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‘Geef mij zand, Grind en asch,…
… en ik bouw u huizen.’ Deze quote* vat samen hoe Frans Welschen, architect en naam-
gever van het complex Welschen 2, tijdens de wederopbouw het tekort aan woningen, werk, 
bouwmaterialen en transportmogelijkheden in één keer probeerde op te lossen met toen 
hypermoderne systeembouw. Het skelet, de vloeren en gevels werden als één geheel gestort 
in houten bekistingen op de werkplaats zelf. Daardoor kon betaalbaar en efficiënt gebouwd 
worden. 

Bij Thuishaven** Welschen 2 zien we – zij het zeer eigentijdse – paralellen met de naoorlogse 
periode. Onder het motto ‘geef mij een pand, wonen en welzijn... en ik bouw u een Thuishaven’, 
worden ook hier een aantal zaken integraal benaderd. De schaarste aan woningen voor buiten-
gewone buren, de extramuralisatie, met daarbij het overhevelen van een deel van de zorg naar de 
samenleving en de wens voor een buurtgericht welzijns- en ondersteuningsaanbod vormen de 
ingrediënten voor een geheel nieuwe aanpak. 

Namens
Woonstad Rotterdam, Jenny Vermeeren, directeur
Gemeente Rotterdam, Elly van Kooten, directeur PGW&Z, cluster MO

Veel leesplezier gewenst,

Anja Maas 

In samenwerking met Jochum Deuten en Jikke Vergragt

* Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Gemeentelijk woningbedrijf in 1993 werd deelproject 

Welschen 7 gerenoveerd. Deze renovatie werd bekroond met de Nationale Renovatieprijs. Bij het project werd ook 

een ‘nationaal monument voor de wederopbouw’ onthuld, voorzien van een tweetal grote gevelplaquettes met de 

tekst Geef mij zand, grind en asch, en ik bouw u huizen, die aan Frans Welschen herinnert.

** In Rotterdam zijn meer projecten die de naam Thuishaven voeren en die allemaal op een wat andere 

manier georganiseerd zijn. Dit rapport gaat specifiek over de ontwikkeling van Thuishaven Welschen 2, vanaf het 

bijna toevallige ontstaan tot aan het concept.

VOORAF
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Net als de rest van Nederland krijgt 
Rotterdam in toenemende mate te maken met 
inwoners die (nog) niet zelfstandig kunnen 
wonen. Mensen die het op een of andere 
manier niet redden in hun eentje, maar hard 
werken aan een bestaan op eigen benen. In 
het verleden woonden deze cliënten vaak 
langer in instellingen of, onder begeleiding, 
samen in één pand. De scheiding tussen wat 
gewoon was en wat afweek was vrij duidelijk. 

Actuele ontwikkelingen in de zorg 
vragen echter om nieuwe woon- en 
begeleidingsvormen. Van gemeentes, woning-
corporaties en zorg- en welzijnsinstellingen 
wordt verwacht dat zij bewoners die nog niet 
in staat zijn hun eigen leven te organiseren, 
helpen te integreren in wooncomplexen, 
wijken en buurten. 
Inclusie is het toverwoord, hoopvol geflan-
keerd door termen als ‘samenredzaamheid’ 
en ‘participatiesamenleving’. Die inclusie van 
deze cliënten, hier ook wel buitengewone buren 
genoemd, gaat echter niet vanzelf. Wat nodig 
is, is een aanpak waarbij lokale partners bereid 
zijn over de grenzen van hun eigen organisatie 
en expertise heen te kijken en de handen 
ineen te slaan. Integraal, vernieuwend en 
met lef. De urgentie is hoog: zo telt de regio 
Rotterdam Rijnmond zo’n 4000 ‘verwarde 
personen’. 

In het project Thuishaven Welschen 2 werken 
het Centrum voor Dienstverlening (CVD, in 
opdracht van de gemeente Rotterdam) en 
Woonstad Rotterdam sinds vier jaar aan zo’n 
aanpak. Met vallen en opstaan ontwikkelden 
ze een concept waarbij zo’n 50 buitengewone 

buren tussen de huurders in een flatcomplex 
komen te wonen. Een heel avontuur, zowel 
voor de verschillende bewoners als voor de 
betrokken professionals.

Thuishaven Welschen 2 heeft last van kinder-
ziektes en er is nog een wereld te winnen, 
maar het is gebleken dat het concept meer 
dan voldoende basis geeft voor een unieke, 
zeer werkbare vorm om kwetsbare burgers 
duurzaam op te nemen in de maatschappij. 
Er is veel geleerd en de initiatiefnemers zijn 
er van overtuigd iets in handen te hebben 
dat, eenmaal verder ontwikkeld, de moeite 
waard is.

In dit rapport wordt de Thuishaven geëva-
lueerd. Aanleiding zijn de ingrijpende 
veranderingen in de zorg- en welzijnssector 
van de afgelopen jaren en ontwikkelingen in 
het complex zelf. Het project is nog niet ‘af’, 
maar moet wel in kunnen spelen op deze 
veranderende omstandigheden. Op basis van 
deze evaluatie worden aanbevelingen gedaan 
over de voortzetting en toekomstige samen-
werking in het project Thuishaven Welschen 2, 
onder de titel: ‘Van zorg naar welzijn’. Tot slot 
bevat deze evaluatie bruikbare informatie voor, 
wie weet, een nieuwe Thuishaven!

Leeswijzer

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 
• In Hoofdstuk 1 leest u over de aanleiding, 

de doelen en de opzet van het project 
Thuishaven Welschen 2.

• In Hoofdstuk 2 leest u over de bevindingen 
en resultaten na vier jaar praktijk. Zijn de 
doelen gehaald?

• In Hoofdstuk 3 staan de conclusies en de 
belangrijkste aanbeveling: het verleggen van 
de focus van zorg naar welzijn.

• In Hoofdstuk 4 wordt deze aanbeveling 
verder uitgewerkt. Bij de belangrijkste 
opgaven worden adviezen gegeven voor de 
vervolgaanpak.

• In de Samenvatting wordt het voorgaande 
kort weergegeven.

• In de Bijlage worden de bevindingen vertaald 
naar een Concept Thuishaven: algemene 
aandachtpunten en tips, bedoeld voor 
eenieder die zelf ook aan de slag wil.

INLEIDING
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1  THUISHAVEN WELSCHEN 2, EEN BIJZONDER PROJECT

1.1  Zo begon het
Het project Thuishaven Welschen 2 startte 
in 2011 vanuit de noodzaak van het Centrum 
voor Dienstverlening om de cliënten van een 
locatie voor beschermd wonen te verhuizen. 
Het pand aan de Abtsweg in Overschie, 
waar zij tot dan toe woonden, was niet 
langer beschikbaar. In dezelfde periode zocht 
Woonstad naar een nieuwe beheervorm 
voor het complex Welschen 2. Het Centrum 
voor Dienstverlening (CVD) en Woonstad 
Rotterdam besloten de handen ineen te slaan: 
het CVD ontwikkelde het project Thuishaven, 
waarmee beide organisaties, een groep 
cliënten én buurtbewoners hun voordeel 
konden doen. Aanvankelijk was ook Flexibel 
Wonen betrokken, maar de taken van deze 
organisatie werden na verloop van tijd over-
genomen door Woonstad. Dit hoofdstuk 
beschrijft het project zoals het in 2011 bedacht 
en gestart is.

1.2  Het concept Thuishaven: 2 
doelen
Het concept Thuishaven heeft in de kern twee 
doelen die met elkaar verweven zijn. 
1 Cliënten begeleiden naar zelfstandigheid in een 

woonbuurt
 Cliënten worden gehuisvest in een woon-

buurt met als doel dat zij daar uiteindelijk 
zelfstandig kunnen wonen. Zij worden 
op alle levensdomeinen begeleid, waarbij 
een extra accent ligt op activering, het 
opbouwen van een netwerk en relaties in de 
omgeving. Dit vanuit het idee dat zelfstan-
digheid meer behelst dan zelf voor je eten 

en bankzaken kunnen zorgen: ook je plek 
vinden in de samenleving hoort daarbij.

2 Versterking van deze buurt
 Het versterken van de betreffende woon-

buurt zelf, zodat deze niet alleen als middel 
fungeert voor een maatschappelijke opgave 
maar er zelf ook de vruchten van plukt. Er 
is aandacht voor de problemen, maar ook 
voor de wensen, kansen en potenties van 
bewoners. Denk daarbij aan individuele 
zaken als (verborgen) zorgvragen of de 
zoektocht naar een zinvolle dagbesteding, 
maar ook aan activiteiten voor de buurt, 
gericht op verbetering van de leefbaarheid.

1.3  Cliënten 

drie doeLGroepen

In het flatcomplex Welschen 2 stelt Woonstad 
(gefaseerd) 45 van de 320 woningen beschik-
baar voor cliënten die onder begeleiding 
weer zelfstandig leren wonen. Ongeveer een 
derde daarvan is bestemd voor alleenstaande 
volwassenen, een derde voor gezinnen en de 
rest voor jongeren tot 23 jaar. In één van de 
portiekwoningen vindt het Servicepunt van 
het CVD onderdak.

VeiLiG Leren wonen in de buurt

Thuishaven Welschen 2 is bijzonder vanwege 
deze ‘geconcentreerde spreiding’. De voor-
malige cliënten zitten niet langer bij elkaar 
in een daarvoor speciaal bestemd pand, 
maar leven als burgers midden in de maat-
schappij. Tegelijkertijd lopen ze niet het 
gevaar om volledig buiten beeld te raken; in 
geval van problemen is er snel hulp vanuit het 
Servicepunt in de flat. Zo kunnen de kersverse 
bewoners als het ware ‘oefenen’ in zelfstandig 
wonen in een buurt, met de zorg binnen hand-
bereik. Hiermee sluit het project prima aan bij 
de ideeën van de gemeente over maatschap-
pelijke opvang: een preventieve aanpak en 
wijkgerichte zorg.

‘omkLappen’
Het idee is dat de nieuwe bewoners met hulp 
van het CVD na maximaal anderhalf jaar op 
eigen benen kunnen staan. Vooraf worden ze 
gescreend op haalbaarheid en motivatie. Het 
ultieme doel: een huurcontract op eigen naam, 

Welschen 2 in Overschie

Overschie is een ruime, waterrijke en groene wijk in het 
noordwesten van Rotterdam. De wijk kent een grote vari-
atie aan bebouwing en heeft hier en daar een dorpse sfeer. 
Het naoorlogse wooncomplex Welschen 2 telt 320 twee-, 
drie- en vierkamerwoningen met een klein oppervlak. Ze 
zijn verspreid over acht lage portiekflats aan de Patijnstraat, 
de van Adrichemweg en de van Noortwijckstraat. De flats 
ogen gedateerd en zijn weinig comfortabel, maar veel wordt 
goedgemaakt door de prachtige ligging aan de Delfshavense 
Schie, de mooi ingerichte binnentuinen en de veelheid aan 
voorzieningen op loopafstand. 
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serVicepunt Voor iedereen

In de opzet van het project is daar reke-
ning mee gehouden. De ondersteuning 
door het CVD is er voor álle bewoners en 
bestaat zowel uit het fysieke, laagdrempe-
lige Servicepunt in de Patijnstraat als uit een 
netwerk van betrokken organisaties en instel-
lingen. Het Servicepunt wil voor cliënten en 
buurtbewoners een ‘veilige haven’ zijn, waar 
men terecht kan voor persoonlijke begelei-
ding en het aangaan sociale contacten. Een 
knooppunt voor zorg en welzijn voor de hele 
buurt. Bewoners kunnen ook terecht bij het 
Servicepunt als ze overlast ondervinden. 

1.5  Samenwerking

samenwerkinG is essentieeL

Het CVD en Woonstad maken zich in dit 
traject sterk afhankelijk van elkaar en zijn 
daardoor min of meer gedwongen om beide 
hun beste beentje voor te zetten. Dat werkt 
zo: een bewoner komt alleen in aanmerking 
voor één van de 45 woningen als hij of zij een 
woon-zorgcontract tekent. Daarmee accep-
teert de cliënt integrale zorg: hulp op alle 
leefdomeinen. Komt het toch tot een beëindi-
ging van het contract, bijvoorbeeld omdat de 
bewoner zich niet aan de afspraken houdt, dan 
delen Woonstad en het CVD de kosten voor 
een eventuele huurachterstand en de ‘uitzet-
tingskosten’. Als het CVD aangeeft dat een 
bewoner toe is aan een huurcontract op eigen 
naam, dan wordt dat eerst gefiatteerd door 
Woonstad. Beide organisaties hebben dus, 
naast hun intrinsieke motivatie, een financieel 
belang bij het leveren van goed werk. In de 
dagelijkse praktijk werken beide organisaties 
samen middels een casusoverleg dat eens 
per vier weken plaatsvindt. Agendapunten 
zijn onder meer de huurbetaling van cliënten 
en eventueel overlast gevend woongedrag 
waarbij zowel reguliere huurders als cliënten 
betrokken zijn. 

