
Wonen met zorg
Wat wij doen!

Wij dragen proactief bij aan het realiseren van een inclusieve samenleving • Wij zoeken synergie met betrokkenen, die bijdragen aan het woongeluk van 
onze bewoners • Wij bieden woonvormen passend bij de woonbehoefte van verschillende, kwetsbare groepen • Wij faciliteren (kleinschalig) ontmoe-
ten • Wij acteren proactief en coordineren hulp bij huisuitzetting en dakloosheid te voorkomen
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Dit	document	beschrijft	de	visie	op	wonen	met	zorg	van	
deltaWonen.	Wij	willen	hiermee	een	breder	bewustzijn	
creëren	over	de	ontwikkelingen	in	de	zorg	en	de	gevol-
gen	voor	onze	wijken	en	buurten.	Welke	maatschappe-
lijke	vraagstukken	komen	op	ons	af?	Wat	betekent	dit	
voor	onze	huurders	en	inzet	op	leefbare	wijken?	En	wat	
betekent	het	voor	ons	strategisch	voorraadbeleid?

In	het	eerste	hoofdstuk	lees	je	onze	visie	(why)	op	
wonen	en	zorg	in	relatie	met	leefbare	wijken.	In	het	
tweede	hoofdstuk	maken	we	een	verdieping	per	
doelgroep:	kwetsbare	mensen	met	GGZ	(geestelijke	
gezondheidszorg)-	of	LVB	(lichte	verstandelijke	be-
perking)-problematiek,	mensen	met	niet	aangeboren	
hersenletsel	(NAH)	of	een	aandoening	in	het	autistisch	
spectrum,	mensen	met	een	fysieke	beperking,	dak-	en	
thuislozen	en	senioren.	Binnen	de	laatstgenoemde	doel-
groep	onderscheiden	we	de	groep	gezonde	senioren	die	
in	reguliere,	geschikte	woningen	(willen)	wonen	en	de	
groep	kwetsbare	senioren	voor	wie	een	woonvorm	het	
meest	geschikt	is.	

Hoofdstuk	2	sluiten	we	af	met	een	opsomming	van	de	
strategische	doelstellingen	(how)	die	hieruit	volgen.	
Deze	strategische	doelstellingen	vormen	de	start	voor	
het	programma	‘Wonen	en	Zorg’.	In	dat	programma	
inventariseert	een	(nog	te	vormen)	programmagroep	
welke	inspanningen/acties	wij	reeds	uitvoeren	en	welke	
inspanningen/acties	we	nog	willen	uitvoeren	(what).	
Daarna	start	de	uitvoering	van	dit	programma	aan	de	
hand	van	concrete	acties	en	projecten.
Op	diverse	plekken	in	dit	document	vind	je	cijfers	uit	

onderzoeken.	Er	zijn	heel	veel	onderzoeken,	maar	het	is	
lastig	om	exacte	cijfers	te	vinden.	De	meeste	onderzoe-
ken	geven	een	schatting	op	landelijk	niveau.	Deze	cijfers	
zijn	daarom	ter	indicatie.

Hoofdstuk	3	geeft	richtlijnen	en	beleidskaders	voor	
het	type	vastgoed	en/of	woonvorm	dat	past	bij	de	
verschillende	doelgroepen.	Ook	beschouwen	we	in	dit	
hoofdstuk	toekomstige	ontwikkelingen.	De	omvang	
van	de	zorgportefeuille	is	vastgelegd	in	het	strategische	
portefeuilleplan	wat	jaarlijks	wordt	gemonitord	en	waar	
mogelijk	bijgesteld.

Daarnaast	is	er	een	rapportage	opgesteld	in	ons	sturings- 
informatiesysteem	BI,	op	basis	waar	aan	de	wijktafels	
keuzes	kunnen	worden	gemaakt	op	basis	van	demo-
grafische	cijfers	(in	eerste	instantie	voor	de	gemeente	
Zwolle)	betreffende	senioren,	nu	en	in	de	toekomst.	Aan	
onderzoeksbureau	Sprinco		is	de	opdracht	verleend	om	
voor	al	onze	wijken	wijkprofielen	op	te	stellen	(verwachte	
oplevering	1-1-21).	Deze	vormen	mede	de	input	voor	
onze	keuzes.	Uitgangspunt	is	dat	wij	(in	principe)	geen	
specifiek	intramuraal	zorgvastgoed	bouwen,	maar	wel	
kijken	naar	de	mogelijkheden	om	(nieuwe)	woonvormen	
te	ontwikkelen/faciliteren	met	reguliere	woningen	voor	
zorgbehoevenden	en/of	kwetsbare	groepen	mensen	in	
zowel	bestaand	bezit	als	bij	nieuwbouw.	

In	de	bijlage	zijn	tot	slot	de	doelgroepenverhalend	 
	beschreven,	als	persona’s,	om	zo	een	indruk	te	krijgen	
van	de	personen	die	schuilgaan	achter	de	anonieme	
doelgroep	beschrijvingen.		

Leeswijzer
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1. Een kijk op 
wonen met zorg
DeltaWonen wil bijdragen aan een inclusieve, genereuze 
samenleving: een samenleving die inzet op de participatie van 
iedereen. Wij geloven dat een thuis voor iedereen het fundament 
is voor groei en geluk. En iedereen verdient een passend thuis! 
Daarom zetten we ons in om samen met anderen continu te 
werken aan huisvesting van mensen die daar niet zelfstandig in 
kunnen voorzien. Het motto is: ‘Wie je ook bent, je bent welkom!’



De uitdaging
De	steeds	verdere	extramuralisering	in	de	zorg	heeft	tot	
gevolg	dat	de	groep	kwetsbare	mensen	in	onze	samen-
leving	die	regulier	woont,	sterk	groeit.	Wij	zien	dat	een	
deel	van	deze	kwetsbare	groep	er	niet	in	slaagt	suc-
cesvol	onderdeel	te	worden	van	de	samenleving	als	zij	
geheel	zelfstandig	in	een	reguliere	woning	gaan	wonen.	
Een	passend	thuis	voor	hen	vraagt	om	de	ontwikkeling	
van	nieuwe	(beschutte)	woonvormen.	

Het	is	onontbeerlijk	dat	zorgorganisaties	in	samenwer-
king	met	onder	meer	de	gemeente,	zorgkantoren	en	
zorgverzekeraars	hierbij	passende	(nieuwe)	zorgarran-
gementen	ontwikkelen.	Hiervoor	is	het	soms	nodig	‘out	
of	the	box’	te	denken,	het	systeemdenken	los	durven	te	
laten	en	uit	te	gaan	van	de	bedoeling	dat	iedereen	een	
passend	thuis	verdient.	

Zorgen voor balans
Het	is	belangrijk	ook	oog	te	houden	voor	de	balans	
in	de	buurt,	zodat	alle	mensen	zich	welkom	voelen	in	
de	buurt.	We	moeten	niet	onze	ogen	sluiten	voor	een	
samenleving	die	door	alle,	met	name	financieel	gedre-
ven	wijzigingen	in	het	zorgaanbod	moeite	heeft	zich	
nog	thuis	te	voelen	in	een	buurt.	Denk	hierbij	aan	een	
continue	toename	van	het	aantal	kwetsbare	buren,	
waardoor	(een	gevoel	van)	onbalans	in	de	buurt	kan	
worden	ervaren.	Het	is	belangrijk	om	bewoners	die	zich	
zorgen	maken	of	zich	niet	meer	prettig	voelen	serieus	
te	nemen	en	het	gesprek	met	hen	aan	te	gaan.	Hiermee	
voorkom	je	dat	negatieve	gevoelens	onuitgesproken	
blijven.	Dit	kan	anders	een	broedplaats	voor	ongenoe-
gen	en	intolerantie	worden.

Daarnaast	stromen	hogere	inkomens	steeds	meer	uit	de	
sociale	huurwoningen	en	zien	we	steeds	meer	kwets-
bare	bewoners	en	lagere	inkomens.	Dit	draagt	bij	aan	
de	toenemende	onbalans	(bron:	rapport	Veerkracht	in	
corporatiebezit	–	De	Update).	Het	vergroten	van	draag-
kracht	en	balans	in	een	wijk	vraagt	om	maatregelen	die	
het	mogelijk	en	interessant	maken	voor	mensen	met	
hogere	inkomens	in	de	wijk	te	blijven	of	te	gaan	wonen.	
Transformeren	naar	of	toevoegen	van	duurdere	huur-
woningen	en/of	koopwoningen	kan	hieraan	bijdragen.	
Een	gezamenlijk,	door	alle	betrokken	partijen	gedragen	
integrale	visie	op	wonen,	zorg,	welzijn	en	leefbaarheid	
in	de	wijken	is	noodzakelijk	om	de	uitdagingen	waar	wij	
voor	staan	het	hoofd	te	bieden.

Onze invloed als woningcorporatie
Als	woningcorporatie	hebben	wij	direct	invloed	op	het	
inrichten	van	de	ruimte	en	daarmee	op	mogelijkheden	

voor	mensen	om	ergens	een	thuis	te	ervaren.	Wij	heb-
ben	hooguit	indirect	invloed	op	houding	en	gedrag	van	
mensen.	Wel	kunnen	we	onze	indirecte	invloed	uitbrei-
den	als	het	gaat	om	het	woongeluk	van	de	bewoners	
op	het	gebied	van	welzijn	en	zorg.	Dit	doen	we	door	
niet	alleen	de	synergie	te	zoeken	met	de	gemeente	en	
zorg-/welzijnsorganisaties,	maar	juist	ook	met	bewo-
ners,	ervaringsdeskundigen	en	informele	zorgverleners.	
Denk	hierbij	aan	mantelzorgers	en	vrijwilligers.	

Hierbij	is	het	van	belang	om	aansluiting	te	zoeken	bij	
hun	belevingswereld	en	begrijpelijk	te	communiceren.	
Wij	pakken	daarom	een	proactieve	rol	als	het	gaat	om	
de	bewustwording	met	betrekking	tot	laaggeletterd-
heid.	Niet	alleen	intern	maar	ook	onder	onze	stakehol-
ders.
 
Samen voor een inclusieve samenleving
Door	de	krachten	te	bundelen,	kunnen	we	dus	zorgen	
voor	een	inclusieve	en	genereuze	samenleving.
Wij	ontwikkelen	geen	specifiek	intramuraal	zorgvast-
goed,	maar	bieden	(nieuwe)	woonvormen	met	regu-
liere	woningen	die	passen	bij	de	woonbehoefte	van	
verschillende	zorgbehoevenden	en	kwetsbare	groepen	
mensen. 

Waar voel je je thuis?
Wij	vinden	het	belangrijk	te	vragen	waar	iemand	zich	
het	meest	thuis	voelt.	Voor	de	een	is	dit	midden	in	een	
samenleving,	voor	anderen	iets	meer	beschut	en	weer	
anderen	voelen	zich	het	meest	thuis	aan	de	randen.	
De	ene	groep	voelt	zich	thuis	in	een	buurt	waar	men	
naar	elkaar	omkijkt	en	de	andere	is	liever	iets	meer	op	
zichzelf.

Ontmoeten
Voor	met	name	de	groep	bewoners	die	er	belang	aan	
hecht	om	zijn	of	haar	buren	te	kennen	en/of	samen	
vorm	te	geven	aan	hun	leefomgeving,	is	het	belangrijk	
dat	er	mogelijkheden	zijn	om	elkaar	(kleinschalig)	te	
ontmoeten.	In	de	meeste	gevallen	volstaat	het	beschik-
baar	stellen	van	een	woning	of	de	verbouwing	van	een	
garage	tot	gemeenschappelijke	‘huiskamer’.	Een	plek	
waar	bewoners	zelf	activiteiten	kunnen	organiseren,	
eventueel	met	ondersteuning	van	vrijwilligers	of	wel-
zijnsorganisaties.

Acceptatie in de buurt
Daar	waar	(zeer)	kwetsbare	mensen	met	begeleiding	
regulier	wonen	is	niet	alleen	de	een-op-een	relatie	van	
de	begeleider	en	zijn/haar	cliënt	belangrijk.	Oog	en	
aandacht	voor	de	directe	leefomgeving	(buren)	van	de	
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cliënt	is	van	groot	belang	om	succesvol	te	‘landen’,	voor	
acceptatie	in	een	buurt.	

Begeleiders	geven	geregeld	aan	dat	zij	in	verband	met	
de	privacyregels	geen	informatie	kunnen	delen.	Het	
recht	op	privacy	is	natuurlijk	voor	ons	allen	een	groot	
goed.	Het	uiteindelijke	doel	dat	(zeer)	kwetsbare	men-
sen	op	een	succesvolle	wijze	onderdeel	gaan	uitmaken	
van	een	buurt,	vraagt	daarom	een	vorm	tussen	het	
onlosmakelijke	recht	op	privacy	en	het	verzoek	je	te	
mogen	kennen.	

Huisvesting van kwetsbare groepen
Voor	senioren	hebben	wij	passende	zelfstandige	
woonruimte	bij	(bijna)	elke	fase	van	hun	leven.	Hier-
door	kunnen	wij	inzetten	op	doorstroom	van	onze	
oudere	inwoners.	Onze	Wooncoaches	kunnen	hieraan	
een	proactieve	bijdrage	leveren.	Sommige	kwetsbare	
bewoners	hebben	ondersteuning	nodig	op	een	of	meer-
dere	leefgebieden,	zoals	wonen,	werk,	relatie	en	sociale	
weerbaarheid,	financiën	en	(geestelijke)	gezondheid.	
Waar	‘wonen’	onze	expertise	is,	zoeken	wij	de	syner-
gie	met	organisaties	die	expertise	hebben	op	een	of	
meerdere	van	de	andere	leefgebieden	om	mensen	die	
dit	nodig	hebben	te	kunnen	ondersteunen.
Waar	het	draagvlak	voor	het	huisvesten	van	kwetsbare	
senioren	groot	is,	is	dat	niet	vanzelfsprekend	bij	mensen	

met	een	verstandelijke	beperking,	of	problematiek	op	
het	gebied	van	de	geestelijke	gezondheidszorg.	Bijna	
iedereen	heeft	wel	familie	die	senior	is	en	beseft	dat	je	
zelf	ook	ooit	in	deze	levensfase	komt.	Dat	is	een	van	de	
redenen	waardoor	het	voor	kwetsbare	senioren	makke-
lijker	is	om	inclusief	te	kunnen	wonen.	
Voor	de	groep	mensen	met	GGZ-	(geestelijke	gezond-
heidszorg)	of	LVB-	(licht	verstandelijke	beperking)	
problematiek	ligt	dit	anders.	Menig	buurtbewoner	kent	
mensen	in	zijn	of	haar	directe	omgeving	met	deze	 
problematiek.	Dit	maakt	dat	buren	niet	goed	weten	
hoe	te	reageren	of	hoe	om	te	gaan	met	hun	buurman	
of	buurvrouw	wanneer	deze	een	keer	ander	gedrag	
vertoont	dan	dat	zij	gewend	zijn	of	verwachten.

