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Meer dan wonen en zorg alleen 
 

 
Mensen die zorg of begeleiding nodig 
hebben, brengen hun dagen ook graag 
zinvol door. Ze willen zich zoveel 
mogelijk blijven ontwikkelen en ze 
willen erbij horen: bij de buurt, bij de 
maatschappij. Als ze een bijdrage 
kunnen leveren, komt dat hun gevoel 
van eigenwaarde en kwaliteit van 
leven ten goede. Steeds meer 
woonzorgprojecten zoeken daarom de 
combinatie met werken en leren op.  
 
In opdracht van het Aedes-Actiz 
Kenniscentrum Wonen-Zorg brengt 
journaliste Veronique Huijbregts een aantal van deze projecten in beeld in de 
artikelenserie 'Meer dan wonen en zorg alleen'.  
 
 

Aflevering 1:  
Bloeien in Parc Spelderholt 
 
Leren, werken en wonen in een gecombineerd ontwikkelingstraject 
Leren en wonen combineren, dat is het concept van Parc Spelderholt in Beekbergen. De 
studenten, jongeren tussen 18 en 25 jaar met een verstandelijke beperking, wonen verspreid 
over het park, op loopafstand van de Academie waar ze studeren. Ze kunnen er ook 
werkervaring opdoen in de horeca, de dienstverlening, de groenvoorziening of op de 
administratie.  
 
Wie het terrein van Parc Spelderholt oploopt, ziet oude en nieuwere woonhuizen, een ‘kasteel’ 
- een groot oud woonhuis met een torentje - en een hotel. En kleurrijke nieuwbouw, gebouwd 
door woningcorporatie Sprengenland, voor huisvesting van studenten, de Academie en de 
administratie van Spelderholt. In een hertenkamp grazen herten en jongeren zijn aan de slag 
om de overvloed aan gevallen blad weg te werken. Ouderen met een rollator – gasten uit het 
hotel, blijkt later – wandelen er in het groen. 
 
In haar werkkamer in het ‘kasteel’ wachten directeur Annette Fritschy en student Joris van 
Hamond met koffie. Spelderholt is géén zorginstelling, vertelt Annette Fritschy. De studenten 
zijn ook géén bewoners, al wonen ze in het Parc. Ze krijgen begeleiding, geen zorg, en volgen 
een driejarig ontwikkelingstraject. Dat bestaat uit lessen aan de Academie en werken op het 
terrein, in de horeca en dienstverlening van het hotel en het conferentiecentrum, in de 
groenvoorziening van het park of bij de administratie. Zo doen ze vaardigheden op om in de 
maatschappij zo zelfstandig mogelijk te leven. Fritschy: ‘Je treft hier alle elementen die ook in 
de maatschappij te vinden zijn.’ 
 

http://kcwz.nl/thema/woonvariaties/artikelenreeks-meer-dan-wonen-en-zorg-alleen/bloeien-in-parc-spelderholt
http://kcwz.nl/thema/woonvariaties/artikelenreeks-meer-dan-wonen-en-zorg-alleen
http://www.parcspelderholt.nl/
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Respect! 
De jongeren heten studenten en niet cliënten. Dat woord, zegt Joris van Hamond, klinkt hem 
kinderachtig in de oren. ‘Ik ben gewoon een student. Dat voelt volwassener. Als cliënt voeg je 
niks toe, zo voel ik het.’ Het doel is hier leren, en niet bezig gehouden worden, beaamt Fritschy. 
Aan het einde van het traject krijgt de student het Spelderholt-diploma. Een derde haalt 
daarnaast het MBO-1-diploma. 
 
De aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de student gaat gepaard met een 
respectvolle benadering. Alles gebeurt in samenspraak met de jongere zelf. Die aanpak mist zijn 
uitwerking niet. ‘Je ziet dat studenten die hier een aantal weken zijn, zich letterlijk oprichten,’ 
zegt Fritschy. ‘Ze komen los van hun ouders en gaan zich anders ontwikkelen.’ ‘Ik ben veel 
zelfstandiger geworden,’ beaamt Joris. ‘Met mijn ouders heb ik nu een andere klik. Vroeger had 
ik heimwee als ik bij vrienden logeerde. Op het park ben ik daar overheen gegroeid, omdat je 
hier zo warm wordt onthaald. Het mooiste vond ik dat ze me in het begin met u aanspraken. 
Dat was me nog nooit gebeurd. Het was standaard ‘je’ en mijn ouders en de begeleider hadden 
het óver mij. Nu spreken ze echt met mij.’ 
 
Niet alleen de studenten zelf waarderen de ontwikkelingsgerichte aanpak, ook de ouders. Voor 
hen is het vaak de reden om te willen dat hun kind naar Spelderholt gaat. Dankzij intensief 
contact met de begeleiders, onder meer tijdens evaluaties en ouderavonden, blijven ze nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Al die gesprekken vinden plaats samen met de 
student. ‘We betrekken hen bij zoveel mogelijk zaken.’ 
 
Privé-initiatief 
Parc Spelderholt is een zelfstandige stichting. Initiatiefnemer is oud-Philadelphia bestuurder 
Cees Hovekamp. Toen hij hoorde dat het Spelderholtterrein vrijkwam, besloot hij er zijn ideeën 
voor een nieuwe aanpak voor jongeren met een verstandelijke beperking te ontwikkelen, 
samen met Janny Heun. Geld kwam er onder meer van de VandenEnde Foundation. Daarmee 
werd bijvoorbeeld het laboratorium op het terrein omgebouwd tot een hotel, voor mensen met 
en zonder beperking.  
 
Sinds 2006 heeft het concept zijn huidige vorm. Nu, eind 2015, zijn er 75 studenten. Elke 
jongere heeft een eigen kamer in een woongroep, en deelt met 8 andere studenten een 
huiskamer voor gezamenlijke activiteiten, eten en koken. In het ‘kasteel’ kunnen organisaties 
terecht voor conferenties. De locatie is ook te huur voor feesten en partijen, zoals een 
trouwerij. Deze commerciële activiteiten bieden behalve werkervaringsplaatsen voor de 
studenten de nodige inkomsten. Verder bedruipt de organisatie zich met de pgb-gelden die de 
jongeren krijgen. Er werken in het Parc zo’n 100 betaalde krachten, samen met 25 stagiaires en 
10 vrijwilligers. 
 