Vanuit het project is verder contact met het 
wijkteam (voor indicaties) en zijn er lijn-
tjes naar de wijkagent, de gemeente (onder 
anderen de coördinator woonoverlast), 
zorgorganisaties als Laurens en Middin, de 
bewonersorganisatie en scholen in de buurt.

als een soort startkwalificatie voor zelfstandig-
heid. Een groot voordeel is dat de betreffende 
bewoner na het zogenaamde ‘omklappen’ van 
het huurcontract, gewoon in de eigen flat kan 
blijven wonen. Hij of zij is dan al ingeburgerd 
in de buurt en hoeft niet elders opnieuw te 
beginnen.

1.4  Bewoners

Gewone huurders?
Vanwege de lage huur en relatief rustige 
ligging, lijkt Welschen 2 een ideale plek om 
bewoners-met-zorg te huisvesten tussen 
‘gewone mensen’. Die gewone mensen zijn 
echter ook weer niet zó gewoon. Juist deze 
goedkope, kwalitatief zeer eenvoudige flatjes 
trekken mensen met lage inkomens, vaak 
kansarm, zonder werk en niet zelden met 
psychosociale problemen. En dan komen er 
ook nog die ‘vreemde gasten’ van de Abtsweg 
bij… dat vraagt het nodige van het incasse-
ringsvermogen van de zittende bewoners.
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In het eerste jaar is er formeel nog geen 
sprake van een Thuishaven. De kosten voor 
de vrijwilligersmakelaar en de projectleider 
zijn in dit jaar voor rekening van het CVD. 
De verdere ontwikkeling van de Thuishaven 
wordt mogelijk gemaakt door eenmalige 
bijdragen vanuit SoZaWe en Woonstad 
Rotterdam. De exploitatie is gebaseerd op 
volledige dekking vanuit doelgroep-budgetten 
(MO, gemeentelijk) waarbij voor de eerste 
periode is uitgegaan van: 
• Beschermd wonen 15 plaatsen 
• Begeleid wonen 15 plaatsen voor 

 gezinnen 
• Begeleid wonen  20 plaatsen voor 

 jongeren in 15 woningen.

De bijdrage van Woonstad Rotterdam 
bestaat, naast de kosten van conceptontwik-
keling en het ‘om niet’ beschikbaar stellen 
van een woning voor het Servicepunt, uit 
het eenmalig opknappen van leegstaande 
woningen, het uitvoeren van mutatieonder-
houd bij wisselingen en het verzorgen van 
communicatie naar de omgeving. Omdat deze 
werkzaamheden onderdeel uitmaken van het 
reguliere takenpakket van de corporatie zijn 
deze in onderstaand schema buiten beschou-
wing gelaten.

Tot zover het project zoals het aanvankelijk 
ontwikkeld is. Het volgende hoofdstuk: een 
terugblik na 4 jaar.

roLLen en taken

De eerder genoemde twee partijen werken 
actief samen maar kennen ook een heldere 
taak- en rollenscheiding. 
• Het CVD is de hoofduitvoerder van het 

project. Zij ondersteunt de eigen cliënten en 
zet hiertoe woonbegeleiders in. Daarnaast 
stelt het CVD een vrijwilligersmakelaar 
aan. Deze staat voor de taak om de nieuwe 
bewoners te ondersteunen bij het vinden 
van een zinvolle tijdsbesteding. Het CVD 
stimuleert cliënten ook om zelf actief te 
worden in de buurt. Ze kunnen aansluiten 
bij bestaande initiatieven of bij een door 
het CVD zelf georganiseerde activiteit zoals 
Opzoomeren. De vrijwilligersmakelaar advi-
seert ook professionals en instellingen bij 
het werken met deze bijzondere vrijwilligers.

• Woonstad Rotterdam is de huisbaas, 
‘plaatst’ bewoners en houdt toezicht op 
de algehele leefbaarheid in en rondom het 
complex (schoon, heel en veilig). Daartoe 
zet Woonstad een medewerker wijkbeheer 
en een huismeester in. Bij overlast gevend 
woongedrag spreekt Woonstad bewoners 
aan en zet zo nodig mediation in. 

1.6  Financiën
Bij de projectfinanciering van Thuishaven 
Welschen 2 is het uitgangspunt dat door 
stapeling van verschillende budgetten een 
kwalitatief beter product geboden kan 
worden tegen een lagere prijs. De begroting 
is opgebouwd uit een deel eenmalige kosten 
(ontwikkeling + inrichting) en een deel exploi-
tatie (begeleiding + woonlasten).

 

Woonstad Rotterdam

SoZaWe

doelgroepbudgetten

Bron: Projectbegroting Thuishaven Welschen 2 (juli 2010)

coördinatie (2%)

concept

servicepunt (2%)

huur woningen (4%)

servicepunt

woonbegeleiding (22%)

zorg (71%)

exploitatie 
(jaarlijks)

woningen

ontwikkeling 
(eenmalig)
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2  THUISHAVEN WELSCHEN 2, VIER JAAR LATER

2.1  Waar staan we
In de loop van 2015 werd langzaamaan 
duidelijk dat het niet helemaal goed ging met 
Welschen 2. Er was een toename van overlast 
door buitengewone buren maar ook van hang-
jongeren van buiten het complex. Er heerste 
onrust onder bewoners. Woonstad en de 
politie kregen steeds meer signalen dat de 
leefbaarheid in het complex teveel onder druk 
stond. Hoewel dat niet alleen met de cliënten 
van het CVD te maken had, maar ook met de 
kwetsbare positie van veel reguliere huurders, 
werd besloten om, in elk geval tijdelijk, te 
stoppen met de instroom van CVD-cliënten.
Sowieso stond vast dat de projectmatige inzet 
van het CVD ging veranderen: na 2016 zou 
er geen geld meer beschikbaar zijn voor de 
inzet van de vrijwilligersmakelaar en zouden 
de overige begeleiders geen extra uren meer 
hebben voor activering in de buurt. Voor 
begeleiding van cliënten zou wel budget blijven. 
De verwachting was echter dat een groot deel 
van hen in 2016 zou omklappen. Samen met de 
stop op instroom van nieuwe cliënten zouden 
de begeleidingsuren en de aanwezigheid van het 
CVD in het complex dus afnemen. Ondertussen 
hadden er ook de nodige verschuivingen plaats-
gevonden in de zorg en werd het welzijnswerk 
in Overschie opnieuw aanbesteed. 

Er waren, kortom, aanleidingen genoeg om 
eens goed terug te kijken op de afgelopen 
jaren, leerpunten te formuleren en vooruit te 
blikken naar de opgave voor de toekomst. 

2.2  Evaluatie en belevingsonderzoek
Woonstad en de gemeente Rotterdam (als 
opdrachtgever van het CVD) gaven daarom 
opdracht voor een evaluatie door een extern 
bureau. De insteek was om te onderzoeken of 
de twee vooraf gestelde twee doelen (cliënten 
begeleiden naar zelfstandigheid en versterking 
van de buurt) gehaald waren. Naast beschik-
bare gegevens en cijfermateriaal was het 
zinvol te achterhalen hoe de Thuishaven werd 
beleefd door bewoners, hun buitengewone 
buren en betrokken professionals. Daarom 
werd er tegelijkertijd een ‘belevingsonderzoek’ 
op touw gezet. Twee onderzoekers doken als 
antropologen de buurt in teneinde de ‘look 
& feel’ van dit stukje Overschie te ervaren 
en verhalen te horen. Ze spraken uitgebreid 
met 21 huurders in hun woning. Vijf daarvan 
hadden woonbegeleiding door het CVD of 
hadden het begeleidingstraject net afgerond. 
Daarnaast waren er zeven gesprekken met 
professionals-van-de-werkvloer, van onder 
anderen het CVD, Woonstad, de gemeente en 
de politie. 
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2.3  Doel 1: cliënten begeleiden naar 
zelfstandigheid 
Heeft het project Thuishaven daadwerkelijk 
mensen die nog niet zelfstandig kunnen wonen 
een flinke stap op weg geholpen naar zelfstan-
digheid? Zette het voor hen zoden aan de dijk 
om in een gewone buurt te wonen en begelei-
ding ‘naast de deur’ te hebben?

2.3a  achterGrond en ontwikkeLinGen 
Zoals al kort genoemd: Thuishaven 
Welschen 2 werd ontwikkeld en uitgevoerd 
tegen de achtergrond van voortdurende 
maatschappelijke veranderingen en moest dus 
steeds meebewegen. Heel bepalend was (en 
is) de in 2015 ingevoerde decentralisatie van 
de zorg en de gevolgen daarvan. Inhoudelijk 
past de opzet van Thuishaven Welschen 2 zeer 
goed bij de nieuwe visie op zorg die is gericht 
op meer zelf- en samenredzaamheid (zie 
ook 4.4). In praktische en organisatorische zin 
leidt de decentralisatie echter vaak tot ondui-
delijkheid en onzekerheid. Vooral de korting 
op de financiering van begeleidingstrajecten is 
ingrijpend. Die gaat voor sommige cliënten van 
twee en een half jaar naar een half jaar! Een 
andere verandering is de verplichte herindi-
catie. Een indicatie voor begeleiding wordt nog 
maar voor een relatief korte periode afge-
geven en er moet steeds opnieuw beoordeeld 
worden of en hoeveel begeleiding nog nodig is. 
Dat gaf en geeft onrust bij zowel de cliënt als 
de partnerorganisaties. Samen met de eerder 
genoemde versobering van de inzet van het 
CVD kun je stellen dat de zorgcontracten, die 
de ruggengraat vormen van het project, onder 
druk staan. 

2.3b  resuLtaten Van doeL 1 na Vier jaar 
Tussen 2011 en eind 2015 zijn in totaal 59 
bewoners met begeleiding ingestroomd. 
Daarvan wonen er 24 inmiddels officieel zelf-
standig en zijn er twee weer terug in de zorg 
(één met een nieuw zorgcontract, de ander 
met een huurcontract op eigen naam). Voor 
tien bewoners geldt dat ze verhuisd zijn naar 
elders; zeven van hen om daar zelfstandig te 
gaan wonen, van de andere drie is het traject 
bij Welschen 2 helaas niet met succes afge-
rond. Eind 2015, een half jaar nadat de ‘stop’ 
is ingevoerd, wonen er nog 25 mensen met 

In dit hoofdstuk leest u achtereenvolgens van 
beide projectdoelen afzonderlijk:
• Achtergrond en ontwikkelingen.
• Resultaten na vier jaar.
• Wat vindt de doelgroep?
• Wat vinden professionals?
• Conclusie: is het doel gehaald?
Daarna wordt teruggekeken op de beslis-
sing om het project juist in deze buurt, 
Welschen 2, neer te zetten. Tot slot een 
blik in de portemonnee: waren de gereser-
veerde middelen (geld in professionele inzet) 
toereikend?

sOciale samenhang…

Dat verontrustende signalen niet alles 
zeggen blijkt als de onderzoekers op een 
zomerse dag voor het eerst het buurtje 
binnenwandelen. De geur van sociale 
samenhang stroomt hen vanuit de binnen-
tuin tegemoet in de vorm van gezellige 
buurtpicknickjes, her en der verspreid over 
het gazon. In de kluwen van kinderen en 
volwassenen lijkt het niet uit te maken welk 
kind bij welke moeder hoort; als een peuter 
het op een brullen zet is er altijd wel een 
volwassene in de buurt die troost biedt. Al 
op de tweede dag worden de onderzoekers 
door verschillende buurtbewoners begroet 
als oude bekenden. 



