
Corona daagde iedereen uit om extra creatief 
te zijn. Samen met Tom van Vliet (ZOwonen) 
en Bart Temme (Kwartiermaker) blikken we 
terug op alle bijzondere projecten en acties 
die ontstonden in Geleen-Zuid.

Wijk In TraNSITie WerkEn BIJ 
ZOwonen gelooft in kansgelijkheid. Voor haar 
bewoners én voor haar medewerkers. Hoe 
dat terugkomt in ons HR-beleid? Onze HR 
adviseur Céline van den Hout aan het woord.

MensKRacht
Kracht In Zorg (KIZ) en ZOwonen sloegen 
de handen ineen. Sinds 2020 huurt KIZ  
18 woningen in de Van Goyenflat in Geleen-
Zuid. Lees het verhaal van Maikel, 43 jaar. Hij 
vertelt ons waarom hij zich hier thuis voelt.  
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Dit was ons jaar. Een jaar waarin Corona de 
wereld en onze dienstverlening op zijn kop zette. 
En we creatiever waren dan ooit gedacht. Van 
achter de keukentafel bouwden we aan mensen 
en kansgelijkheid. Maar waren we ook aanwezig 
in de wijk. Om iets terug te doen voor onze 
bewoners die het moeilijk hadden. Hierbij onze 
persoonlijke terugblik. De verhalen achter de 
jaarcijfers. Je leest ze in deze speciale ZO! editie.  
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Afgelopen jaar werd weer 
eens duidelijk waarom het zo 
waardevol is om te werken in 
de maatschappelijke sector. 
We hebben de kracht om met 
onze aanpak wezenlijk verschil 
te kunnen maken. Dat doen we 
bij onze bewoners, in wijken 
maar ook bij stakeholders en 
collega’s. En dat vind ik zo 
vanzelfsprekend! Juist in een 
jaar waar alles op zijn kop 
stond door een wereldwijde 
pandemie. 

VoORwOord
INHOUD

Persoonlijk voelde 2020 als een 
rit in de achtbaan vol adrenaline. 
Geen dag was hetzelfde en samen 
met ons crisisteam, pakten we de 
gevolgen van de Corona Crisis strak 
en top-down aan. We maakten 
van alle processen, tijdelijke 
noodprocessen. En daar kwamen 
bij onze teams mooie creatieve 
oplossingen uit voort, zoals online 
woningvideo’s voor woningzoekenden 
of een ‘drive in sleuteluitgifte-punt’. 
We anticipeerden op crisisscenario’s 
en ontwikkelden een draaiboek. Dat 
bleek effectief want toen Nederland 
in volledige lockdown ging, waren 
we hierop voorbereid. Ook thuis 
was het alle zeilen bijzetten. Met 
drie schoolgaande kinderen die 
thuisonderwijs kregen was het een 
flinke uitdaging voor ons allemaal. 

Financieel hebben we binnen 
de organisatie wel negatieve 
effecten van Corona gemerkt. 
Met name door het uitstel van de 
implementatie van ons nieuwe 
primaire (computer)systeem. 

Maar ook in de leegstand merkten 
we de gevolgen. Lege woningen 
die aan zorgwoningen grensden, 
werden lange tijd niet verhuurd om 
kwetsbare mensen te beschermen. 
Aan de investeringskant hebben 
we een mooi resultaat behaald. 
Ons geplande onderhoud is bijna 
helemaal uitgevoerd en er was geen 
vertraging bij onze nieuwbouw- en 
verduurzamingsprojecten. Dat vind ik 
een hele mooie prestatie.  

Ik vind het fijn dat we ondanks 
de crisis continu in verbinding 
zijn gebleven. Met elkaar en het 
werkveld, de professionals in 
de wijk. Want zij weten als geen 
ander wat er allemaal speelt. 
Hierdoor konden we echt helpen 
op wijk- maar ook op individueel 
bewonersniveau. En die steun 
was hard nodig. Naarmate het 
jaar vorderde, kwamen steeds 
meer bewoners in de financiële 
problemen. Onze financieel coaches 
stonden voor hen klaar en zochten 
naar een passende oplossing. 

Ik geloof sterk dat je mensen moet 
zien om ze echt te kunnen helpen. 
Dat doe je door het gesprek aan 
te gaan en te zoeken naar de 
vraag achter de vraag. Alleen dan 
kun je met zinvolle oplossingen 
komen. Er is geen standard aanpak 
bij ZOwonen. Maatwerk kunnen 
leveren, daar draait het om! En dat 
waarderen onze bewoners. Onze 
klanttevredenheid is afgelopen jaar 
opnieuw toegenomen. We hebben de 
telefonie in huis gehaald en kunnen 
reparatievragen van bewoners 
sneller oplossen. Ons actieplan voor 
2021 gaat hopelijk voor nog meer 
tevreden bewoners zorgen. We zijn 
blij dat we de aansluiting bij Thuis 
in Limburg hebben gerealiseerd. 
Een grote verbetering voor 
woningzoekenden en onze collega’s 
die daarbij ondersteunen. 

PersOonlijk   
  voelde 2020 
als eEN rit in 
eEn AchtbaAn 
  vol adreNAline 

Ondanks Corona kijk ik toch met 
een positief en trots gevoel terug 
op 2020. De wereld viel even stil, 
maar we zijn samen met collega’s 
in beweging gebleven. We hebben 
ons allemaal ongelooflijk ingezet, 
waardoor we ook afgelopen jaar het 
positieve verschil hebben gemaakt. 
Ik heb respect voor iedereen die 
zo hard heeft gewerkt. Want het 
was niet gemakkelijk, dat is zeker. 
Maar het heeft ons ook krachtiger 
gemaakt. Bij deze wil ik dan ook 
graag iedereen bedanken. Ik hoop 
dat we elkaar allemaal snel weer op 
kantoor en in levenden lijve kunnen 
zien.
 
Hartelijke groet,
Janine Godderij

8
Hoe dienstverlening zich in 2020 ontwikkelde?
Met Met onze collega’s Jolanda, Ron, Charon en Nicole 
bespreken we het jaar waarin alles anders was dan  
gepland en we onze bewoners toch van dienst bleven.
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Medewerkers in hun kracht: 3 interviews met 
(ex)medewerkers van ZOwonen. Waar komen ze 
vandaan en welke kansen hebben ze bij ZOwonen 
gekregen die hen geholpen hebben om te staan 
waar ze nu zijn?

In Sittard sloopten we in de eerste hoogbouwflat.
Collega Ine weet als geen ander hoe ingrijpend dit 
proces voor sommige bewoners kan zijn. Samen 
staan we stil bij de sloop van de Eisenhowerflat 
blok 3. Hoe heeft ZOwonen meegewerkt aan de 
nieuwe huisvesting van 120 gezinnen/bewoners? 
Welke bewonersverhalen zijn haar bijgebleven?
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19

Afgelopen jaar werd er flink geïnvesteerd in de
leefbaarheid van wijken zoals in Geleen-Zuid. Dat 
konden we niet allen. Corona daagde iedereen uit om 
extra creatief te zijn en vooral de handen in mekaar 
te slaan. en soms een stapje extra te zetten.

Hoe ontwikkelde de woonruimteverdeling in 
2020? En wat betekende dat voor onze bewoners 
en woningzoekenden? Samen met ZOwonen 
collega’s Mandy en Pascal blikken we terug op 
een bewogen jaar. 

Nicole Weijers werkt ruim drie 
jaar als directeur Wonen Welzijn 
bij Daelzicht. Nicole blikt terug 
en vooruit op de samenwerking 
met ZOwonen. Bij Daelzicht is 
ze verantwoordelijk voor al het 
vastgoed, het beheer en de zorg 
die gefinancierd wordt vanuit de 
gemeente. 
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“Mijn man Piet en ik woonden vanaf 
januari 1973 tot en met 2018 in de 
Eisenhowerflat. Ruim 43 jaar! We 
waren 30 toen we in onze nieuwe 
woning trokken. In de eerste jaren 
woonden er vooral Amerikaanse 
soldaten die in de buurt waren 
gestationeerd, maar toen die 
langzaam weggingen kwamen er 
steeds meer Nederlandse bewoners 
bij in de flat”, vertelt Joke.

Piet vult aan: “Het is altijd een 
komen en gaan van mensen 
geweest. Het verloop van de 
Eisenhower was groot. We hebben 
zoveel verschillende buren gehad 
in al die jaren. De flat was eigenlijk 
tot aan 2018 vol bezet.” Joke: “We 
hebben echt prettig gewoond in de 
flat. Doordat we op de tweede etage 
zaten, had je ook snel contact met 
de straat. We konden alles goed zien 
en het was een sociaal gebeuren 
op straat. We hadden vrienden in 
de buurt via werk en we kwamen 
vaak samen op het plein. Echt een 
gezellige buurt was het!”

Of de flat en de wijk erg veranderd 
zijn in 43 jaar?
“Nou dat valt wel mee, zeggen Joke 
en Piet in koor. We hebben altijd 
bewust contact gemaakt met onze 
buren en de mensen die je op straat 
tegenkomt. Dat vinden we belangrijk. 
Dat sociale contact. Het klopt dat 
er ook bewoners zijn die liever 
anoniem blijven, of minder sociaal 
zijn, maar dat is toch normaal. In 
de wijk waren we vaak buiten. Dan 
gingen we gezellig met wat vrienden 
op het plein zitten. Maar er waren 
ook tijden dat het sociale contact in 
de buurt weer wat minder was. Toen 
werd de wijk wat asocialer en was er 
wat meer overlast op straat.”

Piet en Joke Slaats, beiden  
78 jaar, woonden meer dan  
43 jaar in de Eisenhower flat 3 
in Sittard. We kijken samen terug 
op die periode tot aan de sloop van 
de flat. Hoe was het om daar te 
wonen en hoe hebben ze de wijk 
zien veranderen? 

Een nieuw thuis
 

na 43 jaar iN d
e 

Eisenhowerflat

Een heel
nieuw 
hoofdstuk

Piet en Joke Slaats moesten verhuizen nadat ze 43 jaar  
    in de Eisenhowerflat woonden. Hoe hebben ze dat beleefd?  
En welke uitdagingen had ZOwonen medewerker Ine Aerts 
tijdens de sloop en de verhuizing van 120 bewoners?

De laatste jaren van de flat, toen 
de vaste bewoners er wegtrokken, 
verslechterde de flat zichtbaar. 
Dat wilden Joke en Piet niet meer 
meemaken en daarom gingen 
ze gelijk in op het aanbod voor 
een nieuwe woning. Gelukkig 
hadden we eerste keuze voor een 
nieuwe woning en hebben we de 
verloedering van de flat niet meer 
meegemaakt.”

Hoe was het om te moeten 
verhuizen?
“Het verhuisproces verliep prettig 
en het was goed geregeld door 
ZOwonen. Zowel financieel, alle 
onkosten werden vergoed door de 
verhuiskostenvergoeding, maar ook 
qua medewerking. Als we vragen 
hadden of een huis wilden bekijken, 
stond Ine Aerts voor ons klaar. Nadat 
we 4 of 5 woningen hadden gezien, 
vonden we in 2017 onze huidige 
woning. Het staat in dezelfde wijk 
als de Eisenhowerflat. Dat is heel 
prettig, we kennen hier nog best 
wat mensen en het voelt nog steeds 
vertrouwd.” 

De sloop van de flat ging Piet en 
Joke aan het hart. Het deed pijn. 
“We zijn een paar keer gaan kijken 
naar de sloop. Daar kregen we echt 
tranen van in onze ogen! Dat was 
heel erg om te zien. De Eisenhower 
en die plek is toch een heel 
groot deel van je leven belangrijk 
geweest. We hebben er altijd fijn 
gewoond. Als we niet hadden 
moeten verhuizen dan waren we er 
gebleven.”

Hoe bevalt de nieuwe woning?
“We wonen heel prettig in onze 
nieuwe woning in de Reigerstraat in 
Sittard. Piet houdt echt van de tuin. 
Lekker veel planten en bloemen, en 
met mooi weer kunnen we nu buiten 
zitten. Dat hadden we natuurlijk niet 
in de flat. In de wijk wonen ook nog 
veel oude bekenden, dus dat is heel 
fijn.”  
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We spraken ook met Ine Aerts. 
Inmiddels werkt ze al acht jaar 
bij ZOwonen en heeft in die 
jaren al behoorlijk wat bewoners 
begeleid naar een nieuwe 
woning vanwege de sloop van 
een complex. Ine weet als geen 
ander hoe ingrijpend dit proces 
voor sommige bewoners kan zijn. 
Samen staan we stil bij de sloop 
van de Eisenhowerflat blok 3. Hoe 
heeft ZOwonen meegewerkt aan 
het vinden van een nieuw thuis 
voor 120 gezinnen/bewoners? En 
welke bewonersverhalen zijn Ine 
bijgebleven?

Ine, wat houdt je werk in?
“Ik begeleid bewoners die te 
horen hebben gekregen dat hun 
woning wordt gesloopt naar 
een andere woning. Daarbij zorg 
ik dat het Sociaal Plan wordt 
uitgevoerd, zodat onder andere de 
verhuiskostenvergoedingen op tijd 
worden uitbetaald. Nadat bewoners 
via een bewonersbijeenkomst en 
per brief zijn geïnformeerd, start 
ik met de huisbezoeken. Tijdens 
een huisbezoek haal ik niet alleen 
informatie op, maar geef ik ook 
uitleg over wat er allemaal komt 
kijken bij een verhuizing. En luister 
ik goed naar behoeftes en vragen. Ik 
probeer echt verbinding te maken.”

Hoe reageren bewoners als ze horen 
dat hun woning wordt gesloopt?
“Een deel van de bewoners staat 
open voor een verhuizing en kunnen 
dit zelf goed organiseren. Maar er 
zijn ook bewoners die niet weg 
willen, omdat ze bijvoorbeeld bang 
zijn voor het onbekende of onzeker 
zijn over de plek waar ze straks gaan 
wonen. Dat los je niet op met één 
huisbezoek. Als het nodig is, ga ik 
vaker terug en probeer maatwerk 
te leveren. Daarnaast heb ik ook de 
rol als officemanager. Ik zorg dat de 
administratie op orde is, organiseer 
bewonersbijeenkomsten, schrijf 
rapportages, schakel met collega’s 
van team Leefbaarheid als er extra 
maatwerk nodig is van bijvoorbeeld 
een woonconsulent of financieel 
coach.”

