’, zegt hij 

‘het was fijn dat er iemand was om mee te sparren.’ Eerder al had hij een 

aanbouw aan zijn huis gemaakt, daar kon een slaapkamer komen, van 

de woonkamer gescheiden door een kastenwand. In de bijkeuken kwam 

Corinne Swart 
(gemeente Oude IJsselstreek) 
‘We moedigen ouderen aan om op tijd na te 
denken over aanpassing van hun woning.’

Jasper Nickmann (Helpgewoon). 
‘Ook vrijwilligers hebben een signalerende 
functie.’

http://www.mijnthuisinOude-IJsselstreek.nl


9Vereniging Van nederlandse gemeenten

een ruime douche. ‘Daar 

had ik allerlei plannen 

voor, maar de man van de 

gemeente adviseerde om 

de doucheruimte zo open 

mogelijk te houden. Geen 

wandjes, geen deurtjes, ge-

woon een douchegordijn. 

‘Dat hebben we gedaan en 

het blijkt goed te werken.’

Vrijwilligers
Verschillende organisaties helpen het project onder de aandacht te brengen: 

wooncorporatie Wonion, evenals zorgorganisaties AZORA en Sensire en de 

(zelfstandige) welzijnswerkers van Helpgewoon. Jasper Nickmann van werk-

nemerscoöperatie Helpgewoon coördineert de inzet van vrijwilligers. ‘Het 

zijn vooral mensen met een technische achtergrond die het leuk vinden om 

een steentje bij te dragen door een ander te helpen.’ Af en toe organiseert 

Nickmann een intervisiebijeenkomst waar de vrijwilligers kunnen uitwisselen 

hoe zij met bepaalde situaties omgaan. ‘Het kan zijn dat de adviseurs dingen 

tegenkomen die ze zorgelijk 

vinden. Wat doet dat met ze? 

Bespreken ze zo’n signaal dan, 

bijvoorbeeld met de thuiszorg? 

Ook vrijwilligers hebben im-

mers een signalerende functie.’ In de wijkteams, met professionals uit ver-

schillende disciplines, is het project één van de voorzieningen die geregeld 

op tafel komt. Nickmann: ‘We kennen elkaar, we weten waar iedereen mee 

bezig is, door goed naar elkaar te verwijzen kunnen we kwetsbare mensen 

zo goed mogelijk helpen. Al ben je bij huisaanpassing eigenlijk al te laat als 

je al kwetsbaar bent, je moet er eigenlijk aan denken voordat je problemen 

krijgt. Daarom promoten we het project – samen met de vrijwilligers – bij 

ouderendagen, markten en andere evenementen.’

De gemeente Oude IJsselstreek zette het project op touw. ‘De boodschap is 

simpel, mensen die ouder worden moedigen we aan over het onderwerp na 

Tips, trucs en handige adviezen op de website www.
mijnthuisinOude-IJsselstreek.nl 

‘Kleine tips en trucs waar 
je wat aan hebt’

http://www.mijnthuisinOude-IJsselstreek.nl
http://www.mijnthuisinOude-IJsselstreek.nl
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te denken. Op de site staan kleine tips en trucs waar je wat aan hebt,’ 

zegt communicatieadviseur Corinne Swart. Ze benadrukt dat het zeker 

niet de bedoeling is mensen te beleren.

Het project kwam tot stand in samenwerking met de provincie. Samen 

met haar collega’s van Wmo, ruimtelijke ordening, welzijn, het advies-

bureau Verkroost, vertegenwoordiging van wooncorporatie Wonion en 

iemand van de provincie zat Swart in een projectgroep. Ze betrokken 

daar meteen een klankbordgroep bij met ouderen en de organisaties 

voor zorg en welzijn. ‘Dat zijn de professionals die bij mensen thuis 

komen en die risico’s signaleren, bijvoorbeeld dat een woonkamer zo 

vol staat dat je er met een rollator lastig kunt bewegen. Zij kunnen het 

gesprek aangaan over aanpassingen aan de woning, de website is daarbij 

een hulpmiddel.’
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Keuzevrijheid, een breed aanbod en goede huisvesting

Samenwerking bij Wonen, 
welzijn en zorg in Zwolle

Samenwerken is in Zwolle verankerd in de cultuur. Met het programma 

WWZ038 zorgen corporaties, zorgorganisaties en de gemeente dat inwo-

ners met of zonder ondersteuning zelfstandig kunnen wonen. 

