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Rovershol en snode plannen

De plek waar lenigheid, snelheid en initiatief samenkomen is toch 
wel een gymzaal. Dus waar ontvang je deelnemers die borrelen 
van de ideeën hoe wonen en zorg in Haarlemmermeer anders-dan-
anders kan worden aangepakt? Precies! In gymzaal ‘Hoofddorp-
centraal’ dat volgens stedenbouwadviseur Wim van der Lee 
synoniem staat voor ‘het rovershol van waaruit snode plannen 
worden beraamd.’ Zo’n veertig mensen die werken bij uiteenlopende 
maatschappelijke organisaties en gemeenten kwamen 28 oktober 
bij elkaar. Welke urgente kwesties spelen in de praktijk? Aan 
alternatieve woonvormen geen gebrek: lege kantoorpanden, 
woningruil, huizen met overcapaciteit. Maar welke onbegaanbaar 
ogende weggetjes zijn de moeite waard om in te slaan? Wilko Kuus 
(Kwintes) vertelde hoe in Almere wordt voorkomen dat gezinnen op 
straat komen te staan. Gewoon doen, is zijn ervaring. In Eindhoven 
biedt Springplank dak- en thuislozen een alternatief door uit te 
gaan van ‘work first’ in plaats van ‘care first’. Zeven ideeën om 
wonen en zorg binnen Haarlemmermeer anders aan te pakken 
zagen het levenslicht. Lees snel verder!

Als wonen 
je grootste 

zorg is
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Denk vanuit de inwoner

Hans Blok, manager maatschappelijke zorg gemeente 
Haarlemmermeer, zet de bedoeling van de dag uiteen. “De 
woningmarkt in Haarlemmermeer zit vast. De vraag vanuit allerlei 
doelgroepen is enorm en het aanbod beperkt. Het moet anders en 
het kan anders. Wonen is méér dan de bestaande mogelijkheden.” 
Hans adviseert mensen om uit hun comfortzone te stappen. “Denk 
niet vanuit je eigen belang. Ooit deed ik onderzoek naar het 
souterrain van de woningmarkt met partijen als woningcorporaties, 
gemeenten en architecten. Ik merkte hoeveel energie er vrijkomt 
als mensen met verschillende achtergronden samenwerken.” 
De dag is een open proces waar ieder die wil invloed heeft. De 
insteek is eenvoudig. Denk vanuit het perspectief van de inwoners: 
wat hebben zij nodig? “Maak jouw vraagstuk ten aanzien van 
wonen en zorg helder. Beantwoord korte vragen en verken zo het 
vraagstuk. Al doende worden verschillende invalshoeken verzameld 
en exploreer je met elkaar de mogelijkheden. Aan het eind van de 
dag hebben we misschien wel een concrete uitdaging, challenge, 
geformuleerd waarmee aan de slag kan worden gegaan.”
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Katja, Claire, Kai en vele anderen
Voor wie zijn we hier? Een paar praktijkvoorbeelden die laten zien 
dat het tijd is voor verandering:

Katja is 17 jaar en zwanger. Er zijn zorgen. Kan Katja straks het 
moederschap wel aan? Na haar bevalling komt Katja terecht in een 
tienermoederhuis. Ze blijkt prima in staat haar leven met kind te 
regelen en mag opzoek naar een eigen plek. Ze wil haar afgebroken 
opleiding weer oppakken. Dat geeft haar kans op een toekomst. 
Helaas is er geen woonruimte op korte termijn beschikbaar. Katja 
blijft in het tienermoederhuis, terwijl zij de hulp daar niet meer 
nodig heeft. Ook bezet ze een plek voor meiden die deze hulp wél 
hard nodig hebben.

Claire is 38 jaar en moeder van twee jonge kinderen. Ze wil scheiden,
omdat de ruzies met haar man en het geweld schadelijk zijn voor
haar kinderen. Claire besluit weg te gaan en trekt in bij een
vriendin. Het driekamerappartement is echter te klein voor twee
volwassenen en vier kinderen. De buren klagen over geluidsoverlast.
Een woning vinden lukt niet en de urgentieverklaring die Claire 
indient, wordt afgewezen. Ze zit toch veilig bij haar vriendin?! Als 
Claire bij haar man was blijven wonen, had zij wel een urgentie-
verklaring gekregen.
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Kai is 18 jaar en kan niet langer thuis blijven wonen, omdat dit te 
onveilig voor hem is. Gezien zijn verstandelijke beperking zou een 
vorm van beschermd wonen goed bij Kai passen. Kai komt op de 
wachtlijst. Met een budget van € 5.000,- zou Kai al gered zijn. Dit 
stelt hem in staat een opleiding te volgen waarmee hij in zijn eigen 
levensonderhoud kan voorzien. 