Kun je wat vertellen over de 
Eisenhowerflat?
“De Eisenhowerflat blok 3 is een van 
de vijf hoogbouwflats die in 1968 
in Limbrichterveld zijn gebouwd. 
De flat was ongeveer 50 jaar oud. 
Door de matige onderhoudsstaat, de 
bevolkingskrimp in de Westelijke-
Mijnstreek en de ligging van dit 
middelste flatgebouw van de totaal 
5 blokken, is ervoor gekozen om 
blok 3 te slopen. In de periode van 
het sloopbesluit van Blok 3, was de 
renovatie van Blok 1 afgerond en van 
Blok 2 in uitvoering. 
Samen met mijn collega’s zorgden 
we ervoor dat alle 120 bewoners 
uit de Eisenhowerflat blok 3 een 
nieuw thuis vonden. Daarna werd 
het gebouw overgedragen aan de 
collega’s van team Ontwikkeling 
en Planmatig Onderhoud. Onze 
projectopzichter Thomas Starmans 
heeft vervolgens de fysieke sloop 
begeleidt richting aannemer.”

Hoe verliep de verhuizing van 
bewoners? 
“Vanaf de start van het Sociaal Plan 
kwam er een hele verhuisbeweging 
op gang. De eerste twee jaar merk 
je echt dat de bereidheid om te 
verhuizen bij de bewoners groot 
is. Zeker bij de bewoners die geen 
binding hebben met de wijk en 
dit moment zien als een kans 
om ‘wooncarrière’ te maken. De 
kans voor gezinnen met kinderen 
om in aan te komen voor een 
eengezinswoning is vanwege de 
sloop van hun woning vergroot 
door de voorrang die ze hebben bij 
het reageren. Het maakt dan niet 
uit dat hun nieuwe thuis niet in 
het Limbrichterveld ligt. Op basis 
van de uitstroomgegevens blijf je 

Limbrichterveld blijven wonen en 
dan het liefst in Eisenhower blok 1 
op een lage verdieping. Uiteindelijk 
hebben we haar in januari 2020 
toch overgehaald om een woning 
die voldeed aan haar wensen te 
accepteren. Bij wijze van hoge 
uitzondering is mevrouw intensief 
begeleid naar haar nieuwe woning. 
We hebben haar woning laten 
stofferen en regelden de verhuizing. 
Daarna ben ik nog diverse malen bij 
mevrouw op bezoek geweest omdat 
ze hard achteruitging. Helaas heeft 
ze niet lang mogen genieten van 
de nieuwe flat want in januari 2021 
kreeg ze een hersenbloeding en 
overleed drie weken later. Dat grijpt 
me aan en het contact met haar 
blijft me bij”.

Wat heb je geleerd van dit project? 
Wat neem je mee?
“Niet zo zeer geleerd, maar ik heb 
wel weer de bevestiging gekregen 
dat onze manier van werken 
effectief is. We informeren bewoners 
altijd op een veilige, prettige en 
laagdrempelige manier. En proberen 
met hen in verbinding te komen 
en blijven. Ons te verplaatsen in 
hun situatie. Zo kunnen we beter 
maatwerk leveren en samen met 
bewoners naar een vervangende 
woonruimte zoeken. Het begeleiden 
van dit soort trajecten is niet altijd 
makkelijk, zeker als mensen in de 
weerstand zitten. Maar het is ook 
een uitdaging om dat te kunnen 

 We zEgGen biNnEn
   ons team heEl 
vAak Dat wij de 
  leukste BaAn 
hebBen van het 
 bedrijF

draaien en te bouwen aan 
wederzijds vertrouwen. Ik krijg 
daar energie van, zeker als je 
achteraf terug krijgt dat bewoners 
heel blij zijn met hun nieuwe 
thuis. We zeggen binnen ons team 
heel vaak dat wij de leukste baan 
hebben van het bedrijf.”

Met welk gevoel kijk je terug?
“We hebben dit project als 
team goed afgerond, zonder de 
menselijke kant te verliezen. Tot 
het eind hebben we ons ingezet 
onder het mom, ‘wij zijn er voor 
u en helpen u graag’. En als 
bewoners blij en tevreden zijn, 
dan zijn wij dat ook. Zeker als 
bewoners een nieuw start kunnen 
maken en zich meteen thuis 
voelen in de nieuwe woning, zoals 
meneer en mevrouw Slaats. Ik 
ben trots op het feit dat we voor 
veel bewoners een nieuw thuis 
hebben gevonden in hun geliefde 
wijk. Voor vele bewoners een 
frisse start, een mooie woning 
en voor sommigen terug naar 
hun roots of een tuin voor de 
kleinkinderen. 

En als 
bewoners blij 
en tevreden 

zijn, dan zijn wij 
dat ook. 

+ tijdlijn???
Juli 2020
 
Gebouw leeg en opgeleverd 
aan aannemer i.v.m. sloop

Oktober 2016

Startnotitie

Januari 2017

Leegstandbesluit

Maart 2017
  
1e bewonersbijeen-
komst

April 2017

Sloopbesluit

Mei 2017
 
2e bewonersbijeenkomst,  
brief en informatiefolder  
aan bewoners

Juni 2017

Start Sociaal Plan

Juni-december 2017

39 verhuizingen

2018

34 verhuizingen

2019
 
26 verhuizingen

Jan -juni 2020

12 verhuizingen

wel steeds bijsturen en waar nodig 
actiever bewoners benaderen. Maar 
er is altijd een groep bewoners 
die zo lang mogelijk wil blijven 
wonen of niet meewerkt. Dat is een 
uitdaging. Ongeveer een jaar voordat 
het gebouw leeg moest zijn, heb ik 
bewoners gericht benaderd en thuis 
opgezocht om ze te overtuigen om 
toch te verhuizen. Daarbij speelde 
maatwerk en vertrouwen een grote 
rol en hebben we uiteindelijk geen 
juridische procedures hoeven te 
starten.”

Was er sentiment onder de 
bewoners? 
“In begin is er altijd wat weerstand 
onder bewoners. Het is ook geen 
fijn bericht als je hoort dat je huis 
wordt gesloopt. Maar je merkt wel 
dat bewoners naderhand altijd wel 
blij en tevreden zijn met hun nieuwe 
woning. En door de vergoedingen 
kan het ook een kans zijn op een 
nieuwe start, zeker als er sprake is 
van een geringe huurachterstand.”

Welke bewoner is je bijgebleven?
“Een mevrouw had van alle 
bewoners het langste in de 
Eisenhower flat gewoond. In 
1974 trok ze erin en is als laatste 
bewoner in mei 2020 vertrokken. 
Bij haar hebben we echt maatwerk 
geleverd want mevrouw wilde de 
eerste 2,5 jaar niets van verhuizen 
weten. Contact was erg moeizaam 
omdat niemand bij haar binnen 
mocht komen. Ze wilde per se in 



ZOwonen jaaroverzicht 2020

- 8 - - 9 -

ZOwonen jaaroverzicht 2020

Hoe ontwikkelde jullie 
dienstverlening zich in 2020?
“Vol energie begonnen we aan 
2020 om de basis van onze 
dienstverlening verder door te 
ontwikkelen”, vertelt Jolanda. “Maar 
goed we hadden nog niet met de 
ogen geknipperd en toen kwam 
Corona. Dat maakte alles anders. 
We moesten snel omdenken en 
anders gaan werken dan we gewend 
waren. Uitgaan van wat we wel 
konden doen voor onze bewoners 
en woningzoekenden. Als een 
soort maatschappelijk werker zijn 
we in eerste instantie bewoners 
gaan aanhoren. Wat speelt er? 
Waar heeft iemand nu behoefte 
aan en hoe kunnen we ondanks de  
Coronamaatregelen toch helpen?

Jolanda: “Nadat de eerste paniek 
van Corona was verdwenen, werden 
bewoners ineens heel geduldig en 
dankbaar. Dat was bijzonder om 
te zien. Er ontstond een gevoel 
van saamhorigheid. We ontvingen 
telefoontjes van mensen die ons 
bedankten dat we toch iets voor 
hen hadden betekend. Bijvoorbeeld 
door de extra activiteiten die we 
organiseerden in de wijk. Daardoor 
gingen we ook op een andere manier 
dienstverlenen. We focusten ons op 
wat we wel konden.” 

Nicole: “Collega’s in de wijk, zoals 
Charon en ik, hebben best heftige 
dingen meegemaakt bij bewoners. 
De hulpverlening kwam niet meer 
binnen, alles ging op afstand. Dat 
is toch heel anders dan een fysiek 
gesprek in de woning. Zeker bij 
bewoners met zware problematiek 
is dat lastig, want de ondersteuning 
die ze gewend waren, viel ineens 
weg, waardoor hun situaties 
verslechterden. Toch hebben we de 
meeste bewoners geholpen door 
de juiste instanties op tijd in te 
schakelen.” 

Charon: “Er was sprake van 
veel meer overlast in de wijk. 
Bijvoorbeeld meer brandstichtingen 
en hennepplantages dan in de 
jaren ervoor. Maar ook vandalisme 
of zwerfafval. Het leverde onveilige 
situaties op. Daarom hebben we al 
snel, samen met bewoners, regels 
opgesteld hoe bewoners beter met 
elkaar kunnen omgaan.”

Wat hebben jullie allemaal extra 
gedaan door Corona?
 “We waren helaas minder zichtbaar 
voor bewoners omdat we niet fysiek 
thuiskwamen”, vertelt Charon. 
Maar we wilden er wel voor ze zijn. 
Door al dat thuiszitten speelden er 
problemen zoals geluidsoverlast 
en eenzaamheid. We bedachten 
daarop leuke acties zoals ‘bewegen 
op het balkon’. Lekker dansen op 
muziek! Voor jong en oud. Dat 
hebben we breed ingezet, zowel 
bij  seniorencomplexen als bij  
hoogbouwflats. Dat was heel goed 
voor onze relatie met bewoners en 
de buurt. We konden gelukkig wat 
doen om de spanningen weg te 
nemen. Even op afstand ons gezicht 
laten zien.” 

“Een ander mooi voorbeeld is 
Geleen à la playa”, vult Nicole 
aan. Een stadsstrand tussen twee 
hoogbouwflats in Geleen-Zuid. 
Hiermee kregen bewoners toch een 
beetje een vakantiegevoel in de 
zomer en vonden we een andere 
oplossing om de problematieken 
van het wonen in een flat tijdens 
Corona een positieve draai te 
geven. Op een andere manier het  
gesprek met bewoners aan te gaan. 
Charon: “Iedere dag organiseerden 
we leuke activiteiten voor kinderen 
op het strand. Dat heeft veel tijd 
en energie gekost maar het werd 
goed gewaardeerd door bewoners. 
Ze konden even naar buiten, even 
stoom afblazen en op een positieve 
manier in contact komen met hun 
buren en medebewoners. Mede dank 
door de hulp van andere collega’s 
konden we het strand iedere dag 
weer realiseren.”  

Hoe was jullie interne 
dienstverlening?
Ron: “We hebben afgelopen 
jaar nog beter geluisterd naar 
onze bewoners. Bijvoorbeeld 
de langdurende klachten zijn 
sneller opgelost. Maar we zijn 
ook daadkrachtiger geweest naar 
aannemers om reparatieklachten op 
te lossen. Hierdoor zijn de klachten 
van bewoners afgelopen jaar 
gedaald. En we hebben daar veel 
meer grip op gekregen. Daarnaast 
is het mutatieonderhoud verandert. 
De werkvoorbereiding hebben we 
bij de aannemer gelegd, dat deden 
we eerst zelf. Hierdoor zijn we veel 
beter in staat om het gewenste 
niveau op te leveren. Daarnaast 
hebben we meer maatwerk geleverd 
dan eerdere jaren. Bijvoorbeeld door 
goed te kijken in zorgcomplexen wat 
behoeftes zijn?”  >>

Hoe ontwikkelde onze 
dienstverlening zich afgelopen 
jaar? En wat waren de gevolgen 
van de Coronamaatregelen? 
Samen met ZOwonen collega’s 
Jolanda Janissen (teamleider 
Bewoners Advies Centrum), 
Ron Steinbusch (teamleider 
Dagelijks Onderhoud), Charon 
Soetelmans (buurtbeheerder) en 
Nicole Koolen (woonconsulent), 
bespreken we het jaar waarin 
alles anders was dan gepland.

 WE heBbEn 
afgelopEn 
jAar nog BeTeR 
  geluIsterd nAar
onze BewoNeRS

DienSt-
vErleniNg   
 iN eEn jaAr 
dat alLes 
AndeRs waS

Aantal woningsluitingen 
door hennep of andere drugs

Aantal procedures voor 
zware overlastzaken

26

16 klachten

16

INGEDIEND VIA DE KLACHTENCOMMISSIE

Hiervan zijn er 5 beleidsgerelateerd, 
5 van technische aard en 6 van sociale aard. 
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>>
Nicole: “We zijn vorig jaar ook 
anders gaan samenwerken 
binnen team Leefbaarheid. 
Binnen onze overleggen of 
projecten werken we nu veel 
meer samen met huismeesters, 
buurtbeheerders, financieel 
coaches, woonconsulenten en 
gebiedscoördinatoren. Dan weet 
je beter wat er speelt bij bepaalde 
complexen en kun je uitdagingen 
integraal oppakken. Op die manier 
kunnen beschikbare woningen 
beter toewijzen en houden we 
wijken leefbaar en veilig. Dat is 
een positieve ontwikkeling die we 
dit jaar verder uitbouwen.” Charon: 
“Hierdoor krijgen we ook veel beter 
grip op bepaalde situaties. Door 
op voorhand al dingen goed uit 
te zoeken, voorkom je achteraf 
overlastmeldingen.”