Evaluatierapport Thuishaven Welschen 2 Rotterdam  10

In- uit- en doorstroom per jaar

Jaar Ingestroomd Omgeklapt Vertrokken
Totaal  

‘in huis’ cliënten
Totaal  

‘in huis’ omklappers

2011 12 0 0 12 0

2012 25 0 0 37 0

2013 9 2 3 41 2

2014 12 9 5 39 11 

2015 1 15 2 23 26

Totaal eind 2015 59 26 (-2 =24)* 10 23 (+2 = 25)* 26

* twee cliënten zijn na omklappen weer terug in de zorg beland (dus 26 wordt 24), deze moeten dus ook opgeteld worden bij het 

totaal aantal cliënten ‘in huis’ (23 is dus eigenlijk 25)

kwalitatief goed is (‘als ik hulp nodig heb, dan 
is het er’) als dichtbij (‘Je ken d’r zó naartoe’). 
Ze geven aan altijd met hun problemen bij 
het Servicepunt terecht te kunnen en goed te 
worden geholpen. Het wonen in deze buurt 
helpt hen in het proces naar zelfstandigheid. 
Ze voelen zich geaccepteerd en een enkeling 
geeft aan zich op te trekken aan het gedrag 
van andere bewoners. De meesten laten, al 
dan niet bewust, zien dat ze trots zijn hier te 
wonen, nog slechts één stap verwijderd van 
een zelfstandig bestaan. Een man die sinds 
kort een contract op eigen naam heeft, noemt 
bewoners die nog niet zo ver zijn consequent 
‘die mensen’. ‘Het Servicepunt is belangrijk voor 
die mensen, ik kom er zelf wel uit’.

2.3d  wat Vinden de professionaLs?
De professionals hebben op verschillende 
manieren te maken met cliënten. De wijk-
agent geeft aan dat ze vaak het verschil niet 
ziet tussen een reguliere bewoner en hun 
buitengewone buren. De medewerker wijkbe-
heer van Woonstad ziet de druk op de buurt 
toenemen door het grote aantal cliënten. Ook 
ziet ze een toename in het aantal huurachter-
standen. Voor woonbegeleiders is het steeds 
balanceren tussen het loslaten van cliënten 
en dan toch soms op het juiste moment weer 
ingrijpen. Zij zijn allen bevlogen als het om hun 
werk gaat. Ze merken dat ze cliënten echt 
kunnen helpen om beetje bij beetje de regie 
over hun eigen leven terug te krijgen. 

begeleiding. De verwachting is dat een groot 
deel van hen na een jaar op eigen benen staat. 
Een kleiner deel heeft wat langer ondersteu-
ning nodig of zal zelfs nooit helemaal zonder 
kunnen. En er zijn een paar bewoners die 
dusdanig veel problemen hebben dat zelf-
standig wonen toch te hoog gegrepen is. Zij 
worden begeleid naar een andere vorm van 
wonen.

Er woonden op het ‘hoogtepunt’ in 2014 dus 
39 mensen in Welschen 2 die begeleid werden 
door het CVD, nog afgezien van 11 ‘omklap-
pers’ die nog nazorg ontvingen. Ook eind 
2015 was de bezetting hoog: er woonden er 
in totaal 51 cliënten en ex-cliënten in de flats. 
Daarnaast waren er de bewoners die door 
een andere instantie begeleid werden, zoals 
Pameijer. Tel daar bij op dat sommige ‘omklap-
pers’ weleens terugvielen in oud gedrag, dan 
is het is heel voorstelbaar dat de druk van het 
project op het wooncomplex groot was. 

2.3c  wat Vindt de doeLGroep: de 
cLiënten en ex-cLiënten?

Wat vinden de bewoners die door het CVD 
begeleid worden zelf van hun woon- en 
leefsituatie? Hoewel de onderzoekers maar 
vijf van hen (at random) gesproken hebben, 
zijn de reacties zo onverdeeld positief dat 
je kunt spreken van een succes. De cliënten 
zijn allen tevreden, zo niet enthousiast 
over de persoonlijke begeleiding die zowel 
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2.4  Doel 2: versterken van de buurt 
Het tweede doel van het project, het 
versterken van de buurt, laat zich wat minder 
gemakkelijk meten dan het eerste doel. En het 
is complexer van aard omdat het hier geen 
al dan niet succesvol ‘omgeklapte’ individuen 
betreft maar de versterking van een hele 
gemeenschap. Sommige dingen zijn meetbaar, 
bijvoorbeeld of het Servicepunt bekend is bij 
de buurt en of reguliere bewoners gebruik 
maken van de aangeboden activiteiten en 
diensten. Ook is te achterhalen hoe bewoners 
de leefbaarheid ervaren en wat ze merken van 
hun buitengewone buren. 

2.4a  achterGrond en ontwikkeLinGen

De leefbaarheid in het complex staat niet 
alleen onder druk omdat sommige cliënten 
wel eens afwijkend woongedrag vertonen. 
Het gaat juist relatief goed met de cliënten 
die begeleid worden, er zijn veel succesvolle 
‘omklappingen’ en in de regel is de omgang 
bewoners en hun buitengewone buren goed. 
Dat neemt niet weg dat de stabiliteit van de 
cliënten fragiel is en het zelfstandig leren leven 
met vallen en opstaan gaat.
Gaandeweg de evaluatie wordt steeds duide-
lijker dat ook veel van de reguliere bewoners 

van Welschen 2 onderaan de 
sociaal-maatschappelijke ladder 
staan: het woningtype trekt met 
name kwetsbare huishoudens. Er 
zijn onevenredig veel huurachter-
standen, vervuilde huishoudens 
en gevallen van woonoverlast. 
De tabel op de volgende blad-
zijde is een momentopname 
van januari 2016, enkel vanuit 
de informatie van Woonstad. 
Cijfers zeggen niet alles, iemand 
met een huurachterstand is niet 
meteen manifest overlast gevend. 
Toch toont de tabel aan dat de 
druk op het complex groot is, 
zeker omdat de verwachting is 
dat andere instanties nog meer 
zaken in beeld hebben. Mede 
dankzij de inzet van het CVD is 
de situatie enigszins binnen de 
perken gebleven. 

De professionals zijn tevreden over de onder-
linge samenwerking: er zijn korte lijnen en 
er wordt samen naar oplossingen gezocht als 
het niet lekker loopt met een cliënt. Ook de 
samenwerking met ‘het gebied’ (gemeente), 
de politie en de overlastcoördinator verloopt 
goed. Hoewel de meeste professionals 
vinden dat de druk op het wooncomplex op 
dit moment te groot is, hebben ze allen het 
idee dat Thuishaven een goede vorm is om 
zelfstandig te leren wonen. Wel wordt de 
samenwerking gemist met de andere zorg-
partijen die ook cliënten in het complex 
begeleiden en met een aantal andere partijen 
in de wijk, met name het welzijnswerk dat 
destijds in de wijk actief was.

2.3e  concLusie: is het eerste doeL 
GehaaLd?

Voor wat betreft het eerste en primaire doel 
van het project: dat is dik in orde. Het over grote 
deel van de ‘plaatsingen’ van cliënten leidde tot 
een succes. De gestelde doelen qua instroom 
en doorstroom naar zelfstandigheid zijn gehaald. 
Cliënten varen wel bij de combinatie van zelf-
standig wonen met de begeleiding dichtbij. 
Professionals over de hele linie staan achter  
deze aanpak en geloven in het succes ervan.
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Overzicht kwetsbare huishoudens zonder 
 woonbegeleiding vanuit het project Thuishaven

Kenmerk
Aantal 
huishoudens

Toelichting

Wijkteam 6
Wijkteam begeleidt 
bewoner(s)

Mediation 2
Begeleiding door 
mediation

Statushouder 2

Zorgadres 14
Geen begeleiding, wel 
zorgvraag

Probleemadres 15
Diverse problemen van 
overlast tot vervuiling

Voormalig 
zorgadres

1

Huurachterstand 19
Huur wordt langere tijd 
niet betaald

Deurwaarder is 
betrokken

35
Er zijn schulden, waar-
onder vaak huurschulden

KBR 
bewindvoering

3
Het budget van de 
bewoner wordt elders 
beheerd

Informatie januari 2016 op basis van gegevens van Woonstad

Het CVD zoekt naar sleutelfiguren en onder-
steunt hen om in dit geheel aan netwerken en 
samenwerkingsverbanden een stevige plek in 
te nemen.

2.4c  wat Vindt de doeLGroep, de 
reGuLiere bewoners?

Hoewel het niet expliciet is gecommuniceerd, 
weten veel bewoners wel dat er mensen 
met problemen in de flat worden geplaatst. 
Problemen met alcohol, drugs, psychiatrie 
en financiën, neemt men aan. Maar weinig 
mensen lijken te weten dat hun wooncomplex 
thuisbasis is van een speciaal project voor 
cliënten met woonbegeleiding. Laat staan dat 
voor hen duidelijk is dat ze zelf ook ‘doel-
groep’ zijn. Alleen geïnterviewden die zelf als 
vrijwilliger betrokken zijn bij Buurt Bestuurt of 
kinderactiviteiten zijn goed op de hoogte.

Er wordt door bewoners behoorlijk wat over-
last ervaren, vooral herrie in de nachtelijke 
uren. Eén op de drie geïnterviewden voelt zich 
niet altijd veilig in het eigen portiek. De meest 
genoemde oorzaak is dat portiekdeuren 
expres open worden gezet, waardoor onver-
laten zich toegang kunnen verschaffen tot het 
trappenhuis. Desondanks blijven de meeste 
bewoners vrij laconiek onder de situatie. ‘Je 
bent het een beetje gewend, je schrikt er niet van’. 
Van de geïnterviewden is er maar één die zich 
helemaal niet veilig voelt in de buurt. 

Bij calamiteiten gaat de doorsnee 
‘Welschenaar’ er bij voorkeur eerst zelf op 
af. Men heeft weinig vertrouwen in het effect 
van een melding of vindt het niet nodig. Ook 
in situaties waarin de gemiddelde burger liever 
een blokje om zou lopen, zoals in het verhaal 
van een op het oog wat fragiele dame ‘ … hij 
liep met een hamer naar beneden naar de andere 
buren waar hij boos op was. Ik heb hem terug 
naar binnen gestuurd. Ik ben niet bang.’

Bijna 90% van de bewoners vindt het niettemin 
‘fijn’ of ‘een beetje fijn’ wonen in Welschen 2. 
Ze waarderen de relatieve rust, het groen 
en de voorzieningen. ‘Ik zou geen stap buiten 
Overschie willen zetten’. Ze kennen wat mensen 
in de buurt en bijna iedereen weet wie zijn of 
haar portiekgenoten zijn. Over het algemeen is 

2.4b  resuLtaten Van doeL 2 na Vier jaar

Het CVD heeft het nodige in gang gezet om 
ook reguliere huurders te bereiken, zowel 
individueel als in groepen, met activiteiten. 
Het Servicepunt heeft vaste spreekuurtijden 
voor de hele buurt. Ook op andere tijden is 
het Servicepunt bemand: cliënten en bewoners 
kunnen er dagelijks met vragen terecht. Een 
vrijwilliger ondersteunt bij kleine taken zoals 
het invullen van formulieren, oppassen of een 
boodschap doen. Er is de eerder genoemde 
vrijwilligersmakelaar die zich richt op activi-
teiten voor cliënten én reguliere bewoners. 
Zij en de ambulante woonbegeleiders zetten 
zich in voor activiteiten als Opzoomeren, 
Koffieleuten, Buurt Bestuurt en verschillende 
kinderactiviteiten. Samen met buurtbewoners 
worden sportmiddagen opgezet en er is een 
wandelgroep. In de maak is (in samenwerking 
met Thermiek, het Passercollege en Divers 
Verkade) een buurtprogramma met aandacht 
voor voeding en bewegen.
Om de sociale samenhang nog meer te 
versterken wordt er ingezet op verbanden 
met collega-instellingen en wijknetwerken. 
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2.4e  concLusie: is het tweede doeL 
GehaaLd?

Ondanks alle inspanningen van het CVD 
weten de meeste van de huurders die aan het 
onderzoek meedoen het Servicepunt niet te 
vinden, kennen ze het project Thuishaven niet 
en, als ze het wel kennen, hebben ze niet zo’n 
helder beeld van wat het CVD hen te bieden 
heeft. Hoewel er wel aanloop is van bewoners 
met overlastklachten, vervult het CVD dus 
nog niet optimaal de spilfunctie voor de buurt 
die men aanvankelijk voor ogen had. 

Met het bevorderen van de sociale cohesie 
en betrekken van bewoners door de vrijwil-
ligersmakelaar van het CVD is een sterke start 
gemaakt. Zo worden bewoners van harte 
uitgenodigd mee te doen aan het door de 
gemeente geïnitieerde project ‘Buurt Bestuurt’. 
Hier kan iedereen meedenken over concrete 
zaken rondom veiligheid en leefbaarheid. Wat 
zijn signalen, waar moet op ingezet worden en 
welke activiteiten kunnen we organiseren? De 
bijeenkomsten worden echter vooral bezocht 
door professionals; slechts weinig huurders 
voelen zich geroepen om mee te doen.

