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9 inspirerende voorbeelden



Het belang van sociale netwerken

Steeds meer woningcorporaties ontwikkelen of werken mee aan 
projecten om hun bewoners te stimuleren met elkaar en in hun omgeving 
sociale netwerken te vormen. Zulke netwerken worden steeds 
belangrijker. Ze stellen ouderen en mensen die kwetsbaar zijn in staat
langer in hun huis te blijven of opnieuw zelfstandig te gaan wonen.
Maar juist voor deze groepen bewoners is het zo lastig nieuwe contacten
op te bouwen. Als ze daarbij een handje worden geholpen, blijkt het
vaak wel te lukken. Dat laten de 9 aanstekelijke voorbeelden in
deze publicatie zien. We hopen er organisaties die met deze groepen 
bewoners werken mee te inspireren. 

Risico op eenzaamheid
De overheid en organisaties van zorg en welzijn zetten steeds meer in op netwerken die mensen in hun leven 
hebben opgebouwd. In een SCP-rapport (2018) waarschuwen de onderzoekers dat deze ontwikkelingen 
mensen flink kunnen belasten: iedereen wordt voortaan geacht de regie over het eigen leven te nemen
en vanuit het persoonlijke netwerk zelf zorg te organiseren. Maar dat lukt niet altijd. De mensen die er niet in 
slagen, raken buitengesloten en voelen zich in de steek gelaten. 

Complex vraagstuk
Eenzaamheid is een complex vraagstuk. Bestrijding ervan vraagt om maatwerk. Volgens Coalitie Erbij, het 
nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid, voelen meer dan een miljoen (volwassen) Nederlanders 
zich sterk eenzaam. Van de mensen die zich bij het Wmo-loket melden is dat zelfs meer dan de helft (SCP, 
2018). Eenzaamheid komt voor in alle lagen van de samenleving en bij alle leeftijden. Coalitie Erbij signaleert 
diverse actuele ontwikkelingen die het risico erop verhogen. Een ervan is de dubbele vergrijzing: steeds
meer ouderen worden gemiddeld steeds ouder. Een andere invloedrijke factor is de afbouw van de verzorgings-
staat: iedereen moet zelfredzaam zijn en zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Ook van invloed
zijn de hoge eisen die mensen stellen aan de kwaliteit van leven, met een intensief streven naar een gelukkig 
bestaan met goede sociale relaties. Al deze processen maken dat meer mensen zich eenzaam gaan voelen.
Voor individu en samenleving pakken deze gevoelens van eenzaamheid negatief uit. Gebrek aan sociale 
contacten verhoogt het risico op dementie, hoge bloeddruk, alcoholisme en ongelukken, en ook op depressies, 
angsten, paranoia en suïcide. 

‘Eén tegen eenzaamheid’
De landelijke overheid heeft in 2018 het 
startsein gegeven voor het actieprogramma 
‘Eén tegen eenzaamheid’. Met als doel 
eenzaamheid onder ouderen te verminderen. 
Met landelijke en lokale coalities wil
minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, eenzaamheid signaleren 
en bespreekbaar maken. En eenzaamheid 
doorbreken en duurzaam aanpakken.
Het actieprogramma maakt deel uit van
het Pact voor de Ouderenzorg dat de minister 
op 8 maart 2018 samen met bijna 40 andere 
partijen heeft ondertekend.
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Extramuralisering als factor
Mensen met psychische problemen wonen steeds vaker in de wijk, in een beschermde woonvorm,
een complex voor gemengd wonen of een reguliere woning. Dat is het gevolg van het proces van extra-
muralisering, waarbij kwetsbare mensen de noodzakelijke zorg en begeleiding steeds vaker buiten
de muren van een instelling krijgen. Dat pakt vaak, maar niet altijd, goed uit. Bij terugkeer in hun wijk of
buurt kunnen deze mensen zich onwelkom of buitengesloten voelen. Het kan veel moeite kosten
weer vrienden en kennissen te krijgen. Dat terwijl een sociaal netwerk hebben juist de afgelopen jaren 
vanzelfsprekend lijkt te zijn. De gemeentes, die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor een deel
van de zorg voor burgers, kijken eerst wat familie of vrienden voor een zorgvrager kunnen betekenen
voordat de professionele zorg in beeld komt.

Gedeelde opgave
Een comfortabele woning in een veilige omgeving met winkels en andere voorzieningen in de buurt
is een noodzakelijke voorwaarde om goed thuis te kunnen blijven wonen. Maar plezierig wonen vraagt
ook om mogelijkheden voor ontmoeting en participatie. Het tegengaan van sociale uitsluiting en
eenzaamheid is dan ook niet alleen een taak van de corporaties. Sociale samenhang in een wijk bevorderen
is een gedeelde opgave van gemeentes, zorg- en welzijnsorganisaties, patiënten- en consumenten-
organisaties, wijkteams, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties en bewoners samen. Het is een
proces dat om samenwerking vraagt. En vooral ook om handen uit de mouwen! 

Inspiratie, geen blauwdruk
Wat kan een woningcorporatie doen om eenzaamheid bij haar huurders te voorkomen of te verminderen
en te bouwen aan sociale netwerken? Antwoorden daarop vindt u in deze publicatie. Niet in de vorm
van een blauwdruk, maar met voorbeeldprojecten die inzicht en inspiratie bieden. Elk voorbeeld laat op
een andere manier zien hoe corporaties kunnen bijdragen aan uitbreiding of versteviging van het netwerk
van bewoners. Steeds gaat het om samenwerking tussen bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties,
gemeentes en woningcorporaties. Elk voorbeeld sluit af met te leren lessen uit de beschreven aanpak.

Diverse rollen corporaties 
Corporaties kunnen in samenwerking met andere partijen een belangrijke bijdrage leveren aan
het opbouwen en versterken van sociale netwerken en zo een groot verschil maken in de strijd tegen
eenzaamheid. Ze kunnen daarbij diverse rollen vervullen.

■  Signaleren 
Medewerkers van corporaties, zoals huismeesters, woonconsulenten, wooncoaches maar ook
onderhoudsmedewerkers, komen achter de voordeur van huurders. Zij kunnen problemen signaleren,
zoals huurachterstand en schulden, maar ook dementie, verwaarlozing of eenzaamheid. Bij een
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goede samenwerking met bijvoorbeeld buurtteams en meldpunten kunnen zij daar hun signalen kwijt. 
Corporaties zorgen steeds vaker voor trainingen voor hun medewerkers zodat zij afwijkend gedrag
kunnen herkennen. 

Een voorbeeld van een manier waarop corporaties hun signalerende functie kunnen vervullen
is door op locatie een professional in te schakelen. Zo hebben Vidomes en Rijswijk Wonen samen met 
zorgorganisaties en de gemeente flatcoaches ingezet. Deze ‘opbouwwerkers voor ouderen’
komen bij bewoners achter de voordeur en zorgen dat ze de deur uitkomen, zodat hun netwerk groeit.
Maar ze kennen ook het lokale zorgnetwerk en kunnen goed contacten leggen.
Voorbeeld 1: Flatcoach in Rijswijk

Bewoner André over de flatcoach: ‘We kunnen niet meer zonder!’
‘We hebben een high tea gehad. Ook is er eens per maand een avond met
uitleg over omgaan met de computer. We organiseren twee keer per jaar een
fietstocht. En er is tai chi-les. Langzamerhand schuiven steeds meer bewoners 
aan. Dat kost tijd. We hebben nog meer plannen en willen bijvoorbeeld
een repair-café starten. We hebben al een aantal schilderijenexposities gehad
van bewoners. Dan krijg je interesse in elkaar. Hé, heb jij dat gemaakt?
Wat leuk! Doe je dat wel vaker? Zo knoop je een praatje aan. Dat begint
vaak met belangstelling tonen voor de ander. We kunnen niet meer zonder
Jan Bernard. Het is fijn dat hij kan ingrijpen bij onenigheid. Je bereikt meer
als een professional het zegt dan wanneer ik het als medebewoner zeg.’

■  Voorlichting 
Corporaties hebben de taak om huurders te informeren over mogelijkheden die het prettig wonen kunnen 
bevorderen, zoals woningaanpassingen. Seniorenmakelaars of wooncoaches komen bij huurders op
bezoek om te kijken of de huidige woning voldoet. Soms is een andere woning passender. Ze kunnen ook 
opmerken dat een bewoner graag meer mensen ziet en vaker de deur uit wil. Over de mogelijkheden
daarvoor die de buurt biedt, kunnen ze informatie geven.

De iZi Ervaarwoning is een project van de gemeente Den Haag, welzijnsorganisatie Xtra, corporatie
Haag Wonen, woon- en zorgorganisaties, kennisinstellingen en diverse leveranciers. In het huis
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zijn 90 hulpmiddelen te vinden, variërend van hightech tot lowtech of no tech. Iedereen uit de straat of
buurt kan binnenlopen in de ervaarwoning en zo ontdekken wat de hulpmiddelen te bieden hebben.
Voorbeeld 2: iZi-ervaarwoning

Sociale netwerken op buurtniveau maken dat ouderen langer gezond en prettig thuis kunnen blijven
wonen. Dat is het doel van Samen in de Stad, een aanpak in de stad Utrecht. In elke buurt geven ouderen
op eigen wijze invulling aan het bevorderen van onderlinge contacten, met hulp van sociale makelaars. 
Voorbeeld 3: Samen in de Stad Utrecht

■  Woonvormen ontwikkelen 
Wonen in een groep kan eenzaamheid voorkomen of verminderen. Bewoners voelen zich dan meer 
opgenomen in een gemeenschap. Ze hebben meer gezelligheid en steun en kunnen zo langer
zelfstandig blijven wonen. Corporaties kunnen hiervoor woonvormen ontwikkelen. In Nederland zijn
er 5 Thuishuizen en 1 Samen Thuis-huis. Dit zijn kleinschalige groepswoonvoorzieningen voor
alleenstaande ouderen, met betrokkenheid van vrijwilligers.