Ron: “Het was moeilijk dat 
ons persoonlijke contact met 
woningzoekenden wegviel. We 
konden geen woningbezichtigingen 
meer doen en de sleuteloverdracht 
was ingewikkeld. Bij de tweede 
lockdown hebben we snel 

Eén van onze speerpunten is een minimale score van 7,5 op het 
prestatieveld Bewonersoordeel van de Aedes Benchmark. Binnen 
onze organisatie is dit door vertaald naar een KWH-meting die op 
elk onderliggend proces minimaal een 7,5 scoort. 
Hieronder een overzicht van ons bewonersoordeel in 2020.

In het voorjaar van 2020 gooide Corona aanvankelijk onze 
dienstverlening overhoop. We moesten zoeken naar alternatieve 
manieren om woningen te bezichtigen of reparaties uit te voeren. 
Uit de KWH-meting blijkt dat er in de jaarlijkse benchmark op 
twee processen (woning verlaten en woning betrekken) nog 
verbetering nodig is. Maar we zien bij de interne KWH-meting 
wel een doorlopend stijgende lijn die we moeten vasthouden. 
Onze doelstelling van 2020 over deze vier primaire processen is 
behaald, maar de hogere sectorgemiddelden dagen ons uit om in 
2021 een forse verhoging van de doelstelling te kiezen.

Interne KWH-meting 2020

 

Woning zoeken   7,6

Nieuwe woning    7,5

Huur opzeggen   7,7

Reparaties    7,9

Bewonerstevredenheid

Bewonersoordeel Aedes Benchmark 2020 

 

Woning verlaten   6,9

Woning betrekken   7,2

Reparatieproces   7,5

Dat overlast gevend gedrag is ook 
nog behoorlijk hoog en de casuïstiek 
van sommige bewoners is nog 
best zwaar. Met name bij jongeren 
onder de 23 jaar. Samen met onder 
andere het regieteam, de gemeente 
en andere netwerkpartners kunnen 
we de verbinding blijven houden. 
Voorkomen dat we de controle 
verliezen.” Charon: Ik hoop dat de 
maatregelen snel versoepelt worden 
en dat we weer volop de wijk in 
kunnen gaan.” 

En waar medewerkers mentale 
steun nodig hadden, boden we 
verschillende hulpkanalen aan.”

Wat waren de ontwikkelingen 
afgelopen jaar in 2020?
“Vanwege coronabeperkingen, 
hebben we helaas minder kunnen 
werken aan een functieboek 
met generieke profielen en de 
strategische personeelsontwikkeling. 
Deze twee onderwerpen krijgen 
dan ook extra aandacht in 2021. 
Afgelopen jaar hebben we wel 
gewerkt aan onze ambities van 
teams. Alle leidinggevenden hebben 
hun visie op ontwikkeling van hun 
team in kaart gebracht aan de hand 
van de verandermatrix van Peter 
Camp. Hierdoor is een overzichtelijk 
beeld ontstaan waar focuspunten 
liggen en wat teams kunnen doen 
om bij te dragen aan de ambities 
van ZOwonen. Daarbij zijn ook 
teamleden betrokken en worden ze 
uitgedaagd om na te denken over 
wat de ambities betekenen voor 
hun eigen rol en werkzaamheden. 
Sinds oktober zijn we gestart met de 
ZOwegwijzer, het inwerkprogramma 
voor nieuwe medewerkers dat start 
bij het eerste kennismakingsgesprek 
in het selectieproces en eindigt 
100 dagen nadat ze in dienst zijn 
gekomen. Op die manier maken wij 
nieuwe medewerkers ZOwegwijs in 
onze organisatie.”

Dat kan door de spiegel om te 
draaien. Wat zou ik zelf belangrijk 
vinden? Hoe wil je zelf geholpen 
worden? Daar zijn we mee begonnen 
en het heeft effect gehad. Daarbij 
houden we ook meer rekening met 
wat collega’s in de wijken nodig 
hebben. Wat maken onze opzichters 
en huismeesters mee en hoe kunnen 
we ze beter ondersteunen?” 

Wat zijn jullie ambities voor 2021?  
Ron: “We willen er zijn voor de 
bewoner. Door perspectief te bieden, 
kansen te creëren en maatwerk 
te leveren. Nicole: “Vanuit team 
leefbaarheid willen we zichtbaar 
blijven en dicht bij de mensen 
zijn. Corona heeft nog steeds zijn 
nasleep. 

geschakeld. In een kleine week 
stond daar een keet opgebouwd 
met een drive through voorziening 
voor sleuteloverdrachten. We 
hebben steeds gedacht vanuit de 
persoonlijke benadering, wat vindt 
de bewoner fijn? Hoe kunnen we van 
problemen kansen maken? Dat was 
de rode draad in onze aanpak.”

Hoe reageerden bewoners op jullie 
dienstverlening?
“Positief!”, zegt Ron. “We zien een 
flinke stijging in de waardering van 
bewoners.” Jolanda: “Dienstverlening 
is zijn totaliteit werd heel erg 
gewaardeerd. Maar buiten sta je 
wel met je voeten in de klei. Dat 
staat een beetje haaks op elkaar. 
We kregen blije bewoners aan de 
lijn die dankbaar waren maar we 
spraken ook ontevreden bewoners in 
de wijk.” Ron: “Onze ambitie is een 
tevredenheidsscore van 8,2. Daar 
komen we soms al aan maar het 
moet wat stabieler worden.” Jolanda 
vult aan: “We moeten ons nog meer 
verplaatsen in bewoners. 

ZOwonen stimuleert  
  medewerkers continu om 
zichzelf te ontwikkelen

Vertel eens, hoe werken jullie aan 
perspectief voor de medewerkers? 
“ZOwonen stimuleert medewerkers 
continu om zichzelf te ontwikkelen. 
Daarmee dragen we bij aan onze 
missie en creëren we waarde voor 
onze organisatie. Maar óók voor de 
medewerker en onze bewoners. 
Bij ons ben je altijd zelf aan zet, 
je managet je eigen ontwikkeling. 
ZOwonen ondersteunt en faciliteert 
waar dat kan.” 

Hoe gaat dat concreet in zijn werk?
“We kijken samen hoe we 
ambities en ontwikkelingen het 
beste kunnen aanpakken. We 
hebben een aanvullend budget 
voor de ontwikkeling van onze 
medewerkers, dus bovenop wat 
de cao biedt. Daarnaast kunnen 
medewerkers gesprekken voeren 
met een adviseur ‘Leren en 
ontwikkelen’ vanuit Corpoconnect. 
Dat zijn samenwerkende Limburgse 
woningcorporaties.”

Op welke criteria nemen jullie 
mensen aan?
“In ons vernieuwde aannamebeleid 
kijken we naar het totaalplaatje: 
opleiding, werkervaring, maar ook 
zeker de motivatie om bij ons te 
komen werken. We zijn op zoek naar 
iemand die bij onze uitgesproken 
koers past maar die zich ook thuis 
voelt bij ZOwonen. Een ontbrekende 
opleiding of te weinig werkervaring 
is voor ons minder belangrijk, daar 
kun je nog aan werken. Een sociaal-
maatschappelijke drijfveer vinden 
we veel belangrijker.”

Als HR adviseur is Céline van den Hout 
verantwoordelijk voor de begeleiding en 
ondersteuning van teamleiders. Ook neemt 
ze de werving en selectie van nieuwe 
ZOwonen medewerkers op zich. Door het 
gedwongen thuiswerken is ze na een jaar 
inmiddels expert in online vergaderen en 
sollicitatiegesprekken op afstand. Toch 
kan Céline niet wachten om naar kantoor 
te gaan en haar collega’s te zien. We 
interviewden haar over de HR-visie en het 
nieuwe aannamebeleid en kijken terug op 
het afgelopen jaar. 

Waarom hebben jullie het 
aannamebeleid veranderd? 
“We hebben niet voor niets onze 
koers veranderd in 2019. Wanneer 
je je ambities waar wil maken dan 
heb je ook medewerkers nodig die 
daaraan willen bijdragen.  Daarom 
selecteren we nu anders dan 
eerst. Daarbij dragen we hiermee 
ook bij aan kansgelijkheid op de 
arbeidsmarkt. We staren ons niet 
meer blind op de juiste opleiding 
en werkervaring. We willen mensen 
niet op voorhand uitsluiten in ons 
selectieproces alleen omdat ze niet 
het juiste papiertje op zak hebben.”

Wat is ‘ZO wirke ver hie’ 
(werkgeverschap tijdens Corona)?
“Onze prestaties afgelopen jaar 
tijdens Corona, lieten goed zien dat 
we ons werk anders kunnen doen en 
organiseren dan we gewend waren. 
We zijn slagvaardig en creatief. We 
zijn ook opnieuw de waarde van 
echte ontmoetingen en gesprekken 
gaan inzien. We zoeken elkaar 
(uiteraard veilig) op en beseffen hoe 
waardevol dat is. Want voor ons 
mensenwerk is de ander óók nodig. 
Daarom hebben we onze leidende 
principes opgesteld. Bewust geen 
reglement waarin alles vastligt, 
maar principes die veel ruimte 
bieden aan autonomie. Principes 
die ervan uitgaan dat medewerkers 
zelf de juiste keuzes kunnen maken 
op basis van hun professionaliteit. 
Afgelopen jaar faciliteerden we het 
thuiswerken door bijvoorbeeld een 
stoel of beeldscherm beschikbaar te 
stellen. 
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+ foto
Roy van Dinther, getrouwd en 
trotse vader van twee dochters, 
werkt sinds 2019 als senior-
Mutatieopzichter. Hij beoordeelt 
bewonersklachten en zorgt ervoor 
dat er actie wordt ondernomen 
om bewoners te helpen. Bij zeer 
moeilijke casussen treedt hij zelf op 
als contactpersoon voor de bewoner. 
Ik vroeg Roy om wat meer over zijn 
werkervaring te vertellen. 

Wat deed je hiervoor?
“Voordat ik bij ZOwonen begon, 
werkte ik bij een aannemersbedrijf 
als projectbegeleider van 
renovatieprojecten in de 
corporatie- en de zorgsector. 
Daarna werkte ik van 2007 tot en 
met 2019 bij Wonen Limburg in 
de functies van senior-technisch 
beheerder en senior-coördinator 
vastgoedbeheer. Daar hield ik me 
bezig met de doorontwikkeling 
van de afdeling vastgoedbeheer en 
het opzetten en begeleiden van de 
ketensamenwerking.”

Welke ervaring nam je mee naar je 
huidige baan?
“Ik ben mijn carrière als ‘stenenman’ 
gestart maar gedurende de jaren ben 
ik mij steeds meer gaan verdiepen 
in de behoeftes van een bewoner. 
Nadenken over vragen als: Wat 
vindt een bewoner belangrijk? Wat 
maakt wonen nou prettig? Vooral 
die kennis en ervaring neem ik mee 
in mijn huidige werk bij ZOwonen. 
En ik leer dagelijks nog steeds door 
gesprekken met bewoners.”

Roy van 
Dinther

Kun je iets over je werk als senior-
mutatieopzichter vertellen?
“Naast het oplossen van 
bewonersklachten, werk ik met 
collega’s aan processen rond de 
mutatie en reparatie zodat er 
uniformiteit ontstaat. Bijvoorbeeld 
het proces en de werkinstructies 
vastleggen zodat het voor iedereen 
duidelijk is. Daarnaast heb ik contact 
met onze onderhoudspartners en 
spoor ik hen aan om goed contact 
te maken met bewoners. Ook 
denk ik graag mee met technische 
oplossingen en houdt rekening met 
de gezondheid van bewoners.”

Hoe sta je echt in je kracht op je 
werk? En wanneer niet?
“Ik sta in mijn kracht als ik samen 
met mijn collega’s weer een 
succes heb behaald! Bijvoorbeeld 
een bewonersklacht heb kunnen 
oplossen. Maar ook als ik 
medewerking van collega’s krijg bij 
de verandertrajecten of juist de 
vrijheid en verantwoordelijkheid voel 
om moeilijke casussen op te lossen. 
Mijn persoonlijke ontwikkeling 
wordt tegengehouden als ik te veel 
bureaucratische handelingen moet 
uitvoeren. Dat kost ontzettend veel 
energie en geeft mij geen uitdaging.”

Wat wens je voor de toekomst in je 
werk? 
“Binnen ZOwonen óf daarbuiten wil 
ik nog meer bezig zijn met de sociale 
kant van de huisvesting en daarbij 
alle vastgoedervaring meenemen.”

bewoners en collega’s, geen onnodig 
werk doen en taken neerleggen bij 
wie ze horen. Je moet niet zomaar 
ergens aan beginnen, voordat je het 
grotere plaatje kent.” 

Hoe heeft je carrière bij ZOwonen 
je geholpen om te staan waar je nu 
bent? 
“Door mijn gesprekken met 
bewoners kan ik me steeds beter 
verplaatsen in andere mensen. 
Ik leer zonder oordeel naar 
oplossingen te zoeken. Dat is wel 
iets dat ik in mijn korte tijd bij 
ZOwonen heb geleerd. Ook heb ik 
ontdekt dat het voor veel mensen 
niet zo vanzelfsprekend is dat ze 
bijvoorbeeld prettig wonen of goed 
contact hebben met de buren. Daar 
was ik me eerst minder van bewust. 
Ik waardeer nu ook veel meer mijn 
eigen woonsituatie en dat geeft een 
extra drive om ook andere bewoners 
te helpen.”

Hoe sta je echt in je kracht op je 
werk? 
“Ik weet nog dat ik in m’n eerste 
week bij een bewoner langs moest 
die niet echt bekend stond als 
‘meegaand’. Ondanks dat ik het 
spannend vond om bij iemand aan te 
bellen, gaf ik het gesprek een eigen 
draai. Het resultaat was dat ik een 
half uur later naar buiten liep en 
mevrouw me nog na riep: ‘jong van 
mich krichse un teen!’ (‘jongeman, 
van mij krijg je een tien!’). Dat zorgde 
voor meer zelfvertrouwen en een 
grote motivatie om dit werk te doen. 
Ik sta in mijn kracht als we als Team 
Leefbaarheid met een gedeelde visie 
de wijk in gaan en zaken geregeld 
krijgen. Het mooie is dat je deze 
investering terugkrijgt van onze 
bewoners. Ze voelen zich gezien en 
gehoord.”