Doe-activiteiten zoals kindermiddagen en 
Opzoomeren trekken meer mensen, maar 
ook hier ligt de organisatiegraad onder 
bewoners laag. ‘Het buurtcomité bestaat uit 
Wendy (vrijwilligersmakelaar) en mij’, aldus 
‘super-vrijwilliger’ Wilma. Ze geeft aan dat een 
fijne activiteitenruimte ontbreekt. In je eigen 
krappe keuken hapjes maken voor de kinder-
club is tot daar aan toe, maar bij slecht weer 
met 60 kinderen in een trappenhuis spelletjes 
doen is écht behelpen. 

De inzet van de vrijwilligersmakelaar leidt dus 
zeker tot mooie initiatieven en activiteiten, 
maar is nog te mager om werkelijk te spreken 
van inclusie. Dat is niet verwonderlijk, daar 
de primaire taak en expertise van het CVD 
bij de zorg voor de individuele cliënt ligt en 
er geen regulier opbouwwerk bij het project 
betrokken is. Ook Woonstad vervult die 
verbindende functie niet. Kortom: er blijft 
iets liggen. Het activeren van bewoners is dan 
ook geen gemakkelijke opgave in een complex 
waar de gemiddelde bewoner veel ‘aan zijn 

men positief over die contacten. Bijna iedereen 
vindt het vanzelfsprekend om buren te helpen 
met kleine klusjes. Over de woningen is men 
minder enthousiast: die zijn gehorig en slecht 
onderhouden. Ook heeft men behoefte aan 
een andere inzet door de huismeester. Deze 
kan door de huidige financiering het complex 
niet zo vaak bezoeken als gewenst is. Het 
gevoel van veiligheid en plezierig wonen is 
echter veel groter dan men op grond van de 
(ernst van de) incidenten en de woonkwaliteit 
zou kunnen verwachten. 

2.4d  wat Vinden de professionaLs?
De professionals die primair bij Thuishaven 
Welschen 2 betrokken zijn, ervaren het 
project als een uitdagende opgave. Het is 
steeds balanceren tussen het belang van 
bewoner, die ongestoord woongenot verlangt 
(en vaak zelf ook al heel wat aan zijn hoofd 
heeft) en dat van hun buitengewone buren 
waarvan sommigen, werkend aan hun zelf-
standigheid, soms behoorlijk wat overlast 
veroorzaken. Ze geven ook allemaal aan dat 
de balans in de buurt een beetje zoek is. 

De inzet van Woonstad is gedurende het 
project verbreed en sterker geworden. Zag 
de woningcorporatie aanvankelijk vooral een 
rol voor zichzelf als verhuurder, na verloop 
van tijd gaat ze deelnemen aan het casus-
overleg van cliënten en zet de leefbaarheid 
van het hele complex op de agenda. Daarbij 
wil de corporatie de aandacht vestigen op 
de versterking van de reguliere bewoners, 
naast alle inzet die er is voor hun buitengewone 
buren. De verwachtingen op dat vlak worden 
dan ook tijdens het project steeds hoger.

Op het moment van evaluatie is er sprake 
van een beginnende samenwerking tussen het 
CVD en de welzijnspartij die actief is in de 
wijk. Ook de relatie met het nieuwe wijkteam 
is nog zeer pril; dit team is pas op 1 januari 
2015 gestart. De andere zorgpartijen die bege-
leiding verlenen aan bewoners in het complex 
zijn niet altijd bekend bij de medewerkers van 
Thuishaven en in het geheel nog niet aange-
haakt. Alle betrokken partijen verwachten dat 
er meer bereikt kan worden met er meer en 
intensievere samenwerkingsrelaties.
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belasten. Het zou hen meer recht doen om 
vanaf het begin de aandacht meer op hun 
vragen, wensen, kansen en de leefbaarheid in 
de buurt te richten. En om te zorgen dat de 
extra druk tijdelijk en eindig is.

2.6  Financiën en inzet
Het project is uitgevoerd binnen de budgetten 
die daar vooraf voor waren gereserveerd. 
Wel komt bij de evaluatie naar voren dat het 
project extra tijd vraagt in het werkpakket 
van betrokken professionals van Woonstad 
Rotterdam (huismeester, medewerker wijk-
beheer en projectleider). Hoewel de extra 
uren niet zijn bijgehouden is de inschatting van 
verschillende medewerkers dat zij opgeteld 
20 uur per week meer tijd aan Welschen 2 
besteedden dan aan een ‘regulier’ woon-
complex. Hierbij moet worden aangetekend 
dat een deel van deze extra tijd ook besteed 
werd aan interventies rondom kwetsbare 
reguliere huurders in het complex.

Ook het CVD heeft tot nu toe binnen het 
budget kunnen werken. Dit lukte omdat er, 
bovenop de financiering van de reguliere bege-
leidingsuren, extra gemeentelijke middelen 
beschikbaar kwamen vanuit het project 
Thuishaven, bestemd voor extra ureninzet. 
Het ging om twee uur per week extra voor 
elk teamlid voor uitvoerend werk in de buurt 
en uren voor de vrijwilligersmakelaar (in de 
eerste drie jaar waren dat er 25 per week, 
daarna 18). De projectleider had 13 uur per 
week tot zijn beschikking. Dan was er in de 
startfase nog een budget voor de inrichtings-
kosten van het Servicepunt en waren er wat 
kosten voor kantoorbenodigdheden. Het CVD 
geeft aan dat de extra middelen voor inzet 
ook echt nodig zijn geweest voor de ontwik-
keling en uitvoering van het project. 

Tot slot waren er de extra kosten die 
cliënten soms met zich meebrengen. Van de 
59 cliënten die in de loop van het project in 
Welschen 2 zijn komen wonen, is het contract 
van 3 personen beëindigd wegens huurschuld, 
overlast en/of het niet nakomen van zorgaf-
spraken. In het totaal heeft dit geresulteerd 
in €10.000 kosten, die zijn gedeeld door 
Woonstad en CVD.

hoofd’ heeft en niet altijd de ervaring, compe-
tenties en netwerken heeft om activiteiten op 
te zetten.
Voor wat betreft het tweede doel, versterking 
van de buurt als geheel, is dus nog werk te doen. 

2.5  Is de buurt geschikt voor dit 
project?
Bij de evaluatie is niet alleen gekeken of 
Thuishaven een geschikt project is voor 
cliën ten en de buurt, maar ook of de betref-
fende buurt wel geschikt is voor een dergelijk 
project. Een complex als Welschen 2 lijkt 
geknipt voor een Thuishaven. De kloof met 
zittende bewoners is niet zo groot en zij spelen 
bovendien, vaak onbewust, een positieve rol bij 
het welbevinden van hun buitengewone buren. 
Ze klagen nauwelijks en lijken over een groot 
incasseringsvermogen te beschikken. 
Maar je kunt het ook anders zien; veel van de 
zittende huurders hebben, door jarenlang aan 
de onderkant van de maatschappelijke ladder 
te hebben gebungeld, geen hooggespannen 
verwachtingen van het leven in het algemeen 
en van hun woonomgeving in het bijzonder. 
Je kunt je afvragen of het moreel te verant-
woorden is om juist deze mensen extra te 
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3  CONCLUSIE EN AANBEVELING

3.1  Conclusie projectdoelen
Van de twee projectdoelen - cliënten bege-
leiden naar zelfstandigheid en versterking van 
de buurt – is de eerste bereikt en zijn er bij de 
tweede verbeterpunten. 

1. beGeLeidinG Van cLiënten naar 
zeLfstandiGheid: sterke punten

De grootste kracht van Thuishaven 
Welschen 2 zit in de primaire functie van het 
project: het begeleiden van buitengewone buren 
naar een zelfstandig bestaan. De (ex-)cliënten 
zijn positief. Zij voelen zich geaccepteerd en 
ervaren de kloof tussen henzelf en hun buren 
als te overzien. De portieken fungeren als 
minigemeenschap, je kunt er goed oefenen in 
‘buurman of buurvrouw’ zijn. Of, zoals een 
van de professionals zei: ‘in een kakbuurt krijg 
je nooit aansluiting’. Ook alle betrokken profes-
sionals zien dat de aanpak werkt. De sterke 
punten op een rij:
• De begeleiding is dichtbij en integraal. 
•  Wie toe is aan een huurcontract op eigen 

naam, kan blijven wonen. De vertrouwdheid 
met de buurt en het netwerk dat is opge-
bouwd, vormen een basis voor ex-cliënten 
om het goed te blijven doen. 

• De locatie is gunstig voor cliënten in hun 
leerproces: doordat Welschen 2 op enige 
afstand van de stad ligt, zijn de verleidingen 
van de stad niet direct bij de hand. De 
groene, rustige omgeving wordt met name 
door de gezinnen die worden begeleid erg 
gewaardeerd. 

• De woningen zijn goedkoop, wat van 
belang is omdat cliënten vaak een heel laag 
inkomen hebben.

2. VersterkinG Van de buurt: 
Verbeterpunten

Er is door het CVD een mooi begin gemaakt 
met het opzetten van activiteiten voor en 
door bewoners. Ook staat het Servicepunt 
open voor vragen van bewoners. Toch is 
er een aantal zaken aan het licht gekomen 
die aandacht vragen. De verbeterpunten op 
een rij:
• Onder de reguliere bewoners bevinden zich 

veel huishoudens die extra aandacht nodig 
hebben. Er zijn veel signalen van proble-
matiek die samenhangt met de kwetsbare 
sociaal-maatschappelijke positie van veel 
bewoners. Bij deze groep doen zich veel 
huurachterstanden en diverse andere 
problemen ‘achter de voordeur’ voor. 
Desondanks hebben reguliere bewoners 
voor hun persoonlijke hulpvragen de weg 
naar het Servicepunt nog onvoldoende 
gevonden. 

• De betrokkenheid van bewoners bij 
de buurt is laag en niet gemakkelijk te 
versterken; de organisatie van activiteiten 
rust op de schouders van een enkele ‘super-
vrijwilliger’ en op de inzet van het CVD. 

• Het ontbreken van een ‘einddatum’ en 
perspectief op de toekomst van het complex 
geeft onrust bij de zittende bewoners.
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3.3  Aanbeveling: de focus verschuift 
van zorg naar welzijn 
Vooral op het gebied van het welzijn van de 
reguliere bewoners is nog wat te verbeteren. 
En er zijn nog problemen op te lossen: op dit 
moment wonen nog 25 cliënten met begelei-
ding en 26 ex-cliënten in Welschen 2. Voor 
hen verdwijnt de laagdrempelige begeleiding 
(inloop in Servicepunt) na 2016. De eindig-
heid van de projectfinanciering voor het 
CVD en de eerder genoemde veranderende 
maatschappelijke context maken het niet 
langer mogelijk het project in de huidige vorm 
voort te zetten. Tegelijkertijd is het project te 
waardevol om ermee te stoppen en ligt er in 
het gehele complex nog een opgave die niet 
zomaar losgelaten kan worden.

Dat leidt tot de aanbeveling om in 2016 de 
focus bij Welschen 2 te verschuiven van zorg 
(voor cliënten) naar welzijn (voor en door 
de buurt als geheel) en met alle betrokken 
partijen een vervolgaanpak te ontwikkelen 
voor de komende drie jaar. Uiteraard wordt 
daarbij gebruik gemaakt van de opgedane 
ervaringen en geleerde lessen van de afge-
lopen jaren. Samenvattend betekent dit:
1 Er komen geen nieuwe zorgcontracten meer 

bij, buitengewone buren krijgen zoetjesaan 
eigen huurcontracten.

2 Een goede afbouw /herijking van het zorg-
concept zodat (ex-)cliënten blijvend goed 
kunnen functioneren.

3 Het opbouwen van een sociaal sterk buurtje 
op individueel en collectief niveau.

4 Een accentverschuiving van het Servicepunt 
naar een Huiskamer voor de buurt.

Wat dit betekent wordt in het volgende 
hoofdstuk toegelicht. Hierin staat wat de 
opgaven zijn op het gebied van zorg, welzijn, 
wonen & overlast en de organisatie en welke 
aanbevelingen er zijn om deze succesvol op te 
pakken.

3.2  Conclusie samenwerking
Wat betreft de samenwerking van de verschil-
lende partijen op uitvoerend niveau kan 
geconcludeerd worden dat deze prima werkt 
bij de direct betrokken partijen: korte lijnen, 
snelle interventies. Wel wordt de samenwer-
king met het wijkteam, welzijn en de overige 
zorgaanbieders gemist.
 