Uitdagingen 
Sinds enige tijd is het nodig om naast deze inkomsten de ouders om een eigen bijdrage te 
vragen, vertelt Fritschy. Die ontwikkeling illustreert meteen de grootste uitdaging van de 
stichting: het hoofd boven water houden. Het budget wordt bedreigd door bezuinigingen in de 
zorg, met name op het pgb, en door de nieuwe Wajong-wetgeving. Volgens die wet moet bij 
jongeren op hun 18e worden bepaald of ze binnen tien jaar in staat zullen zijn te werken of 
niet. Zo ja, dan vallen inkomsten voor wonen en voeding weg, vertelt Fritschy.  
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Wat haar betreft kun je over die werkcapaciteit pas goed oordelen aan het einde van het traject 
in Spelderholt. ‘Tussen 18 en 25 jaar is juist een leerbare leeftijd. Daarom zou de Wajong 
eigenlijk voor alle jongeren moeten opschuiven,’ verklaart Fritschy. Ze overlegt nu met het 
ministerie van SZW om dat bij wijze van experiment voor Spelderholt gedaan te krijgen. Lukt 
dat niet, dan moet de eigen bijdrage nog eens met € 600,- omhoog. En dat kunnen de meeste 
ouders niet opbrengen. 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Ook de economische crisis moest Spelderholt het hoofd bieden. Want de stichting werkt veel 
met bedrijven samen. Inmiddels groeit de vraag weer. Dat komt omdat het Parc steeds 
bekender wordt. Maar ook de toenemende interesse in maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) en de Participatiewet zijn van invloed. 'Bedrijven denken kosteloos met 
ons mee, bijvoorbeeld over onze marketing. Ze bieden ons soms spullen goedkoper aan of 
geven workshops. Ze bieden onze studenten stageplaatsen aan of willen betaalde banen 
creëren.' Dat laatste gebeurt nog veel te mondjesmaat, constateert Fritschy, al dragen de 
jongeren echt bij aan het rendement van de onderneming. 
 
Parc Spelderholt onderhoudt ook contact met scholen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs. 
Daar zitten immers de toekomstige studenten. Jongeren kunnen tijdens een driedaagse 
kennismaking snuffelen aan het leven in het Parc. Motivatie en leerbaarheid zijn de 
belangrijkste toelatingscriteria. Voor de overgang naar de samenleving werkt Spelderholt 
samen met UWV’s en met instellingen waar studenten begeleid kunnen gaan wonen. 
 

Belangrijkste meerwaarde van het project: de persoonlijke  
ontwikkeling die de jongere doormaakt!  

 
Maatschappelijk rendement 
Parc Spelderholt is vooralsnog uniek in het land. Dit tot verontwaardiging van Joris. ‘Wij kunnen 
nu maar op één plek terecht, terwijl er voor andere studenten honderden opleidingen zijn.’ 
 
Voor de meeste jongeren met een verstandelijke beperking is er inderdaad alleen het ROC als 
opstap naar werk of dagbesteding, zegt Fritschy. ‘Wij sluiten bij die laatste groep aan, maar we 
halen eruit wat erin zit. Een derde van onze studenten haalt zijn MBO-1 diploma, de helft gaat 
naar het bedrijfsleven, tweederde daarvan wordt betaald. De andere helft gaat naar een 
gerichte dagbesteding. De begeleidingsvraag van deze jongeren is kleiner dan van de andere 
gebruikers. Het maatschappelijk rendement is dus groot. Ziehier de meerwaarde van de 
aanpak. Maar die bestaat toch vooral in de persoonlijke ontwikkeling die de jongere 
doormaakt.’  
 

 
Laat duizend Spelderholts bloeien! 
Spelderholt is een concept dat ook elders gebruikt kan worden. Graag zelfs, zegt de  
directeur. ‘De belangstelling kan niet groot genoeg zijn.’ Bedoeling is dat uitvoering  
elders van het concept gebeurt onder regie van de stichting in Beekbergen. 

 
 
Bezoek voor meer informatie www.parcspelderholt.nl.  
December 2015, Veronique Huijbregts 

http://www.parcspelderholt.nl/
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Aflevering 2:  
Nieuwe Nachtegaal zingt het hoogste lied 
 

De gevel van De Nieuwe Nachtegaal 
in Rotterdam heeft de uitstraling van 
een verzorgingshuis uit de jaren 
zeventig. Maar dat is de buitenkant. 
Binnenin het gebouw wordt volop, 
gewerkt, gezorgd, geleerd en plezier 
gemaakt. Woningcorporatie 
Woonbron, de wijkvereniging en Bavo 
Europoort hebben van het 
leegstaande pand het kloppend hart 
van Oud-Charlois gemaakt. Die 
verandering ging niet zonder slag of 
stoot, vertelt sociaal coördinator 
Janet Neyhoft. 
 
 
 
 
Toen Woonbron het gebouw in 2005 kocht, wilde de corporatie er samen met het Albeda-
college een foyer met tijdelijke jongerenhuisvesting onderbrengen. Dat was tegen het zere 
been van de wijk. De wijkbewoners vonden dat ze al genoeg last ondervonden van diverse 
onderwijsinstellingen. Deze ‘Nachtegaal-nee’-stemming sloeg om toen de woningcorporatie 
wijkbewoners vroeg naar hun wensen voor gebruik van het pand. Dat leverde een overvloed 
aan ideeën op. 
 
Huis van de Wijk 
Neyhoft noemt het les één: zet een project als De Nieuwe Nachtegaal nooit op zonder 
wijkbewoners erbij te betrekken. ‘Je moet altijd luisteren naar de behoeften van de wijk. 
Iedereen moet blij worden van zo’n project.’ Samenwerking is nodig voor draagvlak. Bovenal 
vind je zo de mensen die je nodig hebt om van een leegstaand gebouw een bruisend 
buurtcentrum te maken. De meeste activiteiten draaien op de inzet van vrijwilligers. Daarnaast 
werken er professionals van de thuiszorg, de woningcorporatie en Bavo Europoort in en vanuit 
het pand. Dat heeft inmiddels het stempel ‘Huis van de Wijk,' een officiële erkenning van de 
overheid. 
 