Dennis Evers werkt sinds september 
2020 als Buurtbeheerder bij 
ZOwonen. Met zijn team verbetert 
hij de leefbaarheid in de wijk en 
is hij het aanspreekpunt voor 
bewoners. Dennis werkte hiervoor 
20 jaar lang als lichtprogrammeur in 
de evenementenbranche. Hoe kwam 
hij bij ZOwonen terecht? En welke 
ervaring nam hij mee?

Vertel eens over je werk in de 
entertainmentbranche, wat deed je 
daar?
“Ik werkte 20 jaar als licht-
programmeur voor producties en 
events. Ik had ook een eigen bedrijf. 
Het waren leerzame jaren maar de 
lange dagen en veel van huis brak na 
17 jaar op. Ik heb toen de overstap 
gemaakt naar de groothandel als 
productmanager Licht. Helaas 
kwam er vorig jaar door Corona 
plotseling een einde aan de gehele 
evenementenbranche. Tom van Vliet 
sprak een collega van mij aan of hij 
nog iemand uit de branche kende 
die van aanpakken hield? Dat was 
ik. Zo begon voor mij het onbekende 
avontuur bij ZOwonen!”

Wat doe je als Buurtbeheerder?
“Ik ben de ogen en oren in de wijk 
en het aanspreekpunt van bewoners. 
Bij lichte overlast spreek ik 
bewoners aan en probeer dit samen 
op te lossen. Ook heb ik intensief 
contact met ketenpartners zoals, de 
gemeente, wijkteams en wijkpolitie. 
Het leukste van mijn werk is het 
contact met mensen. De bewoner 
staat voor ons altijd centraal.”

Hoe komt jouw ervaring uit de 
Entertainment nu van pas in je 
werk?
“De evenementenbranche is een 
heel geplande en gestructureerde 
business. Alles wordt volgens een 
goed doordacht plan uitgevoerd 
om het event goed te kunnen 
organiseren. Tijdens een evenement 
is het belangrijk dat iedereen 
met elkaar samenwerkt, hierdoor 
vallen aan het einde van de dag de 
puzzelstukjes in elkaar. Deze manier 
van aanpakken, neem ik mee in mijn 
werk als buurtbeheerder. Concreet 
betekent dat: korte lijntjes met 

Dennis 
Evers

Marlies Rothuizen nam begin dit 
jaar afscheid van ZOwonen en 
startte met haar nieuwe baan 
als gebiedsregisseur bij Krijtland 
Wonen. Daarvoor werkte ze 
13 jaar als hoofdagente bij de 
politie Limburg Zuid en 8 jaar 
als buurtbeheerder bij ZOwonen. 
Daar werkte ze actief samen 
met collega woonconsulenten en 
verhuurmedewerkers  en bewoners 
om wijken mooi en leefbaar te 
houden. Marlies groeide door naar 
de functie van incassoconsulente, 
de huidige financieel coach. Ik vroeg 
Marlies wanneer ze echt in haar 
kracht staat en hoe een werkgever 
haar daarbij kan ondersteunen. 

Wanneer sta jij echt in je kracht?
“Ik sta in mijn kracht doordat ik kan 
vertrouwen op mijn rugzak gevuld 
met ruime werkervaring vanuit de 
politie en bij ZOwonen. Toen ik de 
overstap naar ZOWonen maakte 
was de corporatiewereld nieuw voor 
mij. Ik heb in de jaren dat ik als 
buurtbeheerder werkte een mooi 
netwerk opgebouwd met politie, 
gemeente en zorginstellingen. Een 
heerlijke tijd waar ik alle vrijheid van 
ZOwonen kreeg om mijn werk  te 
doen. Bij Krijtland Wonen merk ik nu 
het grote voordeel mijn knowhow 
en opgebouwde netwerk van de 
corporatiewereld.”

3 interviews met 
(ex)medewerkers 
van ZOwonen.
Waar komen ze 
vandaan en welke 
kansen hebben 
ze bij ZOwonen 
gekregen die hen 
geholpen hebben 
om te staan waar 
ze nu zijn?

Marlies 
Rothuizen

Ik sta in mijn kracht doOrdat 
 ik KAn vertrouwen op 
mijN rugzak Gevuld met ruime 
WerkErvaRing vanuit de 
 politIe EN bij ZOwoNen.

Waarom groeide je bij ZOwonen 
van buurtbeheerder door naar 
incassoconsulente?
“Persoonlijk ontwikkelen doe je 
natuurlijk als eerste zelf. Maar 
het is zo belangrijk dat je direct 
leidinggevende jou prikkelt, vertelt 
waar je kwaliteiten liggen en 
meedenkt naar mogelijkheden 
binnen de organisatie. Door mijn 
teamleider ontdekte ik dat de rol 
van incassoconsulente goed bij me 
past. De dynamiek binnen deze 
functie leek me interessant omdat 
je bewoners met problemen kunt 
helpen. Ik ging redelijk mild om met 
huurachterstanden (in mijn politie 
carrière bleek ik mild en schreef 
ik te weinig bonnen) maar beet 
mij wel vast in regelingen en de 
begeleiding daarin. Ook hier bleek 
een netwerk van groot belang. Zo 
bouwde ik aan een goede relatie 
met de Kredietbank Limburg. Er 
ontstond een fijne samenwerking 
waar vooral de bewoner met een 
huurachterstand een voordeel van 
had.”

Wat doe je in je huidige werk bij 
Krijtland Wonen?
“Ik werk nu als gebiedsregisseur. 
Een mooie stap in mijn carrière 
binnen de woningcorporatie. 
Een nieuwe uitdaging waar ik 
veel zin in heb.  Samen met de 
woonconsulent, wijkbeheerder, 
opzichter en verhuurmedewerker 
zetten wij ons in voor een kwalitatief 
goed en betaalbaar woningaanbod 
met een aantrekkelijke woon- 
en leefomgeving. Ik sta dicht 
bij onze huurders en heb goede 
contacten met de stakeholders en 
ketenpartners. 
Ik krijg energie om weer met nieuwe 
collega’s nieuwe herinneringen te 
maken. Ook merk ik dat het heel 
belangrijk is om goed weg te gaan 
bij de oude werkgever. Ik heb nog 
steeds een fijn contact met mijn 
oud-collega’s”.
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Woon
ruimte
verdeling 
in 2020

Was er afgelopen jaar sprake van 
woningnood of een wooncrisis?  
“Nee”, antwoord Mandy direct. “Als 
je ons vergelijkt met de Randstad 
dan zie je daar veel langere 
wacht- en zoektijden. Bij ons is het 
acceptabel. We merken wel enige 
frictie omdat sommige doelgroepen 
bepaalde woningen bezet houden, 
bijvoorbeeld alleenstaande senioren 
die in een eengezinswoning 
wonen. Maar overall als je naar 
de portefeuille kijkt, hebben we 
voldoende woningen. Ook is het 
aanbod divers, we hebben iedere 
doelgroep kunnen bedienen met een 
passende woning vorig jaar.” Pascal 
kan dat beeld bevestigen. “In de 
Randstad krijg je gauw 600 tot 700 
reacties op een woningadvertentie, 
dat kennen we hier echt niet. Een 
hele populaire woning krijgt hier 
gemiddeld 200 tot 250 reacties. 
Woningnood zien we niet terug in 
ons oude systeem en nu ook niet in 
ons nieuwe systeem.” 

Mandy vult aan: “De komende 
jaren zetten we meer in op de 
nieuwbouw van zorg geschikte 
woningen want die vraag neemt 
steeds toe. Dus meer geschikte en 
toekomstbestendige woningen voor 
65+’ers. Op dit moment hebben 
we nog voldoende zorg geschikte 
woningen beschikbaar voor de 
huidige vraag.” 

Welke woningen zijn gewild? 
Mandy: “Appartementen voor een- 
en tweepersoonshuishoudens 
maar zeker ook eengezinswoningen 
zijn gewild. Wanneer een 
eengezinswoning vrijkomt, krijgen 
we daar ongeveer 250 reacties op. 
Dat heeft ook met de mutatiegraad 
te maken. Die is lager dan bij andere 
type woningen. Vaak blijven mensen 
langere tijd in een eengezinswoning 
zitten, zelfs als ze al 65+ zijn. 
Daarom hebben we een beleidsregel 
ontwikkeld die senioren stimuleert 
te verhuizen naar een passende 
woning tegen dezelfde huurprijs 
die ze al betaalden. Zo komen er 
meer woningen vrij voor gezinnen 
met drie of meer personen. En zo 
lossen we onder andere frictie op.” 

Pascal: “We kijken steeds beter naar 
geschikte woningen die aansluiten 
op de woonbehoeftes van bewoners. 
Een eengezinswoning met trappen 
past minder goed bij een senior, 
een appartement met een lift en 
bepaalde zorgvoorzieningen past 
dan beter.” 

Er waren kritische vragen vanuit de 
gemeente over de wachttijd voor 
een sociale huurwoning. Wat is jullie 
reactie hierop?  
Mandy: “Ten opzichte van 
Nederlandse gemiddelden is 
onze wachttijd voor een sociale 
huurwoning acceptabel. Het 
belangrijkste aspect is niet de 
wachttijd maar de zoektijd. En zelfs 
dat gaat niet altijd op. Want iemand 
die al veel jaren staat ingeschreven 
hoeft niet sneller een woning te 
vinden dan iemand die weinig 
inschrijftijd heeft opgebouwd. Dat 
komt omdat iemand wat kritischer 
is op het aanbod of specifieke 
woonwensen heeft. Pascal vult 
aan: “Het is goed om onderscheid 
te maken in woonwensen en 
wooneisen die iemand heeft. Want 
als je meer dan 20 jaar inschrijftijd 
hebt opgebouwd dan ben je 
kieskeuriger - je wijst wat vaker 
een woning af - dan iemand die 
nog niet zo lang staat ingeschreven 
maar wel urgent een woning nodig 
heeft. Dat is helemaal niet zo gek, 
dat kan ik wel begrijpen. We raden 
onze bewoners altijd aan om zich 
opnieuw in te schrijven als je een 
nieuwe woning hebt gevonden. De 
kans is groot dat je misschien over 
5 of 6 jaar weer wilt verhuizen naar 
een andere typewoning waar je dan 
voor in aanmerking wilt komen.”  

Heeft corona effect gehad op jullie 
beleid? 
Pascal: “Door de coronamaatregelen 
kwamen de bezichtigingen en 
sleuteloverdrachten in het gedrang. 
Wij maakte van dit probleem 
een kans en ontwikkelden 
een drive through, zodat onze 
woningzoekenden Corona-proof 
een sleutel kunnen ophalen. We 
zouden natuurlijk veel liever de wijk 
in gaan om een woningbezichtiging 
of sleuteloverdracht te doen. Want 
dan kun je sneller schakelen met 
bewoners en je leert ook een woning 
of wijk beter kennen. Op een ander 
moment kun je die kennis goed 
gebruiken.”  

Pascal vertelt dat er afgelopen jaar 
flink geïnvesteerd is in het contact 
met woningzoekenden. “Ken je 
kandidaat, dat is heel belangrijk 
bij de toewijzing van een woning. 
Want zo voorkom je ontevreden 
bewoners achteraf. Daarnaast 
hebben we ook geïnvesteerd in 
betere woningadvertenties, zowel 
visueel als informatief. We maken nu 
betere foto’s en video’s, beschrijven 
unieke kenmerken van de woning, 
maar delen ook ervaringen van 
vorige bewoners. Omdat we horen 
dat mensen het heel fijn vinden als 
ze online een goed beeld van een 
woning kunnen krijgen. Daar willen 
we ons echt in onderscheiden. Een 
ander voordeel is dat mijn collega’s 
het beeldmateriaal ook gebruiken in 
gesprekken met kandidaten. Je kunt 
dan gemakkelijk even zien hoe de 
woning er uitziet.” 

Jullie zijn nu aangesloten bij Thuis in 
Limburg, wat zijn de voordelen? 
Mandy: “Een van de redenen om 
bij Thuis in Limburg aangesloten 
te zijn, is omdat we in ons oude 
systeem te weinig zicht hebben op 
data vanuit de woonruimteverdeling. 
Thuis in Limburg verschaft ons meer 
informatie. Hierdoor krijgen we meer 
inzicht in vraag en aanbod in de 
woonruimteverdeling. We zijn alleen 
nog afhankelijk van de data-opbouw. 
We hebben minimaal 1 jaar aan data 
nodig willen we van representatieve 
cijfers spreken.” Pascal: “Een andere 
belangrijke reden is dat we daarmee 
onze klanten voorzien van gemak. 
Een woningzoekende hoeft zich niet 
meer bij iedere corporatie apart in 
te schrijven om inschrijftijd op te 

bouwen. Thuis in Limburg is een 
soort Funda voor huurwoningen 
in heel Limburg. Iemand hoeft 
zich nog maar een keer in te 
schrijven en kan gemakkelijk 
reageren op geschikte woningen. 
Daar voorzien we in een grote 
behoefte.”  

Zijn er nog andere verbeteringen 
rond het toewijzen? 
Mandy: “We kijken steeds beter 
of de toewijzing van een woning 
matcht met de gezinssituatie. Of 
die geslaagd is? En die aanpak 
zijn we nu echt aan het door 
ontwikkelen. Daar zetten we nu 
op in. Bijvoorbeeld, de grotere 
eengezinswoningen zijn voor 
minimaal drie of meer personen. 
Op die manier proberen we 
meer aan de voorkant te sturen 
zodat de juiste doelgroep in de 
woning komt. De zorgwoningen 
hebben we gecategoriseerd en 
we zetten nu bij de advertenties 
duidelijk erbij wat een bewoner 
kan verwachten van een woning. 
Zodat de keuze beter gemaakt 
kan worden. We gaan dit het 
komend jaar monitoren of het 
goed werkt.  
 