Alle partijen hebben last van de gewij-
zigde organisatie van de zorg (van rijk naar 
gemeente en aanbesteding), het bestuur 
(van deelgemeente naar gebied) en de gewij-
zigde Woningwet. Het is lastig opereren en 
afspraken maken in een situatie die zoveel 
onzekerheden kent: onzekerheid over de 
duur van de begeleiding van cliënten en het 
ontbreken van formele afspraken met bijvoor-
beeld het wijkteam over wat te doen als een 
zorgcontract beëindigd moet worden. De 
betrokken partners maken zich zorgen over 
de toekomst van het project, maar stoppen is 
geen optie.
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4  WELSCHEN 2, VAN ZORG NAAR WELZIJN

4.1  Een flinke klus
Het jaar 2016 wordt een belangrijk jaar voor 
Welschen 2. Vanuit het CVD is dit het laatste 
jaar dat er inzet is voor activering van cliënten 
in en met de buurt. Het is ook het laatste 
jaar voor de vraagbaakfunctie voor reguliere 
bewoners. Het CVD zal dus minder uren 
aanwezig zijn in het complex. De instroom 
van cliënten zal (vrijwel) worden stopgezet en 
bestaande cliënten moeten worden begeleid 
naar blijvende zelfstandigheid. Tegelijkertijd 
is duidelijk geworden dat er onder de regu-
liere huurders van de Welschen 2 zeer veel 
sociale problemen voorkomen en dat het 
oplossend vermogen en de organisatiekracht 
onder de bewoners laag is. Ondertussen is 
er wel behoefte aan meer zelfredzaamheid, 
sociale cohesie en betrokkenheid bij de leef-
baarheid. Het beheer vraagt op dit moment 
een flinke inzet van Woonstad. Kortom, er 
ligt een grote klus: een omslag van vooral 
zorg voor de cliënten naar welzijn voor het 
hele complex. Deze omslag vraagt om een 
ambitieuze aanpak en een andere manier 
van samenwerken tussen de belanghebbende 
partijen. De evaluatie heeft inzichten opge-
leverd om deze aanpak neer te zetten. Dit 
hoofdstuk beschrijft de opgaven die er liggen 
en de aanbevelingen om die omslag succesvol 
te kunnen maken.

4.2  Doelen
De aanpak voor de volgende fase van 
Thuishaven Welschen 2 heeft twee doelen:
1 Een goede afbouw /herijking van het zorg-

concept zodat (ex-)cliënten blijvend goed 
kunnen functioneren, zij aansluiting blijven 
houden met de buurt en er geen extra 
belasting ontstaat voor de buurt; 

2 Het opbouwen van een sociaal sterk 
buurtje. Daarbij gaat het om het vermin-
deren van individuele problemen achter de 
voordeur en de aanpak van afwijkend woon-
gedrag en overlast. Op collectief niveau is 
het zaak bewoners meer te betrekken bij 
de leefbaarheid in de hoop dat zij daarvoor 
meer verantwoordelijkheid gaan nemen. 

Uiteindelijk moet dit leiden tot een goed 
beheersbaar wooncomplex met meer zelfred-
zame bewoners en een prettige sfeer.

4.3  Zorg: opgaven en aanbevelingen

opGaVen

De veranderingen in de zorg (zie kader 
op pagina 18) zijn duidelijk merkbaar in 
Welschen 2: er zijn per saldo minder uren 
per cliënt beschikbaar, de begeleidingspe-
riode is sterk ingekort en indicaties worden 
voor kortere tijd afgegeven. Er ontstaat druk 
om cliënten sneller om te klappen. Te snel 
‘omklappen’ leidt echter tot bewoners met 
een eigen huurcontract die daar eigenlijk nog 
niet klaar voor zijn… met alle gevolgen voor 
henzelf, hun buren en voor Woonstad van 
dien. Het verminderen van de vaste fysieke 
aanwezigheid van het CVD in het Servicepunt 
maakt het voor zorgprofessionals moeilijker 
om vroegtijdig signaleren en ingrijpen bij 
terugval (ook van ex-clienten!). Voor (ex-)
cliënten en hun buren is de drempel om zelf 
aan de bel te trekken als het wat minder 
gaat ineens heel hoog. Op organisatieni-
veau missen verder nog formele afspraken 
tussen Woonstad en het wijkteam, dat een 
deel van de korter durende begeleiding van 
het CVD overneemt. Zo is nog onduidelijk 
hoe de kosten verdeeld worden wanneer de 
woningen van een (ex-)cliënt ontruimd moet 
worden als gevolg van overlast of huurschuld. 
Nieuwe afspraken zullen op deze vragen een 
goed antwoord moeten vinden. 
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• Voortzetten van het casusoverleg zorg/
corporatie/welzijn.

• Doorgaan met het betrekken van cliënten 
en ‘omklappers’ bij de buurt. 

Ex-cliënten (‘omklappers’)
• Actief monitoren van ex-cliënten zodat tijdig 

kan worden ingegrepen als mensen zelf niet 
aan de bel trekken wanneer ze een terugval 
hebben (waakvlamfunctie).

• Organiseren van een achtervang voor 
ex-cliënten voor als het even tegen zit, zodat 
mensen niet verder terugvallen (bijv. een 
strippenkaart bij de zorginstelling invoeren 
die recht geeft op zorguren als dat nodig is, 
een vaste ingang bij welzijn, inzetten preven-
tiekaart CVD).

• Doorgaan met het betrekken van 
ex-cliënten bij de buurt. 

Cliënten van andere zorgpartijen
• Zorgen dat cliënten van andere zorgpartijen 

in beeld zijn (gevelschema).
• Overige zorgpartijen die cliënten hebben in 

het complex gelijkwaardig betrekken. 
Overige bewoners met een zorgvraag
• In beeld brengen welke verborgen zorg-

vragen er zijn onder de reguliere bewoners 
en deze onderbrengen in de nieuw te 
ontwikkelen zorgaanpak, bij voorkeur bij 
een betrokken zorgaanbieder.

aanbeVeLinGen

Algemeen
• Zorgen voor een gevelschema waarop te 

zien is welke ‘bijzonderheden’ elk huis-
houden heeft. Denk aan zorg (en welke 
organisatie de cliënt begeleidt), overlast, 
huurachterstanden enz. 

• Dit gevelschema voortdurend actualiseren 
en gebruiken voor bijvoorbeeld het regu-
leren van de instroom, het voorkomen van 
‘shoppen’ door cliënten of andere acties en 
activiteiten.

Cliënten
• Zorgen voor een warme overdracht van 

cliënten met een blijvende zorgvraag naar 
het wijkteam.

• Nieuwe vormen vinden voor laagdrempelige 
zorg dichtbij (bijv. spreekuren blijven draaien). 

Thuishaven pasT naadlOOs in rOTTerdams WmO-beleid!

In 2015 heeft de grote herverdeling plaatsgevonden van taken in het sociale domein waarbij veel taken van het rijk 
zijn gedecentraliseerd naar de gemeente. De decentralisaties zijn gepaard gegaan met de invoering van drie nieuwe 
wetten: een herziene Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Met de herziene Wmo is de gemeente oa verant-
woordelijk voor de extramurale begeleiding. Rotterdam is vanaf 2015 centrumgemeente voor maatschappelijke 
opvang én beschermd wonen. Belangrijk uitgangspunt bij de decentralisaties is de nieuwe manier van kijken naar de 
samenleving. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Het idee daarachter is dat er meer van uitgegaan 
wordt dat mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen en aanpakken van hun problemen. 
Daarbij wordt ook verwacht dat ze gebruik maken van het eigen netwerk (familie, vrienden, buren etc). Zorg wordt 
pas door de overheid verleend of bekostigd als duidelijk is dat een beroep op zelfredzaamheid geen oplossing is 
en zorg echt nodig is. Een ander belangrijk uitgangspunt is mensen langer thuis moeten wonen. Zorg wordt zoveel 
mogelijk extramuraal verleend. In het stelsel van welzijn en zorg dat in Rotterdam als gevolg van de decentralisaties 
is ingevoerd kennen we drie niveau’s van ondersteuning en zorg, te weten:
• De 0DE lijn; de laagdrempelige, niet geïndiceerde ondersteuning in het wijknetwerk (welzijnswerk, vrijwilligersorga-

nisaties e.d)
• De 1STE lijn: de wijkteams die kortdurende zorg en ondersteuning kunnen leveren, waarbij de Vraagwijzer o.a. als 

toegangsloket fungeert.
• De 2DE lijn: de geïndiceerde extramurale zorg.
Thuishaven Welschen 2 liep in haar ontwerp in feite al vooruit op de nieuwe visie op zorg, met name waar het gaat 
om zelf- en samenredzaamheid. Het concept past daarom zeer goed binnen de nieuwe visie op zorg.

Voorbeeld van een fictief gevelschema
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Ook is het is wenselijk om meer in te zetten 
op bewonersactiviteiten die de sociale samen-
hang en het zelforganiserend vermogen 
bevorderen. Bewoners geven over het 
algemeen aan dat ze contact met de buren 
prettig vinden. Maar als het om activiteiten 
organiseren gaat, hangt alles op een enkele 
vrijwilliger. 
Tot slot is het (voort)bestaan van een 
fysieke plek (of plekken) voor ondersteuning, 
ontmoeting en activiteiten op dit moment nog 
niet geborgd, terwijl het wel duidelijk is zo’n 
plek een meerwaarde heeft voor bewoners, 
(ex-)cliënten en professionals. Duidelijk is 
dat het Servicepunt in haar huidige vorm zal 
verdwijnen; de ontwikkeling van ‘huiskamers’ 
van de wijk bieden nieuwe kansen die verzil-
verd moeten worden.

aanbeVeLinGen

Gericht op individuele huurders
• Scan maken van schulden en betalingsach-

terstanden en op basis hiervan een gerichte 
aanpak ontwikkelen.

• Scan maken van overige problemen (isole-
ment, dagbesteding, opvoeding, huiselijk 
geweld, vervuiling) en op basis hiervan een 
gerichte aanpak ontwikkelen.

Gericht op de gemeenschap
• In beeld brengen welke behoeften bewoners 

hebben aan sociale cohesie en betrok-
kenheid bij de leefbaarheid en welke 
mogelijkheden en talenten ze kunnen 
inzetten. Op basis hiervan een aanpak 
ontwikkelen waarbij het uitgangspunt is dat 
bewoners zoveel mogelijk zelf aan de slag 
gaan. Hierbij goed gebruik maken van infor-
matie die al eerder is opgehaald.

• Ontwikkelen en inzetten van methode(n) 
of organisatievorm(en) om bewoners meer 
zeggenschap te geven over bijvoorbeeld de 
activiteitenpot of een deel van het beheer, 
zodanig dat onderling contact en empower-
ment wordt uitgelokt. Een voorbeeld is het 
idee van eigen ‘Welschen-Money’ waarbij 
bewoners samen nadenken over de beste-
ding van een deel van het activiteitengeld 
voor het complex. Hierbij oog hebben voor 
de (on)mogelijkheden van bewoners en dus 
voldoende professionele begeleiding.  

• De Overschiese huisartsen (preventieme-
dewerkers) die gaan samenwerken met de 
nieuwe welzijnspartij specifiek bij de opgave 
in Welschen 2 betrekken.

• Onderzoeken welke innovaties die al zijn 
ontwikkeld voor cliënten breder ingezet 
kunnen worden voor reguliere bewoners 
(bijvoorbeeld de preventiekaart van het 
CVD).

Overige bewoners
• Zorgen voor een heldere en laagdrempelige 

ingang voor bewoners die overlast van of 
zorgen om hun buren hebben. Korte lijnen 
organiseren om meldingen op te pakken.

• Onderzoeken en zo mogelijk inzetten van 
innovatieve vormen van burgerparticipatie 
bij zorg van cliënten (bijv. maatjesproject).