Tante Sjaar 
Neyhoft geeft eerst een rondleiding. Van buurtrestaurant Tante Sjaar, waar cliënten van de 
Bavo werken, gaat het naar de fitnessruimte waar mensen met een kleine portemonnee met en 
zonder gezondheidsklachten aan hun conditie werken. Na een kijkje bij de 
schoonheidspecialiste, de medisch pedicure en de kapper, allemaal huurders, maakt Neyhoft 
een praatje met een vrijwilliger die aan het schoonmaken is. We kijken om de hoek bij de 
biljartvereniging en bij het kantoor van de wijkverpleegkundigen. De rondleiding eindigt in de 
ruimte die zorgorganisatie Laurens huurt voor dagbesteding. Vandaag is het er vol bezoekers 
van het Geheugenpaleis voor mensen die vergeetachtig zijn.  

Quilts maken is een van de vele groepsactiviteiten  
voor buurtbewoners in De Nieuwe Nachtegaal. 
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Crowdfunding 
In de hal bij de balie vertelt Neyhoft dat De Nieuwe Nachtegaal de stichtingsvorm heeft. Het 
stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van Bavo Europoort, de wijkvereniging en 
Woonbron. Neyhoft is voor drie dagen per week in dienst bij de stichting. Niet alleen 
coördineert ze in die tijd alle activiteiten in het pand, ze verzorgt ook de noodzakelijke 
publiciteit, selecteert vrijwilligers, geeft trainingen en werft fondsengeld. Haar salaris komt uit 
subsidie van de gemeente, die ook een bescheiden bedrag geeft voor de pr. Geld om zaken op 
te knappen of noodzakelijke spullen aan te schaffen wordt geworven via fondsen, subsidie of 
crowdfunding. Zo hebben vrijwilligers onlangs met een bijdrage van het Oranjefonds de 
binnenmuren geverfd. 
 
Werktraining 
Buurtbewoners kunnen ook een trainingstraject volgen bij de Werkcorporatie van De Nieuwe 
Nachtegaal, om hen te helpen betaald werk te vinden. Dat bestaat uit een unieke methodiek, 
die gebaseerd is op technieken uit het Neuro Linguistisch Programmeren, vertelt Neyhoft. 
Sommige deelnemers starten op een werkervaringsplaats met een uitkering van de Wet werk 
en bijstand. Anderen beginnen als vrijwilliger en stromen na het sollicitatietraject door naar een 
betaalde baan, opleiding of eigen bedrijf. Het lukt mensen regelmatig betaald werk te vinden. 
‘We hebben een groot netwerk van werkgevers waarheen kandidaten kunnen uitstromen.’ 
 
75 bewoners 
Terwijl de coördinator haar verhaal doet, stommelen peuters met hun moeders de trap af. 
Want in het gebouw zijn ook peuteropvang, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 
gevestigd. Intussen arriveert Willem. Hij is een van de 75 bewoners van De Nieuwe Nachtegaal 
die cliënt zijn van Bavo Europoort. Die ggz-instelling zocht woonruimte voor cliënten en was 
benaderd door Woonbron.  Willem woont inmiddels zeven jaar in het pand, vertelt hij. Hij 
werkt als vrijwilliger achter de balie, brengt post rond en maakt foto’s voor de publiciteit van De 
Nieuwe Nachtegaal. In het weekend houdt hij de boel een beetje in de gaten. Zo kent hij veel 
mensen en kennen veel mensen hem. ‘Ik verveel me niet.’ 
 

‘Het moet duidelijk zijn  
dat iedereen uit de buurt hier welkom is’ 

 
Buurtsuper 
Tot slot laat Neyhoft de buurtsuper zien die in het gebouw is geopend. Die wordt gerund door 
vrijwilligers en een betaalde medewerker van de supermarktketen. De winkel biedt 
werkplekken voor cliënten van de Bavo en stageplaatsen voor leerlingen van de LMC 
Praktijkschool. De supermarkt trekt ook mensen naar De Nieuwe Nachtegaal. Daarvoor zet 
Neyholt ook veel pr in, in de vorm van buurtfeesten, flyers, een website, een nieuwsbrief en 
social media. ‘Het moet duidelijk zijn dat iedereen uit de buurt hier welkom is, ook al ziet het 
gebouw er van buiten nog steeds als een zorginstelling uit,’ zegt Neyhoft.  
 
Feyenoord-fan 
Vrijwilligers hebben een stevig aandeel in de publiciteit. Neyhoft gebruikt geen map met 
vrijwilligersvacatures. Ze voert liever persoonlijk gesprekken om te achterhalen van welk werk 
de kandidaat-vrijwilliger blij wordt en waar diens talenten liggen. Pas nog had ze een gesprek 
met een imposante Feyenoord-fan met een lijf vol tattoos. Hij wilde een dartclub opzetten. In 
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het gesprek bleek dat hij een echte computer-nerd was. Niet alleen organiseert hij nu de 
dartclub, hij gaat ook mensen computerles geven. Later mailde hij Neyhoft nog dat hij graag 
gedichten schreef. ‘Ik heb hem gevraagd een column te schrijven voor de website en de 
nieuwsbrief.’ 
 
Professionaliseringsslag 
Al die activiteiten kunnen elkaar versterken en de gebruikers inspireren, blijkt uit wat Neyhoft 
vertelt. Zo constateerden de wijkverpleegkundigen dat er in de wijk behoefte was aan een 
boodschappendienst. Die is inmiddels met vrijwilligers gerealiseerd. Maar ook signaleren dat 
het met een buurtbewoner niet zo goed gaat, is makkelijker geworden, dankzij de vele mensen 
die in en uit lopen bij De Nieuwe Nachtegaal. Zo nodig is er snel een wijkverpleegkundige in te 
schakelen die even langs gaat.   
 
Neyhoft schat dat er met de verschillende activiteiten in De 
Nieuwe Nachtegaal jaarlijks 3000-4000 mensen worden bereikt. 
Zeker weten doet ze dat nu nog niet. Voor 2016 staat er een 
‘professionaliseringsslag’ op het programma. Iedereen moet 
bezoekers- en gebruikscijfers bijhouden via een presentielijst. Dat 
vergt een cultuuromslag, want dan moeten mensen voortaan 
intekenen als ze ergens aan mee willen doen, zegt ze. 
 