In 2020 was ook de 
woningmarkt volop 
in beweging. Wat 
betekende dit voor de 
woonruimteverdeling 
bij ZOwonen?  En wat 
betekende dat voor 
onze bewoners en 
woningzoekenden? 
Samen met ZOwonen 
collega’s Mandy Vrancken 
en Pascal van den 
Bogaard blikken we terug 
op een bewogen jaar.

MANDY VRANCKEN
Bij ZOwonen ben ik assetmanager, ik 
richt me op maatschappelijk presteren 
van het assetmanagement waarvan 
woonruimteverdeling een van de 
sturingselementen is. Ook was ik 
onderdeel van de projectgroep Thuis  
In Limburg.

PASCAL VAN DEN BOGAARD
Ik werk nu 2 jaar voor ZOwonen. 
Als Senior verhuurconsulent doe  
ik 2 dingen:
1) Verhuren van woningen, de 

verhuurconsulent.
2) Opstarten van nieuwe systemen: 

Dynamic Empire en integreren van 
Thuis in Limburg (nieuwe woonruimte 
verdelings systeem) daarin, hierdoor 
kwamen we erachter dat we de 
processen opnieuw hebben moeten 
vormgeven vanuit nieuwe systemen. 

Ken jE 
kaNDidAat. 
 dat is heEl 
belangrijk. 
zo voOrkom jE 
ontEvReden 
 BewoNerS 
Achteraf

Wat zijn jullie ambities voor dit jaar? 
Mandy: “We willen beter zicht krijgen 
op de verdeling van onze toewijzingen. 
Welk deel wordt gewoon regulier 
aangeboden en welk deel wordt 
bemiddeld aan welke doelgroep? 
Zodat we daar meer grip op krijgen. 
Pascal vult aan: “We willen meer 
investeren op rapportage niveau. Hoe 
kun je nou gemakkelijk gegevens uit 
onze systemen halen en combineren 
en interpreteren naar een bepaalde 
beleidsmaatregel? Dan kun je snel 
bijsturen op portefeuille niveau. Wat 
zie je? Wat valt op? Kom eens met een 
rapport. Ik ben heel benieuwd naar de 
cijfers.” 
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Kracht in Zorg en ZOwonen: 
  een gouden combinatie

Iedereen 
verdient 
gelijke 
kansen

Maikel, hoe is het om in de Van 
Goyenflat te wonen?
“Het is erg fijn om nu mijn eigen 
woning te hebben. Sinds oktober 
2020 zit ik in de mooie Van 
Goyenflat. Ik woon er zelfstandig 
en krijg hulp vanuit Kracht in Zorg. 
Bijvoorbeeld met dagbesteding, 
een gezond dag- en nachtritme 
of specifieke zorg. Mijn begeleider 
Etienne komt regelmatig bij mij thuis 
voor een kop koffie en een praatje.” 
Etienne vult aan: “Ik help Maikel 
ook om afspraken na te komen 
met instanties die hem helpen. 
We bieden hem naast huisvesting 
op verschillende leefgebieden 
ondersteuning.”

“Maikel is heel actief in de flat”, 
vertelt huismeester Ed enthousiast. 
In en rondom de flat voert hij 
verschillende werkzaamheden uit. 
Van koffie zetten voor bewoners, het 
inrichten van KIZ-woningen tot aan 
het opruimen van rommel op straat 
en het onderhoud in de binnentuin.” 
Maikel bevestigt dat, “Ja, meerdere 
keren per week prik ik met een 
stok wat rommel weg om de flat 
en omgeving schoon te houden. En 
sinds kort ben ik veel bezig met de 
mooie binnentuin. Die is afgelopen 
jaar aangelegd. Ik denk mee over dit 
prachtige stukje groen en hoop dat 
ik medebewoners kan activeren om 
ook te tuinieren. Daar wordt onze 
flat echt beter van!” 

Etienne, kun je wat meer vertellen 
over jullie samenwerking met 
ZOwonen?
“Kracht In Zorg en ZOwonen hebben 
beide hetzelfde doel, namelijk iets 
kunnen betekenen voor mensen die 
hulp nodig hebben. Dat begint bij 
een veilige basis, een thuis in een 
mooie en fijne leefomgeving. Daarbij 
vinden we het belangrijk dat onze 
kandidaten actief mee kunnen doen 
in de maatschappij. Dat hun leven 
zin heeft. Samen met ZOwonen 
kijken we hoe onze bewoners een 
steentje kunnen bijdragen aan hun 
leefomgeving.” 

Ed, wat levert de samenwerking op? 
“Als huismeester probeer ik de flat 
schoon, heel en veilig te houden. 
Samen met Kracht In Zorg kijken 
we hoe we de leefomgeving van de 
flat kunnen verbeteren.” Etienne 
vult aan: “We bespreken regelmatig 
wat er allemaal speelt in de flat 
en hoe we de flat veilig kunnen 
houden? Daar hebben we elkaar voor 
nodig.” Ed vervolgt: “We willen dat 
alle bewoners in de flat zich meer 
verantwoordelijk gaan voelen voor 
hun eigen gedrag en de omgeving. 
Dat ze respect hebben voor elkaar 
en hun eigen rommel opruimen. 
Maikel is een goed voorbeeld. Zo’n 
actieve rol zouden we ook graag bij 
onze andere bewoners zien.”

Hoe bieden jullie perspectief aan 
bewoners?
Etienne: “We bieden onze bewoners 
perspectief door ze echt te leren 
kennen. Daarom komen we ook 
bij ze thuis. We werken aan 
vertrouwen door te spreken vanuit 
ons hart en goed te luisteren 
naar behoeftes. Daaruit volgen de 
mooiste gesprekken en kun je echt 
samen werken aan perspectief. 
Bijvoorbeeld iemand met werk of 
verantwoordelijkheden weer een 
actieve rol geven in de flat of in de 
wijk.” 

Waarom is kansgelijkheid voor 
bewoners zo belangrijk?
Ed: “Ik vind het belangrijk dat ook 
mensen met een ‘rugzak’ weer terug 
kunnen keren in de maatschappij. 
Die kans moeten ze krijgen. Er zijn 
bijvoorbeeld bewoners die door 
problemen hun woning verlieten 
maar na vijf jaar toch weer terug 
mogen komen. 

Kracht In Zorg (KIZ) en ZOwonen 
sloegen de handen ineen om mensen 
die normaal minder kansen krijgen, toch 
een fijn thuis te geven. Sinds 2020 huurt 
KIZ 18 woningen in de Van Goyenflat in 
Geleen-Zuid. Maikel, 43 jaar, is een van 
de vaste KIZ-bewoners in de flat. Samen 
met zijn begeleider Etienne Wouters 
vertelt hij over hoe het is om in de flat te 
wonen. Met huismeester Ed Lubbers van 
ZOwonen spraken we over de voordelen 
van de samenwerking en de mooie 
dingen die tot nu toe zijn ontstaan in de 
flat. 

Dat noemen we het ‘tweedekans-
beleid’. Etienne haakt hierop aan: 
“Wat voor de een geldt, moet ook 
voor een ander gelden. Dat begint 
met een veilige thuisbasis en 
het bieden van perspectief. Daar 
heeft iedereen recht op.” Maikel: 
“Ik heb verschillende instanties 
meegemaakt. Daar zagen zij vooral 
mijn gedrag en de bijkomende 
problemen. Maar Kracht in Zorg ziet 
mij als persoon en begeleid me op 
een menselijke manier. Dat is fijn. 
Ik heb niet het idee dat ik met een 
casemanager, een hulpverlener of 
een begeleider te maken heb.” 

Wat wensen jullie voor de toekomst?
Etienne: “Nu het gras in de 
binnentuin van de Van Goyenflat 
begint te groeien, de bloemen 
bloeien en er kruiden en groentes 
kunnen worden gekweekt, vraagt dat 
meer aandacht en liefde. Die onze 
bewoners maar al te graag willen 
geven. Daar gaan we de komende 
tijd aan werken.” Ed vervolgt: “Met 
de bewoners proberen we nu een 
vaste groep te vormen die de 
binnentuin gaat onderhouden. Een 
ander plan is dat we samen met 
bewoners van Kracht In Zorg de 
galerijen en ramen van woningen 
gaan schoonmaken. Ook kijken we 
samen met de gemeente hoe we 
bewoners zoals Maikel, in een leer-
werktraject kunnen krijgen naar 
regulier werk.” Maikel: “Het liefst 
dan wel in de wijk Geleen-Zuid 
natuurlijk!” 

Ik vind hEt belangrijk 
dat oOk mensEn Met 
eEn 'rugzak’ weEr 
terug kunNen kerEN 
iN de mAatschaPpij



ZOwonen jaaroverzicht 2020

- 18 - - 19 -

ZOwonen jaaroverzicht 2020

Hoe verliep jullie samenwerking  
in 2020?
Brenda: “We werken prettig samen 
met ZOwonen. Ook op bestuurlijk 
niveau want je merkt dat we echt 
iets kunnen bereiken voor de 
bewoners van de gemeente. Niets 
blijft onbesproken, we werken 
heel transparant. Daardoor krijg je 
vertrouwen in elkaar. Inhoudelijk 
zie je dat lokale thema’s die bij ons 
spelen meer aandacht krijgen dan 
voorheen. En dat komt terug in de 
prestatieafspraken die we maken.”  

Janneke: “Bijvoorbeeld de afspraak 
over de energiebewustwording van 
huurders. Vorig jaar heeft ZOwonen 
de Carmelflats gerenoveerd en 
verduurzaamd in Beek. We hebben 
voor 2021 afgesproken dat we 
bewoners meer energiebewust 
willen maken. Bewoners werden 
door ons actief benaderd. Onze 
inspanningen wilden we ook toetsen. 
Hoe hebben bewoners de renovatie 
en onze adviezen ervaren? En welke 
tips kunnen ze ons nog geven? De 
uitwerking van deze afspraak is tot 
stand gekomen met de inspanning 
vanuit de eigen huurdersorganisatie. 
Dat is nou net het mooie ervan.”

Hoe intensief is jullie 
samenwerking?
Janneke: “We hebben vorig jaar een 
nieuwe opzet bedacht omdat we 
minder regionaal en meer lokaal 
gericht willen werken. Daarom 
komen we nu zo’n vijf of zes keer 
per jaar bij elkaar waarbij we ons 
richten op vier hoofdthema’s: 
Duurzaamheid, Wonen en zorg, 
Betaalbaarheid en Leefbaarheid. 
Voor elk thema zijn afgevaardigden 
van de corporatie, de gemeente en 
de huurdersbelangenorganisaties 
aanwezig. Zo krijg je mensen om 
de tafel die affiniteit en expertise 
hebben op de specifieke thema’s. 

En die samen over dezelfde 
onderwerpen gaan praten. Zo kom 
je tot betere prestatieafspraken 
en betere resultaten voor ons 
bewoners.”

Wat zijn voordelen van jullie 
samenwerking?
Janneke: “We gaan de rol van 
huurdersbelangenorganisaties veel 
groter maken. Die rol was lange 
tijd ondervertegenwoordigd bij het 
maken van prestatieafspraken. 
Dat moet gelijkwaardiger worden.” 
Brenda vult aan: “Je merkt dat 
huurdersbelangenorganisaties het 
nu gemakkelijker vinden om met 

Als beleidsadviseur 
Maatschappelijk presteren 
houdt Janneke Wolfs zich bij 
ZOwonen vooral bezig met het 
welzijn van bewoners. Hoe 
zorgen we in buurten naast 
goede huisvesting ook voor de 
maatschappelijke opgaven van 
ZOwonen? Janneke werkt sinds 
een half jaar nauw samen met 
Brenda Coenen, beleidsadviseur 
Volkshuisvesting bij de gemeente 
Beek. Samen werken ze met 
huurdersbelangenorganisaties 
aan specifieke thema’s en 
maken daarvoor concrete 
prestatieafspraken. 

de gemeente en de corporatie 
mee te discussiëren over de vier 
thema’s.” Janneke: “Dat klopt, er 
wordt veel duidelijker met elkaar 
gecommuniceerd. Geen vakjargon 
meer maar echt een eerlijk gesprek. 
Hierdoor kunnen we betere 
afspraken maken en worden onze 
bewoners goed vertegenwoordigd.”

Janneke: “Een ander voordeel 
is dat we ons nu veel beter 
verplaatsen in elkaars kaders. 
En daarin op zoek gaan naar een 
gemene deler. Bijvoorbeeld bij 
vastgoedontwikkeling kijken we 
vanuit de transformatie visie, 
vanuit de opgave van de gemeente 
en vanuit onze eigen portefeuille 
opgave. En denken na waar en 
voor welke doelgroep we moeten 
ontwikkelen? Daar wordt gewoon 
heel informeel met elkaar over 
gesproken en met durf aan gewerkt. 
Er is vertrouwen. Dat is de basis 
om met elkaar de totale opgave 
uit te voeren.” Brenda: “Ik merk 
dat we gezamenlijk voor hetzelfde 
doel staan en samen problemen 
oplossen. We hebben allemaal een 
eigen rol, maar we kijken bij wie die 
rol het beste past en hoe de andere 
partijen kunnen bijdragen? 

Janneke: “Onze samenwerking 
met gemeente Beek is een mooi 
voorbeeld van hoe het zou moeten. 
Deze pilot laat wel goed zien hoe 
het kan. We brengen bij elk thema 
in kaart welke organisaties er zijn in 
de keten en wie ingeschakeld kan 
worden op welk moment? Als je dat 
al met elkaar afspreekt dan kun je 
ook beter oplossingen vinden.”