Grada de Groot toont trots haar gebreide tas. Ze heeft hem zelfgemaakt op 

de handwerkclub. ‘Hij is mooi, hè?’ De handwerkclub is één van de drukbe-

zochte activiteiten. Jong en oud doen eraan mee, mensen uit de wijk en de 

bewoners van het voormalige verzorgingshuis Werkeren. 

In het ruime, moderne gebouw in de Zwolse nieuwbouwwijk Stadshagen, 

kwamen in 2015 twee verdiepingen vrij nadat de bekostiging van verzor-

gingshuisplaatsen (ZZP 1 t/m 3) stopte. Zorgorganisaties IJsselheem (oude-

ren) en Frion (verstandelijk gehandicapten) sloegen de handen inéén. Nu 

wonen op locatie Werkeren mensen uit verschillende doelgroepen onder 
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één dak: ouderen met een intensieve lichamelijke zorgvraag, ouderen 

met een psychiatrische achtergrond en ouderen met een (lichte) verstan-

delijke beperking die ook intensieve lichamelijke zorg nodig hebben. In 

de appartementen op de bovenste etages wonen ‘gewone’ zelfstandig 

wonende ouderen.

WWZ038
In Zwolle zijn er veel voorbeelden 

van gemixt wonen. Dit komt voort 

uit WWZ038. Een breed programma 

waarin zorgorganisaties, woningcor-

poraties en de gemeente samenwer-

ken. Het idee is om gezamenlijk een 

breed aanbod van wonen en zorg 

te bieden. Het liefst zelfstandig, 

zo nodig met begeleiding of zorg. 

Bestaande (zorg)gebouwen kun-

nen worden aangepast voor nieuwe 

doelgroepen. 

Werkeren is een goed voorbeeld. 

Frion had aanvankelijk plannen om 

nieuw te bouwen voor oudere klanten die lichamelijke zorg nodig krij-

gen. Maar toen er ruimte kwam in Werkeren was dat voor alle partijen 

een veel betere oplossing. ‘Dankzij de komst van Frion kan de keuken 

openblijven,’ vertelt hoofd cliëntenzorg Mary Doornweerd (IJsselheem). 

‘Frion maakt gebruik van de nachtdienst van IJsselheem, die zouden we 

zelfstandig niet kunnen financieren,’ vult activiteitenbegeleider Gerrie 

Beekhuis aan. Tussen Gerrie en de welzijnsmedewerker van IJsselheem, 

Marjan Middelburg, is een hechte samenwerking ontstaan. ‘Samen 

kunnen we bewoners veel meer bieden dan wanneer we alleen waren 

geweest, van bingo en braderie tot muziekoptredens.’ Eerst was er bij 

de bewoners van Werkeren weerstand tegen het samenwonen met 

mensen een verstandelijke beperking, maar nu is iedereen er blij mee. 

‘Onze bewoners brengen levendigheid, ze doen graag en enthousiast 

aan alles mee.’ Dat geldt ook voor veel ouderen die zelfstandig wonen 

Martin Bleijenburg, (WWZ038)
‘Zorgen dat ouderen en mensen met een 
verstandelijke of psychiatrische beperking 
zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Met 
voldoende hulp en zonder dat de mensen in 
de buurt er last van hebben.’
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op de bovenste etages van 

het gebouw. Voor hen is 

de nabijheid van zorg en 

welzijn prettig, ze doen 

mee als deelnemer en vaak 

ook als vrijwilliger. Zoals 

Riek Zouwer die tijdens het 

interview even aanwaait 

om iets te bespreken over 

de bingo van volgende 

week. Ook oudere bewoners van de wijk weten de activiteiten bij Werke-

ren te vinden, bijvoorbeeld bij het Repair Café waarbij handige vrijwilligers 

raad weten met kapotte of weigerachtige apparaten. Op afstand is ook de 

gemeente betrokken door subsidie (Wmo) van de begeleiding van de twaalf 

bewoners met een psychiatrische achtergrond. 