Meerwaarde 
Maar het is nodig. De Nieuwe Nachtegaal draait heel goed, maar 
ook zo’n succesvol project kan gevaar lopen. De 
gemeentesubsidie voor de sociaal coördinator loopt nog tot eind 
2016. Wat als die wordt stopgezet? Neyhoft verwacht het niet, 
maar met subsidie weet je het nooit zeker. En stel dat Woonbron 
het pand wil verkopen? Nu al merkt ze dat de sociale aspecten 
van volkshuisvesting geen kerntaak van woningcorporaties meer 
zijn. Met de gebruiksgegevens wil ze het succes van De Nieuwe 
Nachtegaal onderbouwen. Want zelf kun je nog zo overtuigd zijn van de meerwaarde van je 
aanpak, de buitenwacht wil toch liefst harde cijfers zien. 
 
 
Tips om zelf een ‘Nieuwe Nachtegaal’ op te zetten: 

 Ga in gesprek met de wijkbewoners en peil hun wensen en behoeften. 

 Werk samen met hen aan het realiseren van alle plannen. 

 Zorg voor actuele publiciteit, zoals een levendige website, een nieuwsbrief en flyers 
van specifieke activiteiten. 

 Blijf nieuwe activiteiten opzetten en vrijwilligers werven. 

 Onderhoud persoonlijk contact met – potentiële – vrijwilligers. 

 Onderbouw de meerwaarde van het centrum met gebruikscijfers en uitputgegevens. 
 
 
 
Bezoek voor meer informatie www.denieuwenachtegaal.nl.  
 
Januari 2016, Veronique Huijbregts 

In het kader van een ‘Niorenproject’ 
spelen junioren en senioren samen een 
potje schaak in De Nieuwe Nachtegaal. 

 

http://www.denieuwenachtegaal.nl/
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Aflevering 3: 
Applaus voor ’t Groene Sticht 
 

In het Utrechtse Parkwijk ligt een bijzonder buurtje: 
’t Groene Sticht. Op een ruim woonerf, met de 
boerderij als centraal punt, woont een bont 
gezelschap van (ex-) daklozen, studenten, senioren 
en gezinnen. De buurt, met veel groen en water,  
is een mengeling van jong en oud. Tussen de 
gebouwen vormt het plein een centrale 
ontmoetingsplaats. Mensen met een beperking 
werken in het restaurant, de meubelwerkplaats  
of de winkel van Emmaus.  
 
 
 
In ’t Groene Sticht zorgen woningcorporatie Portaal en stichting De Tussenvoorziening voor 
maatschappelijke opvang. Stichting Emmaus en zorgorganisatie Reinaerde zorgen voor een 
veilige en levendige woon- en werkomgeving, samen met buurtbewoners, verenigd in de 
Woonvereniging. 
 
De buurt was er niet gekomen zonder Ab Harrewijn, vertelt Nico Ooms, sinds 1998 coördinator 
van de buurt. Harrewijn, dominee en kamerlid van GroenLinks, in 2002 plotseling overleden, 
was van het type ‘handen uit de mouwen’. Hij creëerde draagvlak om projecten voor dak- en 
thuislozen van de grond te tillen. Zo ook in Utrecht. Hier bleek behoefte aan onderdak voor 
mensen die betaald werk hadden en tegelijkertijd op straat leefden.  
 
Boerderij 
Plannen voor projecten voor dak- en thuislozen en andere sociaal zwakkeren stuiten in 
bestaande wijken vaak op verzet. Daarom stelde Harrewijn voor om nieuwe huisvesting voor de 
doelgroep te bouwen, samen met woonruimte voor ‘gewone’ huurders. In de Utrechtse wijk 
Leidsche Rijn werd in het weidegebied een geschikt terrein van 1,5 ha gevonden, rondom een 
boerderij met woonhuis en mestsilo. Woningcorporatie Juliana (inmiddels Portaal) had er 
bouwplannen.  
 
Harrewijn enthousiasmeerde de corporatiedirecteur voor zijn ideeën. Stichting Emmaus in 
Haarzuilens wilde graag een dependance in Leidsche Rijn openen, met winkel, opslagruimte en 
huisvesting van een woonwerkgemeenschap. Ook zorgorganisatie Plaverijn, het huidige 
Reinaerde, zag toekomst in een restaurant ter plaatse, als werkplaats voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De voormalige mestsilo bleek een mooie plek voor een 
meubelmakerij. Een krachtige stimulans kwam van Projectbureau Leidsche Rijn, dat besloot het 
plan te steunen.  
 
Van weerstand naar applaus 
Ooms: “De informatieavond voor de wijkbewoners over het project was een spannend 
moment. We hadden weerstand verwacht, maar de avond eindigde met applaus! Dankzij dit 
plan bleven de boerderij met de bomen eromheen behouden. De aanwezigen vonden het 

Biologische tuin van ’t Groene Sticht 
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ontwerp aantrekkelijk. Emmaus bleek een bekende stichting, zeer welkom in de buurt. Het 
restaurant werd gezien als een welkome voorziening. Dus het idee kantelde van: ‘er komen 
daklozen in de buurt’, naar ‘er komen leuke voorzieningen in de buurt’.” Een project als dit 
heeft vooral kans van slagen als er voldoende voordelen zijn voor de wijk, concludeert hij.  

 
In 2003 was ’t Groene Sticht gereed. De verbouwde 
boerderij, met restaurant De Hoge Weide, ligt aan het 
Ab Harrewijnplein, met daarnaast de biologische tuin. 
Erachter herbergt het woonhuis het gastenverblijf NOiZ 
(afkorting voor ‘nachtopvang in zelfbeheer’). Elf dak- en 
thuislozen wonen hier maximaal een jaar, op 
voorwaarde dat zij 20 uur per week werkzaam zijn, 
betaald of als vrijwilliger, en toewerken naar 
doorstroming. De Tussenvoorziening geeft hen 
begeleiding. Ook de nieuwbouw voor Emmaus en 
negen studentenkamers kijken uit op het plein. Daar 

staan verder negen koopwoningen en zestien huurwoningen. Iets naar achter staan de tot 
meubelmakerij omgebouwde mestsilo en nog eens zestien huurwoningen.  
 