4.4  Welzijn: opgaven en 
aanbevelingen

opGaVen

Inmiddels is duidelijk dat er een forse 
opdracht ligt voor de nieuwe welzijnspartij. 
Een behoorlijk deel van de reguliere huurders 
is in verschillende opzichten kwetsbaar. Ze 
hebben een slechte inkomenspositie, allerlei 
problemen en beperkte vaardigheden en 
netwerk om daar zelf uit te komen. Zo is er in 
57 van de 320 woningen sprake van een huur-
achterstand, is er een deurwaarder in het spel 
of sprake van bewindvoering. Dat is bijna 20% 
van het totaal aantal huishoudens. 

nieuW rOTTerdams Welzijn en Thuishaven Welschen 2: 
een gOede maTch

In 2015 heeft de Gemeenteraad van Rotterdam het beleids-
kader Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 (NRW) 
vastgesteld. Kernboodschap van het NRW luidt: Welzijn 
versterkt de civil society en vergroot de zelfredzaamheid van 
Rotterdammers. Een ander belangrijk uitgangspunt van het 
NRW is de samenwerking tussen welzijn en zorg. Het NRW 
is de basis geweest voor de aanbesteding van het Welzijn in 
alle gebieden van Rotterdam. 
De opgaven die hiervoor genoemd worden, hebben betrek-
king op het meer zelfredzaam en samenredzaam maken 
van de inwoners en passen daarom binnen de doelen die de 
gemeente met het NRW wil bereiken en ook heeft vertaald 
in de opdracht aan de nieuwe welzijnsaanbieder.
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de portieken ogen gebruikt en de gevels 
kunnen ook een opfrisbuurt gebruiken. 
Tegelijkertijd zijn juist kleine, betaalbare 
woningen een steeds gewenster woonpro-
duct, zeker op zo’n mooie locatie in het groen 
aan de Schie. Woonstad zal dan ook een 
uitspraak moeten doen over de toekomst van 
dit complex: kan het behouden blijven en wat 
betekent dat voor de aanpak van het complex? 
Dit is ook van belang bij het versterken van 
bewonersbetrokkenheid. Onherroepelijk 
zullen bewoners willen weten waar zij aan 
toe zijn voordat zij zich voor de buurt gaan 
inzetten.
Op de korte termijn is er het nodige te 
winnen bij het verbeteren van de uitstraling 
van de collectieve ruimten van het gebouw en 
het groen. Fijne, veilige en schone portieken 
zorgen voor een grotere tevredenheid over 
het wonen. Wanneer deze zaken samen met 
bewoners worden opgepakt, is de kans dat 
het mooi blijft veel groter. De veiligheid en 
de aanpak van overlast kunnen ook een extra 
boost gebruiken. Daarbij gaat het zowel om 
de overlast rondom het portiek als om het 
oplossen van overlastgevende situaties in het 
complex en problemen tussen buren.

aanbeVeLinGen 
Wooncomplex en woningen
• Uitspraak over de toekomst van het 

complex en zorgvuldige communicatie naar 
bewoners daarover.

• Verbeteren van de uitstraling van de collec-
tieve en publieke ruimten en de gevels. 

• Onderzoeken hoe vanuit Woonstad het 
beheer (leefbaarheid en sociaal) meer 
gericht kan worden op signaleren, moni-
toren en activeren van bewoners. 

• Onderzoeken of er een ‘huismeester-plus’ 
kan worden ingezet. Deze zou vaker in het 
complex aanwezig moeten zijn en naast de 
beheersmatige taken ook een sociale rol 
kunnen vervullen (signaleren, monitoren 
en activeren van bewoners). Ook kan een 
dergelijke huismeester-plus wellicht een rol 
spelen bij de huisbezoeken en de uitvoering 
van activeringsprojecten op het gebied van 
schoon, heel en veilig. Onderzoeken hoe 
deze huismeester-plus gefinancierd kan 
worden (bijvoorbeeld cofinanciering).

• Vergroten van het kleine bestand van 
super-vrijwilligers.

• Voortzetten en uitbouwen van activiteiten 
gericht op ontmoeting.

• Voortzetten en uitbouwen van de betrok-
kenheid van bewoners bij schoon, heel en 
veilig. 

• Mogelijk betrekken van burgers uit sterkere 
delen Overschie.

• Bij bemensing welzijnwerk is sensitiviteit 
voor (ex-)cliënten van belang.

•  Neerzetten van een laagdrempelige locatie 
in of nabij het complex waar bewoners en 
(ex-)cliënten terecht kunnen voor zorg- en 
ondersteuningsvragen, praktische zaken, 
meldingen op het gebied van schoon, heel, 
veilig, woonoverlast, ontmoeting en gezellige 
zaken. Bij voorkeur maken veel organisaties 
gebruik van deze plek zodat voor bewoners 
duidelijk is dat er wat te halen is en profes-
sionals korte lijnen kunnen organiseren.

• Ontwikkelen (samen met partners en 
bewoners) van een programma voor de 
huiskamer van de buurt.

4.5  Wonen, overlast en veiligheid: 
opgaven en aanbevelingen

opGaVen

Welschen 2 heeft vele jaren lang bewoners 
van een betaalbare woning op een mooie plek 
voorzien. Inmiddels zijn de jaren zichtbaar 
gaan tellen: de woningen zijn sleets en gehorig, 
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Burenoverlast
• Zorgen dat portiekdeuren ’s avonds en ’s 

nachts gesloten blijven; mogelijk met een 
campagne om bewoners te wijzen op hun 
gedrag daaromtrent gekoppeld aan een 
mogelijke technische oplossing.

• Kennismakingsrondje voor nieuwe bewoners 
in hun portiek. 

• Oplossen van verstoorde verhoudingen 
in de probleemportieken. Denk aan 
mediation-techniek.

• Onderzoeken of in portieken met een 
zeer hoge concentratie van problemen 
 ‘verdunning’ kan plaatsvinden.

• Onderzoeken in welke portieken er sprake 
is van woonoverlast (met aandacht voor 
meldingsangst) en deze meenemen in de 
aanpak.

4.6  Organisatorische opgaven en 
aanbevelingen 

opGaVen 
Er verandert veel in de betrokkenheid van 
partijen en organisaties rondom het project 
Thuishaven Welschen 2. Zoals het er nu uitziet 
zal het CVD zich wat meer terug moeten 
trekken; na 2016 zal het Servicepunt veel 
minder vaak bemenst zijn. Wel zullen er (ex-)
cliënten blijven die langdurig begeleiding of een 
vorm van nazorg nodig hebben. Het wijkteam 
is een relatief nieuwe speler in het zorgdomein 
en zal nog stevig aangehaakt moeten worden. 
Het accent van de opgaven de komende jaren 
ligt duidelijk bij welzijn: hier is net Route 33 als 
nieuwe partij van start gegaan. Route 33 heeft 
een groot belang bij en veel te bieden aan het 
project. Het is dan ook zaak deze partij snel 
te betrekken. De gemeente heeft veel raak-
vlakken met de Thuishaven: als opdrachtgever 
van Welzijn en Zorg, als verantwoordelijke 
voor de wijkteams en diverse stedelijke 
programma’s op het gebied van schulden, 
activering en achter-de-voordeur-problema-
tiek. Tot voor kort was de gemeente slechts 
op afstand betrokken, met deze evaluatie is 
daar in hoog tempo verandering in gekomen. 
Het gebied (ook gemeente) en corporatie 
Woonstad waren en blijven betrokken, elk 
vanuit hun eigen rol.

• Onderzoeken of er kan worden gestuurd op 
de instroom zodanig dat er niet nog meer 
kwetsbare huishoudens komen wonen. 
Mogelijk experiment instroom van kansrijke 
huishoudens met tegenprestatie.

• Onderzoeken of een deel van het groen-
beheer en simpele beheertaken in het 
gebouw door bewoners kan worden gedaan 
in een project rondom dagbesteding. 

Overlast op straat
• Vooral in de avond en nacht mag er meer 

aandacht zijn voor het aanpakken van over-
last. Het gaat vooral om geluidsoverlast, 
vermoedelijk in relatie tot drugs, alcohol en 
criminaliteit. 

• Aandacht voor beter melden. Dat kan alleen 
als bewoners vertrouwen hebben dat hun 
melding tot actie leidt en als ze niet bang 
hoeven te zijn voor represailles. Om dat te 
bereiken is een bijna projectmatige inzet 
nodig van politie en welzijnswerk.

• In beeld brengen van verdachte situaties 
(dure auto’s, mogelijke straathandel), onge-
wenst bezoek, woonfraude, woonoverlast 
en hier een actieve aanpak op zetten.
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Inhoudelijk
• Maken van een scan en daarmee vullen van 

het gevelschema zodat alle opgaven op het 
gebied van zorg, welzijn, beheer en overlast 
in beeld zijn (uiteraard met waarborgen 
voor de privacy).

• Inzetten van gerichte huisbezoeken 
(achter de voordeur) om alle bewoners 
en hun wensen, problemen, vragen en 
zorgen te leren kennen. De huisbezoeken 
kunnen meteen gebruikt worden voor het 
verstrekken van informatie. 

• Herijken van de zorgcontracten en voor-
waarden voor omklappen zodat deze beter 
aansluiten bij de nieuwe wijze waarop de 
zorg wordt georganiseerd en er voldoende 
waarborgen blijven voor de corporatie en 
de cliënt als het toch mis gaat met cliënt. 
Onderzoeken welke waarborgen er voor de 
corporatie kunnen komen indien cliënten 
die zijn omgeklapt, weer terugvallen in oud 
gedrag.

• Formele samenwerkingsovereenkomst en 
praktische werkafspraken sluiten tussen 
wijkteam en Woonstad rondom begeleiding 
van cliënten (met name op punten huurbeta-
ling, overlast en gebruik van de woning).

Bij alle partijen bestaat een sterk gevoel dat 
integraal samenwerken vanuit het eigen taak-
veld noodzakelijk is om de omslag van zorg 
naar welzijn succesvol te laten zijn. Dat het 
niet vanzelf gaat is duidelijk, maar ook dat er 
tal van mogelijkheden zijn om de krachten slim 
te bundelen en innovatief te benaderen. Nu is 
het zaak om deze urgentie en betrokkenheid 
te borgen in heldere samenwerkingsafspraken, 
snel budget en menskracht te organiseren en 
van start te gaan. Tijdens de evaluatie zijn een 
aantal algemene en een paar specifieke aanbe-
velingen en aandachtspunten genoemd die 
meegenomen moeten worden.

aanbeVeLinGen 
Organisatorisch
• Opzetten van een meerjarige, integrale 

projectaanpak waarin de kernpartijen 
(gemeente, Route 33 en Woonstad) 
afspraken maken over doelen/ resultaten, 
budgetten, planning, projectorganisatie, 
overleg- en verantwoordingsstructuur, 
opdrachtgeverschap, stevige projectleiding , 
escalatieroute etc. Deze afspraken borgen in 
een beheerconvenant. De inschatting is dat 
er zeker drie jaren nodig zijn om de doelen 
te realiseren.

• In beeld brengen wat de bestaande/regu-
liere inzet is van de partijen in het complex 
en onderzoeken of hier, door slim op 
elkaar af te stemmen, efficiëntie en meer-
waarde behaald kan worden (integrale basis 
aanpak). Daarnaast onderzoeken welke 
extra mogelijkheden partijen hebben (pilots, 
innovatiebudget enz.) t.b.v. de opgaven in 
Welschen 2. 

• Maken en uitvoeren van een concreet 
integraal actieplan met kernpartijen en 
alle andere relevante partijen (wijkteam, 
CVD en andere zorgaanbieders, politie, 
coördinator woonoverlast enz.). Hierin 
wordt op basis van de probleemanalyse een 
samenhangende aanpak vastgelegd met een 
duidelijke taakverdeling. 
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Evaluatie
In dit rapport is het project geëvalueerd. 
Geconcludeerd wordt dat de grootste kracht 
van Thuishaven Welschen 2 zit in de primaire 
functie van het project: het begeleiden van 
buitengewone buren naar een zelfstandig 
bestaan. Zij voelen zich geaccepteerd en 
ervaren de kloof tussen henzelf en hun buren 
als te overzien. De portieken fungeren als mini-
gemeenschap. De sterke punten op een rij:
• De begeleiding is dichtbij en integraal. 
• Wie toe is aan een huurcontract op eigen 

naam, kan blijven wonen. De vertrouwdheid 
met de buurt en het netwerk dat is opge-
bouwd vormen een basis voor ex-cliënten 
om het goed te blijven doen. 

• De locatie is gunstig: Welschen 2 ligt ver 
genoeg van de stad en trekt daardoor in 
beginsel geen extra criminaliteit aan. De 
verleidingen van de stad zijn niet bij de hand. 

• De woningen zijn goedkoop, wat van 
belang is omdat cliënten vaak een heel laag 
inkomen hebben.

Er is door het CVD een sterke start gemaakt 
met het opzetten van activiteiten voor 
en door alle bewoners. Ook stond het 
Servicepunt open voor vragen van alle bewo-
ners. Vooral vanuit de zittende bewoners zijn 
een aantal zaken aan het licht gekomen die 
aandacht vragen:
• Onder de reguliere bewoners bevinden zich 

veel huishoudens die extra aandacht nodig 
hebben. Bij deze groep doen zich veel huur-
achterstanden en diverse andere problemen 
‘achter de voordeur’ voor.