Het	is	belangrijk	dat	wij	naar	hen	luisteren	en	hun	
zorgen	serieus	nemen.	Draagvlak	ontstaat	niet	vanzelf.	
Het	informeren	over	de	(zeer)	kwetsbare	buren	kan	
meehelpen	aan	begrip	maar	is	alleen	niet	voldoende.	
Op	informele	wijze	met	elkaar	kennismaken	kan	bij-
dragen	dat	de	mogelijke	zorg	of	angst	voor	het	onbe-
kende	wordt	verminderd	of	weggenomen.	Hierbij	kan	
eenieder	zelf	bepalen	wat	hij/zij	wil	delen,	waardoor	er	
ook	geen	issue	is	met	betrekking	tot	privacywetgeving.	
Daarnaast	is	het	van	groot	belang	dat	buren	weten	wat	
zij	zelf	kunnen	doen	en	wie	zij	kunnen	benaderen	als	
zich	onverwachte	situaties	voordoen.

Inclusiviteit vraagt om een ‘genereuze stad’
Het woord ‘inclusief’ geeft aan dat de samenleving grenzen heeft: je kan er ook ‘buiten’ vallen,  
oftewel ‘exclusief’ wonen. Architect en onderzoeker Maartje ter Veen spreekt in het opiniestuk  
‘De Inclusieve Stad – Nomen is omen’ over een genereuze stad.

Een genereuze stad vraagt volgens haar ‘het beste van ons’. Het is een plek waar ruimte is voor confron-
tatie en een plek waar we vol verwondering kijken naar het bijzondere gedrag van een ander en onszelf. 
Mooi aan het woord ‘genereus’ is dat dit over houding en gedrag van mensen gaat. In tegenstelling tot 
‘inclusief’ dat over het ruimtelijk aspect gaat. Inclusief of genereus, uiteindelijk gaat het om de bedoeling 
dat wie je ook bent, je welkom bent! En dat dit gedragen wordt door de mensen in onze samenleving.
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Samenredzaamheid
Waar de overheid stuurt op zelfredzaamheid van haar inwoners geloven wij dat we moeten inzetten op 
‘samenredzaamheid’, omdat dit bijdraagt aan de sociale cohesie in een buurt. Zelfredzaamheid, een term 
die meer ingeburgerd is, gaat uit van de mogelijkheden van het individu om voor zichzelf te zorgen. In het 
rapport ‘Weten is nog geen doen’ van de Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR) uit 2017 wordt 
onderbouwd waarom dit voor grote groepen mensen niet haalbaar is. 

Wij geloven dat het ervaren van geluk van onze bewoners mede wordt bepaald door het gevoel ergens bij 
te horen en onderdeel uit te kunnen maken van de samenleving. Daarom zetten wij in op samenredzaam-
heid. Daarbij stellen we (het belang van) de buurt en niet het individu centraal. Ieder individu kan zijn of 
haar bijdrage leveren aan het belang van zijn of haar buurt. Inzetten op leefstijlen draagt hieraan bij, omdat 
er dan een basis is van gelijke waarden en normen en wijze van leven. Hierdoor wordt het gevoel ergens bij 
te horen versterkt en dragen we bij aan de sociale cohesie in een buurt.

Samenvattend
Kortom,	een	inclusieve,	genereuze	samenleving	ont-
staat	niet	vanzelf.	Hiervoor	hebben	we	allereerst	de	
bewoners	zelf	nodig.	Zij	weten	het	beste	wat	nodig	
is	om	zich	thuis	te	voelen	in	een	wijk	of	buurt	samen	
met	andere	buurtbewoners.	Wij	kunnen	instrumenten	
inzetten	die	hieraan	bijdragen.	Denk	aan	huurbeleid,	
woonruimteverdeling,	inrichting	van	ruimtes	in	woon-

gebouwen	en	het	faciliteren	van	‘ontmoeten’.	Maar	ook	
onze	partners	spelen	een	grote	rol	vanuit	hun	verant-
woordelijkheid	en	expertise	bij	het	tot	stand	brengen	
van	een	fijne	wijk	of	buurt.	Door	de	krachten	te	bunde-
len,	kunnen	we	zorgen	voor	een	inclusieve	en	genereu-
ze	samenleving.	Het	motto	blijft:	‘Wie	je	ook	bent,	je	
bent	welkom!’
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2.1 Kwetsbare mensen met GGZ- of 
LVB-problematiek
Het	betreft	hier	twee	verschillende	groepen:	Mensen	
met	een	psychische	aandoening	(GGZ)	uit	de	geestelijke	
gezondheidszorg	-	waarvan	sommigen	ernstig	verward	zijn-	
en	sociaal	kwetsbare	mensen	met	beperkte	cognitieve	
vaardigheden	(LVB),	de	licht	verstandelijk	beperkten.	
Beide	groepen	mensen	hebben	gemeen	dat	zij	in	meer	
of	mindere	mate	kwetsbaar	zijn.	

Deze	groepen	kwetsbare	mensen	wonen	voor	een	
groot	gedeelte	in	onze	buurten	en	complexen.	Ze	er-
varen	in	een	steeds	complexer	wordende	samenleving	
vaak	moeilijkheden	op	een	of	meerdere	leefgebieden:	
wonen,	werk,	relatie	en	sociale	weerbaarheid,	financi-
en	en	(geestelijke)	gezondheid.	Als	woningcorporatie	
nemen	wij	onze	verantwoordelijkheid	op	het	leefgebied	
wonen,	maar	we	hebben	ook	te	maken	met	de	gevolgen	
van	mogelijke	moeilijkheden	in	de	andere	leefgebie-
den.	Daarom	vinden	wij	het	belangrijk	om	proactief	de	
verbinding	te	zoeken	met	zorgorganisaties,	gemeente,	
politie,	sociale	wijkteams	om	samen	met	de	inwoners	bij	
te	dragen	aan	een	inclusieve,	genereuze	samenleving.

Afname Beschermd Wonen 
De	afname	van	bedden	in	intramurale	behandelinstel-
lingen	(30%	in	de	komende	10	jaar)	leidt	tot	een	toe-
nemende	vraag	naar	Beschermd	Wonen	(BW).	Er	vindt	
tegelijkertijd	ook	een	afname	in	het	aantal	BW-plekken	
plaats.	Dit	leidt	ertoe	dat	er	een	druk	naar	beneden	ont-
staat,	omdat	een	groot	aantal	mensen	niet	meer	terecht	
kan	in	een	Beschermd	Wonen-omgeving.	Daarmee	ont-
staat	er	een	toename	van	kwetsbare	mensen	met	GGZ-	
of	LVB-problematiek	in	onze	buurten	en	complexen.	

2. Maak kennis 
met de mensen
In dit hoofdstuk gaan we  
dieper in op de verschillende  
doelgroepen die we onderscheiden 
in het domein wonen en zorg.  
Per groep schetsen we de  
uitdagingen op het gebied  
van wonen. 
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Anders denken
Zelfstandig wonen met zorg vraagt om een omslag 
in denken. Met de huidige vraagstukken die voor ons 
liggen, zoals overlast en eenzaamheid, is er volgens 
de Rijksbouwmeester een nieuw leidend principe no-
dig. Lang is vastgehouden aan de dominante positie 
van de auto als leidend principe binnen de inrichting 
van ons land, maar voor een inclusieve samenle-
ving is het belangrijk om de meest kwetsbaren als 
uitgangspunt te nemen. 

Bron: Overlast voorkomen in de wijk van Platform31 en Aedes, 
2019
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Voor	een	deel	van	hen	is	zelfstandig	regulier	wonen	
(nog)	net	een	stap	te	ver.	Maar	omdat	er	op	dit	moment	
voor	deze	groep	nog	geen	tussenvorm	van	wonen	is,	
moeten	zij	wel	regulier	gaan	wonen.	De	druk	die	dit	
voor	de	mensen	en	hun	leefomgeving	geeft,	is	groot	en	
vraagt	om	nieuwe	woonvormen.	Het	is	voor	hen	nodig	
om	onderdeel	te	kunnen	blijven	uitmaken	van	de	sa-
menleving.	Het	houdt	bovendien	de	druk	op	de	buurten	
en	complexen	in	balans	en	de	daarmee	gepaard	gaande	
acceptatie.	

Het	kan	voorkomen	dat	iemand	die	regulier	woont	een	
terugval	of	episode	heeft.	Om	te	zorgen	dat	mensen	in	
hun	eigen	woning	kunnen	blijven	wonen,	is	het	belang-
rijk	dat	zorg	flexibel	kan	worden	op-	en	afgeschaald	
wanneer	nodig.	In	sommige	gevallen	is	het	onwense-
lijk	dat	iemand	op	dat	moment	in	zijn	woning	blijft.	In	
eerste	instantie	voor	de	persoon	zelf,	maar	ook	voor	
de	buren	voor	wie	een	dergelijk	incident	grote	impact	
kan	hebben.	Het	is	dan	belangrijk	dat	er	een	plek	is	
waar	iemand	(eventueel	eerst	tijdelijk)	goed	kan	worden	
opgevangen.	Het	is	zeer	onwenselijk	als	hij/zij	in	een	
politiecel	moet	verblijven,	omdat	er	geen	andere	(crisis)
plek	is.	De	gemeente	draagt	hier	samen	met	de	zorg- 
organisaties	zorg	voor.	

Voor	jongeren	jonger	dan	23	jaar	(die	niet	studeren)	is	
er	nog	een	extra	hindernis,	omdat	zij	aangewezen	zijn	
op	een	huurwoning	met	een	huurprijs	onder	de	kwali-
teitskortingsgrens	van	€	442,46	(prijspeil	2021).	Voor	
hen	is	er	relatief	weinig	aanbod.	Nadat	zij	als	18-jarige	
de	jeugdzorg	verlaten,	is	zeker	voor	hen	een	thuis	een	
primaire	levensbehoefte.	Het	blijkt	dat	een	gedeelte	van	
deze	jongeren	een	zorgindicatie	krijgt,	waarbij	eigenlijk	
het	gebrek	aan	huisvesting	het	probleem	is	en	niet	een	
zorg-	of	ondersteuningsbehoefte.	Daarnaast	zien	we	
dat	een	gedeelte	van	de	kwetsbare	groep	jongeren	die	
nog	een	zorg-	en/of	ondersteuningsvraag	heeft,	vatbaar	
is	om	door	een	’cowboy-zorgorganisatie’	binnengehaald	
te	worden.	Dit	gebeurt	met	een	aanbod	van	een	mooie	
woning,	maar	niet	altijd	met	de	benodigde	juiste	onder-
steuning	of	zorg.

2.2 Kwetsbare mensen met  
NAH of ASS 
Deze	groep	betreft	mensen	met	niet	aangeboren	
hersenletsel	(NAH)	en	mensen	met	een	stoornis	in	het	
autistisch	spectrum	(ASS).	Mensen	die	zijn	aangewezen	
op	de	Wet	maatschappelijke	ondersteuning	(Wmo).

Voor	deze	groep	kwetsbare	mensen	neemt	de	vraag	
naar	prikkelarme	woonruimte	toe.	De	gemeente	heeft	
vanuit	de	Wmo	een	verplichting	om	mensen	met	niet	
aangeboren	hersenletsel,	die	prikkelarm	moeten	wonen,	
te	huisvesten.	Een	plek	waar	zij	zich	kunnen	terugtrek-
ken	en	de	prikkels	kunnen	buitensluiten,	levert	voor	hen	
een	essentiële	bijdrage	aan	hun	woongeluk.	Het	aanbod	
van	woningen	dat	hieraan	voldoet,	is	schaars.	Dat	kan	
ertoe	leiden	dat	mensen	in	hun	huidige	woning	over-
prikkeld	raken.	Dit	is	voor	de	betrokkene	zeer	vervelend	
en	kan	zich	uiten	in	gedrag	wat	door	de	omgeving	als	
overlast	wordt	ervaren.

Het	vraagt	regelmatig	om	inzet	van	onze	afdeling	
leefbaarheid.	Als	mensen	te	vaak	overlast	veroorzaken,	
wordt	wonen	in	de	buurt	problematisch	en	kan	dit	lei-
den	tot	huisuitzetting	en	dus	tot	opname	of	opvang.	Dit	
brengt	hoge	maatschappelijke	kosten	met	zich	mee,	ter-
wijl	aanpassing	van	de	huidige	woning	(indien	mogelijk)	
of	verhuizen	naar	een	woning	waar	de	prikkels	worden	
gereduceerd,	om	een	eenmalige	investering	vraagt.	
Samen	met	belanghebbende	instellingen	en	organisaties	
(gemeente,	zorgkantoor,	zorgverzekeraars)	kan	gezocht	
worden	naar	oplossingen	voor	deze	mensen.

In juni 2020 staan er 10 mensen op de Wmo wacht-
lijst van de gemeente Zwolle voor een prikkelarme 
woning.

2.3 Mensen met een fysieke  
beperking
Voor	mensen	met	een	fysieke	beperking	heeft	delta-
Wonen	bestaande	aangepaste	woningen.	In	de	Wet	
maatschappelijke	ondersteuning	(Wmo)	is	geregeld	
dat	bij	mutatie	de	woningen	aan	de	gemeente	worden	
aangeboden.	De	gemeente	zoekt	vervolgens	een	kandi-
daat	die	behoefte	heeft	aan	de	aanpassingen	die	in	de	
woning	zijn	gedaan.	

De	gemeente	heeft	de	verplichting	om	passende	woon-
ruimte	te	bieden	en	indien	nodig	realiseert	zij	(andere)	
benodigde	aanpassingen.	Het	komt	voor	dat	mensen	zo	
graag	in	hun	eigen	woning	willen	blijven	wonen,	dat	ze	
accepteren	dat	de	woning	na	de	mogelijke	aanpassingen	
voor	hen	niet	volledig	geschikt	is.	Deze	woningen	zijn	
na	mutatie	vaak	niet	opnieuw	in	te	zetten	als	aangepas-
te	Wmo-woning.	



Wij	werken	vraaggericht	als	het	gaat	om	het	toevoe-
gen	van	Wmo-woningen.	Op	het	moment	dat	er	ie-
mand	op	de	wachtlijst	staat,	gaan	wij	samen	met	de	
andere	corporaties	op	zoek	naar	(mogelijk)	passende	
woonruimte.	Op	het	moment	van	realisatie	van	nieuw-
bouw,	waar	mogelijkheden	zijn	om	een	woning	aange-
past	te	bouwen,	wordt	er	afgestemd	met	de	gemeente.		

2.4 Dak- en thuislozen 
Dakloosheid	willen	wij	zo	veel	mogelijk	voorkomen.	
Wij	geloven	dat	een	dak	boven	je	hoofd	een	primai-
re	levensbehoefte	is,	die	de	basis	vormt	om	verder	te	
groeien.	Daarom	zet	deltaWonen	proactief	en	in	een	
vroeg	stadium	in	op	huurders,	waarvan	wij	zien	dat	zij	in	
financiële	problemen	dreigen	te	komen.	Om	zo	uitzet-
ting	te	voorkomen. 

Om	te	voorkomen	dat	(vaak	kwetsbare)	huurders	moe-
ten	worden	uitgezet,	omdat	zij	overlast	veroorzaken,	
werken	onze	teams	leefbaarheid	gebiedsgericht.	Zo	
staan	we	dichtbij	onze	huurders	en	kennen	wij	hen	en	
zij	ons.	Daar	waar	duidelijke	afspraken	nodig	zijn	om	de	
overlast	te	beëindigen,	maken	wij	die	met	huurders	en	
buren.	Daar	waar	huurders	door	persoonlijke	problemen	
overlast	veroorzaken,	werken	wij	samen	met	zorgorga-
nisaties,	gemeente,	politie	en	sociale	wijkteams,	waar-
bij	eenieder	vanuit	zijn	of	haar	verantwoordelijkheid	
bijdraagt	aan	de	beëindiging	van	overlast.	