Zelfbeheer als uitgangspunt 
De huurwoningen zijn half om half bedoeld voor reguliere bewoners en voor mensen die uit 
een moeilijke situatie komen. Dirk van de Kloet woont sinds een jaar in een van de 
appartementen. Vijf jaar geleden kwam hij als dakloze naar ’t Groene Sticht om zijn leven weer 
op de rails te krijgen. Inmiddels loopt hij stage als woonbegeleider bij De Tussenvoorziening. 
Dat werk combineert hij met een opleiding Maatschappelijke zorg bij ROC Zadkine in Rotterdam 
en het voorzitterschap van de Woonvereniging, waarvan alle bewoners van de buurt lid zijn. 
 
Zelfbeheer is het uitgangspunt in het buurtje. De bewoners onderhouden bijvoorbeeld met 
elkaar het gemeenschappelijke groen en de tuin. De Woonvereniging is er om het proces te 
stimuleren en in goede banen te leiden. Alle kandidaat-huurders krijgen een gesprek met een 
ballotagecommissie. Die bevraagt hen over hun motivatie en bereidheid bij te dragen aan een 
actieve en leuke gemeenschap. “Je ontmoet een brede mix van mensen die dat inderdaad 
willen, juist minder bij willen dragen of die uit een hulpsituatie komen,” vertelt Ooms. “Maar 
die laatste groepen ontwikkelen zich soms verrassend snel tot dragende figuren.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderlinge contacten 
De voorzieningen in ’t Groene Sticht voorzien onmiskenbaar in een behoefte. Bij Emmaus staan 
klanten soms al te wachten op het moment dat de deur opengaat. In het restaurant, dat 

Nico Ooms (links) met de coördinator  
van de meubelwerkplaats. 

 

 

Navolging 
In navolging van ’t Groene Sticht is in 2014 in hoogbouw in het Utrechtse Overvecht het project Parana Kort 
Verblijf geopend. Het bestaat uit 48 appartementen: 24 voor ‘gewone’ en 24 voor minder fortuinlijke 
huurders. Bovenin is een ruimte beschikbaar voor opvang en lang verblijf. Ook binnen dit project zijn 
gezamenlijke activiteiten belangrijk, zegt Ooms.  
Parana is net als ’t Groene Sticht samen met Portaal ontwikkeld. Vanwege de aangescherpte taakstelling is 
het de vraag of de woningcorporatie bij deze projecten betrokken kan blijven. Anderzijds, zegt 
corporatiemedewerker Guus Haest, “als we ergens voor op de wereld zijn, dan is het voor het huisvesten van 
bijzondere doelgroepen”. 
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aanvankelijk ook kookte voor de mensen van het gastenverblijf en Emmaus, is het druk met 
klanten van buitenaf. De wijkbewoners hebben geen klachten over ’t Groene Sticht. Ooms 
organiseerde na de oplevering ooit één bijeenkomst, om ervaringen over en met de buurt te 
delen. Een tweede is nooit meer nodig geweest. “De omgeving was al snel tevreden. En dat is 
nog steeds zo.” 
 

Het blijft wel zoeken hoe de mensen die hier tijdelijk 
wonen en de mensen die hier vast wonen, elkaar 
vinden. “Het idee is dat je als buurtbewoners een 
beetje met elkaar verkeert,” zegt Ooms. “Maar op 
afspraak bij elkaar op de koffie gaan was wat 
ongemakkelijk. Gezamenlijke activiteiten blijken veel 
beter te werken, en leiden wel tot onderlinge 
contacten. We hebben in de voorbije jaren allerlei 
culturele pleinen georganiseerd en elk jaar de 
Koningsdag voor de hele wijk.”  
 

‘Samen aan activiteiten deelnemen werkt veel beter  
dan wat geforceerd met elkaar koffie drinken.’ 

 
Financiën 
’t Groene Sticht is eigenaar van de boerderij, de mestsilo, het woonhuis en het winkelpand van 
Emmaus. Uit de huuropbrengsten kan onder meer het salaris van Ooms worden betaald, die 
twee dagen per week coördinator is in het buurtje. Emmaus is financieel geheel 
zelfvoorzienend. Het restaurant en de meubelwerkplaats krijgen een bijdrage voor de 
begeleiding van de cliënten die er werken, maar draaien verder op commerciële basis. De 
veranderde financieringsstroom door de Wet langdurige zorg heeft wel gevolgen voor de 
begeleidingskosten van Reinaerde. En door de nieuwe eisen vanuit de Wmo komen er nu bij 
NOiZ gasten met zwaardere problematiek dan voorheen.  
 
Bedreigingen? 

Ooms voorziet voor ’t Groene Sticht een stabiele 
toekomst. Als Reinaerde de begeleiding van de 
restaurantmedewerkers niet meer zou kunnen 
betalen, moet de stichting zorgen dat er in het pand 
horeca blijft. Het loopt nu goed, zegt Ooms: “Bij 
Reinaerde zijn ze er trots op. Bij de meubelwerkplaats 
zijn de inkomsten onzekerder.” Van de Kloet vindt het 
jammer dat jonge mensen uit de sociale 
huurwoningen wegtrekken als ze eenmaal kinderen 
krijgen. Jonge gezinnen zijn in de praktijk het meest 
betrokken bij hun woonomgeving. De Woonvereniging zoekt nu naar activiteiten om de cohesie 
in het buurtje te versterken, zegt hij. “Het sociale leven vraagt onderhoud. Als we niks meer 
zouden doen, zou het indutten. We moeten het met elkaar levend houden.”  
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Tips om zelf een ‘Groene Sticht’ op te zetten: 

 Zoek bij het opzetten van een project als ’t Groene Sticht ook naar voordelen  
voor de wijk. 

 Blijf actief werken aan de sociale samenhang in de buurt. 

 Gezamenlijke activiteiten hebben meer effect dan vrijblijvend koffie drinken.  
 
 

 
Bezoek voor meer informatie www.groenesticht.nl.  
 
Februari 2016, Veronique Huijbregts  

http://www.groenesticht.nl/
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Aflevering 4: 
In BaLaDe liggen de kansen voor het oprapen 
 
In 2010 opende BaLaDe de deuren: een modern, 
multifunctioneel werk-, leer-, zorg- en welzijnscentrum 
van woningcorporatie Casade. Het gebouw ligt op het 
kruispunt van de wijken Baardwijk (Ba), Laageinde (La) 
en De Hoef (De) in Waalwijk. Cliënten van RIBW 
Brabant en Prisma wonen er naast zelfstandig wonende 
ouderen. Je vindt er kinderopvang, een basisschool en 
een dependance van ROC Tilburg. Een van de vleugels 
huisvest een groot aantal organisaties op het terrein 
van zorg en welzijn. Sinds najaar 2015 vormt De 
Kansenfabriek, een project om mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden, een 
verbindende schakel tussen iedereen en alles in huis en in de wijk.  
 