• Desondanks hebben reguliere bewoners de 
weg naar het Servicepunt nog onvoldoende 
gevonden om ondersteuning te krijgen bij 
hun persoonlijke hulpvragen.

• Er is door het CVD een mooie start 
gemaakt met de activering. Toch is de 
betrokkenheid van bewoners bij de buurt 
nog laag en rust de organisatie van acti-
viteiten op de schouders van een enkele 
‘supervrijwilliger’ en op de inzet van het 
CVD. 

• Het ontbreken van een ‘einddatum’ van het 
project en perspectief op de toekomst van 
het complex geeft onrust bij de zittende 
bewoners. 

SAMENVATTING

Het project Thuishaven Welschen 2
In het project Thuishaven Welschen 2 zijn 
door Woonstad 45 woningen in een bestaand 
complex van 320 woningen beschikbaar 
gesteld voor cliënten (met begeleiding) van 
het Centrum voor Dienstverlening (CVD). 
Tegelijkertijd is door het CVD voor alle bewo-
ners een Servicepunt ingericht, een inpandige 
woning waar zij terecht kunnen voor hulp, 
begeleiding en activiteiten. Vooraf waren voor 
het project twee doelen geformuleerd:
1 Cliënten begeleiden naar zelfstandigheid in een 

woonbuurt
 Cliënten worden gehuisvest in een woon-

buurt met als doel dat zij daar uiteindelijk 
zelfstandig kunnen wonen, met als belangrijk 
onderdeel activering, betrokkenheid bij de 
buurt en een netwerk in de buurt.

2 Versterking van deze buurt
 Het versterken op (individueel en collectief 

niveau) van de betreffende woonbuurt zelf, 
zodat deze niet alleen als middel fungeert 
voor een maatschappelijke opgave maar er 
zelf ook de vruchten van plukt.
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Dat leidt tot de aanbeveling om in 2016 de 
focus te verschuiven van zorg (voor cliënten) 
naar welzijn (voor en door de buurt als 
geheel) en met alle betrokken partijen een 
vervolgaanpak te ontwikkelen voor de 
komende drie jaar. Uiteraard wordt daarbij 
gebruik gemaakt van opgedane ervaringen 
en geleerde lessen van de afgelopen jaren. 
Samenvattend betekent dit:
1 Er komen geen nieuwe zorgcontracten meer 

bij, buitengewone buren krijgen zoetjesaan 
eigen huurcontracten.

2 Een goede afbouw/herijking van het zorg-
concept zodat (ex-)cliënten blijvend goed 
kunnen functioneren zonder overlast voor 
het wooncomplex.

3 Het opbouwen van een sociaal sterk buurtje 
op individueel en collectief niveau.

4 Een accentverschuiving van het Servicepunt 
naar een Huiskamer voor de buurt.

Wat betreft de samenwerking van de verschil-
lende partijen op uitvoerend niveau, kan 
geconcludeerd worden dat deze prima werkt 
bij de direct betrokken partijen: korte lijnen, 
snelle interventies. Wel wordt de samenwer-
king met het wijkteam, de welzijnsorganisatie 
en de overige zorgaanbieders gemist. Alle 
partijen hebben last van de gewijzigde organi-
satie van de zorg (van rijk naar gemeente en 
aanbesteding), het bestuur (van deelgemeente 
naar gebied) en de gewijzigde woningwet. 

Aanbeveling: van zorg naar welzijn
De eindigheid van de projectfinanciering voor 
het CVD en de veranderende maatschappe-
lijke context maken het niet langer mogelijk 
het project in de huidige vorm voort te zetten. 
Tegelijkertijd is het project te waardevol om 
ermee te stoppen en ligt er in het gehele 
complex nog een opgave die niet losgelaten 
kan worden.
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BIJLAGE  THUISHAVEN, HET CONCEPT

Deze bijlage helpt u bij de opzet van een 
nieuwe Thuishaven. De evaluatie van 
Thuishaven Welschen 2 had als tweede 
doel om in beeld te brengen of en hoe dit 
concept ook op andere plekken toepasbaar 
zou kunnen zijn. De evaluatie laat zien dat 
Thuishaven een kansrijk concept is dat veel 
voor cliënten en de buurt kan betekenen 
als het goed wordt opgezet en uitgevoerd. 
Deze bijlage bevat de kernpunten, tips 
en aan bevelingen voor het opzetten van 
een andere Thuishaven, op basis van de 
 ervaringen en de leerpunten van de thuishaven 
Welschen 2. 

De kern van een Thuishaven
Het concept Thuishaven heeft in de kern twee 
doelstellingen die niet naast elkaar staan maar 
juist met elkaar verweven zijn. 
1 Cliënten begeleiden naar zelfstandigheid in een 

woonbuurt
 Cliënten worden gehuisvest in een woon-

buurt met als doel dat zij daar uiteindelijk 
zelfstandig kunnen wonen. Zij worden 
op alle levensdomeinen begeleid, waarbij 
een extra accent ligt op activering, het 
opbouwen van een netwerk en relaties 
in de omgeving. Dit vanuit het idee dat 
 zelfstandigheid meer behelst dan zelf voor 
je eten en bankzaken kunnen zorgen: ook je 
plek vinden in de samenleving hoort daarbij.

2 Versterking van deze buurt
 Het versterken van de betreffende woon-

buurt zelf, zodat deze niet alleen als middel 
fungeert voor een maatschappelijke opgave 
maar er zelf ook de vruchten van plukt. Er 
is aandacht voor de problemen, maar ook 
voor de wensen, kansen en potenties van 
bewoners. Denk daarbij aan individuele 
zaken als (verborgen) zorgvragen of de 
 zoektocht naar een zinvolle dagbesteding, 
maar ook aan activiteiten voor de buurt, 
gericht op verbetering van de leefbaarheid.

Kenmerken
Naast de bovengenoemde doelstellingen 
kent de Thuishaven zoals die in Welschen 2 
 ontwikkeld is, nog drie onderscheidende 
kenmerken.

tijdeLijkheid: in 5 jaar Van zorG naar 
weLzijn

De focus op zorg en de instroom van nieuwe 
cliënten stopt bij een vooraf bepaalde grens 
(in tijd of in totaal aantal instromers). Een 
Thuishaven is er dus van meet af aan op 
gericht om na een aantal jaren als het ware 
organisch in de buurt op te gaan. Een belang-
rijke reden hiervoor is dat de belasting van de 
betreffende buurt hiermee ook van tijdelijke 
aard is. Een andere reden is dat ook bewoners 
die cliënt-af zijn, nog wel eens terug willen 
vallen in oud (overlast gevend) gedrag en dus 
een bepaalde druk op de buurt uit blijven 
oefenen. Door na een paar jaar te stoppen, 
wordt voorkomen dat een buurtje overbe-
last raakt en is de kans op draagvlak vanuit 
de buurt waarschijnlijk groter. Draagvlak dat 
onmisbaar is voor het slagen van het project. 
De zorgcomponent is dus in het begin van het 
project groot en wordt langzaam afgebouwd. 
Steeds meer cliënten krijgen een huurcontract 
op eigen naam en zijn cliënt-af, waardoor 
steeds minder zorg nodig is.

weLzijnsopGaVe GeLijk bij de start 
oppakken

Gelijk bij de start van een Thuishaven in een 
complex of buurtje wordt de welzijnsopgave 
in het gehele complex opgepakt vanuit de 
gedachte dat de hele buurt er beter van moet 
worden. Daarbij gaat het om het welzijn van 
individuele huishoudens (achter de voordeur) 
en om het functioneren van het complex/
buurtje in het geheel (betrokkenheid van 
bewoners bij elkaar en de leefbaarheid in het 
complex). Het is van belang om de zittende 
bewoners vanaf de start te betrekken zodat 
er draagvlak voor de aanpak ontstaat en er 
gebruik kan worden gemaakt van de erva-
ringen, ideeën, wensen en inzichten van de 
bewoners.

wonen, zorG en weLzijn onder één VLaG 
en op één Locatie

Een Thuishaven rust op drie pijlers: Wonen, 
Zorg en Welzijn, die nauw met elkaar 
samenhangen en elkaar daar waar mogelijk 
versterken. Geen gescheiden werelden dus. 
Het samengaan van die drie pijlers 
wordt benadrukt doordat het zorg- en 
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Maatschappelijke ontwikkelingen, verande-
ringen in wet- en regelgeving en beleid zijn 
niet altijd exact te voorspellen. Wat wel 
te voorzien is, is dat niet alles vijf jaar lang 
hetzelfde blijft. De verantwoordelijke partijen 
doen er dan ook goed aan om de randvoor-
waarden helder in beeld te krijgen en die waar 
mogelijk ‘af te dekken’ voor de duur van het 
project. Slim budgetteren kan door bestaande 
programma’s en budgetten goed op elkaar af 
te stemmen zodat met gelijkblijvend of minder 
geld meer bereikt kan worden. Ook is het 
de moeite waard om te zoeken naar aanvul-
lende geldstromen voor (onderdelen van) 
het project, bijvoorbeeld bij organisaties met 
gedeelde belangen. Denk aan extra middelen 
om bewoners aan het werk te helpen in het 
groenonderhoud of bij klussen aan woningen.

welzijnsaanbod is gehuisvest op één locatie in 
de buurt zelf. Op die plek kunnen ook bewo-
ners met hun vragen en wensen terecht. De 
locatie moet dus dichtbij, zichtbaar, laagdrem-
pelig en uitnodigend zijn.

Voorwaarden voor kwaliteit en 
continuïteit

continuïteit in de reGie

De regie ligt bij voorkeur bij de gemeente; 
die speelt een grote rol als financier van het 
project en opdrachtgever aan de betrokken 
zorg- en welzijnsorganisaties. De tweede 
belangrijke speler is de woningcorporatie die 
de benodigde woningen beschikbaar stelt en 
daarmee een onmisbare partner is. Het project 
staat of valt uiteindelijk met de gezamenlijke 
inzet van deze twee partijen en de beschikbaar-
heid van voldoende budget, menskracht en 
woningen gedurende de projectperiode. 

Drie pijlers

Pijlers Wonen Zorg Welzijn

Wie? Woningcorporatie Zorgorganisatie Welzijnsorganisatie 

V
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Levert een vooraf afgesproken 
aantal woningen in een bepaald 
tijdsbestek.

Sluit woon-zorgcontracten af 
met zorgaanbieder en cliënt.

Spant zich in voor de sociale 
veiligheid en de leefbaarheid 
rondom de woningen.

Zorgt voor een goede sprei-
ding van de cliënten over de 
portieken.

Is alert op woonoverlast, 
huurachterstanden en andere 
problematiek bij alle bewoners.

Zorgt voor indicatie 
Thuishaven (of door sociaal 
wijkteam.

Zorgt voor zo mogelijk 1 bege-
leider per cliënt.

Sluit woon-zorgcontracten 
af met woningcorporatie en 
cliënt.

Biedt zorg en woonon-
dersteuning, gericht op 
zelfstandig wonen, op alle 
levensdomeinen.

Helpt cliënten bij het 
opbouwen van hun sociale 
netwerk.

Is alert op mogelijke overlast 
door cliënten en onderneemt 
hierop actie.

Fungeert als kwartiermaker: 
het vergroten van het begrip 
en contact tussen bewoners en 
hun buiten gewone buren.

Zet zich in voor zowel de 
individuele bewoner als het 
collectief:
• ondersteunt individuele 
 bewoners bij het oplossen van 
hun problemen op het gebied 
van schulden, opvoeding enz.

• activeert individuele 
bewoners, uitgaande van 
hun talenten, wensen en 
mogelijkheden,

• initieert en faciliteert 
gemeenschappelijke 
  activiteiten om enerzijds 
de organisatiekracht en 
 participatie van bewoners 
te versterken, anderzijds de 
 leefbaarheid te verbeteren.

Ondersteunt bij het reilen en 
zeilen van de buurthuiskamer.
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een steViGe, inteGraLe projectorGanisatie

Om de kwaliteit en de continuïteit van een 
Thuishaven te waarborgen, is een stevige, inte-
grale projectorganisatie met een sterk en helder 
commitment nodig. Hierin zijn in elk geval de 
organisaties vertegenwoordigd die garant staan 
voor de drie pijlers wonen, zorg en welzijn. 
Liefst is er van elke pijler één organisatie 
betrokken. Zijn het er meer, dan moeten er 
met meer partijen afspraken worden gemaakt. 
Zij committeren zich voor een periode van 
vijf jaar aan de Thuishaven en maken daarover 
afspraken in een partnerconvenant. 