De Herberg bedient een regionaal gebied (Centrum 
Gemeente Zwolle) 
In 2018 verbleven er 425 daklozen in de Herberg.

Telling in 2019 geeft aan dat er in Zwolle circa 65 
‘bankhoppers’ leven.

Bron: Gemeente Zwolle

Heel	soms	heeft	alle	inzet	niet	het	gewenste	resultaat	
en	kan	het	voorkomen	dat	wij	iemand	moeten	uitzet-
ten.	In	ons	werkgebied	is	de	Herberg	de	opvang	voor	
dak-	en	thuislozen.	We	zien	een	toename	van	mensen	
met	zware	(multi)problematiek	in	de	Herberg.	Dit	komt	
onder	andere	door	mensen	die	niet	te	handhaven	zijn	
in	Beschermd	Wonen	en	behandelcentra,	daar	geschorst	
worden	en	vervolgens	nergens	meer	terecht	kunnen.	

Het	ontbreekt	aan	passende	zorgarrangementen	voor	
deze	moeilijke	groep	mensen,	wat	ertoe	leidt	dat	zij	

uiteindelijk	in	de	Herberg	terechtkomen.	Het	is	niet	in	
het	belang	van	deze	groep	en	ook	niet	van	de	samenle-
ving	dat	mensen	met	zware	problematiek	in	de	Herberg	
verblijven.	Het	is	een	uitdaging	voor	de	gemeente	en	
zorgorganisaties	om	voor	hen	een	meer	passende	zor-
goplossing	te	vinden.

Bewoners	van	de	Herberg	kunnen	overdag	niet	in	de	
Herberg	verblijven	en	dat	betekent	dat	zij	de	straat	op	
gaan.	Vooral	in	de	buurten	rondom	de	Herberg	is	er	toe-
name	van	het	aantal	klachten	van	omwonenden,	zowel	
bij	de	politie	als	bij	onze	medewerkers	van	het	team	
leefbaarheid.	Door	de	toename	van	kwetsbare	mensen	
die	in	de	buurt	verblijven,	lijkt	de	tolerantie	af	te	nemen	
en	maken	bewoners	zich	zorgen.	Het	is	in	het	belang	
van	de	daklozen,	de	omwonenden,	de	politie	en	corpo-
raties	dat	er	gezocht	wordt	naar	passende	oplossingen	
voor	de	uren	dat	de	Herberg	gesloten	is. 

Er	loopt	op	dit	moment	een	traject	van	de	gemeente	sa-
men	met	de	betrokken	zorgorganisaties	en	corporaties	
om	te	bepalen	op	welke	wijze	de	Herberg	mee	moet	
veranderen	met	de	huidige	ontwikkelingen.	Uiteindelijk	
doel	is	om	de	Herberg	tot	een	kleinschalige	voorziening	
te	kunnen	transformeren	waar	dak-	en	thuislozen	op	
1	of	2	persoonskamers	slapen	in	plaats	van	de	huidige	
grote	slaapzalen.	

Regionale functie
De	Herberg	heeft	een	centrale	regionale	functie.	Dak-	
en	thuislozen	uit	de	regio	komen	naar	de	Herberg.	Wij	
zien	dat	op	het	moment	van	uitstroom	er	vaak	een	wens	
is	om	in	Zwolle	te	blijven	wonen.	Om	te	voorkomen	dat	
de	druk	van	uitstroom	hoofdzakelijk	in	Zwolle	opgevan-
gen	moet	worden,	is	het	belangrijk	goede	afspraken	met	
de	gemeentes	en	corporaties	in	de	regio	te	hebben	over	
terugkeer	van	hun	inwoners.	Kleinschalige	opvang	in	
de	regio	zou	niet	alleen	kunnen	bijdragen	aan	spreiding	
van	de	dak-	en	thuislozen,	maar	zorgt	ook	dat	zij	niet	
weggehaald	worden	uit	de	omgeving	waar	zij	familie	en	
andere	sociale	en/of	economische	netwerken	hebben.	
Wij	denken	dat	het	zinvol	is	deze	mogelijkheid	te	onder-
zoeken.

Housing First
Een	groot	gedeelte	van	de	bewoners	van	de	Herberg	
kan	uitstromen	naar	reguliere	woningen.	Al	dan	niet	
met	ambulante	begeleiding.	‘Housing	First’	is	een	model	
waarbij	mensen	vanuit	de	Herberg	onder	begeleiding	
uitstromen	naar	een	woning	die	als	thuisbasis	dient.	 
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Van	daaruit	worden	andere	trajecten	zoals	werk,	fi-
nanciën	en	zorg	opgezet.	Wij	stellen	al	meerdere	jaren	
woningen	beschikbaar	voor	Housing	First	en	zien	dat	dit	
model	werkt.

Voor	een	klein	deel	van	de	bewoners	vraagt	het	regu-
lier	wonen	te	veel.	Dit	is	een	kleine	groep	van	circa	10	
tot	15	mensen	in	de	stad	Zwolle,	die	gebaat	is	bij	een	
woonomgeving	aan	de	rand	van	een	wijk/stad	met	
kleine	woongelegenheden	met	dagelijkse	professionele	
begeleiding.		

Bankhoppers
Dan	is	er	een	groep	economische	daklozen,	mensen	die	
door	schulden	hun	huis	zijn	kwijtgeraakt.	Een	gedeelte	
van	deze	groep	vormt	samen	met	de	groep	mensen	(ge-
regeld	ook	met	een	baan)	die	bijvoorbeeld	na	een	schei-
ding	tijdelijk	bij	verschillende	familieleden	en	vrienden	
inwonen,	de	zogenaamde	‘bankhoppers’.	In	2019	waren	
dit	er	in	de	regio	circa	65.	Beeld	is	dat	zij,	door	langere	
tijd	van	huis	naar	huis	te	hoppen	en	de	stress	die	dit	
met	zich	meebrengt,	problemen	krijgen.	Dit	kan	leiden	
tot	uiteindelijk	een	verblijf	in	de	Herberg. 

Door	‘bankhoppers’	in	vroegtijdig	stadium	tijdelijke	
huisvesting	te	bieden,	voorkomen	wij	een	verergering	
van	hun	situatie	en	een	verblijf	in	de	Herberg	met	de	
daarbij	behorende	kosten.	Vanuit	de	tijdelijke	huis-
vesting	kunnen	zij,	met	ondersteuning,	zelf	(verplicht)	
reguliere	woonruimte	zoeken.	Het	gaat	hier	om	(eco-

nomische)	daklozen	zonder	GGZ-problematiek	en/of	
verslavingsproblematiek.

2.5 Senioren
Het	aantal	senioren	neemt	de	komende	jaren	sterk	toe.	
Wij	worden	namelijk	steeds	gezonder	ouder.	In	deze	
paragraaf	verdiepen	we	ons	in	de	woonwensen	en	aan-
dachtspunten	voor	senioren.	

Gezonde	ouderen	willen	graag	in	de	woning	blijven	wo-
nen,	waar	ze	vaak	al	jaren	wonen	en	waar	hun	kinderen	
zijn	opgegroeid.	In	de	toekomst	zorgen	domotica	(huis-
automatisering)	en	robotisering	ervoor	dat	dit	technisch	
langer	en	beter	haalbaar	is.	De	woonbehoefte	verandert	
daardoor.	Zo	willen	senioren	niet	meer	per	se	dichtbij	
voorzieningen	wonen,	omdat	de	voorzieningen	naar	hun	
toekomen.	Denk	aan	de	boodschappen	die	door	een	
‘drone’	worden	bezorgd,	of	de	kaartclub	die	via	‘virtual	
reality’	in	je	eigen	huiskamer	bij	elkaar	komt.	De	zorgro-
bot	helpt	je	met	het	op	tijd	innemen	van	je	medicijnen	,	
herkent	‘t	als	je	verdrietig	of	eenzaam	bent	en	reageert	
daar	adequaat	op.

Daar	waar	de	senioren	van	de	toekomst	toch	naar	de	
voorzieningen	toe	moeten	of	willen,	worden	ze	door	
hun	bestuurderloze	auto	gebracht.	Deze	veranderingen	
zijn	er	nog	niet	voor	iedereen,	maar	de	ontwikkelingen	en	
bereikbaarheid	voor	iedereen	gaan	snel.	Het	is	lastig	in	
te	schatten	wat	deze	ontwikkelingen	gaan	doen	met	de	
woonwensen	van	senioren	in	de	nabije	toekomst.
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Het komende decennium zal de Nederlandse bevol-
king verder verouderen. Het aandeel 75-plussers zal 
stijgen van 8 % nu naar bijna 12 % in 2030. In 2030 
zullen er ruim 2 miljoen 75-plussers zijn, zo’n 600.000 
meer dan nu. De groep 85-plussers, die relatief veel 
zorg nodig heeft, zal toenemen van circa 380.000 
mensen nu, tot bijna 540.000 mensen in 2030.

Bron: Reisadvies Oud en zelfstandig in 2030 -  Commissie  
Toekomst zorg thuiswonende ouderen  - Rijksoverheid - 2020

Doorstroom van senioren
Op	dit	moment	wonen	er	veel	senioren	in	grotere	eenge-
zinswoningen.	Wij	hebben	te	maken	met	een	toenemen-
de	schaarste	van	woningen	en	willen	de	grote	eengezins-
woningen	graag	inzetten	voor	gezinnen.	Daarom	moeten	
wij	ervoor	zorgen	dat	we	voldoende	kwalitatief	passend	
aanbod	hebben	in	woningen	en	woonvormen,	waardoor	
senioren	graag	willen	verhuizen.	

Senioren	geven	aan	dat	voor	hen	drie	aspecten	belangrijk	
zijn,	te	weten:	veiligheid,	wonen	met	gelijkgestemden	en	
in	de	nabijheid	van	voorzieningen.	Het	is	niet	voldoende	
om	uitsluitend	kwalitatieve	woonruimte	toe	te	voegen	
die	geschikt	is	voor	senioren.

Het	blijkt	lastig	senioren	te	laten	doorstromen.	De	
redenen	hiervoor	zijn	moeilijk	te	duiden,	omdat	er	vaak	
argumenten	worden	gegeven	die	uiteindelijk	niet	de	
werkelijke	issues	lijken	weer	te	geven.	Benoemd	wordt	
bijvoorbeeld	dat	senioren	graag	in	hun	eigen	wijk	willen	
blijven	wonen	en	dat	een	huurverhoging,	die	verhuizen	
vaak	met	zich	meebrengt,	drempels	opwerpt.	In	de	prak-
tijk	zien	wij	dat	de	toevoeging	van	kwalitatief	hoogwaar-
dige	patiowoningen,	met	slapen	en	sanitair	op	de	begane	
grond,	in	de	Aa-landen	en	in	Hattemerbroek	niet	heeft	
geleid	tot	de	doorstroom	die	beoogd	was.	

Woonwensen onderzoeken
Het	lijkt	dat	er	andere	drempels	zijn	waarom	senioren	
niet	graag	verhuizen.	Wij	vinden	het	van	belang	dat	
zowel	gezinnen	(die	nu	niet	in	een	eengezinswoning	kun-
nen	wonen)	als	senioren	een	woning	hebben	die	passend	
is	bij	hun	levensfase.	Voor	de	senioren	willen	wij	daarom	
onderzoeken	wat	kan	bijdragen	aan	het	vergemakkelijken	
van	verhuizen.	Daarvoor	nemen	we	deel	aan	de	enquête	
van	het	project	Vitaal	en	Veilig	Thuis	van	WIJZ.	In	dit	pro-
ject	worden	inwoners	van	Zwolle	die	ouder	zijn	dan	70	
jaar	thuis	bezocht	en	bevraagd	over	vele	zaken,	waaron-
der	toekomstige	woonwensen.	
 

Daarnaast	gaan	wij	een	wooncoach	inzetten.	De	woon-
coach	gaat	senioren	bezoeken	die	de	wens	hebben	om	
te	verhuizen,	om	samen	met	hen	kijken	wat	er	nodig	is	
om	dit	zo	soepel	mogelijk	te	laten	verlopen.	Kennis	over	
zowel	woonwensen	als	drempels	die	ervaren	worden,	
kunnen	zo	worden	verzameld.	Op	basis	van	deze	kennis	
kunnen	wij	beleidsmatige	keuzes	maken	die	senioren	
stimuleren	om	te	verhuizen.

Eenzame ouderen
Eenzaamheid	is	een	groot	probleem	onder,	vooral	alleen-
staande,	ouderen.	Onder	deze	groep	kwetsbare	ouderen	
is	er	een	behoefte	om	ergens	te	wonen	in	een	communi-
ty	setting,	waar	er	aandacht	is	voor	elkaar.	Ook	hier	is	de	
mogelijkheid	om	elkaar	(kleinschalig)	te	ontmoeten	heel	
belangrijk.	

Er	zijn	verschillende	mogelijkheden	om	dit	wonen	met	
aandacht	voor	elkaar	te	faciliteren.	Wij	zien	het	als	onze	
opdracht	om	een	dergelijke	woonvorm	met	zelfstandige	
woningen	fysiek,	in	ons	bestaand	bezit	dan	wel	door	
nieuwbouw,	te	realiseren.	Vervolgens	zoeken	wij	de	ver-
binding	met	professionele	en/of	vrijwilligersorganisaties	
om	de	bewoners	te	ondersteunen	in	het	vorm	geven	van	
de	community.	

Ervaringen	elders	in	het	land	laten	zien	dat	een	voor-
waarde	voor	succesvolle	communities	een	professionele	
trekker	is.	Een	dergelijke	woonvorm	kunnen	wij	ook	
ontwikkelen	vanuit	een	initiatief	van	een	groep	mensen	
die	met	elkaar	een	community	willen	vormen	vanuit	een	
Collectief	Particulier	Opdrachtgeverschap	(CPO).	Wij	
staan	open	voor	deze	initiatieven	en	onderzoeken	samen	
met	hen	wat	de	eventuele	mogelijkheden	zijn.

Wonen met zorg
Op	dit	moment	staan	in	Nederland	18.600	senioren	op	
de	wachtlijst	voor	een	verpleeghuisplek	(januari	2020).	
De	wachttijden	lopen	hard	op.	Deze	zeer	kwetsbare	
ouderen	wonen	nu	tot	aan	het	moment	van	opname	
meestal	in	hun	eigen	huis.	Dit	brengt	risico’s	met	zich	
mee	voor	de	betrokkene	en	de	directe	omgeving.	Het	
legt	bovendien	een	zware	zorgverantwoordelijkheid	bij	
familie	(als	je	die	hebt).	De	ambulante	verzorging	heeft	
niet	altijd	voldoende	personeel	en	de	kans	op	vereenza-
ming	wordt	vergroot.	In	het	rapport	Oud	en	zelfstandig	
2030	van	de	Rijksoverheid	wordt	een	beroep	gedaan	op	
ook	de	woningcorporaties	om	voor	deze	groep	ouderen,	
die	tussen	wal	en	schip	dreigt	te	vallen,	woon-zorgarran-
gementen	te	realiseren.	
Wij	ontwikkelen	geen	specifiek	zorgvastgoed	meer.	Maar	
het	is	heel	goed	mogelijk	om	beschutte	woonvormen	te	
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ontwikkelen	in	bestaand	of	nieuw	bezit	met	reguliere	
appartementen,	waar	aan	deze	groep	ouderen	zorg	kan	
worden	geleverd.	Wij	zien	dat	in	onze	bestaande	(regu-
liere)	seniorencomplexen	met	mogelijkheid	tot	zorg	de	

zorgorganisatie	in	de	afgelopen	jaren	een	terugtrekkende	
beweging	heeft	gemaakt.	Er	is	geen	24-uurszorg	meer	
aanwezig	in	het	pand.	Zorg	wordt	op	oproep	vanuit	een	
andere	locatie	geleverd.	