Welke afspraken zijn er vorig jaar  
al gemaakt?
De prestatieafspraken bestaan 
uit twee documenten, vertelt 
Brenda. “Een regionaal en een 
lokaal document.” Janneke: “We 
hebben lokaal een mooie set 

van afspraken gemaakt op de 
vier thema’s en die gaan we dit 
jaar uitvoeren. Waaronder de 
energiebewustwording onder 
bewoners maar ook bijvoorbeeld 
een target voor het huisvesten 
van statushouders. Wat echt een 
uitdaging is. Het is dus essentieel 
om hele korte lijnen te houden 
tussen de gemeente en de 
corporatie om snel te schakelen en 
elkaar op de hoogte te houden.”

Blik op de toekomst: hoe kijken 
jullie naar 2021-2022?  
Brenda: “We gaan onze nieuwe 
werkvorm nog beter vormgeven. 
Zodat iedereen die erbij betrokken 
is steeds beter weet welke rol 
die heeft en zich wat vrijer gaat 
voelen. Je merkt al dat iedereen 
heel enthousiast is over de manier 
van samenwerken. Als we de 
transparantie blijven uitdragen 
en het gezamenlijke doel, dan 
gaat het alleen maar beter.” 
Janneke: “De ambitie is ook om 
stakeholders aan te laten haken. 
Dan kan ik me voorstellen dat 
de afspraken naar 2022 nog 
inhoudelijker en dynamischer 
worden. Bijvoorbeeld bij het thema 
Wonen en Zorg willen we graag 
dat er ook grote zorgpartners uit 
de regio aansluiten. Ter advies 
maar ook zodat ze weten waar 
we met elkaar aan werken. Als je 
de verbinding legt, gaan we het 
vanzelf over dezelfde onderwerpen 
hebben en komen we tot betere 
afspraken. Daar kijk ik heel erg 
naar uit.”

Vertrouwen 
als basis voor 

een goede 
samenwerking

Vertrouwen 
als basis voor 

een goede 
samenwerking

Samen 
maken we 

de wijk
Afgelopen jaar werd er 
flink geïnvesteerd in de 
leefbaarheid van wijken 
zoals in Geleen-Zuid. 
Corona daagde iedereen uit 
om extra creatief te zijn. 
Samen met Tom van Vliet 
(ZOwonen) en Bart Temme 
(Kwartiermaker) blikken 
we terug op alle bijzondere 
projecten en acties die 
ontstonden in de wijk en 
wat dit heeft betekende 
voor bewoners. Lees snel 
verder op de volgende 
pagina!
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“Onze visie op maatschappelijk 
presteren is heel breed”, vertelt 
Tom. “Dat gaat ver terug, want in 
beginsel had de corporatie ook 
al een brede taakopvatting. We 
hebben bewust gekozen om de 
mens centraal te zetten, en niet het 
vastgoed. Wat ons allemaal bindt, is 
dat heel veel mensen van ZOwonen 
op de een of andere manier 
worden gemotiveerd door kansen. 
Kansgelijkheid en kansongelijkheid. 
Als dat je vertrekpunt is, 
merk je dat je sneller anderen 
treft. Of dat nu wijkbewoners, 
vrijwilligersorganisaties of 
professionals zijn. Zo steken we ook 
in met de ontwikkeling van Geleen-
Zuid. We huisvesten lange tijd hele 
generaties die in sociale huisvesting 
zitten, die moeite hebben om te 
participeren en die zorg nodig 
hebben. We zien over-erfbare 
situaties van kansongelijkheid. Die 
maatschappelijke effecten haal je 
er niet in een generatie zomaar uit. 
Maar die trend proberen we wel te 
doorbreken. Onze ambitie is om 
deze mensen ook een gelijke kans te 
bieden.” 

Hoe komt jullie visie terug in wat 
jullie doen?
“We kijken zowel naar de mens 
maar ook breder, bijvoorbeeld 
naar groepen of wijken. Om een 
goed voorbeeld te geven, vorig 
jaar kwamen we met een meneer 
in contact via Twitter die dakloos 
was. Hij woonde in een tent in 
een natuurgebied bij Sittard. Dat 
is in onze achtertuin. Zo iemand 
willen we dan helpen. Niet met 
ingewikkelde procedures, nee, 
maar door eerst te voorzien in de 
basisbehoefte: een dak boven je 
hoofd. En dan vanuit daar verder 
kijken hoe je hem verder kan helpen. 
Dat is een goed voorbeeld van 
helpen op individueel niveau, maar 
we doen nog veel meer,” vertelt Tom.  

Bart vult aan. “Bij ZOwonen wordt 
meer dan ooit gekeken naar de 
vraag: wat is de menselijke maat 
in de projecten die we doen? En 
juist de manier waarop, dat is 
zo bijzonder en onderscheidend. 
Namelijk met een grote doses 
creativiteit worden medewerkers 
verleid tot meer ondernemerschap. 
Dat noemen we ‘creatorschap’. En 
dat is een heel belangrijk ingrediënt 
in die hele visie van ZOwonen. 
Natuurlijk staan mensen centraal 
maar de manier waarop ze worden 
geholpen, is wat me heel erg 
aanspreekt. Niet om het anders te 
doen dan andere corporaties, maar 
de wens om het beter te doen. Dat 
is echt wel cool om te zien!”

“Een mooi voorbeeld van ons 
creatorschap, zijn de wijkprojecten 
en acties in Geleen-Zuid”, vertelt 
Tom. Twee weken geleden hebben 
we 30 jongeren uit de wijk die 
het moeilijk hebben, geholpen 
om positief naar de toekomst te 
kijken. Die vraag kwam vanuit een 
zeer betrokken wijkbewoner. Al 
snel wisten we ons netwerk te 
enthousiasmeren en we haakten 
bij de wijkbewoners aan om die 
jongeren perspectief te geven. 
Hoe? Door ze letterlijk uitzicht te 
geven, boven op het dak van de Van 
Goyenflat. We lieten de jongeren 
kijken naar hun eigen wijk en 
vroegen ze om een afspraak met 
zichzelf te maken. Om die afspraak 
te bekrachtigen, mochten ze over 
de richel stappen om van de flat 
te abseilen.” Dat is wel een hele 
bijzondere manier om mensen 
perspectief te geven en ze te laten 
meedoen. Abseilen van een flat 
staat nergens in je beleidsdocument 
maar het is mega essentieel voor 
een jongere groep voor henzelf 
maar ook een signaal naar de buurt. 
Creativiteit en vrijheid zie je dus in 
dit soort acties terug.” 

Onze 
krachten-
bundeling 
in de wijken

Tom, hoe kijk je terug naar de 
investeringen van leefbaarheid in de 
wijken? 
Tom: “Onze nieuwe koers die we in 
2019 hadden bepaald, wilden we in 
2020 echt laten zien. Maar na twee 
maanden kwam Corona. Dus dat was 
even omschakelen. Hoe nu verder? 
Als ik nu terugkijk dan zie ik een 
jaar waarin we ons heel veerkrachtig 
hebben getoond. Het creatorschap, 
de vindingrijkheid en erin blijven 
geloven. Dat zit in ons dna. We 
zijn blijven verhuren, we hebben 
reparaties kunnen uitvoeren, en 
innovaties en nieuwbouwprojecten 
zijn gewoon doorgegaan. Dat vind ik 
al een hele prestatie van jewelste! 
En tegelijkertijd zijn ook in de wijken 
ondanks Corona echt wel mooie 
dingen van de grond gekomen. We 
hebben nieuwe allianties weten te 
smeden, die ook ná Corona stand 
houden.”

Tom: “We hebben echt gewerkt aan 
de leefbaarheid van de wijk. Door 
corona moesten we extra creatief 
zijn en dingen uitproberen die we 
nog niet eerder deden. Die reset 
vond ik eigenlijk wel prettig want 
het heeft veel mooie initiatieven 
opgeleverd.”

Wat zijn de plannen voor komend 
jaar?
Bart: “We werken nu hard aan de 
oplevering van de Zuidkamer, die 
is bijna klaar. En we denken na 
over de rol die de Zuidkamer moet 
gaan vervullen in de wijk. Dat doen 
we met Partners en welzijn, de 
Gemeente en ZOwonen samen. We 
denken na over een goed programma 
dat voor een groot deel van de 
wijk aantrekkelijk is. Ook weer een 
mooi voorbeeld van onze integrale 
wijkaanpak.” 

Bart: “De tuinen van Zuid was 
ook een mooi voorbeeld van 
bewonersparticipatie. Bewoners 
kozen samen kleine stukjes uit 
in de wijk die werden omgedoopt 
tot bijvoorbeeld moestuin of 
bloemenperkje. De eerste binnentuin 
was bij de Van Goyenflat. En als 
we het over de flat hebben kunnen 
we niet om het grootste icoon van 
de wijk: de muurschildering van 
Sayuri op de zijkant van de flat. Ook 
daar hebben we hetzelfde gedaan 
als bij al onze andere initiatieven. 
We hadden een artiest kunnen 
uitnodigen om de zijkant mooi te 
verfraaien, maar we kozen ervoor 
om de hele wijk erbij te betrekken. 
Samen bedachten wijkbewoners 
verbindende thema’s voor de 
muurschildering. Daarbij viel Sayuri 
als een geschenk uit de hemel en ze 
werd het icoon van de wijk. Dat is zo 
bijzonder.” 

Wanneer is bewonersparticipatie 
geslaagd?
Bart: “De participatie is veel 
belangrijker dan het eindresultaat. 
Want door mee te doen, heeft 
een bewoner iets te zeggen over 
de wijk, over de straat, over dat 
hoekje waar hij elke dag langskom. 
Eigenaarschap van de bewoners, 
trots, dat is belangrijker dan of 
iets er fraai uitziet. Maar natuurlijk 
maken we wel fraaie dingen. Bij 
alle bewonersparticipatie projecten 
zie je dat een klein deel van de 
bewoners vaak voor een groot 
effect kan zorgen. Daarom is het 
superbelangrijk om dat kleine 
groepje te blijven betrekken.” 

Tom: “Dit soort aanpakken in 
wijken zijn meerjarig. En dan moet 
je de goede balans vinden tussen 
ruimte voor gesprek én wapenfeiten 
waarmee je laat zien dat het serieus 
is. Tegelijkertijd moet je niks beloven 
dat je later niet kunt waarmaken. 
Je hebt daarvoor mensen nodig in 
het veld die dat aanvoelen. En die 
scherp blijven en realiseren waar 
het allemaal omgaat. Aan Bart heb 
je dan een hele goeie! Hij is de 
gangmaker, maar tegelijkertijd ook 
de luis in de pels op het moment 
dat we het te theoretisch benaderen. 
En dat is precies wat je nodig hebt 
in dit soort meerjarige projecten 
zoals in Geleen-Zuid.” 

Bart: “Wat ik cool vind bij dit project 
is dat er zo veel aandacht is voor de 
maatschappelijke aspecten. En dat 
die creatief ingevuld mogen worden. 
En dat daarbij een bepaalde mate 
van vrijheid en vertrouwen zit, vind 
ik supercool om te merken. Dat past 
goed bij mij. Ik leer ook veel op dit 
project en vind het gaaf om mee te 
maken. Ik kom veel enthousiaste 
mensen in de wijk tegen die allemaal 
mooie ideeën hebben en waar 
expertise en drive zit.” 

‘Wat mij verder is opgevallen, is de 
energie en het enthousiasme van 
de verschillende maatschappelijke 
organisaties in de wijk’ vervolgt Bart. 
‘Vanuit mijn rol als kwartiermaker, 
ben ik met name bezig met het 
vertalen van de uitdagingen in 
de wijk naar een ambitie die 
gedragen en gevoeld wordt door 
partners. Nou, ik kan je vertellen, 
de hoeveelheid betrokkenheid, 
expertise en enthousiasme om 
samen met bewoners en collega’s 
van andere organisaties, samen 
de schouders te zetten onder de 
uitdagingen is enorm. Daar krijg ik 
zoveel energie van?! Echt een eer 
dat ik hieraan mag werken.’

De Van Goyenflat, wat is daar 
afgelopen jaar gebeurd?
Tom: “Technisch gezien veel! 
We hebben de flat grotendeels 
geïsoleerd. Overal de glazen puien 
eruit gehaald en een nieuwe pui 
in het casco. Daardoor is het 
binnenklimaat verbeterd. En de 
uitstraling is aangepakt. De zijkanten 
zijn vrijgemaakt waardoor je de 
flat beter ziet staan. De entree is 
opgefraaid en de huismeester is 
naar de voorkant verhuisd. Er is nu 
ook een plek die kan gaan dienen als 
ontmoetingsruimte voor bewoners. 
Maar ons nevendoelstelling was 
te werken aan de leefbaarheid. 
Veiligheid is daarvoor een basis. 
Op iedere verdieping hangt 
nu een camera. We wilden er 
natuurlijk geen fort van maken met 
camerabewaking, dus zijn opzoek 
gegaan naar een goede balans. Door 
achter iedere voordeur te komen 
tijdens de renovatie, is het nodige 
uitgepraat en opgelost.”

Bart: “Wat zeer prettig is om 
te merken, en dat hoor ik ook 
van bewoners, is dat de pui bij 
binnenkomst behoorlijk open is. 
Veel meer licht. Bij binnenkomst 
zie je het grote scherm met 
de camerabeelden achter de 
huismeesterruimte. Dan weet je als 
bewoner dat er toezicht is. Dat doet 
iets met het gevoel van veiligheid. 
Het heeft vast een positief effect 
op de incidenten in de flat.” Naast 
fysieke aanpassingen in de flat, is 
er ook vanuit het kernteam Geleen-
Zuid veel moeite gedaan om het 
contact en de relatie met bewoners 
te verstreken. Met deze preventieve 
aanpak voelen bewoners zich sneller 
gehoord en kan maatschappelijke 
onrust of overlast in de flat beter 
worden aangepakt.” 

Bouwdoeken in de wijk – openlucht tentoonstelling

Hoe kun je van de nood een deugd maken? Op het moment 
dat er gesloopt wordt, hangt men meestal bouwdoeken 
op. We hadden het idee om van de bouwdoeken een soort 
openluchtmuseum te maken in samenwerking met de buurt. 
De heemkunde vereniging die oude foto’s kon leveren, 
portretten van wijkbewoners en tekeningen van kinderen op 
basisschool de Reuzepas. Er is vervolgens een officiële opening 
georganiseerd om de openluchttentoonstelling te openen. 
Zelfs deze kleine ingreep heeft een groot effect in de wijk!