Henderijn van Oene woonde eerst op een andere locatie van Frion. Het 

wonen op locatie Werkeren bevalt haar goed, vertelt ze. ‘Hier is veel meer 

te beleven, het is groter en het is ook 

gezellig zo samen met alle anderen.’ 

Net als mevrouw De Groot doet 

mevrouw Van Oene volop mee aan 

activiteiten die worden georgani-

seerd voor alle bewoners. Begeleiding krijgen ze allebei van Frion. Mevrouw 

Van Oene krijgt daarnaast specifieke verpleegkundige zorg van IJsselheem. 

‘Zo werken we op allerlei manieren samen,’ zegt Mary Doornweerd. 

Die samenwerking vraagt wel om een sfeer van openheid, vertrouwen en 

creativiteit. ‘Je moet je vaak afvragen: hoe zullen we het doen? De nacht-

dienst van IJsselheem moet bijvoorbeeld een stukje van het dossier van 

cliënten van Frion kunnen inzien, daar moesten we iets voor bedenken. 

Bij activiteiten doen we bijna alles met gesloten beurzen omdat het heel 

onhandig is om steeds te moeten afrekenen. Het is daarom fijn dat Gerrie en 

Marjan het goed met elkaar kunnen vinden. Dan is het niet onoverkomelijk 

als je niet altijd dezelfde taal spreekt.’

Grada de Groot toont trots haar zelfgemaakte tas.

‘Samen kunnen we 
bewoners veel meer bieden 
dan als aparte organisaties’
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Zachte landing
Dat uitéénlopende organisaties verschillende talen spreken is ook de 

ervaring van Martin Bleijenburg. Hij is programmamanager bij woning-

corporatie Delta Wonen en één dag in de week programmaleider van 

WWZ038. Dat begon in 2014 toen de corporatie en zorgorganisaties be-

seften dat door de scheiding van wonen en zorg (extramuralisering) en 

de decentralisaties in het sociale domein, alles zou veranderen. ‘De kern 

is dat ouderen en mensen met een verstandelijke of psychiatrische be-

perking langer zelfstandig 

moeten wonen. De vraag 

was: hoe kunnen wij samen 

zorgen voor een zachte 

landing? Dat er voldoende 

hulp is en dat de mensen in de buurt er geen last van krijgen?’ 

Delta Wonen dat al bezig was met een visietraject, nam samen met twee 

zorgorganisaties het voortouw. Weldra sloten andere corporaties en 

zorg- en welzijnsorganisaties zich daarbij aan, vertelt Bleijenburg. ‘We 

zijn begonnen met drie dagen op de hei. Om elkaar te leren kennen, 

elkaars taal te leren spreken en ook wel met een strakke planning. Na af-

loop was duidelijk wat we samen wilden bereiken.’ Het begon met het in 

beeld brengen van de vraag: hoeveel (zorg)woningen en welke voorzie-

ningen zoals aanpassingen, vervoer en begeleiding, zijn nodig? Ten aan-

zien van institutioneel vastgoed was de conclusie dat er tot 2030 meer 

vraag is dan aanbod. ‘Nieuwbouw is niet nodig, wel dat we bewust aan 

de slag gaan met bestaand vastgoed om de transformatie op te vangen, 

waarbij zelfstandig wonen, beschermd wonen en een bepaalde mate van 

beschut wonen in combinatie en naar behoefte kunnen worden toege-

past.’ Werkeren is daarvan een mooi voorbeeld, maar er is in Zwolle ook 

een zorgcomplex voor ouderen waar nu 24 woningen worden bestemd 

voor mensen met een GGZ-achtergrond. In een ander complex zijn stu-

dentenwoningen gecombineerd met ouderenhuisvesting. ‘De strategie is 

om de gebouwen die vroeger een intramurale zorginstelling waren om 

te klappen naar zelfstandig wonen, al dan niet met begeleiding. Gemixt 

wonen van verschillende doelgroepen blijkt in de praktijk goed te wer-

‘Verschillende doelgroepen 
blijken goed te kunnen 

samenwonen’
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ken. De samenwerking heeft als eerste doel dat we klanten zo goed moge-

lijk willen bedienen en dat we verstandig omgaan met bestaand vastgoed.’