Een jong stel van 18 jaar leeft samen in een auto. De vrouw is hoog-
zwanger. De nood is hoog, maar er is geen woonruimte beschikbaar. 
De gemeente besluit het stel onder te brengen in een hotel waar de 
baby wordt geboren. Een paar maanden verblijft het jonge gezin op 
de hotelkamer tot een passende woonruimte beschikbaar komt. Vijf 
hotelovernachtingen kosten evenveel als één maand huur.
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Waar zit dat anders denken?

Na de pop-up casussen die de urgentie voelbaar maken, vertelt 
Joost Broumels van Initiate/VNG vanuit welke gedachte Initiate 
is ontstaan. “We zijn allemaal druk bezig te zorgen dat alles in het 
sociale domein werkt. Maar bereiken we wat we willen? Waar zit 
het anders denken? Vaak stellen we ruimte geven aan creatieve 
ideeën uit tot na de transitie. Jammer, want dat is niet nodig. 
Sterker nog: het moet juist gelijktijdig gebeuren om die transitie 
goed te sturen!”
“Heeft iemand het boek ‘Nooit af’ gelezen? Alles wat zich in onze
samenleving afspeelt bevindt zich volgens de auteurs in een 
permanente verandermodus. Leg je erbij neer dat de meeste dingen 
om je heen ‘nooit af’ zullen zijn. Alles verandert continue. We 
hebben dus een andere manier van kijken nodig.”
“Neem de woningmarkt. Er staan 500.000 huizen te koop via Funda.
Ongeveer even zoveel mensen staan ingeschreven en wachten op
een huis. Wat is het probleem? Er leven 10.000 daklozen in 
Nederland en er zijn 10.000 leegstaande kantoorpanden. Ook nu 
weer: wat is het probleem?”



6/15

“Vaak zit het in de wijze waarop we dingen organiseren, niet omdat 
er echt een tekort bestaat. We zullen andere spelregels moeten 
bedenken en gebruik maken van nieuwe technologieën. Dat is waar
Initiate voor staat: komen tot creatieve oplossingen voor vraag-
stukken. Gewoon door te proberen en kijken of het lukt.”
“Initiate pakt vraagstukken (challenges) op waarvan we denken: 
leuk idee! We maken het vraagstuk klein zodat het in behapbare 
tijd is op te lossen en stoppen bij een prototype. Soms is dit een 
app, game, of business model waar een ander weer verder mee kan. 
En wat blijkt? Partijen van buiten de gemeente zijn vaak meer dan 
bereid om mee te denken in kennis én geld.”
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‘Opvang’ in eigen huis
Een inspirerend voorbeeld van ‘gewoon doen’ is het verhaal van
Wilko Kuus. Hij werkt als gebiedsmanager bij Kwintes, een 
instelling op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en 
maatschappelijke opvang. De gemeente Almere was opzoek naar 
‘anders denken’ en vroeg Kwintes te helpen.
“Almere wil geen gezinnen meer in de opvang. Wij maakten een 
plan voor drie doorstroomhuizen. Gezinnen worden daar tijdelijk 
opgevangen en stromen na maximaal een half jaar door naar een 
andere woning. In no time zaten de huizen vol en de wachtlijst 
groeide.”
“Het bleef knagen. Als een gezin op straat komt te staan, zijn 
we eigenlijk al te laat. We stelden woningbouwverenigingen voor 
ons te bellen voordat een gezin zou worden uitgezet. Iedereen 
reageerde enthousiast maar riep ook meteen: dat kan niet! Toen 
één corporatie uiteindelijk belde, grepen we de kans en zijn het 
gewoon gaan doen.”
“Het gezin kreeg de keuze voorgelegd: op straat of budgetbeheer 
accepteren? Meewerken bleek geen probleem. Prioriteit één was 
voorkomen dat de huurachterstand verder opliep. De woning-
bouwvereniging was blij en gaf ons de ruimte, bijvoorbeeld door 
eigen regels los te laten. Inmiddels zijn we drie maanden verder 
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en hebben voorkomen dat negen gezinnen uit huis zijn gezet. Wat 
hielp? Op zoek gaan naar het gezamenlijk belang. Als dat er is, is de 
veranderingsbereidheid er ook.”
Vanuit de zaal komt de suggestie: “Kijk naar alle hulp en kosten die 
niet nodig zijn als mensen in hun eigen huis kunnen blijven wonen. 
Stel dat wel tot uithuisplaatsing wordt over gegaan, betekent dit
een flinke kosten. Niet alleen financieel, ook in begeleiding 
bijvoorbeeld doordat kinderen beschadigd raken in hun persoonlijke 
ontwikkeling. Als je dat in beeld brengt kun je uiteindelijk aanwijzen 
wie opdraait voor de kosten van de gevolgen van het probleem. Er 
blijken dan vele partijen te zijn die kunnen besparen door op een 
ander moment te investeren.” 
“Punt is dat we het niet in de praktijk brengen om het op te lossen. 
Het verhaal van Kwintes is interessant omdat het laat zien dat je 
kunt starten door gewoon te doen.”
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Van frustratie naar inspiratie