Corporatie Goed Wonen heeft in Gemert een Samen Thuis-huis gebouwd voor negen 75-plussers
die moeite hebben hun uitgedunde sociale netwerk uit te breiden.
Voorbeeld 4: Samen Thuis-huis in Gemert
 
Maar niet iedereen wil graag in een groep wonen. Wonen rond een beschutte binnenplaats biedt
nieuwe mogelijkheden tot nabuurschap en wordt steeds populairder. Een voorbeeld is de Knarrenhof
in Zwolle (www.knarrenhof.nl). Bij ‘gestippeld wonen’ hebben leden van een woongroep ook
allemaal een eigen appartement, maar wonen ze verspreid over een groter complex. Ze helpen elkaar
en regelen samen hun zorg. Een mantelzorgwoning – een verplaatsbare, tijdelijke wooneenheid
die bij een bestaande woning kan worden geplaatst – maakt dat de mantelzorger nabij is.
De zorgvrager heeft hierdoor veiligheid en contact vlak bij huis.

■  Ontmoeting bevorderen 
Corporaties kunnen contact tussen huurders stimuleren door in hun complexen ontmoetingsruimten 
beschikbaar te stellen. Zo heeft corporatie Dunavie een huurwoning vrijgemaakt voor de bewoners in
een seniorenflat te Katwijk. Ze ontmoeten elkaar hier, eten samen en ondernemen activiteiten.

Andrea van Dam zette Twiedrie op
‘Koning Willem-Alexander sprak in de troonrede over de participatie-
maatschappij. Ik dacht: dáár moeten we iets mee,’ vertelt Andrea
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van Dam (62). Andrea woont in een seniorencomplex met 55 woningen in
Katwijk. Samen met de bewonerscommissie heeft ze in 2013 eerst
een plan opgesteld om hun woonomgeving te verbeteren. ‘We hebben
gezorgd dat de bloembakken er weer aardig uitzien, met hulp van
de corporatie een dubbele trapleuning geregeld en de galerij laten verhogen.’

Maar Andrea en andere bewoners wilden méér: een ruimte om elkaar
te ontmoeten. Corporatie Dunavie heeft daarvoor een huurwoning
vrijgemaakt, nummer 23 (‘twiedrie’ op zijn Katwijks). Het duurde 2 jaar
om het plan te realiseren. ‘Je moet de woning helemaal inrichten.
Het meeste is tweedehands. De vloerbedekking, koelkast, keuken zijn er
dankzij bijdragen van fondsen.’ 

Twiedrie is open sinds 2016. Er kunnen maximaal 24 bewoners tegelijk
terecht, dan zit het echt vol, even los van de vele rollators. Maandag,
woensdag en donderdag zijn er koffieochtenden. Andrea kookt
een aantal dagen per week, samen met nog een bewoonster. ‘We hebben
10 vaste deelnemers die 5 dagen per week kunnen komen eten. Soms
komen er nog meer en schuiven er ook buurtbewoners aan. Ook met de 
feestdagen zit het hier vol.’

Andrea als de drijvende kracht krijgt hulp van 13 andere bewoners.
Ze belegt een keer per maand een vergadering en praat af en toe met
de corporatie. ‘Dit is een steunpunt voor ouderen: je kunt hier meer halen
dan alleen koffie en een warme maaltijd. We hebben het over zelf-
redzaamheid vergroten en in stand houden’.
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‘Mijn mobiel staat 24 uur per dag aan voor nood. Dat is voor
mensen een hele geruststelling, ook als ze personenalarmering hebben.
Als de belbus niet komt, rijd ik mensen naar het ziekenhuis of een 
verjaardagsfeest. Er zijn ook andere bewoners die dat doen.’
De flatbewoners bieden elkaar nu over en weer hulp. Een bewoonster
laat Andrea’s hond uit, want met haar spierreuma kan Andrea
niet lang lopen. En zij gaat weer met haar mee naar de chemo vanwege
haar borstkanker. ‘Omdat we veel met elkaar doen, voelt niemand
zich alleen. Het is vrijblijvend, maar iedereen kan aanhaken.’

Een corporatie kan er ook voor zorgen dat woongemeenschappen vitaal en levendig blijven.
Een tiental corporaties heeft onlangs met de methode Studio BRUIS – Samen Buurten – gewerkt
aan het bruisend maken van hun wooncomplex. Doel is dat mensen elkaar leren kennen,
zich verbonden voelen, meedoen aan activiteiten, deze ook organiseren en de gedeelde ruimtes
beheren en benutten. Het recent afgeronde experiment Vitale woongemeenschappen laat
zien dat er dan meer gevarieerde en creatieve ontmoetingsvormen ontstaan en bewoners meer
naar elkaar omkijken. Wooncomplexen zijn ook ontmoetingsgerichter in te richten. Dat kan
door plekken te creëren waar mensen elkaar ‘toevallig’ kunnen ontmoeten, zoals bankjes in het
groen, bij pleintjes of een vijver.

De Woonzorgbrigade in Roermond is een bewonersinitiatief. Vrijwilligers helpen wijkbewoners
met karweitjes in en om huis. De corporatie heeft bij de start met de bewoners meegedacht.
Voorbeeld 5: Woonzorgbrigade Donderberg in Roermond

Woningcorporatie Woonbedrijf stelde een afbraakpandje ter beschikking voor buurtbewoners in
Eindhoven. Zij wilden naar elkaar omzien en contact. Zo ontstond de ZorgSamenBuurt.
Er zijn er inmiddels 10.
Voorbeeld 6: ZorgSamenBuurt Eindhoven

De gemeente Oss gaf een leegstaand pand in gebruik aan de bewoners van de wijk Ruwaard.
Die maakten er een levendig ontmoetingscentrum van.
Voorbeeld 7: Ons Huis van de Wijk in Proeftuin Ruwaard in Oss
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Coördinator Anton Mulders van Ons Huis van de Wijk in Oss:
‘Geef ons de ruimte en wij doen de rest’
‘‘Vier jaar terug raakte ik mijn baan als sociaal-cultureel werker in
Nijmegen kwijt. Mijn werk werd daar vrijwilligerswerk. Nou, dan deed
ik dat vrijwilligerswerk liever in mijn eigen wijk Ruwaard, samen
met de wijkbewoners. ‘Ik ben begonnen met een buurttafel en samen
wandelen. Toen kwam er hier een pand voor dagbesteding van
de ggz leeg te staan. Het was van de gemeente. Het leek me een perfecte 
ontmoetingsruimte voor onze wijk. Ik heb dat bij de gemeente en
mensen van Proeftuin Ruwaard aangekaart. Vanuit het idee: geef ons
een eigen ruimte en koffie, de rest doen we zelf. We leven toch in
een participatiemaatschappij? Dan moet de burger ook echt de kans
krijgen mee te doen.’

‘We hebben het eerste jaar subsidie gekregen uit de pot Oss Innoveert.
Binnen de kortste keren hebben we met de wijkbewoners het pand
gezellig ingericht. Vanaf dag 1 hadden we een ‘koffiejuf ’. Er zijn vaste
mensen voor klusjes. We krijgen van alle kanten bruikbare spullen,
pas nog een prima piano. Per week zijn er hier wel 25 activiteiten, van
een cursus EHBO en een kookclub tot bijeenkomsten van Turkse en
Cambodjaanse wijkbewoners, en hebben we 300 mensen over de vloer.’

‘Iedereen uit de wijk moet hier terecht kunnen, zeker mensen die snel
in een isolement raken. Mensen komen zelf met ideeën voor activiteiten.
Die moeten ze gratis aanbieden, hooguit tegen onkostenvergoeding.
Ik help mensen hun activiteiten te realiseren en coördineer alles.
Inmiddels werken we met een kernteam van 7 vrijwilligers.’
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‘Overal vandaan komen mensen hier de kunst afkijken. Pas nog een
delegatie uit Canada. Maar dit pand is ons in bruikleen gegeven.
Het is onzeker wat er met ons gebeurt als het gebouwtje zou verdwijnen…’

■  Woningtoewijzing 
Bij de woningtoewijzing kunnen corporaties rekening houden met mantelzorgers, door hen dichter
bij de zorgvrager te laten wonen. Standvast Wonen heeft regelingen voor bijzondere toewijzing
als er sprake is van mantelzorg. De nabijheid ontlast de mantelzorger en geeft de zorgvrager
meer mogelijkheden voor contact en geruststelling.

Steeds meer corporaties zetten wooncoaches of woonconsulenten in. Die bespreken met ouderen
hun veranderende woonwensen, signaleren knelpunten, adviseren over oplossingen en kunnen
helpen bij een (eventuele) verhuizing.
Voorbeeld 8: De wooncoach

■  Projecten initiëren 
Regelmatig merken corporatiemedewerkers dat hun huurders behoefte hebben aan een vorm van 
ondersteuning. Als dat een behoefte is die verder reikt dan alleen het wonen zoeken
zij samenwerkingspartners. Zij kunnen dan samen een thema oppakken en taken verdelen. 