Sterrensysteem sociale huurwoningen
Zelfstandig wonen betreft ook de reguliere woningvoorraad van de corpo-

raties. Hoe levensloopbestendig zijn de woningen? Kun je er uit de voeten 

met een rolstoel of met een rollator? De corporaties inventariseerden het en 

maakten een classificatiesysteem met sterren (5 sterren voor de woningen 

die op alles berekend zijn, 0 voor woningen waar niet te wonen valt als je 

bijvoorbeeld afhankelijk bent van een rolstoel). Woningzoekenden kunnen 

deze gegevens raadplegen via het woonruimteverdeelsysteem Woningzoe-

ker. 

Daarnaast wordt gewerkt aan een laagdrempelig platform waar de vraag en 

het aanbod van informele zorg bij elkaar worden gebracht. ‘De essentie van 

‘Goed dat gebouwen opnieuw gebruikt worden’

Gerhard Gerrietsen, voorzitter van de Stichting Centrale Bewonersraad Del-

tawonen juicht de samenwerking tussen ‘zijn’ corporatie, zorgorganisaties en 

de gemeente toe. ‘Het zijn 30 partijen die samen optrekken, dat verdient een 

groot compliment. De druk op de woningmarkt bij ons is groot, zeker als verzor-

gingshuizen en andere zorginstellingen sluiten. Het is goed dat die gebouwen 

worden gebruikt voor andere vormen 

van wonen. Daarnaast hebben we te 

maken met statushouders en studenten. 

Het is daarom goed om eens te kijken 

naar al die lege kantoorgebouwen. Zelf 

ben ik een oudere die niet meer zo goed 

ter been is. Jaren geleden ben ik daarom 

in een appartement gaan wonen waar 

ik kan blijven tot het echt niet meer 

kan. Dat is ook wel iets om te promoten: 

dat mensen op tijd nadenken over hun 

woonsituatie.’

Gerhard Gerrietsen, (Bewonersraad) 
‘Dat 30 partijen samen optrekken verdient 
een compliment.’ 
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WWZ038 is dat mensen zelf keuzes kunnen maken. Aanbieders stemmen 

verschillende vormen van zorg en ondersteuning op elkaar af.’

Gemeente
Wat is in dit verhaal de rol van de gemeente? Beleidsadviseur Wonen, 

Berenda de Paus, vertelt om te beginnen welke rol het zeker niet is: die 

van de grote regisseur aan het hoofd van de tafel. ‘We stonden aan de 

vooravond van de decentralisaties in het sociale domein. Het was een 

logische rolverdeling dat de gemeente zich daarop voorbereidde en dat 

de corporaties en de zorgorganisaties het scheiden van wonen en zorg 

verkenden. We zaten natuurlijk wel aan tafel.’ De afdeling I & A deed 

een marktanalyse van de zorgvraag die elke twee jaar wordt herhaald. 

Daarnaast bundelt de gemeente de beschikbare gegevens over maat-

schappelijk vastgoed en 

woningen in het systeem 

Geoviewer, een landelijk 

systeem, aanvankelijk be-

stemd voor gegevens over 

de bodem, kabels en leidingen. ‘Het is onze rol om grip te krijgen op pro-

grammatische vragen. Hoe groot is de groep met een bepaalde vraag? 