Welzijnsactiviteiten	worden	minder	en	zaken	die	het	zo	
belangrijke	veiligheidsgevoel	van	bewoners	vergroot,	
zoals	een	continue	bezetting	van	de	receptie,	verdwijnen.	
Kijkend	naar	de	huidige	vraag	en	de	toenemende	vraag	
in	de	nabije	toekomst,	willen	wij	de	complexen,	die	naar	
aard	al	geschikt	zijn	voor	het	verlenen	van	zorg,	inzetten	
als	woonlocatie	voor	ouderen	met	een	(meer)	intensieve	
zorgvraag.	Dit	betekent	dat	wij	in	gesprek	gaan	met	zorg-
partijen	om	met	hen	onze	visie,	om	de	terugtrekkende	
beweging	terug	te	draaien,	te	bespreken.

Reisadvies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ 
Vanuit	de	rijksoverheid	schreef	de	commissie	Toekomst	
zorg	thuiswonende	ouderen	het	Reisadvies	‘Oud	en	
zelfstandig	in	2030’. 

Met	dit	advies	in	ons	achterhoofd,	is	onze	conclusie	is	
dat	we	in	het	komende	decennium	met	vereende	krach-
ten	moeten	doorgaan	met	het	ondersteunen	van	het	ver-
mogen	van	ouderen	om	goed	voor	zichzelf	en	voor	elkaar	
te	zorgen.	Onder	andere	door	digitalisering	en	door	te	
voorzien	in	geschikte	woonmogelijkheden.

Bovendien	zullen	we	de	samenwerking	op	het	gebied	van	
wonen,	welzijn	en	zorg	verder	moeten	intensiveren	en	
moeten	werken	aan	het	reduceren	van	de	complexiteit	
van	het	stelsel	van	zorg	en	ondersteuning.	De	doelma-
tigheidswinst	die	door	samenwerking	en	regionalisering	
valt	te	boeken,	is	op	dit	moment,	gegeven	de	dreigende	en	
reeds	manifeste	schaarste	van	middelen	(mantelzorgers,	
vrijwilligers,	professionals	in	zorg	en	welzijn,	financiën),	
urgenter	en	belangrijker	dan	keuze-	en	aanbodvrijheid.	De	
weg	die	voor	ons	ligt,	zal	niet	gemakkelijk	zijn,	maar	lijkt	

zeker	begaanbaar,	niet	in	het	minst	omdat	er	al	veel	gebeurt	
dat	de	goede	kant	op	gaat.

Aanbevelingen aan de woningcorporaties uit het 
Reisadvies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ die wij 
onderschrijven:
• ondersteun en stimuleer de doorstroming van 

ouderen naar geschikte woningen
• bevorder de totstandkoming van woonvormen die 

het ouderen makkelijk maken om elkaar bij te staan
• zorg voor ruimten waar zelfstandig wonende 

ouderen, met elkaar en met andere wijkbewoners, 
gezamenlijke activiteiten kunnen ondernemen

• zorg per regio voor één leidende visie op wonen, welzijn 
en zorg en streef naar  meerjarige inkoopcontracten

• geef actief voorlichting over vormen van geclusterd 
en collectief wonen voor ouderen

Bron: Reisadvies Oud en zelfstandig in 2030 -  Commissie Toe-
komst zorg thuiswonende ouderen  - Rijksoverheid - 2020

2.6 Strategische doelen 

Wie	je	ook	bent,	je	bent	welkom!

Mensen met lager opleidingsniveau (basisonderwijs 
+ vmbo) leven zes jaar korter, en vijftien jaar minder 
in goede gezondheid, dan mensen met een hbo of 
universitaire opleiding. 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. Gezonde levensverwach-
ting; onderwijsniveau. Statline 2017
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Wij dragen proactief bij aan het realiseren van een inclusieve 
samenleving • Wij zoeken synergie met betrokkenen, die 
bijdragen aan het woongeluk van onze bewoners • Wij bieden 
woonvormen passend bij de woonbehoefte van verschillende, 
kwetsbare groepen • Wij faciliteren (kleinschalig) ontmoeten • 
Wij acteren proactief en coordineren hulp bij huisuitzetting en 
dakloosheid te voorkomen
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3. En dan nu: aan de slag!
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de verschillende doelgroepen die 
we onderscheiden in het domein wonen en zorg. Per groep schetsen 
we de uitdagingen op het gebied van wonen. 



Portefeuillestrategie

Beleidskader Wonen
en Zorg doelgroepen

Kennis en ervaringen
gebiedsteamsWijktafel

en wijkstrategie
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Onze	ambitie	is	om	in	de	periode	tot	2030	minimaal	8	
nieuwe	woonvormen	te	ontwikkelen.	Exacte	getallen	
met	betrekking	tot	de	vraag	zijn	moeilijk	te	verzamelen,	
maar	de	vraag	naar	vernieuwende	woonvormen	voor	
wonen	met	zorg	is	groot.	

Bij	het	ontwikkelen	gaan	wij,	afhankelijk	van	locatie	en	
product	marktcombinatie	(pmc),	aan	de	slag	met	klein-
schalige	geclusterde	woonvormen	voor	de	verschillende	
doelgroepen.	Per	jaar	willen	wij	minimaal	één	nieuwe	
woonvorm	ontwikkelen.	In	2020	hebben	we	vanuit	
deze	ambitie	samen	met	partijen	een	nieuwe	woonvorm	
gerealiseerd:	studenten	en	kwetsbare	jongeren	wonen	
samen op Talentplein. 
Stakeholders	zijn	belangrijk	voor	ons.	Een	aantal	stake-
holders	in	het	domein	wonen	met	zorg	heeft	meegelezen	
met	deze	visie.	Wij	willen	ook	ons	beleid	met	hen	delen	
en	inzichten	van	hen	ophalen.	Dit	gaan	we	doen	door	
met	hen	in	gesprek	te	gaan,	bijvoorbeeld	door	het	 
organiseren	van	workshops.		

3.1 Aanpak en uitgangspunten
 
In	dit	deel	van	onze	visie	gaan	we	dieper	in	op	de	 
beleidskaders	en	richtlijnen	voor	wonen	met	zorg.
We	kijken	daarbij	integraal.	Dus	niet	alleen	naar	de	
woningen,	maar	ook	naar	aandachtspunten	voor	de	
verhuur,	leefbaarheid,	leefstijlen	en	dergelijke.	Dit	deel	
van	de	notitie	bevat	daarmee	belangrijke	input	voor	
de	Waardesturing	2.0	en	de	gekantelde	achtbaan	waar	
deltaWonen	voor	staat.

We	starten	hierbij	met	de	uitgangspunten	die	in	het	
recent	geactualiseerde	portefeuilleplan	(2019)	zijn	
vastgelegd	ten	aanzien	van	de	wensportefeuille	en	visie	
op	wonen	met	zorg.	We	verdiepen	deze	met	facetbeleid	
voor	wonen	met	zorg	en	de	uitwerking	daarvan	voor	
zorgdoelgroepen.	En	vanuit	dat	facetbeleid,	dat	ook	
verankerd	moet	worden	in	het	beleid	rondom	vast-
goedkwaliteit,	gaan	we	met	de	richtlijnen	verder	‘de	
achtbaan’	op.	In	de	wijkstrategieën	en	aan	de	wijktafels	
wordt	per	wijk	gekeken	of	er	een	opgave	rondom	wo-
nen	met	zorg	doelgroepen	ligt.	En	vanuit	de	Gebieds-
teams	komen	signalen	over	deze	doelgroepen	terug	op	
de	achtbaan.	

Locaties en timing
DeltaWonen	werkt	vanuit	‘natuurlijke	wijkvernieuwing’	
met	Waardesturing	2.0.	Daarbij	kijken	we	naar	de	wo-
ningen	en	wooncomplexen	vanuit	de	context	en	opga-
ven	van	de	wijk.	Om	die	reden	geven	wij	in	deze	notitie	
geen	exacte	of	concrete	opgaven	over	waar,	wanneer	
en	in	welke	mate	er	woningen	voor	de	doelgroepen	van	
wonen	en	zorg	worden	gerealiseerd.	Dat	gebeurt	in	het	
portefeuilleplan	en	in	de	wijkstrategieën.	Het	facetbe-
leid	voor	wonen	met	zorg	zoals	onderstaand	beschreven	
is	voor	dit	deel	van	de	portefeuille	een	richtinggevende	
schakel	hiervoor.	 
 
Zie	onderstaande	figuur.	

 



1. Bijzondere klantsegmenten
Binnen	de	primaire	en	secundaire	doelgroep	onder-
scheidt	deltaWonen	een	aantal	klantsegmenten.	In	
het	portefeuilleplan	worden	de	volgende	bijzondere	
klantsegmenten	genoemd: 

1. klanten met een begeleidings-en zorgvraag;
2. klanten met behoefte aan bijzondere woonvor-

men die niet-zorggerelateerd zijn (o.a. woonwa-
genbewoners);

3. statushouders;
4. klanten met specifieke sociale urgentie. (Dit zijn 

bijvoorbeeld klanten die vanwege een beperking 
van bijvoorbeeld fysieke, psychische of sociale 
aard niet, of in mindere mate in staat zijn woon- 
en leefkwaliteit te realiseren.)

Het	bijbehorende	vastgoed	voor	deze	klantsegmen-
ten	is	vastgoed	met	een	zorgcomponent.
Deze	‘bijzondere’	klantsegmenten	zijn	huishoudens	
die	specifieke	eisen	stellen	aan	het	wonen.	Bijvoor-
beeld	door	de	levering	van	extra	diensten	zoals	
woonbegeleiding.	Of	door	specifieke	aanpassingen	of	
een	bijzondere	woonvorm.	

Van	belang	is	ons	te	blijven	verdiepen	in	de	bele-
vingswereld	van	huurders.	Koppel	leefstijlen	aan	
gewenste	kenmerken	van	de	woning	en	woonmilieu.	
Dit	geldt	zowel	voor	de	bestaande	woningvoorraad	
als	bij	nieuwbouw.	In	de	volgende	paragraaf	gaan	we	
dieper	in	op	de	specifieke	eisen	die	dit	zijn.	Dat	is	de	
verdieping	die	we	met	deze	visie	op	wonen	en	zorg	
aanbrengen.

2. Senioren
Senioren	in	ons	werkgebied	hebben	verschillende	
woonwensen.	Senioren	in	Zwolle	hebben	vooral	
behoefte	aan	een	toegankelijke	woning.	Dat	vertaalt	
zich	in	de	vraag	naar	appartementen.	In	de	praktijk	
zien	we	dat	senioren	nul-treden	eengezinswoningen	
(primaire	vertrekken	op	begane	grond)	ook	aantrek-
kelijk	vinden.	Senioren	in	Kampen,	maar	vooral	in	
Oldebroek	hebben	een	voorkeur	voor	eengezins-
woningen	waarbij	het	wenselijk	is	dat	de	primaire	
vertrekken	op	de	begane	grond	aanwezig	zijn.

In	het	portefeuilleplan	wordt	aangegeven	dat,	
kijkend	naar	vraag	en	aanbod	van	de	door	de	seni-
oren	gewenste	en	passende	woningen,	wij	zowel	in	
Zwolle,	Kampen	als	Oldebroek	in	2028	het	aandeel	
patio-woningen	(PMC	5)	sterk	willen	verhogen.	
Daarnaast	willen	wij	het	aandeel	ruime	appartemen-
ten	(PMC	C)	in	Zwolle	en	Oldebroek	sterk	verhogen.	
Aandachtspunt	is	de	toegankelijkheid	van	scootmo-
biels	(o.a.	toegang	berging)	bij	patiowoningen.	Het	
bouwbesluit	regelt	al	veel,	maar	zeker	niet	alles.	In	
principe	dienen	appartementen	met	lift	toegankelijk	
te	zijn	voor	alle	doelgroepen,	dus	ook	voor	ouderen	
met	scootmobiel.	Ook	op	dit	punt	geven	we	in	het	
vervolg	van	de	notitie	specifiekere	richting	mee	voor	
de	woningen	voor	senioren.	

Wat zegt het portefeuilleplan? 
In ons portefeuilleplan (2019) hebben we de volgende strategische uit-
gangspunten opgenomen met betrekking tot bijzondere klantsegmenten:
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3. Woongerelateerd Zorgvastgoed (ZOG)
De	scheiding	van	wonen	zorg	is	vooral	financieel	
gedreven.	Er	is	behoefte	aan	alternatieve	vormen	
van	huisvesting	tussen	zelfstandig	wonen	en	24-uurs	
(intramurale)	zorg.	Meer	geclusterd	en	‘prikkelarm’	
wonen.	Geheel	zelfstandig	wonen	is	soms	nog	niet	
haalbaar.	Uit	verschillende	onderzoeken	komt	naar	
voren	dat	de	vraag	naar	ontmoetingsruimten	weer	
toeneemt,	wat	vooral	bepaald	wordt	door	de	leefstijl	
van	een	persoon.	Hierbij	dient	niet	zoals	in	verle-
den	te	worden	gedacht	aan	een	grote	aangebouwde	
ruimte	binnen	een	gestapeld	complex	(zogenaamde	
‘socio-ruimten’),	maar	meer	aan	kleinschalige	ont-
moetingsplekken.	Bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	een	
(tijdelijk)	ingerichte	woonkamer.	
 
We	zien	geen	rol	voor	zorgvastgoed	in	de	zin	van	
gehele	complexen	met	allerlei	voorzieningen	(‘intra-
murale	setting’).	Wel	kunnen	we	voorzien	in	aanbod	
van	flexibele,	’regulier’	zelfstandige	woningen	voor	
zorgdoelgroepen.	In	het	bijzonder	voor	senioren	en	
licht	dementerenden.	Het	gaat	dan	om	woningen	
conform	ons	standaard	type	PMC’s;	al	dan	niet	een	
woonconcept	met	24-uurs	begeleiding.	DeltaWonen	
staat	positief	tegenover	initiatieven	waar	mensen	zelf	
hun	woonwens	willen	organiseren	en	realiseren.	

Bestaand	woongerelateerd	zorgvastgoed	rekenen	we	
tot	onze	corebusiness	en	willen	we	door-exploiteren,	
tenzij	we	financieel	en	maatschappelijk	kunnen	on-
derbouwen	dat	een	andere	strategie	is	vereist,	zoals	
verkoop	of	herontwikkeling.	We	hanteren	de	lijn	van	
‘geen	nieuwbouw	van	zorgvastgoed,	tenzij	het	gaat	

om	reguliere	woningen	en/of	uit	een	marktanalyse	kan	
worden	onderbouwd	dat	toevoeging	noodzakelijk	is.