Wonen Limburg nam het initiatief tot de Buurtcirkel in Venray, om mensen te steunen in hun sociale
leven. Zij zocht partijen erbij, zoals de gemeente en MEE. Twee buurcirkels draaien inmiddels. 
Voorbeeld 9: Buurtcirkels in Venray

De lessen: doen en laten
Met deze publicatie willen we medewerkers van woningcorporaties inspireren. Ze biedt dus
geen blauwdruk voor manieren om sociale netwerken onder bewoners te stimuleren.
Maar uit de ervaringen van huurders, gebruikers, vrijwilligers en professionals komen wel een
paar essentiële punten naar voren die als uitgangspunt kunnen gelden voor elk project,
oud en nieuw. De belangrijkste zetten we hier op een rij. 

Doen:
• Vraag bij de gemeentes en zorg-, en welzijnsorganisaties na wat zij voor de voorgestelde

aanpak kunnen betekenen en betrek hen er van meet af aan bij.
• Laat de bewoners zelf met plannen en ideeën komen.
• Luister goed naar hen en volg de initiatiefnemers in hun plannen. 
• Sta hen terzijde met steun, tips en adviezen.
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Vernieuwingsagenda
De maatschappij verandert steeds sneller. Om 
huurders ook in de toekomst zo goed mogelijk
te bedienen werken woningcorporaties samen
aan ontwikkeling, vernieuwing en innovatie. 
Met partners als ActiZ, AFWC, Bouwend 
Nederland, CorpoNet, Het Corporatiehuis, 
FLOW, Kennisplatform Corpovenista, KWH,
NVB, Platform31, Stroomversnelling, 
Stekademy, UNETO-VNI, VTW en Woonbond.
Gezamenlijk werkt Aedes aan vernieuwing op
zes belangrijke thema’s: Verduurzamen, 
Betaalbaar bouwen en wonen, Wonen en 
zorg, Digitalisering en informatievoorziening, 
Leefbare wijken en buurten en Verbeteren 
bedrijfsvoering en veranderkracht.
De ambities op deze thema’s zijn vastgelegd in 
de Vernieuwingsagenda. Deze publicatie
valt onder het thema Wonen en zorg van de 
Vernieuwingsagenda. www.aedes.nl

• Begin laagdrempelig en geef alle betrokkenen de ruimte. Dat geeft vertrouwen.
Betrokkenen voelen zich dan sneller verantwoordelijk en kunnen slagvaardiger werken.

• Zorg voor zichtbaarheid van de ‘dienst’ of het aanbod. Maak het initiatief tastbaar en vindbaar
en blijf mensen informeren over het bestaan van het project. 

• Werk steeds samen met alle betrokken partijen: bewoners, gemeente en andere betrokken
organisaties voor zorg en welzijn.

Laten:
• Leg de taken van betrokken medewerkers niet bij voorbaat vast, maar schets daarvan alleen

de context en de contouren. Geef de betrokkenen voldoende uren en beweegruimte.
• Formaliseer niet te veel. Begin niet met randvoorwaarden stellen, kaders en een programma.
• Werk niet top-down. Waak voor betutteling en leg nooit je eigen ideeën op.

Doe mee! 
Het thema is na deze publicatie niet afgerond. Er is meer nodig. Wil je met ons meedenken,
aansluiten of anderszins een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Yvonne Witter: 
y.witter@aedes.nl
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Flatcoach in Rijswijk1

Gemeentes hebben steeds meer taken gekregen op 
het gebied van wonen, werk, zorg en welzijn.
De gemeente Rijswijk besloot daarom samen met 
lokale partners een innovatieagenda op te stellen. 
Preventie was een van de doelen. Sociale problemen
voorkomen is immers beter dan ze genezen,
en bovendien goedkoper, aldus Gea de Jong van de 
gemeente. De gemeente wilde inzetten op ouderen, 
zelfredzaamheid en sociale contacten in de buurt.
Zo ontstond het plan flatcoaches aan te stellen in flats 
waar vooral 55-plussers wonen. De Jong omschrijft
ze als ‘opbouwwerker voor ouderen’. 

Sociale betrokkenheid
Er is één flatcoach aangesteld in een flat van Vidomes, 
een andere in een flat van woningcorporatie Wonen
Rijswijk. Beiden werken vanuit een ontmoetings-
ruimte in de flat die de woningcorporatie beschikbaar 
heeft gesteld. Bewoners kunnen er makkelijk even 
binnenlopen. De flatcoaches stimuleren gezelligheid, 
onderlinge betrokkenheid en activiteiten van de 

bewoners, maar laten iedereen in hun waarde,
vertelt De Jong. Ze kunnen ook problemen signaleren 
en waar nodig doorverwijzen.

Dichtbij
‘Wij wilden oudere en kwetsbare bewoners goed 
kunnen blijven huisvesten,’ noemt Marion Wendel als 
reden waarom Wonen Rijswijk meedoet. ‘Voor deze 
aanpak hoef je geen nieuwe woningen te bouwen.
De bewoners kunnen blijven waar ze zijn, met steun 
van de flatcoach. Die is er voor wonen, welzijn én 
zorg. Hij zorgt dat bewoners de deur uitkomen, zodat 
hun netwerk groter wordt. Maar hij kent ook het 
lokale zorgnetwerk en kan goed contacten leggen.’

Sociale samenhang
Samen met alle betrokken partners en flatbewoners 
heeft de gemeente geëvalueerd wat werken met 
flatcoaches oplevert. Bewoners blijken meer samen te
organiseren en te doen. ‘Ze eten samen met kerst
en nieuwjaar, planten samen bollen, organiseren een 

Opbouwwerker voor ouderen
 houdt bewoners jong

Rijswijk

Flatcoach in flats voor 55-plussers

Sinds 2016

De flatcoach stimuleert contacten tussen activiteiten
door bewoners

Samen financieren gemeente Rijswijk,
woningcorporaties Wonen Rijswijk en Vidomes,
welzijnsorganisatie Welzijn Rijswijk,
woonzorgorganisaties Florence en WoonZorgcentra 
Haaglanden twee flatcoaches

Marion Wendel, mwendel@rijswijkwonen.nl
Gea de Jong, gdjong@rijswijk.nl

In Rijswijk wonen relatief veel oudere mensen. De gemeente ziet die graag langer met plezier en
gezond thuis wonen. Sociale contacten helpen daarbij. Lokale woningcorporaties, zorg- en welzijns-
organisaties stelden een flatcoach aan die onderlinge betrokkenheid van bewoners stimuleert.
Alle organisaties dragen bij aan de kosten. De aanpak lijkt voor uitbreiding vatbaar.
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Doen en laten
• Investeer in een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.
• Kijk naar een eerlijke verdeling van kosten en baten.
• Start met de intentie de aanpak langere tijd door te zetten. 
• Informeer de bewoners vooraf goed over je plannen, maar laat je niet weerhouden door

aanvankelijke bezwaren.
• Geef de flatcoach voldoende eigen ruimte om zijn taken in te vullen. 
• Begin niet vooraf met harde randvoorwaarden. Ga flexibel aan de slag. 
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schildercursus, doen samen tai chi,’vertelt De Jong. 
‘Het is lastig te bewijzen dat ze daardoor minder
vaak een beroep doen op zorg. Maar ze blijven langer 
in de flats wonen, voelen zich veiliger en minder 
eenzaam.’ ‘De bewoners bekommeren zich meer om 
elkaar,’ vat Wendel samen.

Wijkcoach?
Bij de evaluatie is ook geprobeerd na te gaan welke 
partij (het meest) aan de effecten heeft bijgedragen, 
en welke er het meest baat bij heeft. ‘Als het lukt
om de ouderen langer thuis te laten wonen, levert 
dat de gemeente winst op,’ zegt Wendel. ‘Maar 
het woongenot neemt ook toe en dat krijgen de 
corporaties terug.’ Zij vindt werken met flatcoaches 
een aanrader. ‘Doorslaggevend voor het succes is
de samenwerking met gemeente, zorgorganisaties en 
welzijnsinstellingen,’ onderstreept ze. Daar moet
je in willen investeren.’ Hoe meer zicht op kosten en 
baten, hoe groter de kans de aanpak uit te breiden, 
denkt De Jong. Dan kan blijken dat ook een wijkcoach 
in wijken met veel ouderen kosteneffectief is.

Bouwen aan sociale netwerken



   ‘De flatbewoners
bekommeren zich nu
   meer om elkaar’
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iZi-ervaarwoning2

De iZi-ervaarwoning, een driekamerflat in de 
Steenhouwersgaarde, zit boordevol met allerlei 
denkbare vormen van technologie die het thuis blijven 
wonen vergemakkelijken. Het technisch vernuft 
varieert van een sta-op-stoel tot een robot in de vorm 
van een bloempot, die je er bijvoorbeeld op wijst dat 
het tijd is om je pillen te nemen. De gemeente Den 
Haag huurt de iZi-woning van HaagWonen. Iedereen 
uit de straat kan er komen ervaren wat technologie 
kan bijdragen aan langer zelfstandig en veilig thuis 
wonen. Tijdens ‘ateliers’ kunnen bewoners zich 
verdiepen in de technologische mogelijkheden rond 
een bepaald thema, zoals gezondheid of huishouden.