Zijn er arrangementen voor elke hulpvraag?’ De Paus signaleert dat er in 

de praktijk behoefte is 

aan nieuwe woonvor-

men. Vooral voor men-

sen voor wie zelfstandig 

wonen met een vorm 

van zorg thuis en/of 

dagbesteding (nog) een 

stap te ver is. ‘Soms lukt 

het mensen gewoon 

niet om zelfstandig te 

wonen, de nabijheid 

van 24-uurstoezicht 

kan dan een oplossing 

zijn. Bijvoorbeeld op 

‘Wij zijn nadrukkelijk niet 
de grote regisseur aan het 

hoofd van de tafel’

Riek Zouwer overlegt met activiteitenbegeleiders Gerrie 
Beekhuis (l) en Marjan Middelburg (r) over de bingo. Ze woont 
zelfstandig in één van de appartementen op de bovenste 
woonlaag van locatie Werkeren.
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een andere verdieping in hetzelfde gebouw of in een woning in de buurt 

van een voorziening. Zulke tussenarrangementen moeten nog ontwikkeld 

worden. Daar ligt er ook een rol voor de gemeente omdat wij als inkoper 

het speelveld bepalen voor de Wmo en de Jeugdwet.’

De programmaleider Sociaal Domein van de gemeente werkt nauw samen 

met de programmamanager WWZ038. Dat is nodig; de verschillende domei-

nen komen elkaar op de werkvloer elke dag tegen. Bijvoorbeeld als een be-

woner met psychiatrische problemen overlast veroorzaakt in de wijk. ‘Als er 

ergens moet worden ingegrepen, gebeurt dat. De mensen op operationeel 

niveau leren elkaar langzaam beter kennen, de managers ook. Zo weten de 

mensen in de wijken wie ze kunnen bellen als het vastloopt.’

Samenwerken gaat in Zwolle van nature. Het is in de lokale (en regionale) 

cultuur verankerd. Dit neemt niet weg dat er ook knelpunten zijn. De wacht-

lijst voor woningaanpassingen in de Wmo is er zo één. Of de grote druk op 

de sociale woningmarkt, vertelt De Paus. ‘Dat komt door de combinatie van 

de algemene trek naar de stad, de taakstelling voor statushouders en ook 

de extramuralisering van vooral cliënten uit de GGZ. Tegelijkertijd hebben 

corporaties weinig investeringsruimte door de verhuurdersheffing en ander 

rijksbeleid. Gelukkig heeft één corporatie nog ruimte. Gezamenlijk proberen 

we nu de sociale woningbouw te versnellen, onder meer door het ombou-

wen van kantoren en de bouw van semipermanente prefab woningen.’
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Vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en een beetje begeleiding

Daklozen kunnen verder 
in Mien aigen hoes

Om als dakloze je leven weer op de rails te krijgen is rust nodig. 

Woonruimte. Dat is het principe van housing first. In Groningen werken 

verschillende organisaties samen in het project Mien aigen hoes. Met 

vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en een beetje begeleiding hervin-

den daklozen hun kracht. 

Wubbo van der Roest woont met vijf andere voormalig daklozen in het 

buddyhuis van Mien aigen hoes. Hij heeft een grote eigen kamer. De 

toiletten, badkamer en keuken zijn 

gedeeld. De voormalige ondernemer 

verloor alles toen hij een ernstige black 

out kreeg door de stress. Een half jaar 

lang zwierf hij op straat. Samuël van 

der Meij kwam in de problemen na zijn scheiding. Hij leefde anderhalf 

jaar lang op straat. Van der Meij woonde eerst ook in het buddyhuis, 

maar hij verhuisde een paar maanden geleden naar een appartement.

Wat hebben jullie nodig om je leven weer op orde te krijgen? Met die 

vraag begon het in 2014. Zorgorganisaties Terwille (verslavingszorg), 

LIMOR (maatschappelijke opvang) en Werkpro (re-integratie) wilden een 

vernieuwend aanbod doen aan daklozen. Aansluiten bij de eigen kracht 

van daklozen en bij hun vraag. In de dagopvang gingen ze daarover met 

een groep in gesprek, onder hen Van der Roest en Van der Meij. ‘Ieder-

een vond woonruimte het belangrijkste. We hadden het idee om samen 

in een huis te wonen zodat we elkaar tot steun kunnen zijn. Zes mensen 

in één pand,’ vertelt Van der Roest. Joris Stavenga (Limor) betwijfelde of 

het zou werken. ‘Maar’, vertelt hij, ‘zij zeiden: Jij hebt ons uitgenodigd. 