Kortom:	Het	credo	bij	Woongerelageerd	Zorgvast-
goed	(ZOG)	is	‘behouden,	tenzij…’	en	‘geen	nieuw-
bouw	van	zorgvastgoed,	tenzij…’

Kwetsbare mensen met GGZ- of LVB-problematiek
Wij	zien	met	name	bij	de	groep	‘Kwetsbare	mensen	
met	GGZ-	of	LVB-problematiek’	dat	er	vraag	is	naar	
kleinere	(meer	overzichtelijke)	woningen	(PMC	1,	
PMC	B	en	eventueel	PMC	A).
In	ons	Portefeuilleplan	willen	wij	het	aandeel	PMC1	in	
zowel	Zwolle	als	Kampen	verhogen.
Daarnaast	is	er	een	groep	jongeren	die	op	het	mo-
ment	dat	zij	18	jaar	zijn,	uitstromen	uit	de	jeugdzorg	
en	geacht	worden	zelfstandig	te	gaan	wonen.	Er	is	
een	trend	dat	een	(groot)	gedeelte	van	deze	groep	
jongeren	instromen	in	het	Beschermd	Wonen,	waarbij	
eigenlijk	de	huisvestingsvraag	leidend	is	en	niet	de	
(intensieve)	zorgvraag.	Deze	groep	jongeren	kan	een	
huur	betalen	van	maximaal	€442,46	inclusief	service	
kosten	(prijspeil	2021).	Voor	de	groep	jongeren	(tot	
23	jaar)	die	niet	(meer)	naar	school	gaat	is	het	aan-
bod	in	deze	huurklasse	beperkt	en	in	Oldebroek	zeer	
beperkt.	
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3.2 Woonvormen en doelgroepen

Verdiepende richting voor woonvormen voor 
wonen en zorg doelgroepen
Vanuit	de	richting	die	het	portefeuilleplan	aangeeft	
én	de	visie	die	in	de	eerdere	delen	van	deze	visie	is	
neergelegd,	geven	we	hierna	onze	verdieping	op	de	
woonvormen	voor	verschillende	doelgroepen.	Zoals	in	

de	inleiding	aangegeven,	kunnen	we	met	deze	woon-
vormen	in	de	wijkstrategieën	verder	aan	de	slag	om	
invulling	te	geven	aan	bijzondere	woonvormen	in	het	
bezit	van	deltaWonen.	



Mogelijke woningen
• Patiowoningen	met	slaapkamer	en	badkamer	op	de	begane	grond	met	een	kleine	
buitenruimte	en/of	een	binnentuin	waardoor	ongedwongen	ontmoeten	gefaciliteerd	
wordt

• Appartementen	met	lift
• Huidige	aanleunwoningen	(zonder	zorgverplichting)	kunnen	geschikt	zijn/worden

A.  Wonen met aandacht (senioren)
Reguliere woningen passend voor senioren die nog (voldoende) gezond zijn en geheel zelfstandig kunnen en 
willen wonen.

? ?

Randvoorwaarden
• Reguliere	woningen	(senior	geschikt)
• Veiligheid	
• In	de	buurt	(op	rollator	afstand)	van	voorzieningen	 
(winkels,	medisch,	openbaar	vervoer)

• Mogelijkheid	voor	stallen	en	veilig	 
opladen	scootmobiel/elektrische	fiets

Woonruimte verdeelsysteem
• Doorstroom;	voorrang	voor	senioren	die	een	(sociale)huurwoning	
achterlaten

Leefstijl
Onder	senioren	komen	alle	leefstijlen	voor,	maar	de	Lime	-	Groene	leefstijl	is	het	meest	
vertegenwoordigd.	Afhankelijk	van	zijn	of	haar	leefstijl	maakt	de	senior	keuze	voor	type	
woning	en	locatie.
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Mogelijke woningen
• Het	Knarrenhof	in	Zwolle	is	een	voorbeeld	van	een	CPO	met	uitgangspunten	pas-
send	bij	‘wonen	met	aandacht’.	Dit	is	een	specifiek	senioreninitiatief	(niet	gemengd).	
Soortgelijke	woonvormen	zouden	gerealiseerd	kunnen	worden	in	nieuwbouw	en	door	
transitie	van	een	bestaand	appartementengebouw,	of	een	aantal	etages	van	een	be-
staand	appartementengebouw.	Ook	zijn	er	mogelijkheden	in	de	bestaande	bouw	van	
onze	aanleunwoningen	in	bijvoorbeeld	Fermate,	Havezate,	Rivierenhof,	Weteringstae-
te,	Margaretha,	Weidebeek,	Turfhorst	en	Veldheem.

B.  Wonen met aandacht (senioren)
Cluster van (bestaande of nieuwbouw) reguliere woningen geschikt voor senioren met een wens of behoefte 
tot zelfstandig wonen met aandacht voor elkaar. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur kan dit een ge-
mengd cluster zijn (zie ook D) of een specifiek seniorencluster. De aandacht wordt door de clusterbewoners 
aan elkaar geleverd. In een gemengd cluster wonen ook reguliere bewoners die voor dit concept kiezen. Een 
professional faciliteert/begeleidt dit. Daarnaast kunnen bewoners, net als in al onze woningen, ambulante 
begeleiding en/of (ver)zorg(ing) krijgen van professionals, mantelzorgers of vrijwilligers. Deze clusters hebben 
gemeen dat zij beschikken over een gezamenlijke ontmoetingsruimte.

? ?

Randvoorwaarden
• Groep	van	geclusterde	woningen	
• Alleen	bestemd	voor	senioren	voor	de	lime-groene	leefstijl
• Gemixt	met	andere	leeftijdsgroepen	voor	de	geel-lime	leefstijl
• Reguliere	woningen	(senior	geschikt)
• In	de	buurt	van	voorzieningen
• In	de	buurt	van	openbaar	vervoer
• Gezamenlijke	ontmoetingsruimte
• Professionele	begeleiding	bij	het	concept	(indien	het	geen	CPO	betreft)
• Mogelijkheid	voor	stallen	en	veilig	opladen	scootmobiel/elektrische	fiets

Woonruimte verdeelsysteem
• Bewoners	die	bewust	kiezen	voor	het	woonconcept	(afwijkende	
toewijzing	via	intake)

Leefstijl
Onder	senioren	komen	alle	leefstijlen	voor,	maar	de	Lime	-	Groen
leefstijl	is	het	meest	vertegenwoordigd.
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Mogelijke woningen
• Nieuwbouw	behoeft	de	minste	aanpassingen,	omdat	deze	woningen	vanuit	het	bouw-
besluit	veel	beter	zijn	geïsoleerd	dan	oudere	woningen.	Bij	nieuwbouw	denken	we	aan	
een	eengezinswoning	op	de	hoek	of	een	duplex	op	de	hoek.	

• Bij	bestaande	bouw,	tijdens	grootschalige	modernisering	kan	bij	een	hoekwoning	
extra	geluidwerende	isolatie	worden	aangebracht.

C.  Wonen met Zorg
Cluster van (bestaande of nieuwbouw) reguliere woningen geschikt voor senioren met een noodzaak voor 
(ver)zorg(ing) door professionals. Het gaat om senioren die of op de wachtlijst voor verpleeghuiszorg staan 
of een indicatie voor intensievere zorg hebben en niet meer, op een voor hun en/of hun omgeving veilige 
manier, in hun huidige woning kunnen wonen. Niet: zorgvastgoed in de zin van gehele complexen met allerlei 
voorzieningen (‘intramurale setting’).

? ?

Randvoorwaarden
• Goede	geluidsisolatie
• (Ook)	kleinere	woningen
• Niet	in	de	drukste	wijken	van	de	stad
• Huur	(veelal)	onder	de	eerste	aftoppingsgrens

Woonruimte verdeelsysteem
• Bestemd	voor	mensen	met	een	zorgindicatie	(nader	te	specificeren	welke	indicatie)

Leefstijl
Onder	senioren	komen	alle	leefstijlen	voor,	 
maar	de	Lime	-	Groen	leefstijl	is	het	meest	vertegenwoordigd.
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Mogelijke woningen
• Cluster	Oosterenk	is	een	eerste	aanzet	in	de	richting	van	de	beoogde	woonvorm.	Dit	
zijn	echter	tijdelijke	woonunits	die	niet	voldoen	aan	alle	gestelde	randvoorwaarden.	
Voor	een	woonvorm	als	tijdelijke	tussenstap	kan	semipermanent	wel.	In	de	beoogde	
vorm	hebben	we	deze	woonvorm	nog	niet,	maar	deze	zou	gerealiseerd	kunnen	wor-
den	in	nieuwbouw	en	door	transitie	van	een	bestaand	appartementengebouw	of	een	
aantal	etages	van	een	bestaand	appartementengebouw.	Eventueel	zijn	er	mogelijkhe-
den	in	de	bestaande	bouw	van	onze	aanleunwoningen	in	bijvoorbeeld	Fermate,	Have-
zate,	Rivierenhof,	Weteringstaete,	Margaretha,	Weidebeek,	Turfhorst	en/of	Veldheem.

D.  Wonen met aandacht (kwetsbare doelgroepen)
Cluster van (bestaande of nieuwbouw) reguliere woningen geschikt voor mensen met GGZ- of LVB- pro-
blematiek met een wens of behoefte tot wonen met aandacht voor elkaar. Deze aandacht wordt door de 
clusterbewoners aan elkaar geleverd. Voor deze groep geldt dat zij ambulante begeleiding krijgen van pro-
fessionals. Afhankelijk van de wens en behoefte van de persoon kan dit cluster gemengd zijn (zie ook B) of 
een kleinschalig cluster (4-8) met tijdelijke woningen met gelijkgestemden als overgangswoonruimte van het 
intramuraal wonen naar extramuraal wonen. In een gemengd cluster wonen ook reguliere bewoners die voor 
dit concept kiezen. Deze clusters hebben gemeen dat zij beschikken over een gezamenlijke ontmoetings-
ruimte. Deze doelgroep vraagt om een kleine, overzichtelijke woning. Daarnaast is er ook een groep jonger 
dan 23 jaar, die afhankelijk is van een huur onder de € 442,46 (prijspeil 2021)

? ?

Randvoorwaarden
• In	de	buurt	van	voorzieningen
• In	de	buurt	van	openbaar	vervoer
• Gezamenlijke	ontmoetingsruimte
• Professionele	begeleiding	bij	het	concept
• Ambulante	begeleiding	van	professionals	voor	de	kwetsbare	bewoners

Woonruimte verdeelsysteem
• Bewoners	die	bewust	kiezen	voor	het	woonconcept	(afwijkende	toewijzing	via	intake)
• Contract	op	naam	van	de	bewoner
• Kan	een	vorm	van	begeleid	wonen	zijn	waarbij	het	contract	op	naam	van	de	zorg-
organisatie	moet	staan.

Leefstijl
Bij deze doelgroep komen alle leefstijlen voor.
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Mogelijke woningen
• Deze	woonvorm	hebben	we	nog	niet,	maar	zou	gerealiseerd	kunnen	worden	in	nieuw-
bouw	en	door	transitie	van	een	bestaand	appartementencomplex	en	in	de	bestaande	
aanleunwoningen	van	bijvoorbeeld	Fermate,	Havezate,	Rivierenhof,	Weteringstaete,	
Margaretha,	Weidebeek,	Turfhorst	en/of	Veldheem.

E.  Wonen in stilte
Gespikkelde	reguliere	woningen	met	extra	aandacht	voor	geluidsisolatie.	Voor	met	name	mensen	met	niet	
aangeboren	hersenletsel	of	een	aandoening	in	het	autistische	spectrum.	Ook	is	er	vraag	naar	dergelijke	woon-
ruimte	door	sommige	kwetsbare	mensen	met	GGZ-	of	LVB-problematiek.	De	meeste	vraag	is	van	alleenstaan-
den,	maar	soms	ook	van	gezinnen	waarbij	een	kind	een	aandoening	in	bijvoorbeeld	het	autistisch	spectrum	
heeft.

? ?

Randvoorwaarden
• Tussen	zelfstandig	en	verpleeghuis	in.	
• Geclusterd	beschut;	het	fysieke	pand	en	de	inrichting	moeten	bijdragen	aan	de	veilig-
heid	van	bewoners	en	bijvoorbeeld	‘dwalen’	voorkomen

• Reguliere	kleine	woningen	(zorg	geschikt)
• Ruimte	voor	een	uitvalsbasis	voor	de	zorg	
• Gezamenlijke	ontmoetingsruimte	
• Mogelijkheid	voor	stallen	en	veilig	opladen	scootmobiel

Woonruimte verdeelsysteem
• Bemiddeling	n.a.v.	wachtlijst	Wmo	
• Bemiddeling	n.a.v.	aanmelding	voor	uitstroom	vanuit	de	zorgorganisatie	of	SWT

Leefstijl
Mensen met een aandoening in het autistisch spectrum hebben vaker 
een Lime Groen en Aqua Blauw leefstijl. 
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Mogelijke woningen
• Bemiddeling	n.a.v.	wachtlijst	Wmo

F.  Wonen met aanpassingen
Gespikkelde	woningen	met	mogelijkheid/ruimte	om	aanpassingen	te	doen.	Afhankelijk	van	de	behoefte	kan	
dit	een	ruime	bestaande	woning	zijn	die	met	aanpassingen	door	de	gemeente	(Wmo)	geschikt	kan	worden	
gemaakt.	Of	een	nieuwbouwwoning	die	tijdens	de	bouw	aangepast	wordt	(meerkosten	voor	rekening	van	de	
Wmo)	aan	de	behoefte.

? ?

Randvoorwaarden
• Ruime	woningen,	geschikt	(te	maken)	voor	mensen	met	(een)	fysieke	beperking(en)

Woonruimte verdeelsysteem
• Alle	woningen	die	voldoen	aan	de	randvoorwaarde.

Leefstijl
Mensen	met	een	fysieke	beperking	kunnen	alle	leefstijlen	hebben.
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Mogelijke woningen
• Naast	alle	reguliere	woningen	ook	semipermanente	en	te	slopen	woningen	(mits	een	
jaar	beschikbaar),	of	een	cluster	(of	gedeelte	van	een	cluster)	zorgwoningen	waarvan	
de	huur	wordt	opgezegd.

G.  Nieuwe start, tijdelijk wonen
Woningen	voor	economische	dak-	en	thuislozen	zonder	GGZ-	en/of	verslavingsproblematiek.	Dit	kunnen	
zowel	geclusterde	woningen	als	gespikkelde	woningen	zijn.

? ?