 
 
BaLaDe, alleen al deze naam op de gevel stemt vrolijk. Binnen wordt dat gevoel nog versterkt: 
alles oogt licht, fris, ruim en speels. Op veel plaatsen zijn zithoeken ingericht met oud meubilair 
dat is omgetoverd in kleurrijke stoelen, tafels en banken. RIBW-begeleidster Elly van Lier neemt 
me mee naar het restaurant. Het is er een drukte van belang. Bij het winkeltje waar cliënten 
van Prisma hun eigen producten verkopen, staat de deur wagenwijd open. “Er is hier altijd wat 
te doen”, zegt Van Lier. “Koren komen oefenen en optreden, we vieren hier carnaval, de 
kaartclub en de viltclub, ze kunnen hier allemaal terecht.”  

  
Win-win 
Het RIBW Brabant is een van de vele organisaties voor zorg 
en welzijn die in BaLaDe ruimtes huurt. De cliënten wonen 
verspreid door het gebouw en in de omringende wijken, 
net als de bewoners van Prisma, organisatie voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Het RIBW en Prisma 
werken op allerlei punten samen. Ze delen de ruimte waar 
gekookt en gegeten wordt en organiseren samen feesten. 
De bewoners drinken koffie met elkaar en het RIBW kan 
gebruikmaken van de slaapwachten van Prisma.  

  
Van Lier vindt dat een groot voordeel van zo’n gebouw: het 

contact tussen bewoners onderling en met andere organisaties. “Alles en iedereen zit hier 
dichtbij. We kennen elkaar beter dan toen we ieder voor zich in de wijk zaten. Een nieuwe 
indicatiestelling heb je hier bijvoorbeeld snel geregeld.” Die nabijheid stimuleert uitwisseling. 
Mensen van het RIBW doen in het gebouw werkervaring op. Een cliënt van Van Lier hielp 
bijvoorbeeld lange tijd bij de basisschool die ook in het gebouw zit. Dankzij dat werk steeg zijn 
gevoel van eigenwaarde en de school had profijt van zijn inzet. Andere bewoners helpen waar 
nodig mensen van Prisma, bijvoorbeeld met eten en koffie drinken.  
 

BaLaDe is een laagdrempelige ontmoetings-  
en activiteitenplek voor iedereen. 

 

Multifunctioneel werk-, leer-, zorg-  
en welzijnscentrum 
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Mensen kunnen de ruimte nu huren  
en er feestjes vieren. 

 

Burendag 
Als Van Lier één nadeel moet opnoemen van ‘alles onder een dak’, dan is het dat mensen van 
buiten het gebouw vaak als een ‘instelling’ ervaren. Een plek waar je bij voorkeur niet moet 
wezen. BaLaDe doet daarom zijn best de wijkbewoners zoveel mogelijk over de drempel te 
lokken. “We hebben laatst een Burendag georganiseerd. Iedereen kon komen kijken. De 
mensen hadden geen idee wat hier allemaal gebeurt. Met zo’n dag stimuleer je de 
betrokkenheid en de herkenning in de omgeving.” 
 
Tijdens de rondleiding door het gebouw gaan we langs bij Patricia, die een RIBW-woning heeft 
in BaLaDe. Haar hond begroet ons bij binnenkomst. Ja, een huisdier mag, met duidelijke 
afspraken, zegt Patricia. Zij woont vanaf de opening in het complex. Het is een rustige 
omgeving, veel rustiger dan waar ze voorheen woonde, vertelt ze. Maar alleen voelt ze zich er 
niet, want de bewoners hebben veel contact met elkaar. Als ze wil kletsen loopt ze even naar 
beneden. Dat ze de begeleiding soms meerdere keren per dag tegenkomt, geeft haar een 
vertrouwd gevoel. In BaLaDe is ze dik tevreden. 
 

‘De verschillen tussen vrijwilligers, professionals en  
cliënten zie je hier wegvallen.’ 

 
Pr noodzaak 
Van Lier brengt me naar Lore Knulst, locatiemanager van 
De Kansenfabriek. Deze P&O-manager begon een paar 
jaar geleden als vrijwilliger in BaLaDe. Haar eerste klus: 
bekendheid geven aan wat het gebouw allemaal te 
bieden heeft. Want dat was maar bij weinig mensen 
bekend. Ze deed het vol verve, met een artikelenreeks in 
een Waalwijkse krant. En ze creëerde zo haar eigen kans, 
want hierna werd ze al snel gevraagd om actiever te 
worden bij BaLaDe. Ze begon met de receptie ‘aan te 
sturen’. Ze zorgde ook dat de kwijnende kantine in het 
gebouw veranderde in een levendige ontmoetingsruimte 
en een restaurant met lekker eten. Mensen kunnen de ruimte nu huren en er feestjes vieren. In 
de bediening werken mensen van Prisma, onder begeleiding van professionals. 
 
De volgende stap was het ontwikkelen van De Kansenfabriek, voor mensen ‘met een afstand 
tot de arbeidsmarkt’, zoals Knulst het noemt. “Wij creëren kansen, zij kunnen die pakken”, legt 
ze de naam uit. Een kans begint meestal met een leerwerkplek bij de receptie, de winkel, in de 
horeca of bij de wasserij die ook in het gebouw zit. Iedereen krijgt begeleiding op de werkplek 
van een professionele begeleider. Want, zegt Knulst, het zijn allemaal kwetsbare mensen, met 
de nodige beperkingen. Die moet je niet aan hun lot overlaten. 
 