Dit kan er allemaal
Loes Hulsebosch is vanaf het begin bij het iZi-project 
betrokken. Ze deed eerst leefwereldonderzoek bij 
de oudere bewoners van de Steenhouwersgaarde. 
Daaruit bleek dat de meeste bewoners nu nog aardig 
zelfstandig vooruit kunnen. Maar ze vrezen wel straks 
minder makkelijk uit de voeten te kunnen en meer 

hulp nodig te hebben. Dat moderne technologie een 
handje kan helpen om zelfstandig te blijven wisten 
ze al wel, maar niet wat er allemaal mogelijk was. 
Dankzij de iZi-ervaarwoning kunnen ze daar nu mee 
kennismaken.

iZi-community
 ‘Iedereen kan op gezette tijden in het huis de 
technologie komen uitproberen,’ vertelt Hulsebosch. 
In de projectperiode hebben 100 mensen de 
technologie die paste bij hun persoonlijke behoefte, 
thuis kunnen uitproberen. Zij vormen, samen met 
ambassadeurs van de iZi-woning, de iZi-community. 
De ambassadeurs vinden het leuk om een bezoek aan 
de woning en de mogelijkheden van de technologie 
te propageren. De testers geven feedback op hun 
ervaringen. Met die informatie onderzoekt het Leids 
Universitair Medisch Centrum of de technologie 
mensen inderdaad helpt om langer zelfstandig thuis te 
blijven wonen en bij een betere kwaliteit van leven.

iZi-ervaarwoning en community

Wooncomplex Steenhouwersgaarde,
wijk Bouwlust/Vrederust in Den Haag

Na behoefteonderzoek inrichten iZi-ervaarwoning
Bewoners testen technologie

Gemeente Den Haag, samen met de woningcorporatie 
HaagWonen, welzijnsorganisatie Xtra,
zorgorganisaties en met als kennispartners
het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en 
Tilburg University 

Informatie: www.wijenizi.nl

De gemeente Den Haag wil stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig veilig thuis kunnen 
blijven wonen. Samen met HaagWonen opende het in wooncomplex Steenhouwersgaarde een iZi-
ervaarwoning. Die zit vol met technologie die thuis blijven wonen mogelijk moet maken. Om de woning 
heen groeide een iZi-community van enthousiaste gebruikers en ambassadeurs.
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Test- en leercommunity
 van en voor bewoners
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Gezellige beweging
De testers, de ambassadeurs en de bezoekers van de 
woning inspireren elkaar om gebruik van technologie 
te maken, heeft Hulsebosch gemerkt. ‘Er is echt 
een beweging op gang gekomen. Men helpt elkaar. 
Er is veel gezelligheid rond de iZi -ervaarwoning 
ontstaan, er zijn nieuwe vriendschappen uit gegroeid 
en mensen gaan ook andere dingen met elkaar 
ondernemen. De vrijwilligers, zoals de ambassadeurs, 
vinden het leuk om andere mensen de woning te
laten zien en voelen zich nuttig.’

‘Er is veel gezelligheid
 rond de iZi-woning’

‘Uitrollen’
De testfase van de iZi-technologie eindigt binnenkort. 
Als de resultaten positief uitvallen wil de gemeente 
zorgen dat ook bewoners elders in Den Haag kunnen 
kennismaken met de iZi-ervaarwoning. HaagWonen 
hoopt van het onderzoek te leren welke technologie 
nuttig is om in elke woning in te bouwen. Volgens 
plan blijft de iZi-community groeien en blijven de 
leden hun kennis delen. ‘Hoe mooi de toepassingen 
ook zijn, het gaat toch om het verbinden van mensen.’
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Doen en laten
• Werk in het hele traject samen met de bewoners!
• Creëer een gemeenschap om de ervaarwoning heen.
• Werk aan een individuele match tussen bewoner en nuttige technologie.

Bouwen aan sociale netwerken



     ‘De testers, ambassadeurs en bezoekers  
van de woning inspireren elkaar om gebruik  
    te maken van technologie’

Bouwen aan sociale netwerken



Samen in de Stad Utrecht3

‘Ouderen met een goed sociaal netwerk en 
voldoende sociale contacten in hun omgeving hebben 
minder gezondheidsklachten. Dat blijkt uit allerlei 
onderzoeken,’ zegt sociaal makelaar Saskia Boesveldt 
van welzijnsorganisatie Doenja Dienstverlening.
‘Ze kunnen daardoor langer zelfstandig thuis blijven
wonen, met minder zorg. Dat is wat de overheid
ook nastreeft, met de transitie van de huidige vormen
van zorg naar de gemeentes. Ook ouderen zelf
willen vaak liefst in hun oude vertrouwde omgeving 
blijven wonen. Door op buurtniveau sociale 
netwerken op te zetten, kunnen ze elkaar dicht
bij huis ontmoeten, samen activiteiten ondernemen
en naar elkaar omkijken.’

Heel Utrecht
In 2013 startten AxionContinu en UCentraal als
experiment daarom in de Utrechtse wijk Hoograven 
met de vorming van sociale netwerken op buurt-
niveau. Sinds 2016 zijn alle stadsdelen van Utrecht 
hiermee aan de slag, van de binnenstad tot Leidsche 

Rijn. De 5 sociaal-makelorganisaties in Utrecht 
zoeken de medewerking van de huisartsen
in de wijken. Die kunnen uit hun patiëntenbestand
alle 67-plussers lichten om te benaderen over
het opzetten van een sociaal netwerk in hun buurt.
‘Als sociaal makelaar contacten leggen vanuit
je netwerk kost veel meer tijd,’ zegt Boesveldt.
’Maar ook dat gebeurt.’ 

‘Het is zaak die   
 ouderen te bereiken 
 die nog vitaal en
 actief zijn’

Vorming van sociale netwerken voor ouderen

In alle wijken van de stad Utrecht

Vanuit de ouderen zelf, met steun van  de sociaal 
makelaar

In 2013 begonnen als initiatief van zorgorganisatie
AxionContinu. Nu uitgevoerd door de ouderen
zelf, in samenwerking met sociaal makelaars,
in samenwerking met huisartsen, buurtteam en
andere wijkorganisaties 

Informatie: Samen in de Stad,
www.samenindestad.nl

Met sociale netwerken op buurtniveau zorgen dat ouderen langer gezond en plezierig thuis kunnen 
blijven wonen. Dat is het doel van Samen in de Stad, een aanpak in de stad Utrecht. In elke buurt geven 
ouderen op eigen wijze invulling aan manieren om onderlinge contacten te bevorderen. Met steun
van sociaal makelaars.
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Meer sociaal contact =
langer zelfstandig wonen

http://samenindestad.nl/sites/default/files/uploads/AxionContinu/Factsheet%20vroegopsporing_20161010_definitief.pdf


Preventieve aanpak
De 67-plussers krijgen met een brief informatie over 
Samen in de Stad. In reactie daarop kunnen zij laten
weten of ze wellicht ‘iets’ willen met sociale 
netwerken in hun buurt. Zelf een aandeel leveren, 
bijvoorbeeld, of er tijdens het bezoek van een 
buurtgenoot meer informatie over krijgen, op de
hoogte blijven van de ontwikkelingen, of helemaal 
niets. Het is zaak die ouderen te bereiken die nog 
vitaal en mobiel zijn. ‘We willen voorkomen
dat ouderen eenzaam worden, door bijtijds met ze te 
praten over wat ze kunnen doen om zelfstandig te
blijven wonen. Dat is soms best een pittig gesprek.’

Wat heb je nodig?
Met de mensen die ‘iets’ willen, gaan de sociaal 
makelaars in gesprek. ‘Voor een sociaal netwerk in
de buurt heb je voorzieningen en activiteiten
nodig, gericht op ontmoeting en contact. Je kijkt 
daarom eerst wat er nodig is. Soms is er behoefte aan
vervoermogelijkheden om elkaar te kunnen 
ontmoeten of hebben bepaalde ouderen stimulans 
nodig om het contact op te zoeken. Vaak willen 
mensen iets doen voor anderen en tegelijkertijd 
kijken wat dat voor henzelf kan betekenen.
Ze bedenken zelf de oplossingen en voeren die ook 
zelf uit, al kunnen ze wel een beroep doen op de 
sociaal makelaar in hun gebied.’
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Doen en laten
• Werk niet top-down. 
• Waak voor betutteling en leg nooit je eigen ideeën op.
• Laat plannen en ideeën het uit de bewoners zelf komen.
• Doe het samen. 

‘Betutteling is funest’
Riksjadienst
Een programma hebben de sociaal makelaars niet, 
zegt Boesveldt. Betutteling is funest. ‘Elke buurt
heeft een eigen uniek karakter. Dat blijkt uit
de activiteiten die men er organiseert.’ Zo is men in
Overvecht een riksjadienst aan het opzetten om 
ouderen te vervoeren. In Rivierenwijk/Dichterswijk 
is de telefoonlijn Van Buren opgezet, waar vragen
en antwoorden van ouderen worden gematcht, en op
Kanaleneiland vinden de bewoners elkaar tijdens 
kleine wandelingen en drinken ze samen koffie.
Het enige belang dat Boesveldt en haar collega’s bij
de uitkomst hebben, is het ontstaan van ‘een 
samenleving die samenleeft’. 

Bouwen aan sociale netwerken



Samen Thuis-huis in Gemert4

Goed Wonen Gemert werkt vanuit een duidelijke 
visie, blijkt uit wat manager wonen Ton Moors
vertelt. ‘Een woning moet het bestaan van mensen
ondersteunen. Een vaste en veilige woonplek is
daarvoor een basis. Wij rekenen het tot onze 
verantwoordelijkheid om daar samen met andere 
partijen voor te zorgen.’ Vanuit die taakstelling liet 
Goed Wonen de stichting Thuis in Welzijn onderzoek 
doen naar sluimerende eenzaamheid onder ouderen 
in Gemert. Zou er draagvlak zijn om een Thuishuis
op te zetten, zoals Thuis in Welzijn dat heeft 
ontworpen? Volgens het onderzoek was dat zeker
het geval. 