Randvoorwaarden
• Tijdelijke	huurovereenkomst	(maximaal	2	jaar)
• Verplichting	wekelijks	te	reageren	in	de	spoedmodule
• (Ambulante)	begeleiding	door	zorg	bij	zoeken	woonruimte
• Mogelijkheid	om	eventueel	hun	kinderen	of	in	de	eigen	woning	of	in	een	gemeen-
schappelijke	woonkamer	te	kunnen	ontvangen

• Kwaliteit	woonruimte	in	lijn	met	de	kwaliteit	bij	doorstroom

Woonruimte verdeelsysteem
• Indicatie	via	Centrale	Toegang	(CT)
• Bemiddeling

Leefstijl
Economische daklozen kunnen alle leefstijlen hebben.
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3.3 Toekomstige ontwikkelingen 

In	het	voorgaande	hebben	we	nauwkeurig	uitgewerkt	
wat	we	belangrijk	vinden	voor	de	woonvormen	voor	de	
verschillende	groepen.	Als	vervolg	op	deze	verdieping,	
kijken	we	in	deze	paragraaf	vooruit:	Wat	zien	we	voor	
ontwikkelingen	die	die	om	een	reactie	vragen	vanuit	de	
portefeuillestrategie	en	wijkstrategieën?	

Intramuraal zorgvastgoed
Uitgangspunt	van	ons	beleid	is	dat	wij	een	verzoek	voor	
de	ontwikkeling	van	nieuw	intramuraal	zorgvastgoed	
overwegen	als	de	alternatieve	aanwendbaarheid	van	
het	vastgoed	goed	is.	Ook	moeten	er	acceptabele	kos-
ten	gemoeid	zijn	met	het	geschikt	maken	voor	bewo-
ning	van	o.a.	de	ruimtes	zonder	woonfunctie,	denk	aan	
behandelkamers,	kantoorruimtes,	linnenkamers,	was-
ruimtes	etc.	Daarnaast	moet	de	zorgpartij	bereid	zijn	
om	een	langdurig	huurcontract	aan	te	gaan.

Wij	verwachten	dat	de	vraag	in	de	komende	jaren	naar	
vervanging	van	(huidig)	intramuraal	zorgvastgoed	zal	
toenemen.	Door	de	ingezette	extramuralisering	en	de	

wens	van	mensen	om	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	thuis	
te	laten	wonen,	verwachten	wij	geen	grote	vraag	voor	
extra	intramuraal	zorgvastgoed.	Wij	vinden	dat	zorgpar-
tijen	c.q.	marktpartijen	de	eerst	aangewezenen	zijn	om	
de	eventuele	nieuwe	vraag	op	te	pakken,	tenzij	uit	een	
marktanalyse	kan	worden	onderbouwd	dat	toevoeging	
door	ons	noodzakelijk	is,	de	alternatieve	aanwendbaar-
heid	goed	is	en	huurcontracten	voor	langere	tijd	worden	
afgesloten.

Op	dit	moment	bestaat	3,2%	(marktwaarde)	van	onze	
vastgoedportefeuille	uit	zorgvastgoed.	In	principe	ont-
wikkelen	we	geen	intramuraal	zorgvastgoed	meer,	maar	
zolang	het	huidige	aanbod	maatschappelijk	en-of	finan-
cieel	rendeert,	stoten	we	het	ook	niet	af.	Verwachting	is	
dat	ons	aanbod	de	komende	10	jaar	stabiel	blijft. 

NB:	door	groei	van	onze	totale	portefeuille	zal	dit	
percentage	licht	afnemen.	Omdat	er	geen	eenduidige	
definitie	van	zorgvastgoed	is	en	elke	corporatie	zijn	
eigen	definitie	aanhoudt,	is	het	niet	mogelijk	dit	cijfer	
te	vergelijken	met	andere	corporaties.	Op	basis	van	
het	aandeel	in	de	portefeuille	en	de	samenstelling	kan	
worden	gesteld	dat	het	risico	op	ons	zorgvastgoed	nu	
gemiddeld	is.
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Senioren 
De	toename	van	senioren	(demografisch)	leidt	ertoe	
dat	de	vraag	naar	passend	wonen	voor	senioren	gaat	
toenemen.

Op	dit	moment	(2020)	is	in	Zwolle	31%	van	onze	wo-
ningen	theoretisch	geschikt	voor	senioren.	In	kampen	is	
dit	40%	en	in	Oldebroek	22%.	Met	theoretisch	geschikt	
bedoelen	wij	gelijkvloerse	woningen	op	de	begane	grond	
of	gelijkvloerse	woningen	in	woongebouwen	met	lift.	Of	
senioren	deze	woningen	ook	als	passend	beschouwen,	is	
van	meer	factoren	afhankelijk	zoals	de	locatie	(dichtbij	
voorzieningen)	en	de	kwaliteit	van	de	woningen.

Wij	verwachten	dat	de	vraag	naar	passende	senioren-
woningen	sterk	zal	toenemen.	Hierbij	verwachten	wij	
dat	het	met	name	een	kwalitatieve	vraag	zal	zijn,	waar-
bij	ook	de	locatie	(dicht	bij	voorzieningen)	een	belangrij-
ke	rol	speelt.

Voor	de	meer	kwetsbare	oudere	verwachten	wij	een	
(toenemende)	vraag	naar	verschillende	type	gecluster-
de	woonvormen.	Mensen	met	lager	opleidingsniveau	
(basisonderwijs	+	vmbo)	leven	zes	jaar	korter,	en	vijftien	
jaar	minder	in	goede	gezondheid,	dan	mensen	met	een	
hbo	of	universitaire	opleiding**.	Dit	betekent	dat	onze	
huurders	in	de	primaire	doelgroep	eerder	en	langer	een	
bepaalde	mate	van	zorgvraag	hebben.	Daardoor	zal	de	
vraag	naar	woonvormen	met	bijvoorbeeld	zorg	dichtbij/
aanwezig	toenemen.	Eenzaamheid	en	behoefte	aan	
sociale	contacten	zal	de	vraag	naar	woonvormen	met	
re	guliere	woningen	met	de	mogelijkheid	van	ontmoeten	
en/of	samenwonen	met	gelijkgestemden	doen	toenemen.

Deze	vraag	denken	wij	voor	een	deel	in	ons	bestaande	
vastgoed	te	kunnen	realiseren,	maar	ook	nieuw	te	ont-
wikkelen	(regulier)	vastgoed	sluiten	wij	niet	uit.	Indien	

realisatie	in	ons	bestaand	vastgoed	plaatsvindt,	zal	in	
sommige	gevallen	dit	vragen	om	aanpassingen	aan	dat	
vastgoed.

In	ons	portefeuilleplan	hebben	we	aangegeven	dat	we	
senioren	vooral	willen	bedienen	met	ruime	apparte-
menten	met	lift	(PMC	C)	en	patiowoningen	(PMC	5).	
Hiervan	willen	we	het	aantal	woningen	laten	toenemen.	
Tevens	doen	we	in	het	portefeuilleplan	uitspraken	over	
minimaal	gewenst	aandeel	gelijkvloerse	woningen.	De	
wensportefeuille	in	het	portefeuilleplan	doet	uitspraken	
over	ontwikkeling	van	reguliere	woningen	die	dus	deels	
ook	verhuurd	worden	aan	senioren.	

Bijzondere doelgroepen
Verwachting	is	dat	het	aantal	mensen	dat	uitstroomt	uit	
het	Beschermd	Wonen	(BW)	de	komende	10	jaar	stabiel	
blijft.	Dit	betekent	dat	we	onze	woningvoorraad	niet	
extra	hoeven	uit	te	breiden.	De	kwetsbaarheid	van	de	
uitstromers	neemt	echter	wel	toe.	Daardoor	is	het	voor	
een	deel	van	hen	niet	passend	om	zelfstandig	regulier	
te	wonen.	Voor	deze	groep	is	er	een	vraag	naar	meer	
beschutte	woonvormen.	Op	dit	moment	is	het	moeilijk	
te	voorspellen	hoe	groot	die	vraag	wordt.	Wij	starten	
daarom	in	de	komende	jaren	met	het	ontwikkelen	van	
een	(kleinschalige)	woonvorm	op	basis	van	de	vraag	van	
de	gemeente/zorgpartij.	Het	gaat	hier	om	reguliere	wo-
ningen	in	ons	bestaand	bezit	en/of	nieuwbouw.	In	deze	
woonvormen	kan	één	(reguliere)	woning	worden	ingezet	
als	ontmoetingsruimte	voor	de	bewoners.

De	uitstroom	uit	de	maatschappelijke	opvang	(MO)	is	
mede	afhankelijk	van	het	aantal	plekken	in	de	maat-
schappelijke	opvang.	Op	dit	moment	lopen	er	onder-
zoeken	en	gesprekken	over	de	doorontwikkeling	van	de	
regionale	maatschappelijke	opvang	in	de	centrumge-
meente	Zwolle.	Verwachting	is	dat	het	aantal	plekken	
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in	de	MO	zal	afnemen.	Daarnaast	is	de	verwachting	dat	
er	meer	zal	worden	uitgestroomd	naar	de	gemeente	van	
herkomst.	Ook	zijn	er	positieve	ervaringen	opgedaan	
met	Housing	First	projecten.	De	verwachting	is	dat	deze	
methodiek	meer	zal	worden	ingezet	voor	het	(regulier)	
huisvesten	van	bewoners	in	de	MO.	In	2021	moet	er	
meer	duidelijkheid	zijn	over	de	ontwikkelingen	van	de	
MO.

Verwachting	is	verder	dat	er	(meer)	vraag	komt	naar	be-
schutte	woonvormen	voor	jongeren	die	of	uit	de	Jeugd-
zorg	uitstromen	of	uit	het	Beschermd	Wonen.	Ook	
voor	een	deel	van	deze	jongeren	is	zelfstandig	regulier	
wonen	nog	niet	passend.	Voor	deze	groep	jongeren	is	
een	kleine,	overzichtelijke	wooneenheid	in	de	buurt	
van	voorzieningen	en	OV	met	een	huur	onder	€432,-	
(prijspeil	2020)	het	meest	passend.	Verwachting	is	dat	
er	geen	grote	toename	van	vraag	naar	deze	beschutte	
woonvormen	komt.	Voor	jongeren	die	uitstromen	is	er	
in	het	algemeen	een	tekort	aan	reguliere	woonruimte	
met	een	voor	jongeren,	passende	huur.	

Met	betrekking	tot	de	opgaves	wonen	en	zorg	zijn	wij	
onderdeel	van	verschillende	samenwerkingsverbanden.	
Wij	merken	dat	het	nog	steeds	zoeken	is	naar	hoe	de	
verschillende	tafels	regie	voeren	binnen	het	domein.	
De	complexiteit	van	de	regievraag	is	dermate	ingewik-
keld	dat	deltaWonen	daarop	wil	vooruitlopen	met	het	
aangaan	van	projecten.	Bijvoorbeeld	in	de	woonvorm	
‘wonen	met	zorg’,	maar	ook	‘wonen	met	aandacht’.

• WWZ038 in Zwolle en Kampen
• Prestatieafspraken	(Zwolle,	Kampen,	Oldebroek)
• Werkgroep	HBD	(huisvesting	bijzondere	doelgroe-

pen)	in	Zwolle	en	Kampen
• Corporatieoverleg	N-Veluwe
• Wonen	en	zorg	in	het	Concilium	Zwolle;	hierin	wor-

den	wij	vertegenwoordigd	door	SWZ
• Kernteam	Wonen	en	Zorg	van	de	gemeente	Zwolle;	

hierin	worden	wij	vertegenwoordigd	door	SWZ
• Op	projectniveau	hebben	wij	samenwerkingsver-

banden	met	verschillende	zorgorganisaties	en/of	
gemeente

3.4 Organisatorische borging

Aan	de	linkerkant	van	de	achtbaan	is	de	adjunct-di-
recteur	Wonen	verantwoordelijk	voor	wonen	en	zorg.	
De	programmamanager	strategisch	voorraadbeleid	
is	verantwoordelijk	voor	het	opstellen	van	het	porte-
feuilleplan.	Hij	wordt	op	het	terrein	van	wonen	en	zorg	

strategisch	gevoed	door	de	expertise	van	de	program-
mamanager.	

Het	portefeuilleplan	met	betrekking	tot	wonen	en	zorg	
wordt	door	de	assetmanager	ingebracht	bij	de	wijk-
tafels.	Hier	komen	de	linker-	en	rechterkant	van	de	
achtbaan	bij	elkaar.	

Werkgroep Zorgvastgoed
Voor	externe	verzoeken	van	bestaande	of	nieuwe	zorg-
partijen	is	er	een	werkgroep	Zorgvastgoed.	Opdracht-
gever	is	de	adjunct-directeur	Wonen.	Deze	werkgroep	
opereert	aan	de	rechterkant	van	de	achtbaan	op	
tactisch-operationeel	niveau.	De	werkgroep	bestaat	uit	
medewerkers	met	verschillende	expertises	en	verant-
woordelijkheden	op	het	terrein	van	wonen	en	zorg.	
Deze	werkgroep	pakt	operationeel-tactische	zaken	op.	
Vanuit	dit	overleg	worden	signalen	ingebracht	bij	de	
wijktafels.	De	werkgroep	bespreekt	ver-	en	nieuwbouw-
verzoeken	stelt	een	advies	op	die	de	programmamana-
ger	vervolgens	inbrengt	in	het	Driehoeksoverleg.	In	dit	
overleg	wordt	een	voorstel	voorbereid	wat	vervolgens	
in	het	PAM	overleg	wordt	ingebracht	waar	besluitvor-
ming	plaatsvindt.	

In	de	werkgroep	Zorgvastgoed	is	het	accountmanage-
ment	belegd.	Minimaal	1x	per	jaar	heeft	de	programma-
manager	een	overleg	met	de	zorgpartijen.	Afhankelijk	
van	de	zorgpartij,	de	belangen	of	situatie	van	het	mo-
ment	kan	de	adjunct-directeur,	assetmanager	of	senior	
verhuurconsulent	hierbij	aansluiten.	In	deze	gesprekken	
worden	verschillende	strategische	en/of	tactische	on-
derwerpen	besproken.

In	de	werkgroep	is	ook	het	contractbeheer	zorgvast-
goed	belegd.	Jaarlijks	wordt	er	een	inventarisatie	
gemaakt	van	contracten	die	de	komende	24	maanden	
eindigen.	Deze	contracten	worden	besproken	in	het	
jaarlijks	accountoverleg.

Daarnaast	zal	de	lijst	met	zorgvastgoed	onder	andere	
worden	geactualiseerd	op	basis	van	het	periodieke	
overleg	met	de	zorgpartijen	en	het	werkgroep	overleg	
om	zodoende	tijdig	inzicht	te	hebben	in	mogelijke	risi-
co’s	met	betrekking	tot	de	lopende	huurcontracten	en	
de	financiële	positie	van	de	zorgpartijen	om	indien	no-
dig	tijdig	te	kunnen	ingrijpen	en	de	risico’s	te	beperken.	
Eventuele	externe	ontwikkelingen	worden	ook	verwerkt	
in	de	lijst	en	besproken	in	de	werkgroep.
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Verhalende persona’s
In hoofdstuk 2 beschreven we 

de verschillende doelgroepen die 
we onderscheiden in het domein 

van wonen en zorg. In deze 
bijlage hebben we deze persona’s 
verhalend beschreven en krijg je 
een indruk van hoe deltaWonen 

deze mensen een Thuis wil bieden.