Reuring 
Knulst zelf heeft aan het coördinatiewerk bij De Kansenfabriek inmiddels een meer dan volle 
baan. Haar loon komt uit de inkomsten van verhuur van ruimtes voor vergaderingen en avond- 
en weekendactiviteiten, zoals workshops en lezingen. In BaLaDe wil ze een laagdrempelige 
ontmoetings- en activiteitenplek creëren voor iedereen in de omringende wijken. Of ze er nu 
willen kaarten of handwerken, zolang ze een consumptie nemen kunnen ze rustig in het 
restaurant komen zitten. “Alles kan hier. Ik wil reuring hebben”, zegt Knulst.  
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Knulst zelf ziet overal kansen en blijft bouwen aan verbindingen. Bij elke organisatie in het 
pand, en soms ook in de wijken eromheen, ziet ze wel mogelijkheden leerwerkplekken te 
creëren. Daar maakt ze dan werk van. Ook werkt ze aan verdere professionalisering. Zo hebben 
alle veertig medewerkers (professionals, cliënten en vrijwilligers) inmiddels duidelijk 
herkenbare kleding met een geborduurd logo van De Kansenfabriek: een fabriekje met een 
rokende schoorsteen.  
 
Instroom versus uitstroom 
Vooralsnog is De Kansenfabriek een pilot, tot 1 juli van dit 
jaar. Maar de vooruitzichten zijn gunstig. Knulst puzzelt 
nu met haar kernteam op bedrijfskundige vraagstukken 
als de terugverdiencapaciteit van de professionals. Ook 
de vraag hoe ze er voor kan zorgen dat uitstroom vanuit 
de leerwerkplekken in evenwicht blijft met de instroom, 
houdt haar bezig. Bij de instroom hoort een serieuze 
selectie. “Cliënten die niet gemotiveerd genoeg zijn, 
wijzen we af. Ze kríjgen geen kans, maar moeten ’m 
pákken.” Mensen mogen maximaal twee jaar op een 
leerwerkplek blijven, want anders stagneert het proces, 
vertelt ze. Er zijn al drie mensen die gaan uitstromen.  
 
Ook van de professionals vraagt ze de juiste pioniersgeest. “Je moet er keihard tegenaan.” Het 
werkt goed. De beroepskrachten brengen hun eigen netwerk mee, dat weer helpt bij de 
uitstroom van de mensen vanuit leerwerkplekken. De Kansenfabriek en BaLaDe hebben zo veel 
te bieden, benadrukt ze. “Het is mooi om mee te maken hoe de verschillen tussen vrijwilligers, 
professionals en cliënten wegvallen. Mensen hebben oog voor elkaar en geduld met elkaar. Ze 
gaan respectvol met elkaar om. Het gevoel is er, ik zou het alleen nóg meer willen uitstralen.” 
 

 

Tips: 

 Laat wijkbewoners met informatie en bijeenkomsten zien wat er in je complex gebeurt. 

 Bied wijkbewoners ruimte voor het organiseren van sociale activiteiten.  

 Zorg voor interactie en verbindingen tussen huurders in het gebouw.  
 

 
Bezoek voor meer informatie www.balade.nl.  
 
Februari 2016, Veronique Huijbregts 
 

 
 
  

“Het is mooi om mee te maken hoe de 
verschillen tussen vrijwilligers, professionals  

en cliënten hier wegvallen.” 

 

http://balade.nl/
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Aflevering 5: 
‘We zijn hier van het mogelijk maken’ 
 

In de Arnhemse wijk Malburgen liggen pal 
naast elkaar het Bruishuis en Akker71. Beide 
voormalige verzorgingshuizen zijn eigendom 
van woningcorporatie Volkshuisvesting. Ze zijn 
te typeren als ‘ontmoetingsplekken+++’ voor de 
wijk. Want het gebouw van Akker71 biedt naast 
woonruimte voor sociaal kwetsbare groepen 
onder meer werkplekken voor ondernemers, 
een leerwerkinstelling en een restaurant met 
ontmoetingsruimte. Alles draait er om 
gezondheid, wellness en ontmoeten. 
 
 
 
Akker71 wil een vindplaats zijn voor iedereen die een duwtje nodig heeft om een stap verder te 
komen. Frank is een voorbeeld van zo iemand. Hij is sinds anderhalf jaar bij Akker71 
gedetacheerd vanuit Presikhaaf, een sociaal werkbedrijf, en doet er de onderhoudsklussen. Hij 
werkt zelfstandig, in een levendige omgeving, zonder een al te strak werkritme. Dat past prima 
bij hem, vertelt hij. Jo Peters, die vanuit Volkshuisvesting de werkplaats coördineert, begeleidt 
hem in het leerwerktraject. 
 
Eigen kracht 
Het is zijn redding dat hij hier terecht kon, vertelt Frank. Bij Presikhaaf kreeg hij zijn gedrag niet 
goed in de hand. Het minste of geringste schoot hem in het verkeerde keelgat. Peters gaf hem 
op het werk de nodige ruimte en hielp hem thuis orde op zaken te stellen. “Werk en thuis zijn 
niet altijd te scheiden”, verklaart Peters. “Je moet kijken wat er achter iemands lastige gedrag 
schuilt, op zoek gaan naar het echte probleem.” Frank heeft hij gaandeweg ‘in zijn eigen kracht 
gezet’, al hebben ook een jobcoach en een psycholoog daaraan bijgedragen. Binnenkort 
vertrekt Frank naar een andere baan. Hij heeft er zin in. 
 
Een plek voor iedereen 
Frank is niet de enige die steun vindt bij Akker71. Dat maakt de rondleiding van Peters duidelijk. 
Van het restaurant en de ontmoetingsruimte met kinderzwerfboekenkast gaat het naar de 
keuken, langs de receptie naar de gang met ondernemers. Daar huren onder meer een 
acupuncturist, een mensendieckpraktijk, een beweegcentrum, en een praktijk voor 
ouderbegeleiding een ruimte. Ook is er een gemeentemedewerker gehuisvest, die mensen naar 
werk kan begeleiden. Langs de werkplaats klimmen we de trappen op, naar de zeven 
verdiepingen die beschikbaar zijn voor tijdelijke of langdurige huisvesting van mensen in een 
kwetsbare positie. De diversiteit is groot: mensen met chronische psychiatrische klachten, 
jongeren die tijdelijk begeleid wonen, Turkse ouderen, mensen in scheiding, vrouwen die 
opvang nodig hebben na huiselijk geweld, en statushouders. Allemaal hebben ze hun eigen 
veilige plek, en kunnen ze gebruikmaken van de vele mogelijkheden in het pand. Zoals een 
betaalbare maaltijd in het restaurant, beschikbare computers en de ontmoetingsruimte. 
Vrouwen kunnen zich kosteloos laten coachen door de vrouwelijke coaches van Bep & Fatima.  

http://www.akker71.nl/
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Thema gezondheid  
Akker71 heette tot 2013 Akkerwinde. Het leegstaande verzorgingshuis zou volgens de plannen 
plaatsmaken voor nieuwbouw. Dat ging niet door vanwege de crisis, vertelt overall coördinator 
bij Volkshuisvesting Christel Hoogland. Besloten werd het pand nog vijftien jaar te laten staan. 
Bij het aanpalende Bruishuis had Volkshuisvesting inmiddels positieve ervaringen opgedaan 
met de combinatie wonen, werken, leren en zorg.  
 