Laten groeien
Goed Wonen besloot de ontwikkeling van het eerste 
huis naar eigen inzicht aan te pakken. ‘We wilden 
het plan vanuit de gemeenschap laten groeien,’ aldus 
Moors. ‘Wij hebben de gemeente, de zorgcoöperatie, 
het maatschappelijk werk bij elkaar gebracht, 
doelstellingen gedeeld en afspraken gemaakt over 

wie wat zou kunnen doen.’ In het huis zou elke
bewoner een eigen appartement krijgen, met een 
woonkamer, een slaapkamer en een pantry. Samen 
zouden ze een appartement met woonkamer, een 
logeerkamer en een gemeenschappelijke tuin delen.

Gloednieuw gebouw
Aanvankelijk kostte het moeite huurders te vinden,
vertelt Moors. ‘Tot we het woord eenzaamheid 
vervingen door de omschrijving ‘ouderen die hun 
sociale netwerk willen uitbreiden. Die omschrijving 
klopt ook beter. De ouderen zitten in een levens-
fase waarin nieuwe contacten leggen niet vanzelf 
gaat, terwijl ze er wel behoefte aan hebben.’
Samen met maatschappelijk werk vond Goed Wonen 
negen bewoners, allen alleenwonend. De meesten 
zijn dik in de zeventig. Begin 2017 namen ze
hun intrek in het gloednieuwe gebouw, waarvan 
Goed Wonen, met subsidie, de gemeenschappelijke
ruimten had ingericht. Want dat gebeurt niet
vanzelf, zegt Moors. 

‘Het gaat om de kwaliteit van leven’ 

Samen Thuis-huis voor ouderen

Gemeente Gemert-Bakel

Nieuwbouw met appartementen voor ouderen en 
gemeenschappelijk appartement

Woningcorporatie Goed Wonen Gemert,
in samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel en 
welzijnsorganisaties en zorgcoöperatie

Ton Moors: TMoors@goedwonengemert.nl

In Gemert bewonen negen 75-plussers met elkaar een gebouw. Allemaal hebben ze hun eigen woning, 
samen delen ze een appartement en een gezamenlijke tuin. Goed Wonen ontwikkelde het gebouw
voor mensen die moeite hebben hun uitgedunde sociale netwerk uit te breiden. De woningcorporatie 
stemde de plannen af met de gemeente, het maatschappelijk werk en de plaatselijke zorgcoöperatie.
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Structuur
De lokale welzijnspartijen spoorden ook vrijwilligers 
op. Die helpen het leven in het huis structuur te 
geven. ‘Je moet de mensen toch even op gang helpen,’
zegt Moors. ‘Samen huisvesten is niet voldoende.’
Op de huisagenda staan nu een spelletjesmiddag, een
koffieochtend en dagen waarop de bewoners 
gezamenlijk koken. Ze komen nu ook zelf met ideeën.

‘Je moet de mensen   
 even op gang helpen’ 

Dicht bij voorzieningen
De bewoners zijn blij met hun nieuwe woonsituatie. 
Ze voelen zich veilig en zijn duidelijk betrokken. Toen 
een van hen een tijd in het ziekenhuis lag, was hij
verrast dat de andere bewoners een kaartje stuurden. 
‘Er komen mensen binnenlopen, de vrijwilligers 
brengen ook weer mensen mee. De kinderen van de 
bewoners merken dat vader of moeder actiever is
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Doen en laten
• Werk niet met blauwdrukken. Stel het doel (het ‘waarom’) vast en geef ruimte om de weg naar

dit doel met elkaar te bepalen en bij te stellen op basis van de opgedane ervaringen gedurende de rit.
Denk vooraf goed na over de kaders van dit project.

• Geef dan mandaat aan de projectmedewerker. Dat bevordert slagvaardigheid, geeft vertrouwen en 
vergroot de kwaliteit van de genomen beslissingen.

• Begin laagdrempelig, dan voelen mensen zich sneller verantwoordelijk. Luister goed naar (potentiële 
huurders en betrek ze zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling.

• Zoek vanaf het begin de samenwerking met de lokale partijen, met name ook de gemeente.
• Locatie, locatie, locatie! Denk goed na waar je zo’n huis wilt realiseren.

en er zelf op uitgaat. Het huis ligt dicht bij
voorzieningen, winkels, een polikliniek, dat maakt 
ook uit.’ Potentiële huurders zijn er inmiddels 
genoeg. Bij een mutatie kunnen de bewoners straks 
meebeslissen over de woningtoewijzing.

Bewoners aan de knoppen
De bewoners pakken steeds meer zelf op, zoals
de bedoeling was. De projectleider loopt af en toe
nog binnen. ‘We willen hen ondersteunen om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven. We stimuleren dat
zelf aan de knoppen blijven als ze hulp nodig hebben. 
Bijvoorbeeld doordat ze zelf kunnen bepalen wie
hun woning binnenkomt, via een eigen toetredings-
systeem. Dat vinden ze een interessant idee.’
De vraag is hoe ze gaan reageren als een bewoner 
intensieve zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege 
dementie, zegt Moors. ‘Wat kunnen en willen
ze opbrengen? Maar alles is erop gericht dat ze zo 
lang mogelijk kunnen blijven wonen. Het gaat om de 
kwaliteit van leven!’
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Woonzorgbrigade Donderberg in Roermond5

De Woonzorgbrigade bestaat sinds 2013.
De aanvankelijke plannen om met vrijwilligers basale
zorg te bieden veranderden in de richting van 
burenhulp: wijkbewoners helpen elkaar met klussen 
in en om huis. De initiatiefnemers klopten voor 
steun onder meer aan bij Wonen Limburg. Deze 
woningcorporatie investeert veel in verbetering van 
de leefbaarheid in de wijken waar zij actief is.
‘We hebben goed naar de initiatiefnemers geluisterd,’ 
vertelt Roeland Cleuren, kansmakelaar bij Wonen 
Limburg. ‘Onze ideeën over werk en opleiding 
hebben we aangepast aan wat zij wilden.’ 

Werving en publiciteit
De organisaties die met elkaar werkten aan het 
wijkontwikkelingsproces hebben de initiatiefnemers 
geholpen bij de uitwerking van hun plannen. Ze gaven 
adviezen voor het organiseren van publiciteit en het 
werven van vrijwilligers en zetten hun netwerk in
de wijk in. ‘Inmiddels doet de Woonzorgbrigade/
Burenhulp alles zelf,’ benadrukt Cleuren. ‘Ze maken 

gebruik van de wijkteamruimte. Met wat subsidie 
hebben ze een laptop aangeschaft. Ze hebben
het echt zelf opgezet.’ 

Goede match zoeken
Wijkbewoners kunnen een hulpvraag melden tijdens 
het wekelijkse spreekuur van de Woonzorgbrigade/
Burenhulp. Daar zitten altijd enkele vrijwilligers
die zorg dragen voor de organisatie. Ze registeren
de hulpvraag, gaan kijken wat er moet gebeuren, 
schatten in om wat voor persoon het gaat, en matchen
die aan een vrijwilliger. Dat is belangrijk, want
uit een inventarisatie van de hulpvraag in de wijk was 
gebleken dat het mensen vaak niet alleen om hulp
bij klussen gaat, maar ook om contact en een praatje. 
De meeste hulpvragen – jaarlijks zo’n 45 – komen
van oudere mensen, soms van iemand met een 
beperking. Ook de meeste vrijwilligers zijn ouder.

Wijk Donderberg in Roermond

Vrijwilligers helpen wijkbewoners met karweitjes
in en om huis. Zo groeit sociaal contact.

Wijkbewoners, met steun van de partijen van
het wijkontwikkelingsproces (WOP) Donderberg 
(Woningcorporatie Wonen Limburg, Wonen
Zuid, Provincie Limburg en Gemeente Roermond).

4 vrijwilligers regelen de organisatie en houden 
spreekuur; 20 vrijwilligers zijn inzetbaar voor
structurele klussen, 10 andere zijn oproepbaar voor 
eenmalige karweitjes. 

Informatie: Woonzorgbrigade/Burenhulp,
woonzorgbrigade@gmail.com of kansmakelaar
Roeland Cleuren: Roeland.cleuren@wonenlimburg.nl

De Roermondse wijk Donderberg dateert uit de jaren zeventig. Er wonen zo’n 7000 inwoners
van 92 verschillende nationaliteiten. De gemeente, de provincie, Wonen Limburg en Wonen Zuid
willen de sociaaleconomische situatie in de wijk verbeteren met een wijkontwikkelingsproces.
Voor oudere bewoners kan de Woonzorgbrigade/Burenhulp uitkomst bieden. 
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Achter de hulpvraag schuilt
behoefte aan een praatje
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Tuin
De hoop is dat de klushulp uitgroeit tot meer sociaal 
contact. Dat gebeurt regelmatig. Neem de oudere 
man die iemand zocht om zijn tuin bij te houden.
Hij werd gematcht met de buurman van twee huizen 
verderop, vrijwilliger van de Woonzorgbrigade.
Dat pakte goed uit. Nu doet de vrijwilliger vier keer 
per jaar de tuin en loopt hij regelmatig binnen voor 
een kopje koffie en een praatje. 