Paul en Linda vieren samen met hun kinderen en 
kleinkinderen hun 50-jarig huwelijksfeest in de 
grote achtertuin van hun woning in de Aa-landen. 
Ze wonen hier al meer dan 45 jaar. Destijds waren 
zij de eerste bewoners van de ruime eengezins-
woning en zij wonen er al die jaren met veel ple-
zier. Beiden zijn in goede gezondheid en hebben 
een actief leven. Ze hebben verschillende vrien-
den en kennissen die in de buurt wonen. 

Paul gaat wekelijks naar de kaartmiddag in de Rivieren-
hof en Linda sport bij WIJZ. Natuurlijk merken ze dat ze 
ouder worden. Het onderhoud van de tuin valt steeds 
zwaarder en op een slechte dag heeft Paul meer moeite 
met traplopen. Tijdens het feest spreekt Linda met haar 
oudste kleindochter Roos, die net bevallen is van haar 
tweede kindje. Roos vertelt haar oma hoe blij ze is met 
de kleine en dat ‘grote’ zus heel trots is op haar kleine 
broertje. Roos vertelt aan haar oma dat het wel lastig is 
om met 2 kleine kinderen, een kinderwagen en bood-
schappen de trappen van haar kleine portiekflat (2 hoog) 
op te komen. Zij en haar partner zijn al enige tijd op zoek 
naar een ruimere woning op de begane grond. ‘Maar’, zo 
vertelt Roos, ‘in Amsterdam is de huizenmarkt totaal ge-
strest en het zal nog wel even duren voordat we aan de 
beurt zijn.’ Als ’s avonds iedereen, na een geslaagd feest, 
weer naar huis is, zitten Linda en Paul na te genieten van 
de fijne dag. Het verhaal van haar kleindochter Roos laat 
Linda niet los. Ze vertelt Paul dat zij zich zorgen maakt 
over de jonge gezinnen, zoals die van Roos, die in de 
huidige krappe huizenmarkt bijna niet aan een passende 
woning kunnen komen. 

Een week later krijgt Linda een brief van deltaWonen. 
De woningcorporatie gaat energiezuinige patiowoningen 
bouwen in de Aa-landen met een (slaap)kamer en badka-
mer op de begane grond, een (slaap)kamer op de verdie-
ping en een tuintje grenzend aan een gemeenschappelij-
ke tuin. Huurders van deltaWonen, die 55 jaar en ouder 
zijn en een ruime eengezinswoning achterlaten, krijgen 
voorrang bij de toewijzing van deze woningen. In eerste 
instantie legt Linda de brief weg. Zij en Paul wonen met 
veel plezier in hun woning waar heel veel goede herin-
neringen liggen. Waarom zou ze hier weggaan? Tijdens 
het avondeten vertelt Linda aan Paul over de brief die zij 
hebben gekregen. Paul kijkt Linda aan en zegt: ‘Je maakt 
je zorgen over Roos die geen passende woning kan 
krijgen. Wij wonen hier ook in een groot huis waar een 
ander jong gezin misschien een net zo’n fijne periode 
kan doorbrengen als wij hebben gedaan. In de nieuwe 
woning hoef ik geen trappen meer te lopen, we hebben 
een kleinere tuin om te onderhouden, alles in de woning 
is nieuw en onze energiekosten dalen flink. Waarom 
zouden we geen gebruik maken van het aanbod van 
deltaWonen en gaan we voor een nieuw Thuis?’

Een Passend Thuis  
voor Paul en Linda

“In Amsterdam is de 
huizenmarkt totaal gestrest 

en het zal nog wel even 
duren voordat we aan de 

beurt zijn.”
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Marieke zit achter haar laptop en legt de laatste 
hand aan de overdrachtsformulieren voor Ella 
en Fokko. Het is altijd weer een mooi moment 
als een cliënt, die zij een aantal jaren heeft be-
geleid, zich zo heeft ontwikkeld dat hij/zij kan 
uitstromen en niet meer 24 uur beschermd hoeft 
te wonen. Een goede overdracht naar de nieuwe 
ambulante begeleiders is dan heel belangrijk. 

Fokko heeft met hulp van Marieke een woning via de 
spoedmodule gevonden. Omdat Fokko 21 is, mag hij 
alleen reageren op een woning met een lage huur. Dat 
was niet makkelijk, maar hij heeft gereageerd op een 
klein, overzichtelijk 2-kamerappartement en deze geluk-
kig toegewezen gekregen. Marieke vult de overdrachts-
formulieren in voor de nieuwe begeleider van Fokko, die 
straks 3 keer in de week bij hem langskomt om te kijken 
of alles goed gaat. Ook gaat hij Fokko helpen met zijn 
financiën en administratie. Over Fokko maakt Marieke 
zich geen zorgen. Hij gaat hier wel zijn Thuis vinden.

Voor Ella heeft Marieke langer moeten zoeken. Ella heeft 
geen 24-uurs begeleiding meer nodig, maar zij vindt 
het idee om helemaal alleen ergens te wonen zo stress-
vol, dat ze heeft aangegeven niet weg te willen uit het 
Beschermd Wonen. Omdat het wel heel jammer zou zijn 
als de groei van Ella zou stagneren, heeft Marieke con-
tact gezocht met Joke, de wooncoach van deltaWonen. 
Om te kijken of er een meer passende woonvorm voor 
Ella bestaat. Joke had Marieke en Ella uitgenodigd om 
te gaan kijken bij de woongebouwen ‘Finitimi’ in Dieze 
en bij ‘Tuta’ in de Tippe in Stadshagen. In beide gevallen 
gaat het om een zelfstandig appartement in een woon-
gebouw met een gezamenlijke woonkamer, waar bewo-
ners elkaar kunnen ontmoeten. Met z’n drieën zijn ze 
gaan kijken. Ella vond het wel heel spannend, maar was 
ook wel nieuwsgierig geweest. Joke had uitgelegd dat in 
‘Finitimi’ bewoners van verschillende leeftijden en met 

verschillende achtergronden wonen. Deze bewoners 
willen vooral iets met en voor elkaar betekenen. ‘Tuta’ is 
veel kleinschaliger en meer beschut, er zijn 6 apparte-
menten en een gezamenlijke woonkamer/keuken. Veel 
van de bewoners zijn uitgestroomd uit het Beschermd 
Wonen of uit de Maatschappelijke Opvang. Zij wonen 
tussen de 1 en 3 jaar in ‘Tuta’, als overgangsperiode naar 
het ‘alleen’ zelfstandig wonen. Alle bewoners krijgen 
ambulante begeleiding en worden twee of drie keer per 
week bezocht. Ella heeft aangegeven dat het voor haar 
het minst stressvol voelt als zij eerst een tijdje kan wen-
nen aan het wonen buiten de instelling in een omgeving, 
zoals bij ‘Tuta’. 

Via bemiddeling van Joke heeft Ella een eigen plekje 
toegewezen gekregen in ‘Tuta’. Vorige week heeft zij de 
sleutel gekregen en samen met haar familie heeft zij haar 
nieuwe woning geverfd en ingericht. 

Morgen gaat Ella daadwerkelijk verhuizen. Ella vertel-
de vandaag aan Marieke dat zij zich aan de ene kant 
verheugt om in haar eigen nieuwe huis te gaan wonen, 
maar dat ze het ook wel heel spannend vindt. Ze had de 
afgelopen week al wel een paar bewoners leren kennen, 
haar buurvrouw had geholpen met het verven en dat 
was wel heel gezellig geweest. En haar zus zou de eerste 
nacht komen logeren, zodat ze kon wennen. Marieke 
voelde zich gerustgesteld. Ze heeft er vertrouwen in dat 
Ella zich in ‘Tuta’ Thuis gaat voelen.

Wonen met aandacht 
voor Ella

“Tuta’ is veel kleinschaliger 
en meer beschut, er zijn  

6 appartementen
en een gezamenlijke 

woonkamer/keuken.”
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Ali kijkt van achter zijn raam in zijn knusse eengezins-
woning in Dieze-West naar buiten. Het regent hard 
en volgens Weeronline blijft het de hele dag regenen. 
Ali voelt zich neerslachtig. Sinds zijn vrouw Aiysha 7 
maanden geleden is overleden, voelt hij zich vaak een-
zaam. Hij heeft zijn hele leven als zelfstandig kapper 
gewerkt, maar is nu alweer 15 jaar met pensioen. Het 
dagelijkse bezoek aan de supermarkt is zijn moment 
van contact met andere mensen. Maar met zijn rollator 
doet hij er wel 30 minuten over om bij de supermarkt 
te komen en dan is de wandeling in de regen niet zo 
fijn. 

Gelukkig weet Ali dat zijn zoon Marco vanavond bij hem 
langskomt. Ali is heel trots op Marco. Marco kon goed 
leren en heeft een goede baan, waarvoor hij wel vaak in 
het buitenland is. Toch probeert Marco elke week twee 
keer bij zijn vader langs te gaan. Hij kookt dan voor Ali 
en ze eten samen. Marco regelt dan ook de financiën en 
pakt wat zware huishoudelijke taken op. Hij doet wat hij 
kan, maar ziet dat zijn vader sinds het overlijden van zijn 
moeder vereenzaamt. Gelukkig is zijn vader goed van 
geest, maar fysiek gaat hij toch ook achteruit en is hij al 
een paar keer gevallen. Als Marco in het buitenland is 
maakt hij zich continu zorgen of alles goed gaat met zijn 
vader en of hij niet van de trap is gevallen. Elke ochtend 
en avond belt hij even met zijn vader om te checken of 
alles oké is.

‘s Avonds tijdens het eten vertelt Marco aan Ali dat hij 
contact heeft gezocht met de woningcorporatie om te 
vragen of er misschien woonplekken zijn die beter bij Ali 
passen. Hij heeft een afspraak kunnen maken met Joke, 
een wooncoach van deltaWonen. Joke komt bij mensen, 
zoals Ali, thuis. Ze bespreekt met hen wat hun wensen 
en behoeften zijn met betrekking tot hun woning en om 

bekijkt welke daarbij passende mogelijkheden er mis-
schien zijn. Aankomende donderdag komt zij op bezoek 
bij Ali. Marco zal er dan ook zijn. Ali weet eigenlijk niet zo 
goed wat hij hiervan vindt. Hij heeft jaren in dit huis met 
Aiysha gewoond en als hij hier weggaat, is het net of hij 
haar definitief verliest. 

Het is donderdagmiddag en Joke belt aan bij het huis 
van Ali. Marco, zijn zoon, opent de deur en laat haar bin-
nen. Bij een kopje thee vraagt Joke aan Ali om wat over 
hemzelf te vertellen. ‘U zult zich af en toe best alleen 
voelen nu Aiysha er niet meer is?’ vraagt Joke. Ali kijkt 
haar aan en knikt. ‘Zou u het niet fijn vinden om ergens 
te wonen waar er meer aandacht voor elkaar is?’ Ali rea-
geert als gestoken door een wesp. ‘Nee, ik wil niet in een 
tehuis met oude mensen wonen. Ik ben prima in staat 
om voor mijzelf te zorgen en zelf mijn zaken te regelen. 
met een beetje hulp van Marco dan.’

Joke onderdrukt een lach en zegt dan serieus: ‘Nee, 
natuurlijk niet een tehuis met alleen oude mensen. 
Tegenwoordig hebben we verschillende woongemeen-
schappen met zelfstandige woningen. Deze zijn voor 
mensen die niet anoniem willen wonen, die aandacht 
voor hun buren hebben en het fijn vinden als de buren 
aandacht voor hen hebben. DeltaWonen heeft verschil-
lende appartementsgebouwen voor mensen die graag in 
een woongebouw wonen waar er aandacht voor elkaar 
is. Zij willen vooral graag iets met en voor elkaar beteke-
nen. Het zijn zelfstandige woningen, er is een lift, op de 
begane grond is een gezamenlijke woonkamer. Ook is 
er een ruimte om scootmobielen te stallen, mocht u die 
ooit nodig hebben. Natuurlijk kunt u hier ook ambulante 
verzorging, ondersteuning of begeleiding ontvangen, 
mocht dat nodig zijn. Bewoners organiseren zelf, even-
tueel met de hulp van vrijwilligers, activiteiten. 

Wonen met aandacht 
voor Ali
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In woongebouw Ad Invicem wonen allemaal 55+ers en 
in ‘Finitimi’ wonen mensen van verschillende leeftijden 
en met verschillende achtergronden. Als ik hoor dat u 
niet alleen met oudere mensen wilt wonen, is dit laatste 
woongebouw meer passend voor u’, zegt Joke. Ze vertelt 
verder over ‘Finitimi’.

‘De woningen liggen op 5 minuten lopen met uw rollator 
van de supermarkt op de Hogenkampsweg. 
In de woonkamer komen bewoners die dat willen, ‘s 
ochtends een kopje koffie drinken. Zo hebben zij een 
afspraak waarbij elke bewoner ‘s ochtends bij een buur-
man of -vrouw checkt of alles oké is. Er is een inteken-
lijst waar bewoners die geen vervoer hebben, een ver-
zoek kunnen doen aan medebewoners, die wel een auto 
hebben. Om hen bijvoorbeeld naar een afspraak in het 
ziekenhuis te brengen. Ook wordt er door medewerkers 

van WIJZ wekelijks een bewegingsmiddag en een tablet-
training georganiseerd.’ ‘U woont helemaal zelfstandig’, 
vertelt Joke verder, ‘en maakt alle keuzes zelf. Marco kan 
nog steeds bij u langskomen en dingen voor u regelen. 
Maar u hebt aanspraak en medebewoners helpen elkaar 
indien u dit wilt.’ ‘Ik denk’, zegt Joke met een knipoog, 
‘dat de medebewoners ook wel blij zijn met een kapper 
als buurman. Hoe klinkt dit allemaal Ali?’ vraagt Joke. Ali 
lijkt nog niet overtuigd. Joke stelt voor om een afspraak 
te maken om er volgende week samen te gaan kijken. 

Acht maanden later belt Joke aan bij Ali op zijn nieuwe 
adres. Een vrolijke Ali doet open en tijdens een kopje 
thee vertelt hij dat hij zo blij is met zijn nieuwe appar-
tement. Marco had gelukkig zijn ouders al enige tijd 
geleden ingeschreven bij de Woningzoeker en daardoor 
kwam Ali best snel in aanmerking voor een woning in 
‘Finitimi’. Hij woont er nu 3 maanden en natuurlijk was 
het best moeilijk om afscheid te nemen van zijn oude 
woning. En de verhuizing zelf was ook een heel gedoe. 
Maar gelukkig was het met de hulp van Marco en de tips 
en adviezen van Joke allemaal goed geregeld. ‘Weet je’, 
zegt Ali tegen Joke, ‘het wonen hier past helemaal bij 
mij. Het is fijn om ergens te wonen waar mensen nog 
aandacht voor elkaar hebben. Ik voel me hier helemaal 
Thuis.’

“Het is fijn om ergens te 
wonen waar mensen nog

aandacht voor elkaar hebben. 
Ik voel me hier helemaal

Thuis.”
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De telefoon speelt zijn deuntje en Lotte neemt op: 
‘Hoi mam’, zegt ze. ‘Met wie spreek ik?’ hoort ze 
aan de andere kant. ‘Met Lotte mam’. ‘Oh Lotte,’ 
hoort ze haar moeder zeggen, ‘ik dacht dat je 
vandaag zou langs komen.’ ‘Nee mam’ zegt Lotte, 
‘ik heb gisteren verteld dat ik vandaag niet kan 
komen, omdat ik op de kinderen moet passen. 
Morgen kom ik weer bij je langs.’ 