‘Buiten gebaande paden denken. Hoe doe je dat? Simpel, door 
letterlijk van de bekende weg af te stappen. De standaard 
vergaderlocatie te vervangen door een gymzaal en de invulling van 
de dag niet alleen te laten bestaan uit luisteren, maar vooral doen. 
Er volgde een spoedcursus tekenen, want: iedereen kan vraag-
stukken visualiseren. Na wat vertwijfelde blikken, opgetrokken 
wenkbrauwen en besmuikt lachen, borrelde enthousiasme omhoog. 
‘Hé, dit werkt goed!’ Bekende en onbekenden vonden elkaar. Niet
alleen werden problemen duidelijker, ook verlaagde het de drempel
 om binnen het eigen werkveld zelf te gaan doen. Visitekaartjes 
werden uitgewisseld en concrete afspraken genoteerd in de agenda.
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Lange baard, blik bier, spuitarm

Thijs Eradus is eigenaar van Springplank 040 en 073, in respec-
tievelijk Eindhoven en Den Bosch. Zij bieden dak- en thuislozen werk 
en een tijdelijk dak boven het hoofd. “In mijn beleving staat werk 
centraal voor alle oplossingen. Mensen moeten zelf aan de slag. Ik 
leer ook door te doen, fouten te maken en door te gaan.”
Springplank koppelt huisvesting los van hulpverlening. 
“Hulpverleners steken veel energie in het ont-zorgen van mensen. 
‘Wij lossen het wel voor je op’. Springplank legt de regie bij de 
mensen. Zij moeten zelf in beweging komen.”
Dak- en thuislozen zijn geen groep volgens Thijs. “Het overgrote deel
van hen heeft minder problemen dat je zou verwachten. Een heel 
klein deel voldoet aan het clichébeeld van lange baard, blik bier 
en spuit-arm. Als iemand met tassen in de hand op de stoep bij 
Springplank staat is onze eerste vraag: ‘wat wilt u worden?’ Als die 
ambitie er is, gaan we aan de slag.”
Een groot netwerk van zo’n 70 bedrijven in de regio biedt werk aan. 
Springplank kan tijdelijke huisvesting bieden. De gemeente heeft 
panden beschikbaar gesteld die door Springplank geschikt zijn 
gemaakt voor bewoning. “De huur van de kamer betalen mensen zelf,
niks uitkering doorstorten op onze rekening. In alles is de focus:
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mensen pakken het zelf op. Natuurlijk zorgen we voor onder-
steuning. Elke kandidaat heeft één aanspreekpunt die begeleidt wat 
wonen, werk en financiën betreft.”
Springplank werkt aan resultaat: na 6 maanden een betaalde baan 
en na 9 maanden weg uit de tijdelijke huisvesting. “Onze filosofie 
is simpel: zorg dat mensen werk hebben, dan krijgen ze vanzelf ook 
behoefte om hun andere problemen op te lossen.”
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Met welke ideeën 
gaan we aan de slag? 