Minstens zo belangrijk als meetbare, harde 
afspraken is het gedeelde eigenaarschap: het 
gevoel gezamenlijk voor deze opgave te staan 
en alles in het werk te stellen deze tot een goed 
einde te brengen. Het gaat dan over zaken als 
intrinsieke betrokkenheid, transparantie en de 
bereidheid om over de grenzen van de eigen 
organisatie heen te kijken. Een lerende, nieuws-
gierige werkhouding is daarbij een voordeel, 
teamsamenwerking een voorwaarde!

een Geschikte buurt

Niet elke buurt is geschikt voor een 
Thuishaven. Op grond van de opgedane 
ervaringen staat hieronder een aantal aanbe-
velingen. Niet bedoeld als waarheden, maar te 
interpreteren met een flinke slag om de arm.

De woningen moeten betaalbaar zijn. De erva-
ring leert dat portiekflats het voordeel hebben 
als mini-maatschappij te fungeren: je kunt niet 
om elkaar heen en de groep bewoners is klein 
genoeg om elkaar allemaal te leren kennen. 
Dat kan behulpzaam zijn bij het oefenen met 
zelfstandig wonen. Dat betekent dat ook bij 
het oplossen van (hulp)vragen het antwoord 
soms in het portiek te vinden is! Bij het 
plaatsen van buitengewone buren is een goede 
spreiding wel van belang, zodat een portiek 
niet overbelast wordt.

aanbevelingen

• De buurt ligt op enige afstand van het stadscentrum, 
 waardoor de verleidingen van de stad niet meer bij de 
hand zijn.

• De bewoners van de buurt hebben (qua leefstijl en 
welstandsniveau) een niet te grote afstand tot de cliënten. 
Het is fijn als je niet in één oogopslag ziet wie cliënt is en 
wie niet. De buurt staat bekend als tolerant. 

• Gemeenschappelijke openbare ruimte strekt tot aanbeve-
ling, dit geeft mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten 
en projecten.

inhOud parTnercOnvenanT

• Commitment aan de gezamenlijke doelen.
• De taken en verantwoordelijkheden van 

elke partner (zie ook pijlers).
• De inzet van professionals door elk van de 

partners (in functie, tijd, verantwoordelijk-
heid en resultaatafspraken).

• De inzet van budgetten door elk van de 
partners en de slimme afstemming hiervan. 

• De inzet van vastgoed (zoals woningen 
en een ruimte voor een Servicepunt of 
Huiskamer).

• De inzet van woonzorgcontracten en de 
bijbehorende taken, verantwoordelijkheden 
en de financiering (ook bij vroegtijdige 
beëindiging). 

• De te bereiken gezamenlijke resultaten op 
het gebied van instroom en uitstroom.

• De wijze van samenwerken: bereikbaar-
heid, overleg, terugkoppeling, monitoring 
en evaluatie.

• Een tijdspad: start, opbouw, doorgroeifase, 
kantelpunt en ombouwen van zorg naar 
welzijn. 
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actiepLan

In tegenstelling tot het partnerconvenant gaat 
het actieplan over het dagelijks werk, over de 
praktijk. De professionals op de werkvloer 
stellen het plan samen en gebruiken daarbij 
onder anderen de uitkomsten van de scan. 
Het actieplan bestrijkt niet meer dan een jaar 
en wordt regelmatig gemonitord en bijgesteld. 
Het actieplan bevat in elk geval:
• Concrete acties, voortkomend uit het part-

nerconvenant en gericht op het verbeteren 
van wonen, zorg en welzijn.

• Concrete acties voortgekomen uit de scan. 
Gericht op álle bewoners, individueel en in 
groepsverband, gericht op wonen, zorg en 
welzijn.

Van harte aanbevolen, ofwel: 
DOEN!!!

scan Van het wooncompLex

In het ideale geval start een Thuishaven met 
een uitbreide scan van het wooncomplex 
door de betrokken professionals, in de vorm 
van huisbezoeken en het bundelen van infor-
matie van verschillende betrokken instanties 
(uiteraard met behoud van de privacy). De 
uitkomsten van de huisbezoeken en de ‘desk-
informatie’ kunnen weergegeven worden in 
een gevelschema (zie afbeelding op pagina 18). 
Het doel van de scan is om een goed overzicht 
te hebben van de bewoners en hun speci-
fieke levensomstandigheden op dat moment. 
Het gevelschema kan behulpzaam zijn bij het 
plaatsen van cliënten (zorg dat de belasting 
van een portiek of galerij beperkt blijft) en 
fungeert als leidraad voor acties en activiteiten 
(zie ‘Actieplan’ hiernaast). 
De huisbezoeken zijn ook heel goed te 
gebruiken om bewoners te informeren over 
de ophanden zijnde Thuishaven of andere 
zaken. Een groot voordeel van deze manier 
van de buurt in kaart brengen, is de persoon-
lijke kennismaking met alle bewoners. Een 
prima moment om te luisteren naar ieders 
wensen, ideeën, ervaringen en zorgen. En een 
uitgelezen kans om zicht te krijgen op de zo 
vaak genoemde ‘talenten’ van bewoners en 
de vraag of ze die op een of andere manier in 
willen zetten voor de buurt. Het is belangrijk 
alle informatie mee te nemen bij de verdere 
ontwikkeling van de Thuishaven. En een mooie 
bijkomstigheid: de professionals leren elkaar 
ook kennen, wat de samenwerking en het 
onderling begrip vast ten goede komt. Het 
loont hoe dan ook de moeite tijd en aandacht 
aan de huisbezoeken te besteden en voor een 
goede verslaglegging te zorgen!

Het is van belang om blijvend ‘de thermo-
meter’ in de buurt te houden. Dat kan door 
een herhaling van huisbezoeken, maar ook 
door het organiseren van focusgroepen of 
portiekgesprekken.

plan vOOr de scan

1 Maak een blanco gevelschema waarop 
alle woningen verbeeld staan zoals ze 
zich daadwerkelijk tot elkaar verhouden 
(bijvoorbeeld het vooraanzicht van een 
flat geeft gestapelde blokjes). Geef met 
verschillende kleuren aan wat specifieke 
levensomstandigheden van de verschil-
lende huishoudens zijn. Bijvoorbeeld 
welke huishoudens begeleiding hebben 
(en van wie), waar huurachterstanden, 
woonoverlast, werkloosheid of eenzaam-
heid een rol spelen, enz. Dit schema blijft 
uiteraard onder professionals.

2 Maak een vragenlijst met elkaar: wat 
willen we nog meer weten van de 
bewoners. Bijvoorbeeld hoe zij de buurt 
ervaren, of zij wensen en klachten 
hebben, of ze een goed contact met hun 
buren hebben, op welke manier ze actief 
zouden willen zijn en welke talenten ze 
daarvoor kunnen inzetten. 

3 Kondig een ronde door de buurt aan met 
huisbezoeken.

4 Ga in duo’s op huisbezoek bij álle bewo-
ners. Maak kennis, vertel over het doel 
van de scan en stel vragen. 

5 Vul daarna het gevelschema met elkaar 
aan en maak een overzicht van wensen, 
klachten, kansen enz. 

De uitkomsten van deze scan zijn behulp-
zaam bij het maken van het actieplan. 
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vergroot de kans op een ‘geoefende’ huurder 
die relatief weinig woonoverlast en huurach-
terstanden met zich meebrengt. In het beste 
geval wint ook de buurt erbij: een medebe-
woner die zich goed gedraagt, erbij hoort en 
misschien zelfs meedoet met activiteiten.

Over het cliëntenbestand zijn verder 
contacten met bijvoorbeeld de politie, het 
sociaal wijkteam en een coördinator woon-
overlast van de gemeente.

• De wijze van samenwerken: planning, 
bereikbaarheid, overleg, terugkoppeling, 
monitoring en evaluatie.

• Het betrekken van andere partijen in de 
buurt zoals politie, scholen, ondernemers en 
organisaties of verenigingen.

woonzorGcontract

Woonzorgcontracten bevatten afspraken 
tussen de woningcorporatie, de zorgverlener 
en de cliënt. Feitelijk gaat het om een contract 
tussen de zorginstelling en de corporatie en 
om een contract tussen een cliënt, corpo-
ratie en zorginstelling. De afspraken in het 
contract zijn gericht op het leren zelfstandig 
wonen, niet alleen als individu in een woning, 
maar ook als bewoner van een buurtje en 
deelnemer aan de maatschappij. Het is een 
van de meest kenmerkende en effectieve 
middelen van de Thuishaven, omdat partijen 
zich aan elkaar verbinden en allemaal wat 
winnen als het goed gaat. De cliënt mag in de 
woning blijven, de zorgorganisatie rond een 
traject met succes af en de woningcorporatie 

vOOrbeelden van acTies

Hieronder een kleine bloemlezing van 
acties waarbij vaak meer partijen nodig zijn 
en elkaar kunnen versterken
• Projectmatig schulden aanpakken, met 

als extra een cursus budgetbeheer 
aanbieden (zorg, welzijn, wonen). 

• Extra inzet op een bepaald portiek waar 
het niet lekker loopt (wonen, welzijn).

• Woonzorgcontracten aanbieden aan 
‘gewone bewoners’ met een verborgen 
zorgvraag (zorg, wonen).

• Een maatjesproject, waarbij bewoners 
die een tandje over hebben een andere 
bewoner helpen met bijvoorbeeld koken 
(zorg, welzijn).

• Een schilderproject waarbij bewoners (al 
dan niet cliënten) de keldergangen schil-
deren (welzijn, zorg, wonen).

• Opzoomeren (welzijn, wonen).
• Activiteiten in de Huiskamer voor de 

buurt (welzijn, zorg).
• Tuinaanleg en -onderhoud met bewoners 

(welzijn, wonen).

WaT heT WOOnzOrgcOnTracT inhOudT 
vOOr de cliënT

• De cliënt is toe aan zelfstandig wonen en 
gemotiveerd om hieraan te werken.

• De cliënt accepteert zorg en hulp op alle 
levensdomeinen. 

• Er worden concrete afspraken over deze 
hulp en begeleiding gemaakt.

• Er staat in wat de gevolgen zijn als de 
cliënt zich niet aan die afspraken houdt. 

WaT heT WOOnzOrgcOnTracT inhOudT 
vOOr de WOningcOrpOraTie en de 
zOrginsTelling

• Alleen cliënten bij wie daadwerkelijk 
zicht is op succesvol zelfstandig wonen 
komen in aanmerking. De cliënten in het 
project Welschen 2 hebben een psycho-
sociale problematiek, maar het zouden 
bijvoorbeeld ook mensen met een lichte 
verstandelijke beperking kunnen zijn. 

• Er worden afspraken gemaakt over het 
moment van ‘omklappen’: de cliënt moet 
er klaar voor zijn. Iemand van de woning-
corporatie fiatteert het omklappen.

• Er worden afspraken gemaakt over wat 
te doen als een cliënt meer begeleiding 
nodig heeft dan voorzien. 

• Er worden afspraken gemaakt over het 
delen van kosten als het mis gaat: niet 
betaalde huur en kosten voor uitzetting 
en eventuele molest.

• Er staat in wat de gevolgen zijn als de 
cliënt zich niet aan die afspraken houdt. 
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serVicepunt annex huiskamer Voor de 
buurt

Eerder is genoemd dat ook fysiek de drie 
pijlers wonen, zorg en welzijn bij elkaar komen 
op één locatie in de buurt zelf. Op die plek 
kunnen ook bewoners met hun vragen en 
wensen terecht. De locatie moet dus dichtbij, 
zichtbaar, laagdrempelig en uitnodigend zijn. 
In het project heet deze locatie Servicepunt. 
Nu, bij het ombuigen van het project van zorg 
naar welzijn, wordt gekeken of deze plek nog 
voldoet. Misschien dat een grotere ruimte, 
meer geschikt voor buurtactiviteiten, beter 
aansluit bij de nieuwe functie van Huiskamer 
voor de buurt. Voor een nieuwe Thuishaven, 
waarbij vanaf het begin meer accent op het 
welzijn van de buurt ligt, is het advies om 
meteen op die dubbele functie in te zetten. 

servicepunT en huiskamer vOOr de 
buurT

• Dichtbij (liefst in het wooncomplex of er 
aan grenzend).

• Toegankelijk, zichtbaar, laagdrempelig en 
uitnodigend.

• Vanaf de aanvang óók beschikbaar voor 
buurtactiviteiten (om het stempel van 
zorglocatie te vermijden).

• Betrek bewoners bij de inrichting en de 
programmering.
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