‘De Woonzorgbrigade   
 neemt deel aan
 het overleg van zorg-
 partijen in de wijk’ 

Plezier
Als het contact loopt, trekt de Woonzorgbrigade
zich terug. En wil een vrijwilliger om welke reden dan
ook niet bij een hulpvrager blijven, dan regelt
de coördinator dat zonder veel omhaal en zoekt een
andere vrijwilliger. Cleuren bemoeit zich nauwelijks 
meer met de Woonzorgbrigade. Die neemt als 
volwaardige partner deel aan het overleg van
zorgpartijen in de wijk, vertelt hij. Daardoor kennen 
ze een netwerk van zorgverleners en kunnen ze
makkelijk zorgelijke situaties signaleren en 
doorverwijzen. ‘Ik loop alleen nog binnen om te 
vragen hoe het gaat. Als alles dan goed loopt,
ben ik weer weg. Ze hebben veel plezier met elkaar. 
Ze hebben er een enthousiaste club van gemaakt.’

Doen en laten
• Luister goed naar de ideeën van de initiatiefnemers en volg hen in hun plannen. 
• Regel conflicten informeel en steun de vrijwilliger. 
• Ga niet formaliseren door te veel te registreren en subsidies aan te vragen.

Bouwen aan sociale netwerken



ZorgSamenbuurten6

Kitty Hesen werkt in Eindhoven met haar organisatie 
Kilimanjaro Wonen aan gezamenlijk wonen voor 
‘gevorderden’. ‘We willen voor mensen van onze 
eigen leeftijd samen huisvesting realiseren,’ zegt ze. 
Dat doet ze vooral door groepen geïnteresseerden 
in de startfase van een project te begeleiden. Dat 
initiatief loopt als een trein. Maar Hesens ‘gevorderde’ 
buurvrouw José Bielderman wilde helemaal niet 
verhuizen naar een andere woning. ‘Naar elkaar 
omzien’ sprak haar wél aan. Samen vatten Hesen en 
Bielderman het plan op in hun wijk een groep
mensen bijeen te halen die wat voor elkaar wilden 
betekenen in het proces van ouder worden. 

Startbijeenkomsten
De dames verspreidden een briefje onder 60-plussers 
in de buurt Prinsejagt, waarin ze hun initiatief
bekend maakten. Ze belegden 3 startbijeenkomsten.
De opkomst was overrompelend: 135 mensen! ‘We 
hebben ideeën uitgewisseld over hoe we onze buurt 
nog leuker konden maken, zodat we er op

een fijne manier oud kunnen worden. En besproken 
wie weleens wat voor een ander zou willen doen.’ 
Tot Hesens verrassing wilde niemand zich vastleggen 
op vaste klussen. ‘Toen hebben we de vraag anders 
gesteld: wat kun je wél doen? En hoe vaak: eens
per maand? Per half jaar? Iedereen riep: één keer per 
maand, dát kan wel!’ 

Katalysator
Ontmoeting scoorde enorm hoog in de top tien
van wensen van de aanwezigen. ‘Kleinschalig, maar
níet bij iemand thuis of in het gemeenschapshuis,’ 
zegt Hesen. ‘We zijn gaan zoeken en hebben
een sloophuisje gevonden van WoonBedrijf, nota 
bene een corporatie zonder huizen in onze buurt. 
Zij vonden het zo’n mooi plan dat ze dat pandje 
beschikbaar hebben gesteld. Dat was in juli 2012.
In een dag was het ingericht. We hebben nu
30 gastvrouwen; zoveel dat je maar eens per maand 
gastvrouw kunt zijn! Met die kleine tegemoet-
koming heeft WoonBedrijf als katalysator gewerkt.’

Gezamenlijke ontmoetings- en activiteitenruimte, 
buurttelefoon

Gemeente Eindhoven, wijk Prinsejagt in Woensel.
Inmiddels uitgebreid naar Prinsejagt 2 en andere
wijken in Eindhoven 

Gewoon begonnen, met een leuke buurvrouw
en startbijeenkomsten

Initiatiefnemer Kitty Hesen met José Bielderman
en actieve buurtbewoners, en WoonBedrijf
als leverancier van het pand 

Informatie: info@kilimanjarowonen.nl,
www.zorgsamenbuurt.org

Verhuizen om samen in een groep te gaan wonen, dat wilden de 60-plussers in de Eindhovense buurt
Prinsejagt niet per se. Naar elkaar omzien wilden ze wel. En vooral samen contact en gezelligheid hebben.
Woningcorporatie Woonbedrijf stelde een afbraakpandje ter beschikking. Actieve buurtbewoners
toverden dit binnen één dag om in een gezellige ontmoetingsruimte. Zo ontstond in Eindhoven de eerste
ZorgSamenBuurt.
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ZorgSamenBuurt Eindhoven,
de trots van jong en oud
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Casco
Toen het na twee jaar tegen de vlakte ging, kregen
de vrijwilligers van de gemeente Eindhoven een stuk
grond tien jaar in gebruik, tegen betaling van
grondpacht. ‘Daar hebben we in eigen beheer een
huisje gebouwd, met sloopmaterialen van Woon-
Bedrijf. Het casco is door een aannemer geleverd en 
betaald met subsidie van het Oranjefonds. Mannen
uit de wijk Prinsenjagt kwamen massaal om het 
huisje in elkaar te zetten. Het is een heel mooi huisje.’ 
Dankzij de kleine bijdrage die bezoekers voor
koffie en activiteiten betalen is er wat geld om kosten
te dekken. 

Verbinding
Hesen bemoeit zich niet meer met de organisatie.
‘De wijkbewoners beschouwen het als hun project,’ 
zegt ze. Alle gastvrouwen nemen eens per
maand in een vergadering samen de nodige besluiten. 
‘Door die manier van werken ontstaat een enorme 
verbinding. Mensen helpen elkaar spontaan.’
Er is ook een buurttelefoon opgezet, waarvan het 
nummer 24/7 gebeld kan worden. Per week beheert 
een andere vrijwilliger de telefoon. Die kan putten
uit een lijst van mensen die wel wat willen doen. 
‘Die kunnen altijd zeggen dat het niet uitkomt,’ zegt 
Hesen. Men vraagt van alles. Een vrouw die is

Doen en laten
• Zoek een aardige buurvrouw en begin gewoon!
• Houd het kleinschalig.
• Ga niet in je eentje beslissen of de baas spelen.
• Vergader niet te vaak.

Bouwen aan sociale netwerken

gevallen vraagt of iemand haar kinderen kan ophalen. 
Iemand anders zoekt begeleiding om naar het 
ziekenhuis te gaan. ‘Men is zó blij met het project! 
Zelfs jonge mensen zeggen dat ze trots op
deze buurt zijn.’

 ‘Men is zó blij met 
het project! Zelfs  
 jonge mensen zeggen 
dat ze trots op deze 
deze buurt zijn’ 

Boekje en filmpjes
Kitty en José hebben al in 10 buurten 
ondersteuning gegeven aan het opzetten
van een ZorgSamenbuurt. Ze schreven er
het Inspiratieboekje ZorgSamenbuurten
over, met tips waarmee mensen in hun eigen
buurt aan de slag kunnen. Over het Samen 
Wonen project heeft Kilimanjaro Wonen
een publicatie vol tips gemaakt. Interesse?
Kijk op de betreffende websites!



‘Het huisje is de thuisbasis
voor allerlei activiteiten
in de buurt geworden’

Bouwen aan sociale netwerken
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Ons Huis van de Wijk in Proeftuin Ruwaard in Oss

Je kunt Ons Huis van de Wijk niet los zien van de totaal 
nieuwe wind die er in ‘proeftuin’ Ruwaard waait,
benadrukt Bauke Lagarde, manager sociaal beheer en
incasso van woningcorporatie BrabantWonen in
Oss. Alle partijen die in Ruwaard achter de voordeur 
van wijkbewoners komen zijn met elkaar in gesprek 
gegaan over een andere organisatie van zorg,
welzijn en wonen in de wijk Ruwaard. Samen met
de bewoners zijn de organisaties gaan werken aan een 
vitale wijk, waar mensen zich gezonder, plezieriger 
en veiliger voelen. Gebiedsgebonden financiering 
biedt de nodige stimulans. 

Wat wil je?
Lagarde: ‘We hebben eerst aan de mensen zelf
gevraagd wat ze nodig hebben om hun problemen op 
te lossen. Daar noemen ze ook vragen bij op het
terrein van wonen, bijvoorbeeld vanwege woning-
vervuiling of niet-passende huisvesting. Over
passende antwoorden praten we met de mensen zelf. 
We doen niks buiten hen om. Dat gebeurt zowel bij 

individuele als bij collectieve kwesties en steeds
aan de hand van drie vragen: wat wil je? Wat kun je?
En: wat heb je nodig?’

Laagdrempelige ontmoetingsplek
Eén uitgesproken wens van de bewoners was ‘een 
laagdrempelige plek in de wijk waar we makkelijk 
kunnen binnenlopen, elkaar kunnen ontmoeten
en samen activiteiten kunnen organiseren’. Bewoner 
Anton Mulders kon en wilde er werk van maken
dat die plek er kwam. Nodig was om te beginnen een 
bruikbaar pand. Daar zorgde de gemeente voor.
De woningcorporatie installeerde de keuken waar
behoefte aan was. Samen met andere wijkbewoners 
maakte Anton er een levendige plek van. 