Uit verkennende besprekingen met de gemeente en een bewonerscommissie ontstond een 
duidelijk beeld van wat de wijk en de stad nodig hadden. Op basis daarvan zijn de thema’s 
gezondheid, wellness en ontmoeting gekozen. Hoogland: “We willen bijdragen aan de vitaliteit 
van de wijk en mensen een stap verder brengen. Het is onze bedoeling dat mensen zelfstandig 
hun toekomst gaan invullen, maar wij bieden de ingrediënten om dat op een goede manier te 
doen. Dit doen we samen met de zorgorganisaties en het brede aanbod hier, en het netwerk in 
de wijk.” 
 
Uitgesproken visie 
In Akker71 wordt niet alleen met thema’s, maar ook met een duidelijke visie gewerkt. ‘Welkom’ 
staat als waarde voorop. “Iedereen moet zich hier welkom voelen. Die gastvrijheid willen we 
echt uitstralen”, zegt Hoogland. Een kleurrijke en verzorgde entree nodigt uit om binnen een 
kijkje te nemen.  
 
Nog twee uitgangspunten van Akker71 zijn ‘het kan wél’, en ‘halen én brengen’. Hoogland: “Als 
mensen hier iets willen opzetten, organiseren of veranderen, zeggen we nooit ‘ja maar’, of 
‘nee, want’ maar altijd ‘ja, en’. We zijn hier van het mogelijk maken.” Behalve dat ondernemers 
moeten passen bij de thema’s gezondheid en ontmoeting, gaat de corporatie met hen in 
gesprek over ‘halen en brengen’. “Je moet willen meewerken om het aanbod hier te vergroten 
en het concept van Akker71 omarmen. Dat is een voorwaarde.” 
 
Die benadering werkt, vertelt Hoogland. Zo ontwikkelden vier ondernemers ‘Time out’, 
workshops gericht op een adempauze. Bewoners uit de wijk en huurders kunnen de workshops 
voor klein bedrag volgen. “En voor de kerstmarkt hier hebben we nauwelijks wat hoeven doen. 
Die zelfwerkzaamheid willen we verder versterken.” 
 
Eigen team  
Bij het aanpalende Bruishuis heeft Volkshuisvesting het beheer inmiddels overgedragen aan 
een bewonersbedrijf van mensen uit de wijk. Bij Akker71 werkt de corporatie nog met een 
eigen team, met Peters als coördinator van het pand en Hoogland voor de overall coördinatie. 
Met geld uit de huurinkomsten zet Volkshuisvesting een huismeester in, naast schoonmakers 
en medewerkers voor de receptie. “Zo’n complex kan niet zonder een huismeester en 
schoonmakers”, legt Hoogland uit. “Die hebben we op andere complexen ook. Alle mensen die 
hier huren, horen tot onze primaire doelgroep. Als corporatie mogen we bovendien bijdragen 
aan wijkfuncties zoals ontmoetingscentra.” Van de schoonmaak en de receptie zijn ook 
leerwerkplekken gemaakt. 
 

‘We kunnen mensen helpen een stap verder te zetten.’ 
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Dynamisch ontwikkelen 
In het pand is dynamiek ontstaan en die ontwikkeling blijft doorgaan. De grootste zorgpartijen 
in huis willen gaan verkennen hoe ze hun aanbod op punten kunnen bundelen, om meer te 
betekenen voor meer mensen. “Iedereen die hier woont of binnenkomt moet gehoord worden 
en gebruik kunnen maken van wat het gebouw te bieden heeft. Er zit nog zo’n vraag in de wijk”, 
zegt Hoogland. “Als we het anders organiseren kunnen we mensen helpen een stap verder te 
zetten. Het is een grote uitdaging om dat te regelen. In feite gaat het om het ‘ontschotten’ van 
de zorg. We willen graag als pilot fungeren. We gaan het niet allemaal zelf doen, maar willen 
het netwerk in de wijk kunnen inzetten. Bijvoorbeeld door mensen met het sociaal wijkteam in 
contact te brengen. Dat team vergadert nu soms ook al hier.” 
 
Kwetsbare bewoner 
Hoogland wil nog veel meer uitwisseling tussen Akker71 en de wijk bewerkstelligen. 
Bijvoorbeeld door ruimtes te verhuren voor groepsactiviteiten. “Het moet hier een vindplaats 
worden voor ons en voor het sociale wijkteam. Met het RIBW organiseren we nu Buurtcirkels, 
een netwerk voor mensen met een (leer)beperking die zelfstandig in de wijk wonen. Die 
hebben een plek nodig waar ze naartoe kunnen en dat kan Akker71 zijn. Die functie willen we 
steeds meer vervullen. In huis kunnen we nog meer samen doen. Onderlinge samenwerking en 
gebruikmaken van elkaars aanbod: dat zijn de uitdagingen.” 
 
 
Tips  

 Creëer draagvlak door partijen van meet af aan te betrekken bij de invulling van je 
project. 

 Ga uit van ‘halen én brengen’. 

 Delegeer taken in de uitvoering, zodat je gezamenlijke verantwoordelijkheid hebt. 

 Houd in de gaten of de groepen die je bij elkaar brengt, samengaan.  

 Houd toezicht op het reilen en zeilen en grijp tijdig in als dingen die niet goed lopen. 

 Spreek elkaar aan en wees helder in wat wel en niet kan. 
 
 

Bezoek voor meer informatie www.akker71.nl. 
 
Februari 2016, Veronique Huijbregts 
 

http://www.akker71.nl/