Investeringen in 
leefbaarheid in 2020

€953.000,-
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Bij ZOwonen willen 
we ervoor zorgen dat 
iedereen gelijke kansen 
heeft op een goed 
thuis. Hoe ingewikkeld 
hun situatie ook is. 
Dit is het bijzondere 
verhaal van Jeroen.

Jeroen (42) wil alleen met zijn 
voornaam in het ZO! jaaroverzicht. 
Verder blijft hij graag anoniem. Over 
zijn persoonlijke levensverhaal, 
daar is hij juist heel open over. 
Hij wil graag vertellen wat hem is 
overkomen. Hoe hij ineens dakloos 
werd en van de een op andere 
dag in een tent woonde. Met zijn 
verhaal hoopt hij “andere mensen 
te steunen”, zegt hij zelf. Mensen 
die net als hij buiten het bootje 
vielen en moeite hebben om er weer 
bovenop te komen. 

Toen Jeroen hoorde dat zijn ouders 
heel erg ziek waren, bedacht hij 
zich geen moment. Hij pakte het 
vliegtuig en kwam naar Nederland. 
“Ik woonde toen in Amerika maar 
kon van mijn werk vrij nemen.” 
Het bezoek aan zijn ouders verliep 
anders dan verwacht. “Twee koppige 
zieke ouders, die geen thuiszorg 
wilden, maakten het er niet 
gemakkelijker op”, vertelt Jeroen. 
Hij besloot langer in Nederland 
te blijven om voor zijn ouders te 
kunnen zorgen en zegde zijn leven 
in Amerika vaarwel. In de tijd dat 
Jeroen in Nederland was, verliep zijn 
paspoort. 

“Om mijn paspoort te vernieuwen 
moet je ingeschre ven staan bij een 
gemeente, maar dat was ik niet.” Hij 
besloot zich daarom tijdelijk op het 
adres van zijn ouders in te schrijven. 
Maar zijn verzoek werd later 
afgekeurd. “En dan kun je opeens 
niks meer zonder paspoort! Je kunt 
je niet inschrijven bij de gemeente, 
je kunt geen huurcontract afsluiten, 
je kunt geen arbeidscontract 
tekenen, je kunt niet eens een auto 
huren. Je kan letterlijk niks!” 

Hij stond na het overlijden van zijn 
ouders met zijn rug tegen de muur. 
Wat moest hij doen zonder paspoort, 
huis of inkomen? “Dan pas merk 
je dat het heel moeilijk is om iets 
te regelen bij de overheid. Ik werd 
steeds doorverwezen maar niemand 
kon me echt helpen. Letterlijk van 
‘het kastje naar de muur’ werd ik 
gestuurd. Het was net als of ik in 
een film zat.”

Bijna twee jaar zwierf Jeroen rond 
en woonde in een tent. Van plek 
naar plek leefde hij in onzekerheid. 
Elke dag weer diezelfde vragen: 
“Waar slaap ik vanavond? Waar is 
het veilig? Hoe kom ik aan eten, aan 
geld?” Jeroen woonde in natuur- 
en recreatiegebieden, zoals in De 
Schwienswei. “Daar was het relatief 
veilig en kon niemand mij storen.” 
Overdag zocht Jeroen juist wel 
de stad op. Om onder de mensen 
te zijn. Om werk te zoeken. Om 
een oplossing te vinden voor zijn 
problemen. “De beste plek voor mij 
was de bibliotheek. Want daar heb 
je boeken, het is er rustig en je kan 
op internet. Maar het was ook een 
ontmoetingsplek. Voor mensen, 
zoals ik, die ook problemen hadden. 
Dat had ik niet verwacht.”

Op een moment was Jeroen’s 
geduld op. “Ik ben gestopt met 
aankloppen bij sociale instanties en 
begon mijn persoonlijke verhaal te 
delen in de media. Via Twitter kwam 
ik in contact met mensen die mij 
verder konden helpen.” Bijvoorbeeld 
Martijn van Helvert, tweede kamer 
lid van het CDA en Leon Geilen, 
wethouder van gemeente Sittard-
Geleen. “Martijn en Leon hebben 
mij goede adviezen gegeven over 
het Grensloket om aan geldige 
identiteitspapieren te komen.” 

Tom van Vliet, van ZOwonen, heeft 
mij een ingang gegeven voor het 
vinden van een eigen woning. 
ZOwonen heeft niet alleen gekeken 
naar mijn ‘dossier’ maar veel meer 
naar mijn persoonlijke verhaal. Wie 
is deze persoon? En hoe kunnen we 
vanuit menselijke behoefte bouwen 
aan toekomstperspectief? Veel 
woningcorporaties doen dat allang 
niet meer, maar ZOwonen gelukkig 
nog wel. ” 

“En daN kun je  
  ineEns niks meEr 
zonder pasPoOrt”

Op 2 december 2019, uitgerekend 
de overlijdens datum van een van 
zijn ouders, kreeg Jeroen bericht 
van ZOwonen: “We hebben een 
woning voor je!” Hij kon het niet 
geloven. Het was een bijzonder 
moment. “Na twee jaar dakloos zijn, 
moest ik weer leren om mensen 
te vertrouwen. Je neemt op een 
gegeven moment niets meer serieus. 
Dus als iemand tegen je zegt: ‘ik ga 
je helpen’, dan verwacht je dat niet.” 
Op 5 december, pakjesavond, kreeg 
Jeroen de sleutel van zijn nieuwe 
woning. “Op die avond werd er ook 
nog een maaltijd van ZOwonen 
bezorgd, een bak Chinees. Nou 
toen kwamen de tranen hoor, dat 
moment sloeg in als een bom!”

Jeroen vertelt hoe belangrijk het 
voor hem was om weer een eigen 
woning te hebben. Het gaf hem 
zekerheid en bescherming en het 
zelfvertrouwen om zijn leven weer 
op de rit te krijgen. “Ik denk dat we 
vaak onderschatten hoe belangrijk 
een woning voor mensen eigenlijk is. 
Je kunt ’s avonds een tent opzetten 
maar je weet dat je morgen weer 
op een nieuwe plek slaapt. Het 
is een onzeker bestaan. Maar het 
gevoel dat je altijd ergens heen kan, 
naar je eigen huis, en dat je kunt 
aankloppen bij je buren, dat geeft zo 
veel zekerheid. Dat is zo belangrijk.” 

LetTerlijk van het 
kaStje naAr de muUr 
 werd ik gestUurd.  
Het was net alSof ik 
 in Een film zat
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Oud 
worden 
in hartje 
Sittard

Hoe is de samenwerking tussen 
ZOwonen en Zuyderland ontstaan? 
“Onze samenwerking gaat al 
vele jaren terug”, vertelt Ageeth. 
“Zuyderland zou in eerste instantie 
alleen de begane grond van het Hof 
van Serviam huren, de pg-woningen, 
maar uiteindelijk hebben we het 
hele gebouw gehuurd. Zo kunnen 
we al onze intramurale klanten 
van zorgcentrum de Baenje een 
fijne plek bieden. Het is voor ons 
vervangende nieuwbouw.” 

Joeri: “Dit is een traject van 
jaren. Verkennen, ambities op 
elkaar leggen en doorpakken. 
Samen hebben we gezocht 
naar een bouwpartner. Er was 
hiervoor al sprake van een 
samenwerkingsverband met 
Zuyderland vanuit ons andere 
vastgoed. Samen hebben we 
toegewerkt naar een plan waar we 
alle twee in geloofden: de realisatie 
van Hof van Serviam.”

Wat zijn de grootste voordelen van 
jullie samenwerking?
Ageeth: “ZOwonen en wij delen 
grotendeels een vergelijkbare 
doelgroep, namelijk mensen uit de 
lagere sociale klassen. Dat geldt 
voor onze thuiszorg maar ook voor 
de intramurale zorglocaties zoals 
Hof van Serviam. Daar is wonen 
en zorg heel dicht met elkaar 
verbonden.  Want mensen krijgen 
een totaalpakket, ze krijgen een 
woning en de zorg. Ze huren niet 
meer zelf.” Joeri: “Je ziet dat je 
elkaar nodig hebt omdat we voor 
dezelfde opgaven en ambities staan: 
oudere mensen fijn oud laten wonen 
op een toplocatie midden in de stad. 
We kunnen ook veel beter bouwen 
als we weten wat bewoners nodig 
hebben qua zorg en faciliteiten. 
Door samen te werken kunnen 
we veel van elkaar leren.” Ageeth 
geeft een voorbeeld: “Het Hof van 
Serviam is in de basis gebouwd 
als woongebouw in plaats van 
een zorggebouw. Dat is een groot 
verschil en anders zoals wij een 
zorgcentrum zouden bouwen. Het 
was belangrijk de indeling van het 
complex goed door te spreken en 
aan te passen waar nodig. Dat is erg 
goed gelukt!”

Hof van Serviam in een notendop, 
wat is het en wie wonen er? 
Ageeth: “Het zorgcentrum is niet 
alleen bestemd voor de mensen 
die er nu wonen, maar het is er 
ook voor andere senioren in de 
wijk. Vanuit het concept ‘Huis voor 
de wijk’ proberen we iets bij te 
dragen zodat ook senioren langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Er is een grote groep ouderen die 
vaak eenzaam zijn en daardoor hun 
leven niet meer op de rit krijgen. 
Deze groep kan gebruik maken van 
onze faciliteiten, zorg en expertise. 
Ze komen langs om te eten, krijgen 
medische (thuis)zorg of doen mee 
aan sociale activiteiten. 

Joeri: “Een gebouw heeft meer 
waarde dan alleen een gebruikers- 
of een gebiedsfunctie. Het creëert 
ook maatschappelijke waarde voor 
de wijk en omgeving. Dat verstaat 
ZOwonen onder stadmaken. Zo 
proberen we bij onze nieuwbouw 
van zorgcomplexen waarde te 
creëren voor de bewoners en de 
omgeving om kansgelijkheid voor 
ouderen in de stad te vergroten. 
We vinden het belangrijk dat alle 
lagen van de samenleving in een 
stad kunnen wonen. Verschillende 
generaties samen op een plek, een 
goede mix van jong en oud. Er moet 
zeker plaats zijn voor de mensen 
die een stad vroeger hebben 
opgebouwd, de oudste generatie.  
Ze hebben dat verdiend.”  

Hoe is de verdeling van bewoners in 
het Hof van Serviam?
Joeri: “Het zijn 114 woonzorg-
appartementen en vijf woningen 
voor 30 cliënten die zwaardere 
zorg krijgen omdat ze dement zijn. 
Het gebouw in is oktober 2020 
opgeleverd en momenteel zijn 
alle kamers bezet.” Ageeth: “De 
gesloten afdelingen op de begane 
grond zijn speciaal afgestemd voor 
ouderen met dementie. Het mooie 
is dat ze vanuit hun woning veilig 
naar de binnentuinen kunnen. Veel 
demente ouderen hebben loopdrang, 
en willen de hele dag rondlopen. 
Daarom zijn de woningen bewust 
geschakeld zodat deze bewoners 
gemakkelijk kunnen wandelen. Dat 
is heel fijn! Boven wonen mensen 
die nog wel zelfstandiger zijn maar 
wel zorg nodig hebben. Deze groep 
bewoners krijgt ook het hele pakket. 
We betalen de huur, zorgen voor de 
schoonmaak en het eten en bieden 
verpleging en verzorging.” 

Wat zijn de grootste voordelen van 
het zorgcentrum?
Ageeth: “Doordat het gebouw heel 
ruim is opgezet, hebben mensen 
echt het gevoel dat ze een eigen 
huis hebben. Dat is wat anders 
dan wat ze gewend waren op hun 
oude locatie. Daar woonden ze bij 
ons in het zorgcentrum. Nu is het 
omgedraaid, ze hebben een eigen 
woning waarbij wij de zorg leveren. 
Dat is zo mooi, je merkt hoe blij 
de bewoners zijn. Familie kan weer 
blijven logeren en echtparen kunnen 
bij elkaar wonen. Dat is echt een 
voordeel omdat mensen zo fijn 
samen oud kunnen worden.”

AGEETH BIJL
Sinds 2,5 jaar directeur care bij Zuyderland. Daaronder 
vallen de zorgcentra zoals het Hof van Serviam, de 
thuiszorg en hulp bij het huishouden.

JOERI VOORN 
Sinds 2,5 jaar manager Vastgoed en Inkoop bij ZOwonen. 
Verantwoordelijk voor de totale opgaven van het vastgoed, 
de vastgoedontwikkeling en de instandhouding daarvan.  
De nieuwbouw, sloop, renovatie maar ook dagelijks beheer 
van zaken. Dit vanuit een inkoopperspectief dat gericht is 
op samenwerking.

“Wat waarderen de bewoners het 
meeste?”, vraagt Joeri. Ageeth: “We 
hadden verwacht dat bewoners 
het liefste aan de kant van de 
stadswal wilden wonen vanwege 
het mooie uitzicht. Maar dat was 
niet zo. Integendeel. De meeste 
bewoners wilden liever aan de 
andere kant wonen, dichter bij de 
straat en de huiskamer. Dat laat 
goed de kwetsbaarheid van onze 
bewoners zien. De behoefte aan 
zorg en contact is veel groter dan 
de behoefte aan een mooi uitzicht. 
De huiskamer is tijdens de bouw 
toegevoegd aan het complex omdat 
we zien dat onze bewoners eigenlijk 
steeds kwetsbaarder worden en 
behoefte hebben aan een rustige 
en beschutte plek op de afdeling. 
Zeker als iemand niet meer naar het 
restaurant gaat om te eten worden 
ze snel eenzaam. De huiskamer 
brengt voor hen nabijheid, rust en 
structuur.”