Van, voor en door wijkbewoners

Ons Huis van de Wijk

Wijk Ruwaard, gemeente Oss

Door de wijkbewoners, met steun van de gemeente,
woningcorporatie BrabantWonen, en alle andere
organisaties voor zorg en welzijn in de wijk Ruwaard

De bewoners van Ruwaard

Informatie: Proeftuin Ruwaard, 
www.proeftuinruwaard.nl

Ons Huis van de Wijk is een levendige ontmoetingsplaats in de wijk Ruwaard in Oss. Gevraagd naar
hun wensen voor de wijk zeiden de bewoners: een plek om samen te komen. ‘Geef ons de ruimte
en de rest regelen we zelf.’ De gemeente gaf hen een leegstaand pand in beheer. BrabantWonen zette
er een keuken in. En wijkbewoner Anton Mulders deed de rest, samen met andere wijkbewoners. 

Bouwen aan sociale netwerken

https://www.proeftuinruwaard.nl/projecten/huis-van-de-wijk
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Ramen zemen
‘We hebben de bewoners ook gevraagd wat
ze konden teruggeven aan de wijk,’ vertelt Lagarde.
‘Zo leverde iemand met een overvolle woning
spullen aan Ons Huis van de Wijk. Iemand anders 
zeemt de ramen.’ Ons Huis van de Wijk is de plek van 
alle wijkbewoners, zegt ze. ‘Iedereen voelt
zich er thuis. Ook ouderen vinden er aanspraak en
kunnen zich nuttig maken. Het is de bedoeling
mensen met elkaar in verbinding te brengen vanuit 
een gemeenschappelijke interesse. Misschien
werkt het voor iemand met psychische problemen 
heel goed om een ouder iemand te helpen met
de boodschappen.’ 

Signalerende rol
De wijkbeheerder van BrabantWonen staat
de mensen van Ons Huis van de Wijk waar nodig bij.
‘We lopen vaak binnen. Soms gaat onze wijk-
beheerder met iemand de eerste keer mee naar
Ons Huis. Omdat we als een van de weinige partijen 
bij heel veel mensen achter de voordeur komen,
kunnen we veel signaleren. Die sociale aanpak
is voor ons gewoon onderdeel van onze taak.
Zo werken we mee aan de ontwikkeling van de wijk, 
niet alleen fysiek, maar ook sociaal.’ 

Bouwen aan sociale netwerken

Doen en laten
• Probeer de aanpak niet zomaar te kopiëren.
• Organiseer oplossingen en activiteiten altijd in samenspraak met de bewoners.
• Beschouw elkaar als organisaties en bewoners als partners in de wijk

en kijk wat je voor elkaar kunt betekenen. 

‘Omdat we als
een van de weinige
partijen achter
de voordeur komen,
kunnen we veel
signaleren’



Bouwen aan sociale netwerken

‘Ons huis van de wijk
is de plek van alle wijkbewoners’
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De Wooncoach

‘Onze medewerkers komen regelmatig bij ouderen 
die in hun eengezinswoning niet meer verder
komen dan de begane grond,’ vertelt Sietske Bolt.
Zij was beleidsadviseur Wonen en Zorg bij
De Alliantie en heeft voor deze corporatie het werken 
met wooncoaches onderzocht. ‘Veel mensen
blijven erg lang in hun oude huis, omdat ze nog wel
prettig wonen. Als ze dan gebreken krijgen,
schiet nadenken over passende huisvesting er vaak bij 
in. Tot ze steeds minder vaak de deur uitkomen en
vereenzamen. Van woning veranderen lijkt ze 
moeilijk. Ze kennen de mogelijkheden ook niet.’

Wegwijs maken
Gemeentes hebben met woningcorporaties bekeken 
hoe ze ouderen kunnen helpen de stap naar
passende huisvesting te zetten. Zo is de wooncoach 
ontstaan, zegt Bolt. Die kan mensen telefonisch 
informatie geven of aan huis op gesprek komen. Een
advies kan variëren van ‘schrijft u zich vooral
bijtijds in voor een andere woning’, tot de oudere 

wegwijs maken in het huisvestingsysteem, helpen bij 
de inschrijving of bij het zoeken naar een geschikte 
woning. Een enkele keer helpt de wooncoach iemand 
te reageren op een woning. Zo nodig verwijst hij 
naar het sociale wijkteam. ‘Samengevat is het: advies 
geven en zo nodig helpen om de nieuwe woning te 
vinden.’

Belemmeringen
Veel ouderen zien erg op tegen verhuizen, aldus Bolt.
Ze zijn bang voor hogere huren en voor een nieuwe 
woonomgeving. ‘Veel belemmeringen zitten in
hun hoofd. Na informatie van de wooncoach blijken
ze vaak wel te willen verhuizen. Ze vinden het 
seniorencomplex bijvoorbeeld aantrekkelijker dan ze
hadden gedacht. Zo’n complex heeft vaak een 
gemeenschappelijke ruimte, waar bewoners zelf 
activiteiten kunnen organiseren, zoals een wekelijkse 
koffieochtend of een beweeggroep. Daar vinden
ze gezelligheid, aanspraak.’

Wooncoach/seniorenmakelaar

De Alliantie werkt in 13 gemeentes. De precieze 
werkwijze van de wooncoach hangt mede af
van de afspraken die de gemeente zijn gemaakt.
In Amersfoort werken de wooncoaches van
De Alliantie ook voor Portaal en Omnia, in Eemnes
alleen voor De Alliantie. In Amsterdam zijn
de wooncoaches vrijwilligers en werken ze vanuit
de huurdersbelangenvereniging. In Almere gaan 
wooncoaches van De Alliantie ook voor andere
corporaties in deze gemeente werken.

Woningcorporatie De Alliantie, in samenwerking
met 13 gemeentes en andere corporaties 

Wooncoach praat met ouderen over woonwensen
en verhuismogelijkheden

Informatie: De Alliantie, www.de-alliantie.nl

Woningcorporatie De Alliantie is actief in 13 gemeentes in Noord-Holland en Utrecht. De corporatie
zet sinds een paar jaar wooncoaches in. Die bespreken met ouderen hun woonwensen. Ze adviseren hen
over de mogelijkheden om te verhuizen naar een woning waar ze beter uit de voeten kunnen en minder 
risico lopen om te vereenzamen. 

Bouwen aan sociale netwerken

Hulp bij het vinden van
passende seniorenhuisvesting

https://www.de-alliantie.nl/
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Toegankelijke woningen
Lang niet alle senioren hebben behoefte aan advies 
van een wooncoach of willen in een senioren-
complex wonen. Daarom maakt De Alliantie nu alle 
driekamerwoningen, oude en nieuwe, voor
iedereen toegankelijk, zegt Bolt. ‘De woonwensen 
veranderen, ook van mensen op leeftijd.’ Haar 
onderzoek laat wel zien dat de ouderen blij zijn met
de wooncoach. Ze waarderen het dat iemand
de tijd neemt om met ze in gesprek te gaan over
de mogelijkheden en uitlegt hoe het systeem werkt. 
De meeste ouderen blijken al behoorlijk met
internet overweg te kunnen, ontdekte Bolt tijdens
de gesprekken. ‘Ze hadden bijna allemaal een
tablet of een smartphone en kunnen daar, soms met
wat hulp, prima mee uit de voeten.’ Daarom 
denkt Bolt dat een website met informatie over 
verhuismogelijkheden voor oudere huurders in een 
grote behoefte kan voorzien.

Doen en laten
• Zoek de samenwerking met de gemeente.
• Informeer ouderen per brief over het bestaan van de wooncoach en

het woonruimteverdeelsysteem.
• Laat de oudere zien waar deze naartoe kan verhuizen. 
• Maak een, liefst landelijke, website waar alle complexen opstaan,

waar de bezoeker virtueel kan rondkijken en informatie vindt
over de voorzieningen in de omgeving.

• Geef de wooncoach voldoende uren, een adviesrelatie opbouwen
heeft tijd nodig.

• Zorg dat ouderen uit meerdere alternatieve woningen kunnen kiezen.

Bouwen aan sociale netwerken

‘Ze hadden bijna
allemaal een tablet
of een smartphone
en kunnen daar,
soms met wat hulp, 
prima mee uit
de voeten’



Buurtcirkels in Venray9

Karlijn Versteegen is vanuit woningcorporatie 
WonenLimburg betrokken bij de buurtcirkels. Die zijn 
vooral bedoeld voor mensen die weinig mensen
kennen in de wijk en contact leggen of onderhouden
moeilijk vinden, vertelt ze. Dat kan zijn omdat ze
in hun dagelijks leven – bijvoorbeeld door ouderdom, 
ziekte of werkloosheid – weinig mensen tegen
komen of nieuw zijn in de wijk. ‘Iedereen kan zich in
principe aansluiten. Heb je interesse, dan zoek je
in een gesprek met een buurtcirkelcoach uit wat je van
deelname aan de groep verwacht en wat jij wilt 
toevoegen. Daarna volgt een kennismakingsgesprek 
met de groep. Je merkt dan wel of het klikt of niet.’ 

Elkaar aanvullen
De leden van een buurtcirkel komen minimaal elke
2 weken bijeen. Ook in kleiner verband ontmoeten ze
elkaar. Zo helpt een groepslid een ander om inzicht
te krijgen in zijn financiën. Andere deelnemers
eten regelmatig samen. Ze organiseren ook uitjes in 
groepsverband, vertelt Versteegen. ‘Laatst zijn er

 een paar samen in de auto van een van hen naar
de huishoudbeurs in Amsterdam gegaan. Ze hadden 
de reiskosten uitgerekend en afgesproken hoe ze
die zouden delen.’ Verder doen de deelnemers klusjes 
voor elkaar, zoals werken in de tuin, en bellen ze 
als iemand een tijd niet komt. ‘Die wederkerigheid 
en onderlinge steun vormen de kracht van een 
buurtcirkel.’ 