Geef ons vertrouwen en verantwoordelijkheid dan maken wij er een 

‘Geweldig, ze luisterden 
naar ons. We kregen 

vertrouwen‘
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succes van.’ Niet veel later hoorde Erik de Vos (Terwille) bij woningcorpora-

tie Nijestee dat er een uitgewoond studentenhuis leeg was komen te staan. 

‘Met een groepje zijn we gaan kijken. Het zag er vreselijk uit, overal schim-

mel, vuil en graffiti. We zijn hier binnen twee minuten weer weg, dacht ik. 

Maar de jongens zeiden: hier kunnen we wel wat van maken.’

Het project Mien aigen hoes belichaamt 
de integrale aanpak die de gemeente 
Groningen nastreeft in de maatschappe-
lijke opvang en op het bredere terrein 
van wonen, zorg en welzijn. ‘Werken 
op basis van gelijkwaardigheid, vertrou-
wen en eigen verantwoordelijkheid, ’ 
zegt wethouder Ton Schroor. ‘Onlangs 
hadden we een conferentie over maat-
schappelijke opvang. In de oude situatie 
gebeurde het geregeld dat cliënten van 
de ene instelling naar de andere hop-
ten. De regie ontbrak. Wat we willen is 
de cliënt centraal stellen en veel meer
luisteren naar de vraag. Wie gaat hem helpen, hoe lang en wat gaat hij 
zelf doen?’
De gemeente Groningen heeft een innovatiebudget voor de zorg om ver-
nieuwende projecten aan te jagen. ‘In het zorginnovatie-atelier is een pitch 
gedaan voor een tweede buddyhuis. Ik ben er enthousiast over. Je kunt 
cynisch zijn en denken: wat zijn nu zeven of acht mensen op een groep 
van honderden, maar elke persoon die er weer bovenop komt is dikke 
winst. Ook ververst de bewonersgroep, mensen worden na verloop van tijd 
zelfstandig.’ 

Voor Van der Roest en Van der Meij begon een periode die alles veranderde. 

‘Het was geweldig; er werd naar ons geluisterd en we kregen vertrouwen,’ 

zegt Van der Meij. De buddy’s moesten een begroting maken voor het 

opknappen van het pand. Ze gingen op pad om te onderhandelen. Over een 

nieuwe vloer, over wat de woningcorporatie nog wilde bijdragen, en met 

de kringloopwinkels van Werkpro over de inrichting van de kamers. Van der 

Roest berekende dat het voor 10 duizend euro moest lukken om het pand 

op te knappen. De dag voordat ze met z’n allen begonnen te klussen zal hij 

Wethouder Ton Schroor: ‘Elke persoon die er 
weer bovenop komt is dikke winst’
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niet licht vergeten. 

‘Ik had een bus en 

€ 1.200 meegekregen 

om inkopen te gaan 

doen. Die nacht sliep 

ik in het slaaphuis. Ik 

heb geen oog dichtge-

daan, zo bang was ik 

dat ik een klap op m’n 

kop zou krijgen en 

het geld zou worden 

geroofd, wat gelukkig 

niet gebeurde.’ In een maand tijd toverden ze de uitgewoonde bende 

om tot een ‘buddyvilla’ met fris geschilderde wanden, plafonds en strak 

gelegde vloeren, ook op de trappen. Vakwerk. ’We hebben het hele-

maal zelf gedaan, LIMOR, Werkpro en Terwille hebben het gefaciliteerd. 

Telkens als we naar de bouwmarkt 

moesten, kregen we weer € 500 mee,’ 

zegt Van der Roest. Van der Meij vult 

aan dat ook Nijestee (de corporatie) 

steeds enthousiaster werd. ‘Ze hebben 

uiteindelijk de badkamer vernieuwd, een nieuwe keuken geplaatst, het 

plafond en de deuren vervangen.’ 