Als Lotte ophangt slaakt ze een zucht. Haar moeder 
Charlotte gaat de laatste tijd hard achteruit. De eens zo 
trotse, sterke, zelfverzekerde, onafhankelijke vrouw ziet 
zij langzaam veranderen in een nog steeds trotse maar 
kwetsbare, vergeetachtige en onzekere vrouw. Ze heeft 
al 2x een keukenbrandje gehad, omdat ze een pan op 
het vuur had laten staan. Gelukkig hadden de buren de 
rookmelders gehoord en het vuur in de kiem kunnen 
smoren. Nadat de politie haar moeder ’s nachts in haar 
pyjama van straat had geplukt, was de crisisdienst inge-
schakeld en heeft Charlotte een indicatie voor verpleeg-
zorg gekregen. 

Helaas staan er in Nederland 18600* mensen op de 
wachtlijst voor een plek in een verpleeghuis en kan het 
nog wel maanden, zo niet een jaar, duren voor er plek 
is. Charlotte was in huilen uitgebarsten, omdat ze niet 
wil worden opgenomen in een verpleeghuis. Ja, ze is 
misschien wat vergeetachtig, maar ze kan nog prima op 
zichzelf wonen, vindt zij. Lotte denkt aan haar gesprek 
gisteren met Joke, de wooncoach van deltaWonen, met 
wie ze een gesprek heeft gehad over woonmogelijk-

heden voor haar moeder. Joke heeft haar verteld, dat 
deltaWonen een wooncommunity ‘Ego-te’ heeft. Men-
sen wonen hier zelfstandig in kleine, overzichtelijke en 
door domotica-oplossingen veilige appartementen. Deze 
passen bij de zorgbehoevende bewoners. De apparte-
menten zijn gebouwd in een u-vorm. Zorgorganisatie 
Driezorg/IJsselheem is 24 uur aanwezig om bewoners 
te begeleiden en te verzorgen. Er is een gezamenlijke 
woonkamer en keuken. Hier kunnen bewoners samen 
met de begeleiders en verzorgers koken en eten. Ook 
is er ruimte voor de fysiotherapeut en heeft de (huis)
arts spreekuur. Om vooral als het donker is het ‘dwalen’ 
van bewoners te voorkomen, komen alle voordeuren uit 
op de binnentuin en kunnen bewoners niet ongezien 
van het terrein af. Deze vorm van zelfstandig wonen 
met een op elke bewoner aangepast zorgarrangement, 
is iets wat Lotte wel heel erg aanspreekt. Ze denkt dat 
het ook voor haar trotse moeder een goed alternatief is. 
Volgende week komt Joke bij haar moeder en haar langs 
om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Het zou een 
stuk verlichting brengen voor Lotte als ze wist dat haar 
moeder op een veilige plek zou wonen. 

Joke belt aan bij nummer 24. De voordeur ziet er precies 
zo uit als de voordeur waar ze 8 weken geleden aanbel-
de. Toch iets vertrouwds in een nieuwe omgeving. Het is 
allemaal snel gegaan maar dat was ook nodig. Charlotte 
doet de deur zelf open. ‘Hoi,’ zegt Joke, ‘hoe bevalt het 
wonen hier Charlotte?’ Terwijl Lotte wat te drinken voor 
Joke inschenkt, vertelt Charlotte dat ze zo blij is dat ze 
niet naar een verpleeghuis hoeft en dat ze hier kan wo-
nen. De verzorgers zijn erg lief en het is ook erg gezellig 
dat ze samen met andere bewoners kan eten en ‘Heel 
Holland bakt’ kan kijken. Lotte vertelt dat Charlotte nog 
wel eens de weg kwijt is, maar dat er sinds gisteren een 
foto van Charlotte’s oude voordeur over haar nieuwe 
deur is geplakt. Hierdoor is het voor Charlotte veel mak-
kelijker haar woning te vinden. Charlotte lacht naar Joke 
en zegt: ‘nu is dit echt mijn Thuis!’

Wonen met Zorg 
voor Charlotte

“De verzorgers zijn erg lief en 
het is ook erg gezellig

dat ik samen met andere 
bewoners kan eten en ‘Heel
Holland bakt’ kan kijken.”
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Mike vouwt voor de laatste keer de dekens op. 
Het was wel lief van zijn vriend en diens vrouw dat 
hij de laatste twee weken op de bank had mogen 
slapen. Daarvoor had hij een paar nachten bij zijn 
zus op de bank kunnen slapen. Niet ideaal, maar 
alles beter dan de eerste nachten, die hij slapend 
in zijn auto had doorgebracht. Dit gebeurde, nadat 
zijn vrouw hem had verteld dat zij wilde scheiden 
en hij het huis moest verlaten. 

Niet weten waar je de komende periode kunt wonen, 
brengt veel stress met zich mee. Hij merkt dat zijn werk 
er onder leidt en hij mist zijn kinderen, want het is niet 
mogelijk die bij anderen te ontvangen. Wekelijks een 
middagje met ze naar de film of het speelparadijs is alles 
wat mogelijk was. Mike was er nooit vanuit gegaan, dat 
hij op korte termijn een woning nodig zou hebben en 
hij had zich dan ook niet meer opnieuw ingeschreven 
voor de Woningzoeker. Hij had de afgelopen weken vaak 
gereageerd op spoedwoningen, maar was tot nu niet aan 
de beurt. Het leek er even op dat de Herberg werkelijk-
heid zou worden. 

Het was Tanja, de vrouw van zijn vriend, die hem aan-
raadde om contact op te nemen met deltaWonen. Van 
Joke, de wooncoach bij deltaWonen, hoorde hij dat er 
een plek was in ‘initium novum’. In dit woongebouw is 
een etage met appartementen voor mensen in situa-
ties zoals Mike, waar zij tijdelijk kunnen wonen. Mike is 
gaan kijken en hij was enthousiast. Het betroffen klei-
ne appartementen en studio’s, maar er was zowel een 
huiskamer als logeerkamers, waardoor hij zijn kinderen 

in het weekend wel kan ontvangen. Het huurcontract is 
voor maximaal 1 jaar en er is een verplichting om elke 
week minimaal 1 keer te reageren op een spoedwoning 
in de Woningzoeker, maar dat vindt Mike geen probleem. 
Hij wil zelf ook graag zo snel mogelijk weer een eigen 
woning. 

Mike is super blij. Er is een last van zijn schouders 
gevallen nu hij weet dat hij in ieder geval het komende 
jaar een dak boven zijn hoofd heeft. Een plek waar hij 
zijn kinderen kan ontvangen. Hij legt het kussen op het 
stapeltje dekens en stopt de laatste spullen in zijn tas. 
Vanavond slaapt hij niet meer op een bank, maar in een 
bed in zijn nieuwe tijdelijke Thuis.

Nieuwe start, tijdelijk wonen 
voor Mike

“Er is een last van mijn 
schouders gevallen nu ik 
weet dat ik in ieder geval 
het komende jaar een dak 

boven mijn hoofd heb.”
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Olivier zakt neer op zijn bank. Hij houdt zijn adem 
in en luistert ingespannen…. Niets, …
eindelijk… stilte, wat een geluk. Olivier kijkt om 
zich heen en neemt alles in zich op. Zijn woon- 
kamer en keuken, de deur naar zijn slaapkamer en 
het raam met daarnaast een deur naar zijn balkon. 
Een bovenwoning op de hoek van een rij eengezins- 
woningen. De mogelijkheid om weer zelfstandig 
te wonen met zo min mogelijk prikkels. 

Olivier wil eigenlijk niet terugdenken aan de afgelopen 
periode waar hij na een motorongeluk fysiek weliswaar 
weer de oude is, maar last blijft houden van zijn hoofd. 
Te veel drukte of te veel geluid zorgt ervoor, dat Olivier een 
druk in zijn hoofd ervaart, hoofdpijn krijgt en heel snel 
moe wordt. Hij moet zich dan terugtrekken in een donkere, 
stille kamer. In zijn oude huis lukte dat niet. Elke auto die 
langsreed, elke deur die bij de buren dichtsloeg, was als 
een messteek door zijn hoofd. 

Mirjam van het Sociale wijkteam is bij hem thuis geweest 
en heeft gekeken of zijn oude woning geschikt kon 
worden gemaakt voor zijn situatie. Dit was echter niet 
mogelijk en daarom heeft Mirjam hem op de WMO- 
bemiddellijst geplaatst. De woningcorporaties zijn voor 
hem op zoek gegaan naar een geschikte woning. Op de 
lijst staan veel mensen met dezelfde behoefte als die van 
Olivier. Mirjam had hem gewaarschuwd dat het lang zou 
duren voordat hij aan de beurt was. Olivier had daarom 
erg opgezien tegen die periode, omdat zijn huidige woning 

eraan bijdroeg dat hij zich vaak overprikkeld voelde en 
geen mogelijkheid had om zich weer op te laden. Groot 
was dan ook de verrassing toen hij een telefoontje kreeg 
van Lieke, de verhuurconsulent van deltaWonen, dat zij 
een geschikte woning voor hem had. 

DeltaWonen bouwt veel nieuwbouwwoningen en zij 
hebben besloten om bij elk nieuwbouwproject twee 
stilte-woningen te ontwikkelen, zolang de wachtlijst en 
de vraag hiervoor zo groot is. Deze woningen zijn extra 
geïsoleerd en worden bemiddeld aan woningzoekenden 
zoals Olivier, met een niet aangeboren hersenafwijking 
en aan mensen die door een aandoening in het autis-
tisch spectrum een stilte-woning nodig hebben om 
woongeluk te kunnen ervaren. Olivier staat op en loopt 
naar het raam en kijkt naar buiten. Hij ziet de bus door 
de straat rijden, maar hoort hem niet. Hij ziet kinderen 
voetballen in de speeltuin en naar elkaar roepen, maar 
hij hoort ze niet. Hij merkt de rust in zijn hoofd en Olivier 
ervaart een gevoel van blijdschap. Dit is zijn Thuis.

“Te veel drukte of te veel 
geluid zorgt ervoor, dat 

Olivier een druk in zijn hoofd 
ervaart, hoofdpijn krijgt en

heel snel moe wordt.”

Wonen in stilte  
voor Olivier
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Verhuurconsulent Lieke pakt de telefoon en belt 
met Mirjam van het Sociale wijkteam. ‘Hoi Mir-
jam, met Lieke. Ik heb misschien goed nieuws. Ik 
heb een woning in de nieuwbouw in Stadshagen, 
waar een mogelijkheid is om een uitbouw voor 
slaapkamer en badkamer op de begane grond te 
realiseren. Dit is misschien een passende woning 
voor de familie De Jong.’ 

De familie De Jong staat al een half jaar op de bemid-
dellijst van de Wmo, omdat moeder Elske MS heeft. 
Dat heeft inmiddels zo’n impact dat zij aan een rolstoel 
gebonden is. In hun huidige woning kan zij eigenlijk niet 
meer uit de voeten. Met de rolstoel kan Elske niet meer 
veilig bij het fornuis om te koken. Dit doet ze nog graag 
voor haar man René en haar kinderen Tom en Rianne. 
Er staat nu een bed in de woonkamer, omdat zij niet 
meer boven kan komen, om over douchen maar niet te 
spreken. Mirjam is bij Elske en haar gezin thuis geweest 
en heeft gekeken naar de mogelijkheden om hun huidige 
woning aan te passen aan de behoeftes die Elske heeft. 
Mirjam heeft gezien dat dit niet mogelijk was en heeft 
Elske op de bemiddellijst van de WMO geplaatst. De 
woningcorporaties gaan dan op zoek naar een geschikte 
woning of een woning die geschikt gemaakt kan worden. 
Het lijkt nu zover te zijn. Lieke spreekt met Mirjam af 
dat zij de plattegrond en situatietekening van de woning 
naar haar mailt. Dan kan haar collega bouwkundige kij-
ken of de woning kan worden aangepast en dan kan dit 
in de bouw worden meegenomen. 

Zes maanden later staat de verhuisauto voor de woning 
in Stadshagen. De verhuizers brengen de laatste dozen 
naar binnen. Elske is binnen en geeft aanwijzingen aan 
de verhuizers dat de laatste dozen naar de slaapkamer 
en badkamer op de begane grond kunnen. Tom en Rian-
ne zijn boven in hun slaapkamer bezig hun spulletjes op 
te bergen. René zet nog een kan koffie en smeert brood-
jes aan het onderrijdbare aanrecht.  Als de verhuizers 
weg zijn, kijkt Elske onder het genot van een kopje koffie 
vermoeid maar voldaan naar René. ‘Weet je waar ik nu 
het meest naar uitkijk?’ vraagt Elske aan René. ‘Nou, laat 
mij raden’, zegt René licht ontroerd, ‘lekker zelf kunnen 
douchen…?’ ‘Ja precies!’ zegt Elske. ‘Hoe fijn is het’, zegt 
Elske, ‘dat we nu in een huis wonen wat ook voor mij 
echt voelt als een Thuis.’

“Weet je waar ik nu
het meest naar uitkijk? 

Lekker zelf kunnen 
douchen.”

Wonen met aanpassingen
voor Elske en haar gezin
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 Legenda leefstijlen
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Geraadpleegde documenten
• Update	Veerkracht	in	corporatie	bezit	(Aedes	-	2020)
• Reisadvies	Oud	en	zelfstandig	in	2030	(Commissie	Toekomst	zorg	thuiswonende	ouderen		-	Rijksoverheid	-	

2020)
• Weten	is	nog	geen	doen	(Wetenschappelijke	Raad	voor	de	Regering	-	2017)
• Koers	document	Groei	en	Geluk	(deltaWonen	-	2019)
• Verkenning	deltaWonen	Persona’s	(DiscVision	-	2019)
• Beperking	of	‘gewoon	anders’?	(Platform31	-	2020)
• Overlast	voorkomen	in	de	wijk	(Platform31	en	Aedes	-	2019)
• Achtergrond	document	bij	‘Het	aantal	mensen	met	een	licht	verstandelijke	beperking:	een	schatting’	(SCP-	

2019)
• Gezonde	levensverwachting;	onderwijsniveau.	(CBS.	Statline	2017)
• Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek.	Gezonde	levensverwachting;	onderwijsniveau.	Statline	2017)

Bronnen
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Colofon
De visie 'Wonen met zorg' is opgesteld door Petra Stuitje, 
programmamanager bij deltaWonen.

DeltaWonen wil bijdragen aan een inclusieve, genereuze
samenleving: een samenleving die inzet op de participatie van
iedereen. Wij geloven dat een thuis voor iedereen het fundament
is voor groei en geluk. En iedereen verdient een passend thuis!
Daarom zetten we ons in om samen met anderen continu te
werken aan huisvesting van mensen die daar niet zelfstandig in
kunnen voorzien. Het motto is: ‘Wie je ook bent, je bent welkom!’

Meer weten over Wonen met Zorg? Neem dan contact op met Petra 
Stuitje van deltaWonen via 038 8510200 of info@deltawonen.nl.

Disclaimer
De verhalende persona’s in dit document zijn fictieve personen en
situaties. Er kunnen geen rechten aan dit document ontleend worden.
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