 “We krijgen veel positieve reacties 
van bewoners maar ze moeten 
nog wel wennen want het is een 
ontzetten groot gebouw”, vertelt 
Ageeth verder. Er is zo veel ruimte. 

Ik kreeg laatst een hele leuke reactie 
van een bewoner: ‘Het lijkt wel of ik 
naar het Hilton hotel ben verhuist’. 
Veel bewoners kunnen het gewoon 
niet geloven dat ze op zo’n mooie 
plek wonen. Het Hof van Serviam 
is ook voor onze medewerkers 
een prettige werkomgeving. Arbo-
technisch is het goed geregeld en 
een fijn gebouw om zorg te verlenen. 
Bijvoorbeeld alle ruimtes zijn 
rolstoeltoegankelijk en badkamers 
zijn ruim. Bewoners kunnen dus 
goed ondersteund worden met 
douchen of naar toilet gaan. Je 
merkt dat het daarom ook veel 
nieuwe medewerkers aantrekt, die 
ook in het Hof van Serviam willen 
werken.” 

Blik op de toekomst: wat zijn jullie 
gezamenlijke ambities? 
Ageeth: “Ik hoop dat we nog 
meer van zulke mooie projecten 
aankomen! Ons doel is dat we 
onze bewoners de kans willen 
geven om deel te nemen aan de 
samenleving. Dus we kiezen altijd 
bewust locaties uit in de buurt van 
bijvoorbeeld winkels of horeca. Geen 
rustige woonwijk want dan blijven 
ouderen binnen. Op dit moment 
zijn we in gesprek met ZOwonen 
over nieuwbouw op de locatie van 
de Baenje in Sittard. Ook een hele 
mooie plek om oud te worden en 
dicht bij het centrum.” Joeri vult aan: 
“We zien een steeds grotere vraag in 
de zorg. In onze samenwerking met 
Zuyderland gaan we op zoek naar 
waar we elkaar kunnen verstreken. 
Nog meer aandacht voor elkaars 
perspectieven en samen mooie 
projecten realiseren, daar hoop ik 
op!”  

ZOwonen en Zuyderland 
sloegen de handen ineen 
en realiseerden afgelopen 
jaar een prachtig 
modern zorgcentrum 
voor ouderen in het 
hartje van Sittard: Hof 
van Serviam. Benieuwd 
naar hun samenwerking, 
spraken we met Ageeth 
Bijl, directeur care van 
Zuyderland, en Joeri 
Voorn, manager Vastgoed 
en Inkoop bij ZOwonen, 
over stadmaken en 
kansgelijkheid.

BeWOneRS hebBeN 
  echt het gevoel 
dat ze eEn Eigen 
   huiS heBben

VErschilLende  
  geneRatieS sameN 
op één plek, 
 een goede mix 
van jOnG en oud

Mevr. Beckman (90), 
raSechte sitTardSe,  
  woOnt Sinds maArt 
in hof van serviam. 
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Daelzicht in een notendop, wat is 
het en voor wie relevant?
“We zijn een gehandicapten 
zorgorganisatie, breed uitgerold 
in Limburg en met een diverse 
doelgroep. Van Beek tot Tienray. Van 
kinderen tot aan demente ouderen. 
Van thuiswonende mensen met een 
lichte beperking tot mensen die 
hele intensieve zorg nodig hebben 
en op een beschermd terrein 
wonen. In de samenwerking met 
woningcorporaties richten we ons 
vooral op onze cliënten in de wijk. 
Mensen in de wijk die willen mee 
doen aan de maatschappij maar 
dagbesteding en zorg nodig hebben.”

Wat is de grootste woonbehoefte 
van jullie bewoners?
“Onze mensen zijn misschien soms 
wat anders maar in hun behoefte 
eigenlijk niet. Ze willen net als 
iedereen een fijne woonomgeving. 
Het liefst zo zelfstandig mogelijk. 
En meedoen aan de maatschappij. 
Zelfstandig naar de winkel gaan. 
Maar dan moet de winkel wel 
om de hoek staan, want de bus 
nemen of fietsen is toch vaak 
lastig. Daarnaast hebben onze 
cliënten ook een stukje nabijheid 
nodig. Dus wel zo zelfstandig 
mogelijk wonen maar dan wel een 
gezamenlijke woonkamer waarbij ze 
met andere bewoners samenkomen. 
Sociaal contact is namelijk niet zo 
vanzelfsprekend en eenzaamheid 
ontstaat snel. Juist daarom is het 
belangrijk dat onze cliënten midden 
in de maatschappij wonen en leven. 
Onze zorglocaties worden daarop 
uitgekozen.” 

Is de bewonersbehoefte veranderd 
in de afgelopen jaren? 
“De bewonersbehoefte is de laatste 
vijf tot tien jaar wel veranderd. 
Vroeger had je veel vaker het 
groepswonen waarin meerdere 
cliënten een woning deelden. Ik 
denk dat we toen nog niet zo veel 
rekening hielden met de individuele 
behoeftes van mensen. Maar dat is 
echt veranderd. Cliënten willen niet 
meer in een groepswoning wonen, 
maar wel zelfstandig. Het is toch 
fantastisch als je nu iemand van 50 
jaar hoort zeggen: ‘Dit is de eerste 
keer dat ik mijn eigen badkamer 
heb!’. Echt een goede ontwikkeling.”

“Huisvestingsbehoeften zijn echt 
veranderd. Als je iets bouwt dan 
doe je dat voor de komende 20 tot 
30 jaar. Maar je ziet eigenlijk dan na 
10 tot 15 jaar de behoeftes alweer 
zijn veranderd. Als we iets bouwen, 
houden we daar rekening mee. 
Bijvoorbeeld dat een woning voor 
meerdere doelgroepen geschikt is 
of geschikt kan worden gemaakt. 
Daarom bouwen we niet te kleine 
appartementen.” 

Kun je iets vertellen over de 
samenwerking met ZOwonen?
“We zijn momenteel enorm aan 
het investeren in huisvesting. 
We vernieuwen ons vastgoed. 
Daarom is onze samenwerking met 
woningcorporaties als ZOwonen wat 
intensiever dan de laatste jaren. 
Die relatie zijn we nu weer aan het 
opbouwen. We wisselen bijvoorbeeld 
onze visie en ambities uit zodat 
we samen kunnen onderzoeken 
hoe we in wijken nog efficiënter 
zorg kunnen verlenen. Steeds meer 
woningcorporaties maken de omslag 
van stenen naar de mens centraal. 
Dat past natuurlijk goed bij een 
zorgorganisatie als Daelzicht.” 

“Een mooi voorbeeld is onze 
locatie in Echt-Susteren. Samen 
onderzoeken we hoe we ons huidige 
zorgcentrum kunnen vernieuwen 
voor de toekomst, zodat onze 
bewoners er kunnen blijven wonen. 
Daar zoeken we elkaar op, zowel op 
bestuurlijk niveau maar ook tactisch 
niveau met de mensen die het 
realiseren.” 

Waarom is jullie samenwerking 
belangrijk? 
Een woningcorporatie is er voor 
mensen die zelf lastig voor een 
eigen woning kunnen zorgen. 
Doordat wij zorg verlenen inclusief 
woonruimte sluiten wij hierop 
mooi aan. Als straks de constructie 
‘scheiden-wonen-zorg’ komt dan 
vind ik dat je als zorgorganisatie en 
als corporatie de handen in elkaar 
moet slaan. Samen zorgen voor de 
cliënt. Daarom is de samenwerking 
zo belangrijk.” 

Wat wens je voor de toekomst?
“Je ziet dat corporaties vaak best 
veel locaties in de wijk hebben 
waar overlast is. Omdat er mensen 
wonen die of zorg mijdend zijn of 
zorg nodig hebben. Ik geloof erin dat 
we overlast kunnen aanpakken door 
nog beter samen te werken met 
bijvoorbeeld een woningcorporatie 
maar ook met andere zorg-
instellingen die ambulante zorg 
verlenen. Door te kijken hoe we 
bepaalde bewoners die zelfstandig 
wonen kunnen ondersteunen 
met zorg aan huis. We hebben 
in veel wijken ook dagbesteding. 
Daarmee kun je echt wat terug 
doen voor de wijk. Dat doen we 
ook. Met een groep cliënten gaan 
we bijvoorbeeld schoonmaken op 
straat, doen het groenonderhoud, 
of vermaken senioren in een 
verzorgingstehuis. Dat zijn mooie 
initiatieven. Wat ik ook wens is dat 
wij samen met ZOwonen beter 
onze ambities kenbaar kunnen 
maken naar de gemeente toe. 
Nu maken wij onafhankelijk van 
elkaar capaciteiten afspraken 
met de gemeente en ZOwonen de 
prestatieafspraken. Dat zou beter 
op elkaar kunnen aansluiten.”

Onze mensen zijn 
  misSchien SOms Wat 
anders, maAr in hun 
WoonBehoeftE 
 eigeNlijk niEt

  Daelzicht en ZOwonen kunnen 
nog meer uit de samenwerking halen

Nicole Weijers werkt ruim drie jaar als 
directeur Wonen Welzijn bij Daelzicht. 
Een relatief nieuw vakgebied voor haar, 
want Nicole werkte hiervoor bij een 
woningcorporatie. Bij Daelzicht is ze 
verantwoordelijk voor al het vastgoed, 
het beheer en de zorg die gefinancierd 
wordt vanuit de gemeente. 
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Paul Janssen woont in 
Limbricht en is huurder van 
ZOwonen. Daarnaast is hij 
vrijwilliger en voorzitter van 
de Stichting Huurdersbelangen 
Limbricht (SHL). Een van de 
huurdersbelangenverenigingen 
binnen het werkgebied van 
ZOwonen. Deze vijf zijn weer 
verenigd in de Samenwerkende 
huurdersorganisaties (SHO). Daar 
heeft Paul ook een voorzittersrol. 
Mandy en Paul werkten afgelopen 
jaar samen aan een breed 
gedragen huurbeleid. 

Hoe ontstond het huurbeleid? 
Mandy: “We hebben eerst aan de 
voorkant samengewerkt aan een 
product. Want we wilden niet 
pas achteraf huurders met iets 
confronteren. Vervolgens hebben 
we ons gedragen besluit voorgelegd 
aan het Management Team. Deze 
methode pakte goed uit.” Paul 
vult aan: “Ik vond het fijn dat we 
vanaf het begin zijn meegenomen 
in het proces om tot nieuwe 
beleid te komen. Van theorie naar 
implementatie. Hierdoor kunnen 
we nu ook gemakkelijker vragen 
over huurbeleid beantwoorden. We 
zijn er trots op dat we dit nieuwe 
huurbeleid samen hebben gemaakt 
met ZOwonen.”  

Wat hebben jullie gezamenlijk 
afgesproken rond huurbeleid? 
“Ten eerste is de streefhuursom 
verlaagd van 78% naar 75% omdat 
we onze woningen betaalbaar willen 
houden,” vertelt Mandy. “Daarnaast 
is het voor senioren mogelijk om te 
verhuizen naar een passende woning 
met behoud van de huidige kale 
huurprijs. Zij gaan dus  niet meer 
huur betalen. Een andere afspraak 
is dat we maatwerk willen leveren 
als de situatie bijzonder is door 
bijvoorbeeld sociale problematiek.” 

Participatie 
is het 

sleutelwoord

Hoe kunnen jullie nog verder  
werken aan professionalisering  
van de samenwerking? 
Paul: “Er zijn binnen de SHO nog 
wel wat stappen te zetten. We 
kunnen bijvoorbeeld nog beter 
samenwerken tussen de vijf 
huurdersorganisaties. Mandy: “Het is 
vooral belangrijk om de lijntjes met 
de SHO kort te houden en duidelijk 
te communiceren. Er komt veel 
specialistische kennis bij kijken. 
Dat is vaak nog wel eens lastig. Dan 
worden huurdersorganisaties soms 
wat overvraagt. Maar we zijn al goed 
op weg!” 

 

We zijN gEen 
 klachteNDOor-
gEefluiK, MAaR 
Een paRtner

Paul, wat maakt je werk als 
voorzitter van de SHO zo leuk? 
“Dat ik als vrijwilliger bij de 
huurdersorganisaties de belangen 
van zo’n 14.000 ZOwonen huurders 
kan behartigen. We zijn geen 
klachtendoorgeefluik, juist niet. 
Maar een partner. Onze kracht is 
dat we vanuit de praktijk, namens 
de huurders, dingen bespreekbaar 
kunnen maken en samen nadenken 
over beleidsmatige zaken zoals het 
huurbeleid.”  

Mandy, hoe ervaar je de 
samenwerking? 
“Sinds ik bij ZOwonen werk, zo’n 11 
jaar, werken we al samen met de 
SHO. Dat is heel belangrijk voor ons. 
Want als je goed beleid wil maken, 
moet je de behoeftes van huurders 
kennen.” Paul vult aan: “Mandy en 
ik werken al vijf jaar samen. Dat is 
prettig, je kunt elkaar snel vinden. 
Door beleid samen te bespreken, 
kun je verwachtingen van beide 
partijen beter managen. Wij als 
huurders hebben vaak de gekste 
ideeën waarom iets wel mogelijk 
zou moeten zijn, maar dat kan niet 
altijd. En als ZOwonen dat dan goed 
uitlegt, ontstaat er meer begrip. 
Uiteindelijk doen we het samen voor 
onze achterban.” Mandy: “Vroeger 
voelde het meer van ‘wij tegen 
jullie’, verhuurders tegen huurders. 
Maar dat is gek want we doen het 
inderdaad voor dezelfde groep 
mensen.”  

Hoe vaak hebben jullie contact met 
elkaar? 
Mandy: “De huurdersbelangenorga-
nisaties hebben vier keer per jaar 
officieel overleg met onze bestuur-
der. En daarnaast hebben we ver-
schillende werkgroepen, waaronder 
huurbeleid. Hiervoor hebben we vier 
sessies gehad om samen tot beleid 
te komen. Vervolgens zijn we gaan 
implementeren en toen volgde er 
nog een laatste sessie om de imple-
mentatie toe te lichten.” 