‘Wederkerigheid en
onderlinge steun
vormen de kracht
van een buurtcirkel’

Samen naar de huishoudbeurs

Buurtcirkels

Venray

Gemeente Venray, samen met Wonen Limburg, 
MEE en Synthese

9 tot 12 deelnemers uit een stadsdeel vormen
met elkaar een zogenaamde buurtcirkel

Projectleider Karlijn Versteegen:
karlijn.versteegen@wonenlimburg.nl

Venray heeft 40.000 inwoners. Gemeente en woningcorporatie Wonen Limburg stimuleren samen met 
andere maatschappelijke organisaties sociaal contact bij inwoners die meer mensen willen leren
kennen en ook wat voor anderen willen betekenen. Daarvoor zijn tot dusver 2 buurtcirkels gevormd: 
groepjes van 8 tot 12 bewoners die elkaar regelmatig ontmoeten, helpen en samen optrekken.

30

Bouwen aan sociale netwerken



Training
Buurtcirkels werken niet met diagnostiek of intakes.
Het is echt geen hulpverlening, benadrukt 
Versteegen. Het draait om wat mensen voor elkaar 
kunnen betekenen en om de talenten en vaardigheden 
die ze hebben. ‘Als deelnemer doe je ertoe, je 
zelfvertrouwen groeit doordat je merkt wat je kunt en
waardering krijgt. De deelnemers bedenken en
organiseren ook alles zelf, Ze kunnen zo nodig hulp 
vragen aan de vrijwilliger. Komen ze er dan nog
niet uit dan kunnen ze terecht bij de buurtcirkelcoach. 
Dat is een beroepskracht die ook de vrijwilliger 
ondersteunt. Samen houden die twee de continuïteit 
van de groep in de gaten.’ 

Onwennig
In Venray bestaan de buurtcirkels sinds het najaar van
2017. Het begin was wat onwennig, herinnert 
Versteegen zich. ‘Veel mensen keken eerst de kat uit 
de boom. De coach en de vrijwilliger helpen hen
de drempel over en leggen verbindingen tussen
de deelnemers. Omdat de vrijwilliger in de buurt zelf
woont, kent die alle ins en outs van de wijk. Die
kan leden van de buurtcirkel bijvoorbeeld een appje 
sturen: ga je mee naar de markt? De buurtcirkels 
draaien inmiddels volop.’
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Doen en laten
• Stel geen voorwaarden vooraf (indicatie) aan deelname aan de buurtcirkel. 
• Breng en houd lokale zorgaanbieders van het bestaan van de buurtcirkel op de hoogte.
• Informeer en werf deelnemers zoveel mogelijk zonder toedoen van beroepskrachten.
• Maak duidelijk dat de buurtcirkel er is voor iedereen die meer sociale contacten wil.
• Maak van de buurtcirkel geen verkapte therapiegroep.
• Maak geen programma voor de deelnemers, maar help hen zelf in actie te komen.

‘Als deelnemer
aan de buurtcirkel
doe je ertoe,
je zelfvertrouwen
groeit doordat
je merkt wat je kunt
en waardering
krijgt’

Buurtcirkels
Buurtcirkel (Keyring) bestaat in Engeland 
vanaf 1990. Het concept is opgezet als manier 
om mensen te steunen in hun sociale leven. 
Pameijer heeft het in 2013 naar Nederland 
gehaald. De organisatie +Vijf steunt gemeentes 
en andere organisaties die buurtcirkels willen 
opzetten. Er zijn ruim 50 buurtcirkels actief
of in oprichting. De buurtcirkels in Venray zijn
de enige waarbij een woningcorporatie 
betrokken is. Meer info: www.buurtcirkel.nl
en www.plusvijf.nl. Ook in andere plaatsen 
ontstaan sociale netwerken in de buurt, 
geïnspireerd door Keyring. In de gemeente 
Opsterland bijvoorbeeld Buurt & Co. 
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‘De deelnemers aan
de buurtcirkels
eten regelmatig samen’



Doorklikken, downloaden, lezen…

Coalitie Erbij  
Coalitie Erbij is het nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. Coalitie Erbij en de meer
dan 40 aangesloten organisaties werken samen om mensen te steunen die zich eenzaam voelen of dreigen
te vereenzamen. Coalitie Erbij wil de samenleving bewustmaken van de betekenis van eenzaamheid en
van het belang eenzaamheid zo veel mogelijk te beperken. www.eenzaam.nl 
 
Handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid
Voor iedereen die in zijn gemeente eenzaamheid wil aanpakken, is er de handreiking Lokale aanpak van 
eenzaamheid. Dit handige instrument geeft inzicht in de problematiek van eenzaamheid, nut en noodzaak van 
samenwerking. Het biedt een stappenplan en tips om lokale samenwerking tot een succes te maken.
www.samentegeneenzaamheid.nl

Lees ook: Wat werkt wel. www.movisie.nl
 
“Laat niemand in eenzaamheid leven”   
Auteur van dit boek is Jan Ruyten, bedenker van het Thuishuis. Het is verkrijgbaar bij Stichting Thuis in
Welzijn en te bestellen via: info@thuisinwelzijn.nl. Kosten € 30,- (inclusief verzending). De opbrengst van
het boek gaat naar Stichting Thuis in Welzijn.  
  
Experiment Vitale woongemeenschappen. Onderzoeksrapport
Auteurs: Anja Machielse, Pien Bos, Wander van der Vaart, Ernst Thoolen (2017). Den Haag: Platform31, 
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, bureau ActivAge en Universiteit voor Humanistiek
www.platform31.nl
  
Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen
Oratie van dr. Anja Machielse ter gelegenheid van haar aanstelling tot bijzonder hoogleraar ‘Empowerment
van kwetsbare ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, Uitgesproken op 24 oktober 2016.  
www.uvh.nl

Van Anja Machielse is ook de publicatie Ouderen in sociaal isolement hier te downloaden. Ouderen in sociaal 
isolement. Ervaren baat van hulp. Anja Machielse (2015). Utrecht: MOVISIE. ISBN 978-90-8869-116-4.   
  
De lokale aanpak van eenzaamheid   
Jaarpublicatie BVWO, i.s.m. Anja Machielse, Kim Roozendaal, Jan Willem van de Maat, Egi Pellemans.
www.samentegeneenzaamheid.nl
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https://www.eenzaam.nl/
https://www.samentegeneenzaamheid.nl/lokaal/handreiking-lokale-aanpak-van-eenzaamheid
https://www.movisie.nl/artikel/wat-werkt-wel-aanpak-eenzaamheid
info@thuisinwelzijn.nl
http://www.platform31.nl/publicaties/vitale-woongemeenschappen
http://uvh.nl/uvh.nl/up/ZorynroJeB_Oratie_Anja_Machielse_2016.pdf
https://www.samentegeneenzaamheid.nl/sites/wte/files/attachments/week_tegen_eenzaamheid_brochure_maa


Brochure Signaleren en aanpak van eenzaamheid
Brochure naar aanleiding van het boek Zicht op eenzaamheid. Achtergronden, oorzaken en aanpak,
geschreven door Theo van Tilburg en Jenny de Jong Gierveld (red.). www.vumc.nl

 Oldegarm, training en advies bij aanpak eenzaamheid
Deze organisatie biedt diensten aan gemeentes, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties
die gezamenlijk werk willen maken van de aanpak van eenzaamheid. Het accent ligt hierbij op de
integrale aanpak. www.willieoldengarm.nl
 
Achtzaam 
Stichting Achtzaam werkt aan het aanpakken en terugdringen van eenzaamheid, onder meer door
verbindingen te leggen tussen jong en oud en netwerken van ambassadeurs en vrijwilligers te vormen
die helpen eenzaamheid aan te pakken. www.achtzaam.nl
 
Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het Ministerie van VWS, Den Haag (2018) 
www.rijksoverheid.nl 
 
Wonen in de 21ste eeuw, naar een hedendaags Utopia 
Auteur Peter Camp (Acco Nederland, 2017) beschrijft in dit boek ruim 250 inspirerende voorbeelden
van collectieve woonvormen in Nederland en België. 
 
De wenselijke schaal, fysieke schaalgrootte en sociale kwaliteit van wonen in woonzorgcomplexen 
Dort Spierings onderzoekt in dit proefschrift (2014) hoe fysieke variabelen in gebouwen de sociale
kwaliteit van bewoners positief of juist negatief beïnvloeden.
 
Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking 
Dit rapport is een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP juni 2018). Auteurs: Cretien
van Campen, Frieke Vonk, Theo van Tilburg (Vrije Universiteit Amsterdam).

Tijd voor radicale verbinding
Een oproep om netwerken van ‘kansrijken’ ook open te stellen voor ‘kansarmen’. Auteur: Wim Hazeu, 
bestuurder woningcorporatie Wonen Limburg. www.wonenlimburg.nl

Brochure Senioren in beweging
www.rigo.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Factsheet Vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen. www.samenindestad.nl
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https://www.vumc.nl/afdelingen-themas/4851287/27785/5214110/Eenzaamheidbrochure
https://www.vumc.nl/afdelingen-themas/4851287/27785/5214110/Eenzaamheidbrochure
http://www.willieoldengarm.nl/signaleringskaart
http://achtzaam.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/03/20/actieprogramma-een-tegen-eenzaamheid
https://www.wonenlimburg.nl/Home/Nieuws_Archief/Tijd_voor_radicale_verbinding
https://www.rigo.nl/wp-content/uploads/2014/12/senioren-in-beweging.pdf
http://samenindestad.nl/sites/default/files/uploads/AxionContinu/Factsheet%20vroegopsporing_20161010_definitief.pdf
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