‘Het huishoudboekje’

Maak de overstap van beschermd naar zelfstandig wonen aantrekkelijk

Wonen in een instelling is soms (financieel) aantrekkelijker dan 
zelfstandig wonen met hulp. Dat geldt ook voor jongeren die 
vanuit jeugdinstellingen (begeleid) zelfstandig willen gaan wonen. 
Financieel zit er vaak een gat: inkomsten uit uitkering komen pas 
als uitgaven al gedaan moeten zijn. We gaan na aan de hand van 
concrete casussen hoe het financiële plaatje er precies uitziet, hoe 
we de overstap aantrekkelijk of makkelijker kunnen maken en welke 
partijen nodig zijn? RIBW, OTT en de gemeente gaan aan de slag! 
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‘Springplank 023’

Bied mensen zonder woning en werk kans weer op eigen benen te staan

Beter goed gejat dan slecht bedacht! Geïnspireerd door het praatje
van Thijs Eradus en de gedachte: ‘work first’. Alles is er: uitkerings-
gerechtigden, gemeentepanden, ondernemers die sociaal willen 
ondernemen. We willen een paar ondernemende, bevlogen mensen 
met behoud van uitkering de kans geven een maand in Eindhoven 
mee te lopen. De gemeente is vooral actief als verbinder tussen 
ondernemers en woningbouwcorporaties.

‘Van nul naar 700 woonplekken’

Verbouw kantoorpand naar woonruimte

Er staan kantoorpanden leeg. Er staan mensen op straat. Die twee
kunnen gematched worden. Goede nieuws is dat er vastgoed-
eigenaren zijn die hun pand willen ombouwen. Het slechte nieuws is 
dat het plan om woonvoorzieningen te maken stuk lopen op regels 
die de gemeente hanteert. Kortom: gemeente, je zit jezelf in de weg! 
Bijvoorbeeld door de ruimtelijke investeringsbijdrage. Realiseer je 
als ondernemer een woning, dan moet de gemeente hiervoor worden 
betaald. Dit breekt initiatiefnemers op. Dus: hoe kunnen we die 
regelgeving omzetten naar een incentive?
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‘Geen regels, geen zorg’

Start kleinschalige pilot en laat zien dat verandering zit in doen

Gezinnen die met veel problemen kampen, lukt het vaak niet om 
zelf die berg te beklimmen. Wat als we nu per gezin eens de weg om 
die berg heen laten zien? Steek er alle tijd in en zorg dat er ruimte 
voor komt. Je zoekt uit wat nodig is om de problemen op te lossen. 
Ook betrek je mensen die beslissingsbevoegdheid hebben. Een heel 
systeem veranderen kan niet. Wel door van onderop te doen en te 
laten zien dat het kan. Voorop staat: de regie ligt bij de cliënt, die 
moet het zelf doen.

‘Buurthuisvesting’

Geef de buurt een pand en maak die passend aan de woonbehoeften

Wat is voor ons als buurt nodig om het probleem op te lossen? Een 
bedrijfspand bijvoorbeeld zou maximaal een half jaar leeg mogen 
staan, daarna moet het woonruimte worden. Koppel vervolgens 
zo’n pand aan een buurt. Er zijn altijd mensen die bijvoorbeeld door 
scheiding geen dak meer boven hun hoofd hebben, maar wel in hun 
eigen buurt willen blijven. Vraag de buurt de regie te nemen en 
gezamenlijk het pand te verbouwen zodat het bewoond kan worden. 
Professionals zijn er genoeg in de buurt; van sociale makelaars tot 
buurtregisseurs. Resultaat: De inrichting van het pand is afhankelijk 
van de behoefte van bewoners.
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‘Move-on’

Maak woningruil mogelijk en biedt de juiste prikkels

De voorzieningen zijn overvol. Mensen die een zelfstandige woning 
nodig hebben, vinden geen geschikte plek en houden een ‘beschutte’ 
plek bezet voor mensen die dat nodig hebben. Zou woningruil de 
oplossing bieden? Plus: geef mensen die de voorziening verlaten een 
vertrekpremie, of welke prikkel dan ook nodig is.

‘Polderhuis’

Tinderen op de woningmarkt

Maak de match tussen woningzoeker en aanbieder. Het polderhuis is 
het platform waarop de matching plaatsvindt. De uitdaging zit aan 
de aanbodkant. Denk anders, zoals huurkorting, studiepunten in ruil 
voor hulp bij wonen. Alleenstaanden die wellicht gebaat zijn bij een 
huisgenoot, matchen met iemand die woonruimte zoekt. Genereer op 
deze manier meer aanbod. En zorg dat het in beeld is bij de mensen 
die het nodig hebben.