De deal was dat de bewoners het huis zelf opknapten en de eerste twee 

maanden geen huur betaalden. Nu betalen ze € 406 per maand, inclusief 

gas, water en licht. Huur betalen is één van de voorwaarden om in huis 

te mogen wonen. De andere twee voorwaarden zijn: hulp accepteren en 

geen overlast veroorzaken. 

‘Toen de woning klaar was, hebben de bewoners hun eigen regels op-

gesteld. Het is hún woning, zij zijn de eigenaar van het proces.’ vertelt 

De Vos (Terwille). Sommige bewoners drinken nog flink, maar dat heeft 

in de buddywoning niet geleid tot overlast voor de buurt. Er zijn geen 

klachten geweest. 

Wubbo van der Roest en Samuël van der Meij. ‘Goed dat ze 
ons de vrijheid lieten, we kregen gelegenheid om het zelf te 
doen.’

‘Klant zit aan het 
stuur, de hulpverlener 

achterin de bus’
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Een multidisciplinair team van specialisten (twee van LIMOR, twee van 

Terwille en twee van Werkpro) begeleidt de bewoners. Dit zijn niet alleen 

de bewoners van de buddyvilla, maar ook zeven voormalige daklozen die 

wonen in zelfstandige appartementen. Vier mensen kregen direct een ap-

partement, drie stroomden door vanuit het buddyhuis. ‘De begeleiding gaat 

zonder indicatie, we intensiveren waar nodig en schalen af als het kan. De 

klant zit aan het stuur in de bus, de hulpverlener achterin,’ zegt De Vos. De 

gemeente Groningen subsidieert de begeleiding met een vast bedrag. Het 

project is effectief en relatief goedkoop, vertelt wethouder Ton Schroor. 

‘Dit waren allemaal mensen met complexe problematiek van wie nu blijkt 

dat ze met lichte begeleiding hun zelfstandigheid weer kunnen oppakken.’ 

Het pand waarin het buddyhuis is gevestigd, staat op de nominatie voor 

sloop. Maar de wethouder wil het wel overeind te houden. ‘Niet per se op 

deze locatie, maar ik ga er mijn best voor doen om het op een andere plek 

weer te faciliteren.’ Stavenga vertelt dat de samenwerkende organisaties 

op zoek gaan naar een nieuw pand. ‘Toen we in het huidige pand kwamen, 

was al bekend dat het complex gesloopt gaat worden, het was een tijde-

lijke huurovereenkomst. We hopen een pand te vinden waar ook weer het 

nodige moet gebeuren, dan kunnen we dat opnieuw samen doen met de 

deelnemers van het project. Eén van de succesfactoren is eigenaarschap. Als 

deelnemers het pand zelf opknappen creëer je het effect dat het hun pand is 

en ze zuinig zijn op hetgeen wat ze zelf hebben opgeknapt. We hebben ook 

de ambitie om dit jaar een 2e buddyhuis te openen.’

Van der Roest en Van der Meij zien hun coaches nog af en toe. Ze zijn samen 

druk met het opzetten van bedrijf in vloeren leggen. Van der Roest kent dat 

vak al, ze hebben afgesproken dat hij Van der Meij daarin gaat opleiden. 

Wat maakt voor hen de samenwerking tussen verschillende hulporganisaties 

en de gemeente zo effectief? Van der Meij: ‘Ik vond het goed dat ze ons de 

vrijheid lieten. Dat we de gelegenheid kregen om het zelf te doen.’
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Vraag centraal
Het succes van de samenwerking tussen LIMOR, Terwille, Werkpro en 
de gemeente zit ‘m in het vertrouwen. Daar is Joris Stavenga (LIMOR) 
van overtuigd. ‘De kunst is om niet te veel zelf te willen bepalen, maar 
de vraag centraal te stellen. Wanneer je dit doet, en mensen vertrou-
wen en verantwoordelijkheid geeft, is het bijzonder om te zien welke 
krachten er vrij komen. Het Mien aigen hoes project is hier een prachtig 
voorbeeld van.’ 
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